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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Преди 1989 година пленумите и конгре-
сите на БКП изразяваха пълната си под-
крепа за първия държавен и партиен ли-
дер. Днес тази традиция е жива в Северна 
Корея, Русия, Куба и … в Републиканска-
та партия. За първи път партията не прие-
ма политическа платформа с идеи и цели 
за управление. Републиканците не предло-
жиха програма или идеология, а само култ 
към личността на техния лидер. 

По думите на приетия в първия ден на 
конференцията им документ - вместо про-
грама за управление - “без съмнение и еди-
нодушно се съгласява да затвърдят сил-
ната подкрепа на партията за президента 
Доналд Тръмп и неговата администрация” 
и по този начин “Републиканската партия 
продължава ентусиазирано да подкрепя 
програмата на президента “Първо Амери-
ка”. На по-възрастните ни читатели това ве-
роятно звучи точно като от пленум на БКП. 

Главното нещо, което Тръмп предлага на 
съпартийците си, е да подкрепят него са-
мия. Няма предложения за справяне с про-
блемите или принципи за управления. Ето 
защо речите на всички, които говореха, 
следваха една и съща схема? Как САЩ ще 
се справи с коронавируса? Като избере-
те Доналд Тръмп. Как ще се съживи иконо-
миката? Като изберете Доналд Тръмп. Как 
страната ще се справи с вътрешните си про-
блеми? Като изберете Доналд Тръмп.

Единственият проблем с това е, че До-
налд Тръмп сега е президент. И всички тези 
проблеми се случват под неговото упра-
вление и той не е в състояние по никакъв 
начин да помогне за решаването им. А в ня-
кои случаи дори е виновен за влошаване-
то им.

Но това не пречи на Републиканската 
партия в края на първия мандат на Тръмп 
да е точната дефиниция на култ към ли-
чността. Тя не предлага някакъв общ идеал, 
в който избирателите да повярват. Няма ор-
ганизационни принципи или визия за упра-
вление.

“Ако искате да ги влудите, викайте - още 
12 години”, каза Тръмп в първата си реч в 
понеделник сутрин. И делегатите започна-
ха да крещят “Още 12 години”.  Влудяването 
трябва да идва от желанието за нарушаване 

на демократични традиции, градени с десе-
тилетия. Провокацията е всъщност опит да 
скрие партийна конференция, която няма 
нищо да ни каже, а само врагове, с които да 
се бори, и обществени промени, от които 
да се страхува.

И за да допълни усещането за еднолич-
но управление, издигнало личността на 
първия партиен и държавен ръководител 
в култ, всяка вечер конференцията на де-
мокрацията предлага речи на някой с фа-
милията Тръмп - синове, дъщери, техните 
гаджета, съпруга и кой ли още не. Това не 
е прецедент в политическата практика на 
САЩ. Но някои от тях са ангажирани в дър-
жавната администрация или в предизбор-
ния щаб на президента. 

Те не са обикновени роднини, а предста-
вители на администрацията, политически 
фигури.

В понеделник вечерта Доналд Тръмп 
младши, който вече открито обмисля да се 
кандидатира на изборна длъжност, произ-
несе особено въздействаща реч срещу де-
мократите, които бяха обвинени, че "атаку-
ват основополагащите принципи" на САЩ 
и насърчават "размирици, мародерства и 
вандалщини" в ръководените от тях амери-
кански метрополии.

Малко преди това приятелката му Ким-
бърли Гилфойл, бивша водеща на Фокс нюз, 
която сега работи по финансирането на 
предизборната кампания на Тръмп, енер-
гично разкритикува демократите, които 
според нея искат да превърнат америка-
нците в "роби" на левичарска идеология.

Е, семейството не е в пълен състав: липс-
ва племенницата на Доналд Тръмп - Мери, 
авторка на наскоро излязла книга, в която 
го описва като нарцистичен лъжец.

Няма да присъства и 83-годишната сес-
тра на Доналд Тръмп, бившият федерален 
съдия Мариан Тръмп Бари, която определя 
президента като "жесток човек" и "лъжец" в 
неотдавна публикувани от Мери Тръмп ау-
диозаписи.

Бъдете здрави! 

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Вместо програма за 
управление, култ към 
личността на Тръмп
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С
обственикът на една от най-
успешните български компа-
нии в Чикаго Montway Auto 
Trans - Михаил Михайлов - 
е сред финалистите, номи-

нирани за престижната награда за ус-
пешни предприемачи - Ernst & Young 
Entrepreneur Of The Year 2020.

Българинът е избран от независим па-
нел от съдии, които пресяват измежду 
имената на стотици успели бизнесмени 
в т.нар. Midwest или Средния запад на 
САЩ. „Благодарен съм на Ernst & Young 
Global за тяхната номинация“, каза за BG 
VOICE Михайлов.

Наградата се раздава от 34 години и е 
признание за иновации, растеж и прос-
перитет, а от 2016 година насам 25 ста-
туетки се раздават във всички 50 щата 
и повече от 60 страни по света. „Това е 
глобална награда и като български ими-
грант в САЩ да бъда финалист редом с 
други успешни предприемачи и да се 
почувствам като гражданин на света е 
изключително постижение“, казва Ми-
хайлов. Освен с превозване на авто-
мобили компанията му се занимава и с 
брокерски услуги и изработка на софту-
ер за логистика.

Роденият в Монтана Михайлов казва, 
че пътят му дотук не е бил лесен, но „със 
силна воля и непримирим лъвски дух“ е 
превърнал американската мечта в реал-
ност. „Моята признателност е към всич-
ки служители на Montway, особено тези, 
които ми повярваха в началото и ме пос-
ледваха в това начинание

също български имигранти
казва Михайлов или Мишо, както го на-
ричат приятелите. „Трябва да отбележа, 
че почти половината служители на ком-
панията в момента работят от България, 

от София и Монтана.“
Montway Auto Trans разполага с чети-

ри офиса – един в Чикаго, два в Бълга-
рия и един в Македония. С повече от 200 

служители компанията на Михайлов е 
една от най-бързо развиващите се в по-
следните 5 г., номинирана неведнъж за 
успех като бизнес начинание. Montway 
и Михайлов бяха класирани и в топ 500 
на най-успешните бизнеси в САЩ.

От самото й създаване Михайлов за-
лага на иновативните технологии и 
собствен софтуер, за да поддържа ни-
вото на бизнеса. Ключът към успеха оба-
че е в кадрите. „Номинацията доказва 
колко талантливи и способни са нашите 
млади професионалисти, конкурирайки 
се с най-добрите в световен мащаб“, каз-
ва Михайлов.

Победителят ще бъде обявен на спе-
циална виртуална церемония през ок-
томври. Спечелилите наградата на реги-
онално ниво, какъвто може да се окаже 
и нашият сънародник, се класират за но-
минации на Ernst & Young на национал-
но ниво, които се провеждат през ноем-
ври.

„Вярвайте в мечтите си и се усмихвай-
те широко, те са много по-близко, когато 
сме благодарни и се усмихваме“, казва 
Михайлов и добавя, че „заедно можем 
повече“.

Българин от Чикаго номиниран 
за предприемач на годината
XСобственикът на Montway Auto Trans Михаил Михайлов казва, че американската мечта се постига с лъвски дух

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Михаил Михайлов

https://elgintruckrepair.net/
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П
ротестът в България про-
дължава вече 48 дни, а в по-
следните от тях полицей-
ският тормоз и насилието 
отново се превърнаха във 

водеща тема. В понеделник недоволни 
от палатковите лагери, блокирали цен-
търа на София, ги нападнаха и разруши-
ха. Те дори пуснаха видео от акцията си 
и обявиха, че ще има още подобни.

Организаторите на протестите обяс-
ниха по-късно, че нападателите са били 
трима, че са хвърляли камъни по палат-
ките и са счупили тентите. Мъжете, пре-
махнали палатките, обаче отричат да са 
упражнили насилие върху когото и да е.

Кръстовището пред Софийския уни-
верситет е едно от трите постоянно бло-
кирани в София заедно с това на Орлов 
мост и пред Министерски съвет.

Няколко дни по-рано домът на майка 
на активист на протестите срещу пра-
вителството бе претърсван с часове от 
полицията. Униформените си тръгнаха с 
уред за компоти, за който обвиниха се-
мейството, че е казан за незаконно ва-
рене на ракия.

В понеделник стана ясно, че жена-
та иска обяснения от министъра на въ-
трешните работи Христо Терзийски за 
акцията. Тя е подала сигнал, за който ин-
формира нейният адвокат Минчо Спа-
сов на страницата си във Фейсбук.

Миналия петък лидерът на „Изправи 
се.БГ“ Мая Манолова даде извънреден 
брифинг пред Министерски съвет, за да 
разкаже за

случай на полицейско 
насилие

над член на нейната гражданска плат-
форма - Тихомир Василев. Манолова 
обясни, че 10 полицаи са нахлули в дома 
на майката на Василев, който е един от 
протестиращите на Орлов мост. Според 
адв. Николай Хаджигенов полицаите са 
били от отдел „Наркотици“ към ГДБОП 
и отдел „Тежки престъпления“ към МВР. 
След дълго претърсване полицаите из-
зели уреда за варене на компоти.

Последва опровержение от ГДБОП за 
участие в такава акция. От СДВР си при-
знаха, но обясниха, че обект на опера-

цията не е бил Тихомир Василев, а не-
говият брат. А конфискуваният уред е 
казан за варене на ракия, който е иззет 
от трансформатор, за който имало сиг-
нал, че се използва за продажба на ак-
цизни стоки без бандерол.

От сигнала на жената става ясно, че 
на 20 август т.г. е извършено прониква-
не, претърсване и изземване в дома й. 
„На същия адрес са регистрирани сино-
вете ми Васил Валериев Василев и Тихо-
мир Валериев Василев (активен участ-
ник в антиправителствените протести 
и протестите срещу прокурорския про-
извол на главния прокурор, стартирали 
на 21.07.2020 г. в София)“, пише тя до въ-
трешния министър.

В нейно отсъствие няколко полицаи, 
представили се като служители на отде-
ли Тежки престъпления и Икономиче-
ска полиция, пристигнали внезапно на 
адреса и

без да представят 
съдебна заповед

и без каквито и да е данни за неотложен 
случай, те принудили Васил Василев да 
им даде достъп. „Проникнали и претър-
сили апартамента ми, три от мазетата в 
блока (едно от които мое) и наето от нас 

помещение - бивш трафопост работил-
ница“, пише жената. След това полица-
ите „иззели метален казан – наследство 
от родители и прародители". Те разпит-
вали съседи дали автомобилът, парки-
ран пред трафопоста, работилницата и 
вещите са на сина й Тихомир Василев.

Нейните твърдения опровергават 
обясненията на полицията, че те изобщо 
не са се занимавали с Тихомир, а само с 
неговия брат. От МВР твърдят, че нито 
първият, нито вторият са били задържа-
ни, както и че спрямо тях не е образува-
но нищо в конкретния случай.

В сигнала на жената пише още: „Тъй 
като в момента на претърсването и из-
земването не е имало никакви признаци 
за неотложност, извършващо се престъ-
пление или други незаконосъобразни 
действия, а в съставения протокол за 
изземване липсва номер на досъдебно 
производство и фактически и правни 
основания, моля, да назначите провер-
ка и в седмичен срок да ми дадете ин-
формация кои са участвалите в акцията 
лица и позицията им, каква е причина-
та те да не извършат процесуалните си 
действия по

проникване 
в частен имот

по установения в закона ред - с разреше-
ние на съда, каква „неотложност“ са посо-
чили участвалите лица, за да заобиколят 
съда, кой им е разпоредил тази незакон-
ната акция, каква е причината за разпит-
ване и търсене на доказателства, улича-
ващи Тихомир Василев в нарушения?“.

След това жената иска от вътрешния 
министър да образува дисциплинарно 
производство срещу виновните длъж-
ностни лица. „Липсата на отговор ще ми 
даде основание за сезиране на проку-
ратурата за издирване и наказване на 
длъжностни лица, осъществили чрез из-
ползване на служебното си положение 
незаконно нарушаване на неприкосно-
веността на жилището ми“, добавя още 
тя.

Полицейски тормоз и насилие. 
Протестът продължава

XУниформените претърсваха с часове дома  
на активист на недоволството срещу властта

Мая Манолова и членът на нейния екип Тихомир Василев (вляво). 

Сн.: БТА

Събореният палатков лагер при Софийския университет. 

Сн.: ClubZ

Протестите в България продължават над 40 дни. 

Сн.: БТА
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В 
правителството на Бойко Бо-
рисов се задава пета смяна на 
министър от началото на про-
тестите. Данаил Кирилов по-
даде оставка като титуляр на 

правосъдието след разговор с минис-
тър-председателя.

Това бе съобщено на медиите чрез 
мейл от правителствената информа-
ционна служба.

В него се посочва, че решението на 
премиера дали да приеме оставката ще 
бъде взето след разговори с коалицион-
ните партньори. Кирилов ще остане на 
поста до 2 септември, когато е първият 
ден на парламента и когато е първата 
възможност той да бъде освободен. От 
Министерството на правосъдието все 
още не са обявили дали ще има мотиви 
на Кирилов за оставката му.

„Изненада е“
Така депутати и от ГЕРБ, и от „Обеди-

нени патриоти“ определиха пред „Днев-
ник“ подадената оставка. Към момента 
няма яснота кога ще е срещата на пре-
миера Бойко Борисов с коалиционните 
партньори, на която да бъде взето реше-
ние за оставката на Кирилов и наслед-

ника му.
Кирилов е един от авторите на про-

екта на ГЕРБ за нова конституция. Пре-
ди време премиерът Бойко Борисов го 
нарече „най-добрият юрист в средите на 
ГЕРБ“.

Наскоро по време на заседание на 
правителството премиерът Бойко Бори-
сов забрани на Кирилов да се изявява 
във Facebook, където преди това минис-
търът беше публикувал обидни комен-
тари по адрес на Христо Иванов, лидер 

на „Да, България“, и други участници при 
акцията в парк „Росенец“.

Ако оставката бъде приета, това ще е 
пета смяна в кабинета на Бойко Борисов 
от началото на антиправителствените 
протести, започнали в началото на юли. 
Преди това постовете си загубиха Вла-
дислав Горанов, Емил Караниколов, Ни-
колина Ангелкова и Младен Маринов.

Това е и поредната оставка в Минис-
терството на правосъдието. Кирилов 
зае поста след оставката на Цецка Цаче-
ва, която напусна заради „Апартамент-
гейт". Към него имаше критики още по 
време на процедурата за избор на нов 
главен прокурор, когато той отказа да 
внесе друга кандидатура.

В понеделник в интервю пред Миро-
люба Бенатова Кирилов обяви, че той и 
още двама души участват в писането на 
промените в основния закон. Той обяви, 
че има списък на всички хора от една 
политическа партия, които го наричат 
Барни Рабъл (бел. ред - друг популярен 
анимационен герой от филма „Семей-
ство Флинтстоун"). След това признание 
във Facebook се появи група с име „Гру-
па на наричащите Дани Кирилов Барни 
Рабъл". В нея има над хиляда участника.

След разговор с Борисов: 
Данаил Кирилов даде оставка
XАко тя бъде приета, ще е петата смяна в правителството от старта на протестите

https://www.facebook.com/nasko17
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BG ТЕЛЕГРАФ
Рекорд на починали  
от COVID-19 в България

Общо 18 души починали от корона-
вирус бяха отчетени в България 
във вторник, което е рекорд от на-

чалото на епидемията в страната. Пре-
дишният печален рекорд бе отбелязан 
на 3 август, когато властите съобщиха за 
смъртта на 16 души. Новите случаи на за-
разяване са 99 при направени 3588 PCR 
теста, което отново е под 3% положител-
ни резултати при тестовете. От общо 15 386 потвърдени случаи активните спадат 
до 4326. Оздравелите са 159 души, с което общият им брой става 10 497 души.

Разкриха схема  
за източване на НОИ

Районна прокуратура - Пловдив, 
и полицията в града са разкрили 
схема за източване на фонд „Дър-

жавно обществено осигуряване“ на 
Националния осигурителен институт. 
Установено е, че в Харманли е била съз-
дадена фирма, в която са назначени 10 
души, за които масово са издавани фал-
шиви болнични. Това е ставало с помо-

щта на председател на ортопедична лекарска комисия в едно от ДКЦ-тата в Плов-
див. Болничните са издавани, без дори хората да са минавали през кабинета на 
лекаря. До момента е установено, че НОИ е била ощетена с 36 310 лв.

Модел загина при инцидент 
с джет в Балчик
Жена загина при инцидент с джет 

в Балчик. Джетът е бил упра-
вляван от 47-годишен мъж, ко-

гато попадал на далян с рибарски мре-
жи. При удара 27-годишната жена с него 
загинала на място, а мъжът е в болница 
без опасност за живота. Изпълнителната 
агенция по рибарство е съобщила пред 
БНТ, че даляните в района са напълно 
законни и са на това място от 1988 година. Окръжната прокуратура в Добрич ръ-
ководи досъдебното производство. Починалата жена е модел и е победител в 
няколко конкурса за красота в района.

Шофьор преби и стреля  
по друг заради клаксон

37-годишен шофьор заплашвал, 
стрелял, блъскал и бил друг во-
дач заради това, че му е сигнали-

зирал с клаксон. Сцената се разиграла на 
изхода на Добрич. Нападателят се оказва 
криминално проявен и вече е задържан от 
полицията. Случката се разиграла около 11 
часа в петък, когато Пламен Михов пътувал 

със служебния си автомобил. По думите му друг шофьор му отнема предимство-
то. Пламен Михов намалил и натиснал клаксона, което отключило агресията на 
другия. Потърпевшият е бил приет в болница със счупен нос и други контузии.

Пак джипове в защитената 
част на Рила
Oтново джипове бяха засечени 

в защитената част на Рила. Въ-
преки заповедта от екоминис-

терството и въпреки полицейското 
присъствие, през последния уикенд шо-
фьорите на джиповете отново извърш-
ваха превози в планината. В същото време към Седемте рилски езера тръгнаха 
рекорден брой туристи, което доведе до големи опашки за лифта. С полицейски 
патрул и бариера се охраняваше основният път, който традиционно джипове-
те използват, за да се качват в Рила. Само 200 метра по-надолу от патрула обаче 
джиповете необезпокоявано превозваха пътници.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Б
ойко Борисов иска „рестарт 
на системата“, но има само 
един начин да постигне това 
- ако получи подкрепата на 
ДПС. Това показват аритмети-

ката, процедурата и законите в страната.
Под „рестарт“ премиерът разбира 

свикване на Велико Народно събрание 
(ВНС) и приемането на нова конститу-
ция. Предложението му идва след пове-
че от 40 дни на протести срещу кабинета 
и главния прокурор, като един от основ-
ните аргументи на демонстрантите е об-
вързаността между управляващите и 
ДПС. Излиза, че с плана си за „рестарт“, 
зависещ от ДПС, Борисов предлага точ-
но това, срещу което е насочен гневът 
по улиците и площадите.

Каква е процедурата
Според основния закон, за да бъде 

свикано Велико Народно събрание 
(ВНС), промяната на Конституцията 
трябва да бъде поискана от поне 120 
народни представители от действащия 
парламент или от президента.

Ако бъдат събрани 120 подписа и 
проектът бъде внесен, парламентът раз-
глежда искането за свикване на ВНС 
нaй-paнo двa мeceцa и не по-късно от 
пет месеца след внасянето му. Приема-
нето става с гласовете нa минимyм 2/3 
oт нapoднитe избpaници, тоест c пoнe 
160 гласа „зa“.

Ако е събрана необходимата подкре-
па от 160 души, започва да тече нова 
процедура - за свикване на самото Ве-
лико Народно събрание. Това задъл-
жава президента да насрочи избори за 
ВНС в тримесечен срок от решението на 
депутатите.

Аритметика, етап I
В първия етап – събирането на 120 

подписа, ГЕРБ трябва да си осигури 
още 25 подписа. Парламентарната гру-
па на Борисовата партия се състои от 95 
души. По тази причина те трябва да на-
мерят още 25.

БСП вече огласи решение на партий-
ното си ръководство, че няма да под-
крепи подобна инициатива. От ДПС 
твърдят, че все още нямат решение, а 

Веселин Марешки („Воля“) заяви пред 
„Свободна Европа“, че групата му няма 
да подпише предложението, но „ако уп-
равляващите намерят подписи, за да 
внесат проекта, „Воля“ в крайна сметка 
ще участва в дебатите“.

Така за първия етап от изпълнението 
на намеренията им (внасянето на тек-
стовете) ГЕРБ зависят от техните коа-
лиционни партньори – „Обединените 
патриоти“ и независимите депутати в 
парламента...

От ГЕРБ неофициално твърдят, че ня-
мат проблем да привлекат четирима 
души от деветимата независими депу-
тати, за да постигнат целта от 120 депу-
тати. Все пак хората на Волен Сидеров 
са декларирали, че подкрепят управле-
нието, въпреки че напуснаха коалиция-
та „Обединени патриоти“. Депутатите на 
Сидеров са шестима души. Така че хипо-
тетично, с техните подписи и тези на па-
триотите, първият етап от пресмятането 
на подкрепящите депутати може да се 
преодолее. Ако наистина всички подпи-
шат, ГЕРБ ще могат да внесат проект на 
конституция и да започнат обсъждането 
на свикване на Велико Народно събра-
ние.

Защо сметката 
може да не излезе

Тази сметка обаче може да се окаже 
неправдоподобна, защото „Обединени 
патриоти“ засега твърдят, че не биха по-
дписали проект за нов основен закон, 
ако в него не са залегнали шест техни 
искания. Те са: образователен ценз за 
участие в избори, задължително гласу-
ване, гарантирани права и гражданство 
на всеки етнически българин, връщане 
на задължителната казарма, гарантира-
не на семейството като съюз между мъж 
и жена, както и предоставянето на пре-
зидента на право на законодателна ини-
циатива и на искане на вот на недове-
рие.

„Очакваме тази седмица, за да видим 
какво ще стане с предложенията, които 
ние сме формулирали“, каза пред „Сво-
бодна Европа“ заместник-председате-
лят на ВМРО и евродепутат Ангел Джам-
базки. „Колкото и нашите предложения 
да се виждат спорни за част от обще-
ството, те са наши политически убежде-
ния. Ако не намерят място в проекта за 
нова конституция, не виждаме смисъл 
да го подписваме“, допълни той.

По този начин дори само депутатите 
от ВМРО да не подпишат конституцион-
ния проект, а останалата част от „Обеди-
нени патриоти“ – НФСБ на Валери Симе-
онов - да го сторят, той няма да може да 
бъде внесен.

Аритметика, етап II. 
Ключовата роля на ДПС

Междувременно от ГЕРБ съобщиха 
през уикенда, че започват консултации 
за събиране на подписи с всички парла-
ментарни партии.

„Няма нито да участваме в събирането 
на подписи, нито ако се съберат такива, 
ще подкрепим проекта“, каза по този по-
вод пред „Свободна Европа“ Крум Зарков 
от БСП.

Тази декларация на социалистите (чия-
то група е от 78 депутати) се добавя към 
твърдението на Веселин Марешки, че 
„Воля“ няма да даде подписи за внасяне-
то, както и към колебливата позиция на 
ВМРО. Така единственият изход на ГЕРБ 
остава ДПС. Досега от Движението не са 
коментирали по същество нито възмож-
ността да подпишат предложенията за 
нова конституция, с което да подпомог-
нат стартирането на процедурата, нито 
вероятността да гласуват впоследствие в 
подкрепа на свикване на Велико Народ-
но събрание.

„ДПС ще се събере на 1 септември на 
заседание. На него ще обсъдим поли-
тическата обстановка, в това число и 
предложението за нова конституция“, 
каза пред „Свободна Европа“ народни-
ят представител Хамид Хамид. По думите 
му тогава партията ще реши как действа: 
„Решенията са две – дали да подпишем 
конституцията и впоследствие (ако има 
внесен проект) да подкрепим свикване-
то на Велико Народно събрание“, допъл-
ни Хамид.

По този начин Движението за права и 
свободи със своите 25 народни предста-
вители се превръща в ключов и желан 
съюзник от страна на ГЕРБ за „рестарта“, 
обявен от Борисов.

Аритметика: Рестартът 
на Борисов не може без ДПС
XПремиерът предлага точно това, срещу което 

е насочен гневът по улиците и площадите

Екипът на ГЕРБ, който преговаря за нова конституция – Даниела Дариткова, Цвета Караянчева и Менда Стоянова
Сн.: БТА

ПОЛИНА  
ПАУНОВА

„Свободна Европа“

https://cabinetleader.com/
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„Лодис инвест“, която про-
извежда млечни проду-
кти под бранда Lacrima, 
има нов собственик. Дъ-
щерната на „Булгартабак 

холдинг“ бивша цигарена фабрика „Бла-
гоевград БТ“ е продала 100% от компа-
нията на „Евро инвестмънт холдинг". 
Това е дружество на иракчанина с бъл-
гарски паспорт Муханнед Наджим Аб-
дуллах ал Нуаими, докато собственост-
та в „Булгартабак“ опира до няколко 
дружества (предимно от Обединените 
арабски емирства), като реалният кон-
трол се счита, че е на депутата от ДПС 
Делян Пеевски.

Купувачът е известен най-вече като 
краен собственик на оръжейния тър-
говец „Аполо инженеринг“, чийто биз-
нес в периода 2014-2017 г. избухна със 
сумарно близо 1 млрд. лв. оборот и над 
150 млн. лв. печалба. Освен това съща-
та фирма стана известна и като вло-
жител на КТБ, който в първия списък 
на синдиците заедно с още едно дру-
го дружество - „Ардастрой“, изненадва-
що пререди всички останали, след като 
се оказаха обезпечени кредитори. Така 
въпреки редица оспорвания и сигна-
ли от бивши директори на банката, че 
са представени несъществуващи или 
фалшиви договори, „Аполо“ като край-
но успя да си прибере цялата сума - 3.94 
млн. лева., а не около 11% от нея, както 
всички останали.

Сделка с преструктуриране
Според представения в Търговския 

регистър договор продажбата е стана-
ла на 6 юли, но цената не става видима, 
тъй като е уредена в анекс, който не е 

предоставен. Към документите обаче е 
приложено предложение от „Евро ин-
вестмънт холдинг“ да изкупи „Лодис“ 
още от 8 януари 2020 г.

„Лодис инвест“ се прехвърля заед-
но и с дъщерните си дружества, които 
практически нямат дейност. Любопитно 
е, че при продажбата те са преимену-
вани. „Бул лакт“, което няма служители 
и дейност, е прекръстено на „Лакрима 
хранителна индустрия". На свой ред при 
неговото дъщерно дружество „Милк тех 
България“ новото име става „Лакрима 
млечна индустрия“, което навява на ми-
сълта, че новият собственик може да 
планира експанзия и в други сегменти 
на хранително-вкусовия сектор.

За управители на „Лодис инвест“ са 
назначени Милена Захариева и Бо-
рислав Василев, които не се вижда да 
фигурират в други дружества на Ал Ну-

аими. Самият той обаче влиза като уп-
равител на всичките дъщерни друже-
ства. Това прави вероятно и активите, 
и реалната дейност да се прехвърлят 
към тях. Сайтът на „Евро инвестмънт 
холдинг“ - eihbg.com - все още съдържа 
само надпис Coming Soon, а на този на 
Lacrima няма информация за нов соб-
ственик, като за контакт още стои ста-
рият адрес на компанията.

Друга промяна, която се вижда, е, че 
за управител на клона на „Лодис инвест“ 
в Пазарджик, където са мощностите на 
дружеството, е назначена Дамяна Нико-
лова. Според LinkedIn профила й и в PR 
публикации на Lacrima тя още през 2013 
г. е производствен директор на мандра-
та в Пазарджик. Тя има и предишен опит 
в бранша, като от 1999 до 2008 г. зае-
ма подобна позиция в лидера на паза-
ра „Обединена млечна компания". След 

това е работила като производствен ме-
ниджър в „Каменица“ и PepsiCo.

От оръжията 
до доматите и млякото

За 2018 г. „Лодис инвест“ отчита мал-
ко над 10.2 млн. лв. приходи и 370 хил. 
лв. печалба. За 2019 г. още няма публи-
куван отчет.

Купувачът „Евро инвестмънт хол-
динг“ няма собствена дейност, а реал-
но приходите му са почти изцяло от 
дивиденти и лихви от дъщерни дру-
жества. За 2017 г. те са 72.9 млн. лв., за 
2018 г. - 17.6 млн. лв., а за 2019 г. - едва 
2.5 млн. лв. За основното дружество в 
групата на Ал Нуаими „Аполо инжене-
ринг“ засега няма данни за 2019 г.

Интересно е, че холдингът на оръ-
жейния търговец вече притежава в 
портфейла си хранително-вкусова ком-
пания. Това е „Балкан агрикалчарал“, 
в която той има дял 75%, a останалите 
25% са в „Скай гейт“ - компания, която 
също се управлява от Ал Нуаими, но 
като собственици са посочени членове 
на друга иракска фамилия - Ал Ясири.

„Балкан агрикалчарал“ е основана 
през 2007 г., като според информация 
от сайта на компанията от август 2016 
г. е собственик на новопостроената фа-
брика за преработка на плодове и зе-
ленчуци в Пазарджик, оборудвана е 
с най-модерни технологии и машини. 
„Предприятието е специализирано в 
преработката на домати и е най-голе-
мият преработвател в България с дне-
вен капацитет на преработена сурови-
на 700 тона“, пише в представянето на 
компанията.

Освен доматен концентрат в галери-
ята с продукти на фирмата са посочени 
още сирена, кашкавали, сладка и мед. 
През 2019 г. компанията анонсира пла-
нове за инвестиция от 14 млн. евро в 
още една фабрика в „Тракия икономи-
ческа зона“.

Стари познайници
Това не е първият бизнес контакт 

на Ал Нуаими с групата на Пеевски. 
В края на 2017 г. неговата „Алнуаими 
груп“ купи сградата на Полиграфиче-
ския комбинат за 25 млн. евро от СФ-БТ. 

Пеевски се сбогува и с млякото

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ
„Капитал“

X„Благоевград БТ“ е продало Lacrima на собственика на оръжейния търговец „Аполо инженеринг“ 

Сн.: БТА, архив

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Това е дружество, създадено през 2017 
г. като дъщерно на „София БТ". В него е 
прехвърлен Полиграфическият ком-
бинат, а също и вече неработещата со-
фийска цигарена фабрика, която е раз-
рушена, за да се строи на нейно място 
жилищен комплекс.

Самото СФ-БТ малко след основава-
нето му напусна „Булгартабак холдинг“ 
заедно с имотите, за които е платило 
61 млн. лв. „София БТ“ продаде срещу 
неизвестна сума първо 53%, а после и 
останалите 47% от дружеството на ду-
байското Bulgartabac Trade FZE (ОАЕ). 
То е посочено като свързано лице из-
вън групата в отчетите на „Булгартабак 
холдинг“.

През 2019 г. СФ-БТ се оказва собстве-
ност на (а по-късно се и влива в) „БЛ - 
Ритейл риъл естейт“, друго дружество, 
създадено като дъщерно на „Благоев-
град БТ“, което заедно с имотите в него 
напуска патримониума на „Булгарта-
бак". То е прехвърлено на King�sher 
Limited (ОАЕ). 

За негов действителен собственик 
е посочен Емил Деведжиев, за когото 
през годините изобилстват връзки с 
Пеевски и „Булгартабак". През същото 
дружество той се води и действителен 
собственик на „Дореко комерс“ (пре-
кръстена на „Ди Ар Си инвест"), коя-
то през пролетта на 2016 г. директно 
купи притежавания от депутата дял от 
18% в пловдивската фабрика „Юрий Га-
гарин". Освен това „Дореко“ за извест-
но време беше и кредитор на офици-

ално притежаваното от Пеевски „НСН 
инвестмънт“, чрез което той беше соб-
ственик в медийните си компании и за 
кратко и в „Техномаркет". А включител-
но и през 2016-2017 г. „Дореко“ беше 
собственик на „Лодис инвест“, а Деве-
джиев му беше управител.

Към днешна дата под шапката на „Ди 
Ар Си инвест“ са някои емблематични 
за Пеевски активи като хотел „Берлин". 
В исторически план обаче дружество-
то е контролирало и други компании, 
свързани с Пеевски и цигарените му 
операции, като например „Принт трей-
динг“, което под предишното си име 
„ИПК Родина 1“ беше инвеститорът в 
прочутата нова печатница за издания-
та на семейството на депутата. Нейното 
строителство беше финансирано през 

„Партнер лизинг“ с пари от КТБ, като 
останаха около 100 млн. лв. необслуж-
вани задължения.

Изпразненият холдинг - с тази сдел-
ка „Булгартабак“ се разделя с едно от

последните си работещи 
предприятия

След като марките и дистрибуцията 
на цигарения холдинг бяха продадени 
на BAT, поетапно затвориха първо со-
фийската, а после и благоевградската 
фабрика. За сметка на това в рамките 
на „Булгартабак“ като дъщерно друже-
ство на „Благоевград БТ“ се озова ве-
ригата за техника „Техномаркет". През 
есента на 2019 г. обаче и тя беше изва-
дена от рамките на холдинга, като фор-
мално е собственост на мениджърите 

й от последните години, които я изку-
пиха с кредит от държавната ББР.

За 2019 г. „Булгартабак“ отчита 311 
млн. лв. консолидирани приходи при 
354 млн. лв. година по-рано. Малки-
ят спад обаче се дължи на това, че в 
края на миналата година групата за-
почва да консолидира и резултатите 
на „Лафка маркет". В началото на 2020 
г. след акциите срещу бизнеса на Васил 
Божков затвори и веригата за продаж-
ба на вестници и цигари Lafka, тъй като 
загуби значителен източник на прихо-
ди със забраната на частните лотарии. 
Така че вече и тази бизнес линия не 
носи приходи. Въпреки законовото си 
задължение някогашният цигарен хол-
динг все още не е публикувал отчети за 
първо и второ тримесечие на 2020 г.

За една година депутатът от ДПС е 
забогатял с нови 21 млн. лв., кои-
то е изкарал от дивиденти, става 

ясно от имуществените декларации 
на властта, публикувани от Антико-
рупционната комисия (КПКОНПИ). По-
даването им през 2020 г. леко се забави 
заради извънредните мерки около ко-
ронавируса, като отразените доходи се 
отнасят за 2019 г.

Делян Пеевски е обявил още четири 
банкови влога - за 9 120 763 лева, 118 
018 евро и два влога в долари - 113 
760 и 1 698 810. Депутатът има и взе-
мания в размер на 11 400 000 лева.

Спечелените от народния предста-
вител дивиденти са тройно повече в 
сравнение с декларираното от него 

миналата година, когато той бе обявил 
около 7.6 млн. лв. доход от дивидент 
за 2018 г.

Пеевски започна публично да обя-
вява богатството си преди три годи-
ни, когато изведнъж декларираното 
в Сметната палата нарасна 4800 пъти 
и от гражданин със скромно имуще-
ство той се оказа мултимилионер. За 
пръв път през 2017 г. депутатът декла-
рира доходи за 2016 г. от дивидент в 
размер на 56.5 млн. лв., а през 2018 г. 
обяви постъпления от 37 млн. лв. за 
предходната година. След това богат-
ството му продължи да расте според 
обявеното в имуществените му декла-
рации, но не и с темповете от 2016 г. 
и 2017 г.

Още 21 млн. лв. към богатството 
на депутата за година

Производството в Lacrima. 

Сн.: „Капитал“

Сн.: БТА, архив

https://taniasells.com/
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П
реди почти месец един бъл-
гарин от Франция, прибрал 
се за лятото в България, из-
чезна след среща с гард №1 
на Братя Галеви. От тогава 

няма никакви новини за него, телефо-
нът му е изключен, а десетки негови род-
нини и приятели инициират проверки и 
претърсвания на района.

Янек Миланов е на 43 години, висок, 
добре сложен, интелигентен, бивш със-
тезател по мотоциклетизъм, рекламно 
лице на мобилен оператор, неангажи-
ран, живее и работи във Франция от 17 г. 
насам, с перфектни обноски – привлека-
телен и приятен. Всичко това е Янек Ми-
ланов от Дупница. Той не е криминално 
проявен, животът му тече почтено, ни-
кога не е имал вземане-даване с мутри-
те. По ирония на съдбата и не по него-
ва вина, се налага да „изчисти сметки“ с 
една от най-страховитите фигури в реги-
она – гард номер 1 на Братя Галеви Васил 
Капланов-Каплата, пише „Флагман“.

За изчезването на Янек сигнализира 
брат му, Марио Миланов, от Англия, къ-
дето живее.

Дотук МВР разполага с данни, че око-
ло 23 ч. на 31 юли Янек

се качва в джипа БМВ Х6
на Васил Капланов, сяда на предната 
седалка до него. Около час и полови-
на след това има връзка с мобилния му 
телефон, проследени са клетките, през 
които са преминали, но след това теле-
фонът заглъхва, а две денонощия по-
късно в Кюстендилската прокуратура е 
образувано наказателно производство 
за отвличане. Обвиняем до този момент 
няма. Претърсен е автомобилът на Кап-
лата, обискиран е той и домът му, както и 
офис на фирмата му. От столицата прис-
тигат два екипа от най-добрите българ-
ски криминалисти, но Янек Миланов не 
е открит. 

Каква е причината дупничанинът да 
изчезне и дали изобщо е сред живите?

Историята започва през 2017 г., когато 
Янек се прибира за лятната си ваканция 
у дома. Във Франция той има фирма за 
ремонт на недвижими имоти. В Родината 
се връща веднъж годишно, през лятото, 
за не повече от седмица-две. Това лято 
ще го срещне със съпругата на Каплата 

– Петя Николова. Тогава тя има 17-годи-
шен син от Каплата, Янек и Петя живеят 
в два съседни блока в жк „Бистрица“. До 
момента, в който се засичат погледите 
им на улицата, се познават бегло. За нея 
в града се знаело, че е собственичка на 
фризьорски салон. Янек е знаел чия съ-
пруга е тя, но по нейните думи по това 
време с Каплата отдавна не поддържа-
ли интимни отношения. Пак според нея 
те били разделени, тя от години е била 
пренебрегвана, а той рядко се прибирал 
в семейното им жилище.

Започва мимолетна връзка
Петя и Янек никога не излизат пред 

своите съграждани заедно. Тя го посе-
щава в дома му, дискретно. След края 
на ваканцията дупничанинът се връща 
във Франция, но Петя не престава да го 
търси по телефона, пише му съобщения, 
иска му приятелство във фейсбук, което 
той приема.

Всичко това фигурира като показания 
на свидетели в предварителното произ-
водство.

„Брат ми не е имал тези срещи за нещо 
сериозно, за връзка, в която има перс-
пектива. Ние сме достатъчно близки с 
него и впоследствие той ме държеше в 
течение на всичко, което се е случило“, 

каза пред Флагман.бг братът Марио Ми-
ланов, който се е прибрал в Дупница и 
опитва да помогне на разследващите с 
каквото може. 

След известно време обаче Каплата се 
свързва във Франция с Янек и опитва да 
осъществи контакт с него, вероятно да 
разбере дали любовната връзка продъл-
жава.

Бившият гард, известен в Дупница с 
побоища и заплахи, разпитва за възмож-
ност да пътува до Франция, но след това 
се отказва от воаяжа. Следват две поку-
шения над автомобила на Янек, парки-
ран пред жилищния му блок в Дупница, 
пежото на два пъти е с нарязани гуми, а 
след това и цялото е надраскано. Янек 
поставя видеокамери. Следва

стрелба с 10-калиброва 
пушка

в прозореца на апартамента му. Ауспу-
хът на автомобила му е запушен с хи-
мическа пяна. Принуждава се да го про-
даде за старо желязо. Следва атака с 
камъни по балкона. Всичко това е запи-
сано от видеокамерите и предадено в 
дупнишката полиция още през миналата 
година от Янек, той настоява да се изя-
сни кой посяга на имуществото му, но на-
предък при местните разследващи няма.

През това време той напълно е пре-
установил връзката си с Петя, разприя-
телил я е и във Фейсбук, въпреки че тя 
не спира да му праща и еротични сним-
ки, според твърдения на негови близки, 
дали вече показания в МВР.

През май т.г. Янек си купува ново 
пежо, с него пристига в Дупница от 
Франция в понеделник, на 27 юли. На 
следващия ден, вторник, получава по 
вайбър снимка от гроба на родите-
лите му, която обаче може да се види 
само на превю. Той веднага сигнализи-
ра органите на МВР, смятайки, че това 
е директна заплаха за смърт. След из-
чезването му на 31 юли полицаите про-
веждат задълбочено разследване и ус-
тановяват, че снимката е изпратена от 
21-годишно лице от Кюстендил, крими-
нално проявено, разполагащо със сто-
тици карти за мобилни телефони. Дали 
това лице има връзка с последвалите 
събития, е загадка засега.

В сряда, 29 юли, Янек засича на ули-
цата Каплата и му казва, че е време да 
изяснят недоразуменията помежду си 
по мъжки. Каплата предлага да се ви-
дят в петък в 23 ч. в неговата база в парк 
„Рила“. Янек се съгласява, междувремен-
но той съобщава на съседите си и на 
брат си в Англия, че смята да отиде на 
тази среща

за да приключи кошмарът
в който живее. Близките му го съветват 
да се откаже от идеята за пътуване из-
вън града – още повече да ходи на те-
риторията на страховития бивш гард. В 
крайна сметка Капланов и Янек Мила-
нов се срещат в центъра на града в уре-
чения час. Камерите заснемат как Янек 
се качва на предната седалка на БМВ-то 
му и двамата поемат към изхода на гра-
да. След около час и половина БМВ-то се 
завръща, но само водачът му попаднал 
във видеокамерите. Впоследствие той 
твърди, че Янек седял на задната седал-
ка и затова не е сниман.

Следствена тайна е какво е разка-
зал Капланов от срещата между двама-
та, която е продължила час и половина. 
Около 00:40 ч. телефонът на Янек вече е 
изключен, а клетката му е някъде в кв. 
„Бистрица“. Вече е краят на август, а от 
Янек няма и следа.

Българин от чужбина се 
върна в България и изчезна
XСпоред една от версиите Янек Миланов е бил преследван от гард на Галеви заради жена

Българин ще лежи 8 г. в затвор, 
изкормил мъж в Англия
27-годишен българин беше из-

пратен за осем години в за-
твора, след като при сбиване 

изкорми мъж на улицата в Бостън, Вели-
кобритания.

Тежкото престъпление станало на 17 
ноември 2019 г. Група от 10 мъже се сби-
ли на улица „Тунард“ малко след полу-
нощ. Сред тях бил и 27-годишният Едуард 
Атанасов. Той извадил нож и буквално 

разпрал стомаха на един от опонентите 
си – млад мъж на 24 години. Жертвата е 
откарана в болница, където претърпява 
няколко операции. За щастие лекарите 
успяват да спасят живота му.

„Удариха ме с тръба или дърво по гла-
вата. Мислех, че и останалите са въоръ-
жени с ножове, за това и аз извадих моя“, 
обясни пред съдиите Атанасов.

Едуард е задържан на мястото на сби-

ването, а свидетели разказват по-късно 
пред съда, че са го видели с голям нож, 
а малко след това са видели и изкорме-
ното момче.

Пристигналите на мястото на сбиване-
то полицаи обяснили пред съда, че „чер-
вата на момчето висяха навън“.

Българинът няма предишни крими-
нални провинения и затова присъдата 
му е само осем години. Сн.: Lincolnshire Police
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П
риятелка издаде българска 
тийнейджърка за убийство-
то на собствената й майка в 
Испания. След разкритията 
момичето е било арестува-

но, съобщава вестник Las Provincias.
Българката на име Тери е арестувана 

по съмнения, че заедно с приятеля си е 
убила майка си, Ана, а след това седми-
ца е живяла с трупа й.

Въз основа на резултатите от направе-
ната аутопсия е установено, че смъртта 
е настъпила през април вследствие на 
множество прободни рани.

Миналата седмица 19-годишната бъл-
гарка е разказала на своя приятелка, че 
заедно с приятеля й са убили майка й и 
държат трупа във ваната на жилището, 
в което са живеели на улица „Мигел Ер-
нандес“ във валенсианския град Алку-
дия де Креспинс.

Малко след това приятелката е споде-
лила за инцидента със свой познат, кой-
то веднага е отишъл и е разказал на по-
лицията, уточнява worldbg.eu.

Жертвата е живяла над 20 години в 
града. Състоянието на трупа е попречи-

ло на специалистите да определят

точната дата на смъртта
Съседите са усещали неприятна ми-

ризма, но не са предполагали, че е в ре-
зултат на разлагащо се човешко тяло.

Младата българка и приятелят й са за-

държани и предадени на следствените 
органи. Единият от тях е направил само-
признания.

Апартаментът, в който е намерен 
трупът, е принадлежал на убитата бъл-
гарка, която е била на 45 години. Тя е да-
вала подслон на двамата тийнейджъри.

Съседи разказват пред „Ел Еспаньол“, 
че Ана е била дългогодишна жертва на 
домашно насилие – първоначално от 
съпруга си, а след това от децата си. Поч-
ти всеки ден в жилището се чували уда-
ри, писъци, кавги.

Ана изкарвала прехраната си като ши-
вачка. Грижела се и за възрастни хора, 
чистела входове на сгради. Мъжът й бил 
шофьор на камион. Двамата имат син и 
дъщеря. Местните им приятели ги нари-
чали с испанска версия на българските 
им имена – Тереза и Николас.

Преди няколко години родителите се 
развели и синът останал с бащата, а дъ-
щерята – с майката. Атмосферата в се-
мейството на Ана обаче останала на-
прегната, разказва съсед. С дъщеря й 
често имали бурни кавги.

Понеже имала финансови затрудне-
ния и не можела дори да плаща тока си, 
Ана предложила на домоуправителя да 
чисти входа, за да покрие натрупаните 
вноски за електричество. Именно кога-
то няколко дни тя не се появила да по-
чисти, съседи се усъмнили, че нещо не 
е наред с нея.

Приятелка издаде българка, 
че е убила майка си в Испания
XМомичето живяло седмици наред с трупа на жената

Тери (вдясно) и майка й.

Сн.: El Espanol

http://www.silvicominc.com
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З
а милиони кандидати по целия 
свят спечелването на зелена 
карта е сбъдване на мечтаната 
възможност да имигрират ле-
гално в Съединените щати. Ня-

кои от тях кандидатстват с години, на-
дявайки се да доведат семействата си в 
Америка. Пандемията от COVID-19 оба-
че рязко скърши ентусиазма на всички 
изтеглени в Лотарията миналата годи-
на. Администрацията на Доналд Тръмп 
спря издаването на визи, включително 
за онези, спечелили зелена карта, които 
вече трябваше да са на път да устроят 
новия си живот в Америка.

„Това е като сбъдната мечта, защо-
то шансовете са толкова малки“, каз-
ва Катя Карслиди, която кандидатства 
в лотарията пет последователни годи-
ни, преди да спечели. Тя трябваше да 
завърши процеса по одобрение, кой-
то включва интервю в консулството на 
САЩ в Русия и т.нар background check в 
следващите 30 дни, но това едва ли ще 
се случи. Заради пандемията с корона-
вирус много дипломатически предста-
вителства на Америка по света остана-
ха затворени, а

имигрантите са 
с вързани ръце

Лотарията изисква спечелилите да 
придобият зелените си карти до 30-ти 
септември или те ще бъдат анулирани. 
От Щатския департамент на САЩ каз-
ват, че няма да правят изключения.

Това означава, че плановете на десет-
ки хиляди души, които миналата година 
са празнували късмета си и са прави-
ли планове да се преместят в Америка, 

пропадат без алтернативен вариант.
Карслиди започва да търси рабо-

тодатели в Ню Йорк преди месеци, но 
решава да провери ситуацията по до-
кументите си и пише имейл до амери-
канското консулство. „Те ми изпратиха 
атоматичен отговор“, разказва тя, „зара-
ди епидемията от COVID-19 всички ин-
тервюта в програмата за „Зелена карта“ 
са спрени“. В отговора пише и че не е 
ясно кога процесът ще бъде подновен.

42 000 от общо 
55 хиляди спечелили

зелена карта няма да успеят да приклю-
чат процеса по одобрение. „Всичките 
ми планове пропаднаха“, казва Ноха, 
инженер от Египет, „сякаш всичко, кое-
то съм постигнала, е за нищо“. Тя й дъ-
щерите й взимат виза през февруари, 
но съпругът на Ноха Ахмед все още 

чака ред, който може така и да не дой-
де. В тази ситуация семейството е из-
правено пред невъзможния избор да 
се раздели или да се откаже от мечтата 
си да живее в Ню Йорк.

Президентът Доналд Тръмп невед-
нъж е изразявал намеренията си да 
прекрати програмата, посредством 
която ежегодно в САЩ имигрират де-
сетки хиляди. Сега администрацията му 
буквално спря програмата по лотари-
ята, след като удължи забраната от ап-
рил за издаване на работни визи, вклю-
чително тези за специалисти, с мотива, 
че ще бъдат огромна пречка за паза-
ра на работна ръка в САЩ, който вече 
страда заради последствията от панде-
мията с коронавирус.

Това е първият път, в който лотария-
та за „Зелена карта“ бива смущавана по 
този начин. Имиграционни адвокати в 

цялата страна вече планират да оспо-
рят казуса в съда.

Според Данило Зак от Националният 
Форум на Имигрантите Тръмп използва 
ситуацията с пандемията, за

да ограничи легалната 
имиграция

„Мисля, че това е абсолютен пример 
за използване на пандемията за него-
вите цели, които той има от много от-
давна като елиминиране на програма-
та за „Зелена карта“, казва Зак.

Активисти за правата на имигрантите 
призовават Конгресът да удължи край-
ния срок по т.нар vetting process или 
интервюто и проверката преди спече-
лилите да вземат зелената карта. Група 
имигранти пък вече стартира дело сре-
щу Тръмп за отхвърляне на забраната 
за издаване на визи.

Тръмп връща 42 000 души, 
спечелили зелена карта

XПрезидентът използва COVID-19, за да спре лотарията

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

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

Пожарите в Калифорния 
взеха поне 7 жертви

Жертвите на пожарите в Калифорния 
достигнаха седем души, след като 
властите, борещи се с голям пожар 

в планината Санта Крус, южно от Сан Фран-
циско, обявиха откриването на тялото на 
70-годишен мъж в отдалечен район, наре-
чен Последен шанс. През последната сед-
мица Калифорния беше засегната от 650 
пожара в целия щат, много от които предизвикани от повече от 12 000 мълнии, 
регистрирани от 15 август насам. Изпратени са 14 000 пожарникари, 2400 маши-
ни и 95 самолета да се борят с пожарите. Близо 250 000 души бяха евакуирани 
или предупредени, че ще бъдат евакуирани.

Съветничка на Тръмп  
го напусна изненадващо

Съветникът на Белия дом Кейлиан 
Конуей съобщи, че напуска поста в 
края на август. 53-годишната Конуей 

заяви, че ще се отдаде на семейството си, 
добавяйки: „Това е изцяло по мое желание. 
Скоро ще обявя бъдещите си планове. За-
сега и за моите обичани деца ще има по-
малко драма, повече мама.“ Тя заяви, че съ-

пругът й Джордж, адвокат и известен критик на Доналд Тръмп, също ще „направи 
промени“. „Ние се различаваме по много неща, но сме обединени за това, което 
има най-голямо значение: децата.“

Протести в Уисконсин 
заради прострелян чернокож
Протести избухнаха в град Кеноша, в 

щата Уисконсин, след като се поя-
ви информация, че полицията там е 

простреляла в неделя невъоръжен черно-
кож. Мъжът е бил приет в болница в тежко 
състояние с няколко огнестрелни рани. Сто-
тици хора се събраха на мястото на стрел-
бата и хвърляха тухли и бутилки със запа-
лителна течност по полицията. Силите на реда използваха сълзотворен газ, за 
да разпръснат демонстрантите. На видео, публикувано в социалните мрежи, се 
вижда как мъж обикаля паркиран автомобил, а полицаи викат и насочват оръжи-
ята си към него. Чуват се седем изстрела.

Две деца от Алабама 
починаха в „гореща кола“

Голямо нещастие сполетя семейство в 
Алабама, след като починаха двете им 
малки деца – на 1 и 3 години, заклю-

чени в кола, в която температурата дости-
гнала 57°C. Децата се качили в колата, без 
да знаят родителите им, те трябвало да са 
в спалнята. Предполага се, че децата са 
били в колата 90 минути. Когато разбрали, 

че момчетата ги няма, семейството започнало да ги търси навсякъде. След дъл-
го търсене се оказало, че децата са в колата, която била паркирана пред къща-
та. Незабавно били откарани в болница, но там само констатирали смъртта им.

Тропическата буря Марко 
удари Луизиана
Тропическата буря Марко удари суша-

та близо до устието на река Мисиси-
пи в Луизиана, южно от Ню Орлиънс. 

С максимални ветрове от 40 мили/час бу-
рята се движи на запад и северозапад с 8 
мили/час. Марко е 13-тата силна буря за 
сезона на ураганите, която получава име 
за по-лесното й проследяване. Марко продължава да отслабва и вече не пред-
ставлява голяма грижа за югоизточната част на Луизиана. Но Лора, втората тро-
пическа буря, идваща от океана, е точно зад Марко, като се очаква да достигне 
сушата по-късно тази седмица като ураган от категория 2.

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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П
резидентът Доналд Тръмп 
издаде в началото на ме-
сеца президентски указ, с 
който отпусна по 400 дола-
ра на безработните. Само 

че се оказа, че държавата ще дава 300 
от тях, а другите 100 долара ще бъдат 
ангажимент на щатите. За тези средства 
те трябва да кандидатстват за пари от 
агенцията за бедствията.

Много финансови анализатори пре-
дупредиха, че щатите нямат откъде да 
извадят допълнителни 100 долара на 
човек, защото бюджетите им са крайно 
намалени заради пандемията.

Всъщност щатите поискаха от Кон-
греса да им предостави допълнителни 
500 милиарда долара, за да ги подпо-
могне заради кризата, в която са из-
паднали. Някои от тях изчерпаха ре-
зервите си за помощи за безработни и 
са взели заем от федералния бюджет, 
за да закърпят дупката. 10 щата са взе-
ли назаем близо 20 милиарда долара 
от Министерството на финансите, за 
да покрият своя дял от плащанията за 
хората без работа, които обикновено 
продължават 26 седмици.

Досега за новата програма

са одобрени 13 щата
Аризона, Колорадо, Айдахо, Айова, 
Кентъки, Луизиана, Мериленд, Мичи-
ган, Мисури, Монтана, Ню Мексико, Ок-
лахома и Юта. Още 16 щати или са кан-
дидатствали за програмата, или имат 
намерение да го направят: Алабама, 
Аляска, Арканзас, Калифорния, Делау-
еър, Индиана, Масачузетс, Ню йорк, Ню 
Хемпшир, Северна Каролина, Охайо, 
Пенсилвания, Тенеси, Тексас, Вирджи-
ния, Вашингтон и Западна Вирджиния.

Няколко щати заявиха, че възнамеря-
ват да плащат 400 долара, а не 300 до-
лара на седмица, като внасят средства 
от собствените си бюджети: Монтана, 
Кентъки и Западна Вирджиния.

Само Аризона е започнала да плаща 
пари по програмата.

Междувременно около 

1 106 000 души са подали 
заявление за помощи 
за безработица 

само за миналата седмица, като броят 
им отново е седемцифрено число след 
две седмици спад, според данни на Ми-
нистерството на труда.

Повишеният брой поставя под въ-

прос естеството и продължителността 
на икономическото възстановяване на 
нацията. Икономистите очакваха пър-
воначалните седмични искания да пад-
нат от 963 000 на 920 000. 

Преди пандемията от коронавирус 

средният брой заявления се колебаеше 
около 200 000 седмично.

Законодателите продължават да об-
съждат пакет от помощи по време на 
пандемията, който би предложил до-
пълнителна помощ на американците, 

които загубиха работата си, когато ико-
номиката спря, за да прекъсне разпрос-
транението на вируса. Пандемичната 
помощ за безработица, която предос-
тавяше 600 долара на седмица допъл-
нителни помощи, изтече в края на юли.

Какво става с 400-те 
долара, обещани  
на безработните?
XТръмп издаде указ, но само един щат е започнал изплащането

За много семейства държавните 
обезщетения не са достатъчни, за 
да свържат двата края. В Мисисипи 

и Аризона седмичното обезщетение за 
безработица е под 240 долара.

Докато се очаква икономиката да за-
почне да расте отново през третото три-
месечие и наемането на хора да се по-
виши, нарастването на броя заразени 
с вируса поставя под съмнение всяко 
възстановяване във „V-образна форма“. 
Някои икономисти сега прогнозират, че 
тя ще бъде по-скоро с „W“ форма.

На последното си заседание служите-
лите на Федералния резерв „се съгласи-
ха, че продължаващата криза в областта 
на общественото здравеопазване ще 
има голяма тежест върху икономиче-
ската активност, заетостта и инфлация-
та в близкосрочен план и представлява 
значителни рискове за икономически-
те перспективи в средносрочен план“, 
според записките от заседанието, пуб-
ликувани в сряда.

„През следващите месеци се очаква 
несигурността за осигуряване на хра-
ната на домакинствата и бездомните 
хора да нараснат до най-лошите нива 
след Голямата депресия“, пише в доклад 
главният икономист на Грант Торнтън 
Даян Суонк. „При сегашните темпове би 
било добре през 2021 г. да възстановим 
загубените 12,9 милиона работни места 
от февруари насам.“

Степента на икономическите щети, 
нанесени от пандемията от коронави-
рус, бе разкрита преди седмици, когато 
брутният вътрешен продукт за второто 
тримесечие потъна с рекордните 32,9 
процента годишно според данни на Бю-
рото за икономически анализ.

Председателят на Федералния ре-
зерв Джером Пауъл многократно пре-
дупреждава за бавно икономическо 
възстановяване, ако милиони работни-
ци не могат да се върнат на предишната 
си работа и се нуждаят от преквалифи-
кация или усвояване на нови умения.

Много семейства едва свързват двата края
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П
резидентът Доналд Тръмп 
стартира участието си на 
седмицата на конференци-
ята на републиканците с 
ожесточена тирада срещу 

своите съперници отпреди четири го-
дини и мрачни и неоснователни преду-
преждения, че измама с вота може да го 
лиши от втори мандат.

Изказвайки се от Шарлът, Тръмп се 
оплака, че демократите експлоатират 
пандемията на коронавируса – все още 
бушуваща в Съединените щати – за да 
подкопаят преизбирането му.

„Това, което правят, е да използват 
Covid за кражба на избори. Използват 
Covid, за да измамят американския на-
род, всички наши хора, на честни и сво-
бодни избори“, заяви Тръмп без доказа-
телства за твърденията си.

Тръмп официално бе избран от Репу-
бликанската партия за кандидат за пре-
зидент на предстоящите избори. Майк 
Пенс бе номиниран за вицепрезидент.

Конференцията на партията, която ще 
продължи до четвъртък, е фокусирана

изцяло върху Тръмп 
и неговите идеи

за разлика от тази на демократите, кои-
то заложиха на разговори за бъдещето 
на партията и страната. Преди седмица 
те описаха Тръмп като носител на мрак, 
хаос и некадърност.

Самият Тръмп, въпреки че обеща по-
зитивна кампания, също подложи на 
критики опонента си. Той каза, че ако 
съперникът му Джо Байдън спечели, 
страната ще бъде затрупана с насилие, 
подобно на протестите, наблюдавани 
това лято в Минесота и Орегон. Тръмп 
предупреди, че демократите се стремят 

да отнемат оръжията, религията на хо-
рата и производство от страна на Аме-
рика на енергия. Тръмп каза, че в оспор-
вани избори има съдилища и съдии в 
цялата страна, „които, надяваме се, ще 
ни направят честно отсъждане“.

На конференцията на републиканците 
присъстваха още Доналд Тръмп-млад-
ши и Мити Хели – бившият посланик 
на САЩ в ООН. Тя говори за успешната 

външна политика на досегашния дър-
жавен глава според нея. Синът на Тръмп 
директно атакува опонента на баща си 
Джо Байдън, като каза, че той иска да от-
мени данъчните облекчения, въведени 
от Тръмп.

„Байдън обещава да вземе пари от ва-
шите джобове и да ги върне в блатото. 
Това всъщност има смисъл, като се има 
предвид, че

Байдън е чудовището 
от Лох Нес

За последния половин век той се спо-
тайва в него. От време на време си по-
казва главата, за да се кандидатира за 
президент. После пак се скрива и не пра-
ви нищо“, каза Доналд Тръмп-младши и 
нарече администрацията на Обама-Бай-
дън „провалена“.

Според експертите на „Ню Йорк 
Таймс“, които проверяват в реално вре-
ме фактите в речите на говорещите, 
повечето от думите по отношение на 
действията на Доналд Тръмп по време 
на пандемията и част от атаките му сре-
щу Байдън са били неверни или подвеж-
дащи.

За разлика от конференцията на де-
мократите, републиканците имат съби-
тия на живо въпреки пандемията от ко-
ронавируса. Самият Тръмп се зарече да 
говори ежедневно, макар че по тради-
ция кандидатите се появяват да изнасят 
речи само приемайки номинацията в по-
следната вечер на конвенциите. Тръмп 
ще направи това пред свои привърже-
ници на Южната ливада в Белия дом.

Друга разлика на конференцията на 
републиканците е, че тази година речи 
от предишните президенти или канди-
дати за номинация няма да има. При де-
мократите и тримата живи предишни 
президенти или кандидати подкрепиха 
Джо Байдън.

Дясната партия реши да не гласу-
ва официална своя платформа, а вмес-
то това просто да обяви, че подкрепя 
Тръмп. Кампанията на президента раз-
пространи серия цели, сред които и 
обещанието да „създаде 10 млн. нови 
работни места за 10 месеца“.

„Искат с COVID-19 да ни вземат 
вота“: Тръмп отива на избори

Кандидатът на демократите за пре-
зидент е събрал 70 милиона долара по 
време на четиридневния национален 
конгрес на партията миналата седмица, 
съобщи предизборният му щаб.

Излъчванията от конгреса са привле-
кли 122 милиона гледания в 15 дигитал-
ни платформи за лайвстрийминг и също 
така 85,1 милиона телевизионни зрите-
ли, заяви щабът.

Кампанията на президента Доналд 
Тръмп и свързани републикански гру-
пи са събрали 165 милиона долара през 
юли – обикновено слаб месец за наби-
ране на средства – повече от събраните 
от съперника му Байдън 140 милиона, 
съобщи в началото на август предиз-
борният щаб на Тръмп.

Този резултат позволява на Тръмп да 
влезе във финалната права на канди-
датпрезидентската надпревара със за-
пазено, макар и скромно предимство. 
Сега Тръмп и подкрепяните от Републи-
канската партия групи разполагат с над 
300 милиона за реклама, за организато-

ри на агитация „от врата на врата“ и дру-
ги политически разходи, заяви щабът, в 
сравнение с 294-те милиона на Байдън.

Виртуалният конгрес на демократи-

те приключи в четвъртък вечер с реч-
та на Байдън, в която той обвини Тръмп, 
че неговото президентство е хаотично и 
разединяващо.

Байдън събра $70 млн. на конгреса

XВъпреки че обеща позитивна кампания, президентът я стартира с ожесточение срещу демократите

Сн.: БТА

Сн.: БТА
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„Здравейте, Невена! Вие често пише-
те за застраховка „Живот“ - какъв вид 
трябва да купим и кога да я купим. Може 
ли да споделите дали има случаи, ко-
гато не е нужно да имаме застраховка 
„Живот"? Благодаря.“

Грета от Чикаго

К
акъв хубав въпрос! Застрахов-
ката „Живот“ може да ви даде 
невероятно чувство за сигур-
ност, но колкото и безценен 
да е даден продукт, ако не е 

приложим за вашата лична ситуация, на-
истина няма финансов смисъл да го из-
ползвате. Ето няколко съвета, които да 
вземете под внимание, когато решавате 
дали да купите застраховка „Живот":

Имате нужда от застраховка само ако 
близките ви зависят от вас финансово. 
Въпросът, който трябва да си зададете, е: 
„Ако умра днес, ще могат ли близките ми 
да продължават да си плащат сметките?“

Ако отговорът е „Не“
тогава трябва да купите застраховка 
„Живот“ за себе си, определяйки за на-
следници на парите хората, които се 
нуждаят от вашата финансова подкрепа 
(съпруг(а), деца, родители и т.н.).

Не купувайте този тип застраховка за 
живота на детето си. Застраховката „Жи-
вот“ е финансова застраховка: целта е да 
замести нужните за семейството ви до-
ходи. Децата ви не носят никакви пари 
вкъщи, дори напротив - отглеждането 
на дете от раждането му до навършване 

на 18 г. (без да включваме колеж!) се рав-
нява на над 200 000 долара според едно 
правителствено статистическо проучва-
не. Така че не добавяйте допълнителни 
разходи към бюджета си с купуването 
на застраховка върху живота на деца-
та. Единственият случай, когато би има-
ло смисъл да купите подобна застрахов-
ка, е, ако сте взели частен образователен 

заем (private student loan) за сина/дъще-
ря си. Държавните заеми са ви опросте-
ни, ако студентът почине, но частните ви 
задължават да продължавате да изпла-
щате, дори и синът/дъщеря ви да са ум-
рели. Можете ли да си представите не-
поносимата мъка, която бихте изпитвали 
всеки месец, ако трябва да пращате пла-
щания на банката с години наред за об-

разованието на детето си, което отдавна 
е напуснало този свят?

Най-вероятно няма да имате нужда от 
застраховка „Живот“ завинаги. След като 
децата ви са възрастни и имат собстве-
ни приходи (да се надяваме на около 24 
години, когато завършат и си намерят 
работа), почти сте изплатили къщата си 
и нямате други кредити, най-вероятно 
няма да имате нужда повече от застра-
ховка „Живот". Ето защо, когато купувате 
този застрахователен продукт, най-раз-
умно е да се спрете на

срочна застраховка 
„Живот“

(term life insurance). В зависимост кога 
я купите (би трябвало да го направите 
веднага след като се ожените/омъжите), 
тази застраховка не бива да е за пове-
че от 20 до 30 години. Може да сравните 
различни застрахователни продукти на 
www.selectquote.com. Много българи се 
подлъгват да си купят доживотна застра-
ховка „Живот“ с цел да послужи за пен-
сионен фонд на съпруга(та) им, след като 
те починат. Това е сериозна финансова 
грешка, за която писах подробно преди 
време. Една от главните причини е, че 
ако влагате огромните суми, които пла-
щате за доживотна застраховка, в пен-
сионен фонд, ще имате толкова, ако не 
и повече пари в сравнение със застра-
хователната полица, и най-важното - ще 
можете да се наслаждавате на тези пари, 
докато и двамата сте живи!

Никога не правете непълнолетен да е 
наследник на застрахователната ви по-
лица. По закон децата не могат директно 
да наследяват пари, така че застрахова-
телната компания няма да извърши пла-
щането и съдът ще трябва да постанови 
кой да бъде настойник. Това е дълъг и 
много скъп процес и ще „изяде“ сериоз-
на сума от застраховката ви. Най-добро-
то разрешение е да създадете Revocable 
Living Trust (посветих три статии на тази 
тема преди време) и да направите траста 
наследник на полицата.

Вашите 
пари

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

Наистина ли имате нужда 
от застраховка „Живот“?

XЕто няколко случая, при които тя 
със сигурност би била излишна

Сн.: Freepik

НЕВЕНА  
ГЕОРГИЕВА

nevena.georgieva@bg-voice.com

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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С
тарите жилища в САЩ дос-
тигнаха рекорден ръст на 
продажби в историята през 
юли. Това се дължи на факта, 
че ниските лихви по ипотеч-

ните кредити продължават да задвиж-
ват пазара на жилищни имоти, който се 
оказва ключов източник на сила за въз-
становяването на икономиката, пише 
Bloomberg.

Финализираните сделки са нарасна-
ли с 24,7% спрямо предходния месец и 
са достигнали годишен темп от 5,86 млн. 
единици, най-силният темп от края на 
2006 г., който отразява широки ръсто-
ве във всички части на САЩ, сочат дан-
ни на Националната асоциация на бро-
керите на недвижими имоти. Средната 
прогноза на икономисти, участвали в 
допитване на Bloomberg, беше за 5,41 
млн. единици. На некоригирана основа 
цените са скочили с 8,5% спрямо същия 
период на миналата година, което е най-
големият ръст в историята.

Търсенето на жилища 
е огромно

Има много области от икономиката, за 
които трябва да се тревожим, но със си-
гурност жилищата не са от тях“, коменти-
ра Стивън Стенли, главен икономист на 
Amherst Pierpont Securities.

По-ниските лихви по ипотечните кре-
дити, натрупаното търсене и по-голе-
мият интерес към пазарите в покрай-
нините след блокадите по-рано през 
годината вследствие на пандемията до 
момента генерират силна инерция на 
жилищния пазар. Същевременно мал-
ките наличности, по-високите офертни 
цени и самият коронавирус представля-
ват пречки за по-големи ръстове.

„Жилищният пазар премина фазата на 
възстановяването и сега процъфтява. 
Ниските лихви по ипотечните кредити 
привличат повече купувачи към пазара“, 
казва Лорънс Юн, главен икономист на 
Националната асоциация на брокерите 
на недвижими имоти.

Миналия месец за продажба са били 
обявени 1,5 млн. съществуващи жили-
ща, което е спад с 21,1% спрямо юли 

2019 г. и е четиринадесети пореден го-
дишен спад. Това са най-малките налич-
ности през който и да е юли в историята.

Жилищата за продажба биха били 
достатъчни за 3,1 месеца при запазване 
на настоящия темп на продажбите. Ци-
фра под пет месеца е смятана за затег-
нат пазар.

Средни цени
Имотите са оставали на пазара средно 

22 дни, най-краткият времеви интервал 
в историята, сочат данните на Нацио-
налната асоциация на брокерите на не-
движими имоти. Средната цена на жили-
щата е нараснала до исторически връх 
от 304 100 долара миналия месец спря-
мо 280 400 долара година по-рано.

Покупките на стари еднофамилни жи-
лища са се увеличили с 23,9%, а продаж-
бите на апартаменти са скочили с близо 
32%, показват още данните.

„С осезаемата промяна към работа от 
разстояние настоящите собственици на 
имоти търсят по-големи жилища и това 
ще доведе до вторично ниво на търсе-
не дори през 2021 г.“, отбелязва Юн в ко-
мюнике.

Продажбите на съществуващи жили-
ща са нараснали във всички четири об-
ласти на САЩ през юни, включително с 
30,5% в западните щати и 19,4% в южни-
те. Темпът на продажби в южните щати, 
най-голямата област в САЩ, е бил най-
силният от май 2006 г. насам. Покупките 
са се увеличили с 27,5% в Средния запад 
и са достигнали най-бързия си темп от 
края на 2006 г. В североизточните щати 
те са нараснали с 30,6%.

Продажбите на стари жилища със-
тавляват около 90% от американските 
трансакции и се вземат предвид след 
финализиране на договора. Данните за 
продажбите на нови жилища ще бъдат 
публикувани от министерството на тър-
говията във вторник.

Старите жилища – с рекордни 
цени и продажби през юли

XМного хора искат да сменят жилищата си с по-големи 
и това ще доведе до вторично ниво на търсене

Наистина ли имате нужда 
от застраховка „Живот“?

Сн.: Flickr

Сн.: Bloomberg

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Всеки пети канадец отлага 
вноските по ипотеката
Всеки пети канадец - притежател на 

жилище, отлага вноските по жи-
лищния си кредит. Причина за това 

е коронавирусът и банките трябва бър-
зо да предприемат действия, за да се 
избегне криза сред заемополучатели-
те, смята представител на индустрията, 
цитиран от сайта torontosun.com. Шефът 
на канадската Асоциация на специалистите по ипотеки Пол Тейлър коментира, 
че 16% от потребителите са кандидатствали за отлагане на плащанията, като така 
са разсрочили поне едно плащане от март месец насам.

За първи път: Жена - 
финансист №1 в Канада

Кристия Фрийланд - бивш журна-
лист, министър на външните ра-
боти и вицепремиер - стана пър-

вата жена, оглавила финансовото 
министерство на Канада. Кандидатурата 
й бе предложена от премиера Джъстин 
Трюдо за гласуване в парламента. Фрий-
ланд ще е и единствената жена финан-

сов министър в Г-7 в много труден момент за световната и канадската икономи-
ка. Досегашният министър Бил Монрьо подаде оставка преди седмица заради 
скандал, свързан с голяма неправителствена организация за дарения за учени-
ци и студенти.

Отава иска от Иран още 
данни за сваления боинг
Канада поиска от Иран допълнител-

ни обяснения за свалянето на ук-
раинския самолет над иранска те-

ритория на 8 януари. Отава съобщи, че 
Техеран е дал „ограничена и подбрана 
информация“. Иранската елитна Рево-
люционна гвардия призна, че самолетът 
на украинските авиолинии е бил свален 
погрешка по време на голямо напрежение в отношенията между Иран и САЩ. 
Мнозинството от 176-те загинали хора на борда бяха канадски граждани, посто-
янно пребиваващи в Канада лица или пътуващи за Канада.

Трюдо планира мащабни 
социални реформи

Канадският премиер Джъстин Трю-
до обмисля дълбоки промени в 
системата за социално подпомага-

не и поредица от икономически мерки, 
които ще доближат Канада до амбици-
озните климатични цели. Това твърдят 
информирани източници, цитирани от 
Ройтерс. Планът е за укрепване на мре-

жата за социална сигурност като част от възстановяването на икономиката на 
страната от пандемията от коронавирус, взела хиляди жертви и коствала много 
работни места в Канада.

Кредиторите ще управляват 
„Сирк дьо солей“
Кредиторите на „Сирк дьо солей“ 

обявиха, че ще поемат управле-
нието на канадската трупа, натру-

пала огромни дългове, след като тяхната 
оферта за закупуване беше преценена 
като най-добрата след проведен търг. 
„Сирк дьо солей“, който беше поставен 
под съдебна защита срещу фалит, не по-
лучи по-добра оферта от тази на кредиторите си, възлизаща на 1,2 милиарда до-
лара. Продажбата ще трябва да бъде одобрена от съда в Квебек в следващите 
няколко седмици. Според канадски медии споразумението предвижда кредито-
рите на цирковата трупа да влеят 300 до 375 милиона щатски долара в цирка.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Р
екорден брой американци на-
пускат САЩ и се установяват 
на друго място, а причината за 
това е политическата ситуация. 
Анализаторите очакват тази 

тенденция да се засили и дори да придо-
бие по-голяма сила след президентските 
избори през ноември, пише CNN.

Повече от 5800 американци се отка-
заха от гражданството си през първи-
те шест месеца на 2020 г., в сравнение 
с 2072 души през цялата 2019 г., според 
Bambridge Accountants. Компанията про-
верява публичните данни, публикувани 
от правителството на САЩ на всеки три 
месеца.

„Това са главно хора, които вече са на-
пуснали САЩ и са решили, че харесват 
живота си там, където са“, сподели Алис-
тър Бамбридж от Bambridge Accountants. 
„Американците са разтревожени заради 
всичко, случващо се около президента 
Доналд Тръмп, пандемията от коронави-
рус и политическото напрежение в САЩ“, 
сподели експертът, цитиран от economic.
bg

Оказва се, че недоволството от данъ-
ците също е основополагащо. Граждани-
те на САЩ, живеещи в чужбина, все още 
са длъжни да подават данъчни деклара-
ции всяка година, да отчитат своите чуж-
дестранни банкови сметки, инвестиции и 
пенсионни партиди. Американците, кои-
то искат да се откажат от гражданството 
си,

трябва да платят 
2350 долара

и да се явят лично в посолството на САЩ 
в страна, в която живеят, ако не са в Аме-
рика.

Въпреки рисковете, които идват с от-
каз от американско гражданство, Бам-
бридж прогнозира, че тенденцията ще 
продължи да се развива. „Много хора ча-
кат изборите през ноември, за да видят 
какво ще се случи“, каза той. „Ако прези-
дентът Тръмп бъде избран отново, вяр-
ваме, че ще има друга вълна от хора, 
които ще решат да се откажат от граж-
данството си.“

Преди време друга класация показа, 

че американският паспорт губи от силата 
си и все по-малко стават страните, които 
налагат забрана за влизане на граждани 
от САЩ заради пандемията от коронави-
рус.

Компанията Henley and Partners, коя-
то подрежда международните паспорти 
по тяхната сила въз основа на свободата 
за пътуване, която осигуряват на гражда-
ните, публикува втория Henley Passport 
Index, откакто пандемията от коронави-
рус доведе до затваряне на граници и на-
лагането на забрани за пътуване.

Въпреки че международните пъту-
вания остават невъзможни за милиони 
хора заради пандемията, индексът про-
дължава да класира държавите по броя 
на страните, до които те теоретично оси-
гуряват безвизов достъп.

В последната класация Япония запаз-
ва първото си място, като паспортът на 
страната осигурява безвизов достъп до 
191 държави.

Сингапур заема второто място с дос-
тъп до 190 държави, докато Южна Корея 

и Германия поделят третото място с без-
визов достъп на техните граждани до 189 
държави.

На четвъртата позиция се намират 
Финландия и Италия, чиито паспорти 
осигуряват безвизов достъп на граж-
даните на съответните държави до 188 
страни.

Петото място в класацията е за Люк-
сембург, Испания и Дания с достъп до 
187 държави.

Шестата позиция се поделя от две дър-
жави – Франция и Швеция. Техните граж-
дани са допускани безвизово в 186 дър-
жави.

На 7 място са класирани Австрия, Ир-
ландия, Нидерландия, Португалия и 
Швейцария.

Тук доскоро бяха и САЩ
но изключването им наскоро от списъ-
ка с „безопасните“ страни от страна на 
ЕС намали значително влиятелността на 
американския паспорт, казват от Henley 
and Sons said. САЩ са на осмо място, кое-

то дели с Белгия, Гърция, Норвегия и Ве-
ликобритания, чиито паспорти дават без-
визов достъп до 184 държави.

Изключването на САЩ е ход, считан 
за „сериозен укор към начина, по който 
страната подходи към пандемията“, като 
е довело до „необичайна промяна“ по от-
ношение на влиятелността на паспорти-
те според Henley.

Преди COVID-19 американският пас-
порт обикновено се нареждаше в чел-
ната десетка на индекса на шесто или 
седмо място. В условията на настоящата 
забрана от страна на ЕС обаче картината 
изглежда напълно различна.

„Американските граждани имат при-
близително същата свобода на пътува-
не като гражданите на Уругвай, която е в 
списъка с безопасни държави на ЕС и за-
ема 28-о място в класацията.

Американците в момента също така 
имат сходна свобода на пътуване с мек-
сиканците, които са на 25-о място в кла-
сацията и могат да пътуват безвизово до 
159 държави.“

US гражданството: Все повече 
американци се отказват от него

XТенденцията вероятно ще се запази, смятат анализатори

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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О
сновните европейски па-
зари - Германия, Франция, 
Великобритания, Италия и 
Испания, се възстановяват 
до 80-90% от нивата пре-

ди коронакризата в деветте най-важни 
индустриални сектора. Това става ясно 
от проучване на американската кон-
султантска компания Boston Consulting 
Group (BCG), предоставено на герман-
ското издание WirtschaftsWoche и цити-
рано от Bloomberg TV Bulgaria.

От развитите страни, които са най-
засегнати от пандемията, Китай отчита 
най-добро икономическо възстановява-
не, докато Бразилия е най-потърпевша 
икономически.

От средата на март международният 
екип от BCG изследва икономическото 
развитие в избрани европейски страни, 
както и в САЩ, Китай, Япония и Брази-
лия. Консултантите оцениха ефектив-
ността в девет индустриални сектора, 
като авиацията и машиностроенето, хи-
мическата промишленост, енергетиката, 
автомобилостроенето, финанси, телеко-
муникации, здравеопазване и търговия.

Здравеопазването е големият победи-
тел в условията на коронакриза. С изклю-
чение на Япония, сега секторът е също 
толкова силен или дори по-силен във 
всички изследвани страни, отколкото 
преди пандемията. Основните бенефи-
циенти на проучването са участниците в 
състезанието за намирането на ваксина 
срещу коронавируса. Биотехнологични-
те компании, като германо-холандската 
компания Qiagen или Biontech, са изпра-
вени пред значителни иновации. В ком-
панията Curevac AG германското прави-
телство дори инвестира 300 млн. евро, 
предстои първичното й публично пред-
лагане.

Най-тежко засегнати се оказват секто-
рите на транспорта и логистиката, както

и автомобилната 
индустрия

Ключовата преди всичко за Германия 
автомобилна промишленост бе подло-
жена на силен натиск през месеците на 
блокада. Според BCG продажбите на 
нови автомобили в Испания и Франция 
през април са били на 95% под нивата 
преди появата на вируса. Но ситуацията 
отново върви към възстановяване. По-
требителското настроение на ключови-
те пазари в Европа се подобрява, пишат 
авторите на проучването, според които 
то се възстановява поне до 90% спрямо 
предпандемичните равнища.

Изключение в случая е Великобри-
тания, където общото потребление все 

още е около една четвърт под нормал-
ното. Има перспективи британските 
граждани отново да се активизират и 
икономиката да се рестартира. Отчита се 
активност в магазините и ресторантите.

Временното заключение на BCG е, че 
Европа „се възстановява изненадващо 
бързо“. Това не е било очаквано допреди 
осем седмици. От една страна, въпрос-
ният обрат е свързан с политическите 
интервенции, но също така и с доброто 
и бързо справяне с пандемията.

В европейските страни социалните 
системи предотвратиха най-лошия раз-
вой. Бяха използвани специални мер-
ки за подпомагане на работните места и 
прехраната на засегнатите хора. В САЩ, 

например, хората имат значително по-
малко средства за харчене.

Преди коронавируса равнището на 
безработица в САЩ беше 3,5%. След това 
надхвърли 13%, като в момента тя е

спаднала леко 
до около 11%

За сравнение: през юни нивото на без-
работица в Германия нарасна до 6.2%. 
Европейските страни, които са мно-
го по-силно засегнати, също се справят 
по-добре от САЩ икономически - във 
Франция делът на безработицата наско-
ро беше 8%, в Италия - малко под 7,8%. 
Единствено Испания достигна 14%, но тя 
се бореше с този проблем и преди коро-

навируса.
За ситуацията в САЩ авторите пишат 

следното: „Безпокойството относно вто-
ра вълна на коронавируса расте. Обла-
ците на хоризонта „се сгъстяват“.

Потребителската активност в САЩ 
достигна 86% спрямо предпандемични-
те нива. Приходите от доставки на храна 
през юли са се увеличили с почти 168% в 
сравнение със същия период на минала-
та година, въпреки че приходите от спо-
деленото пътуване намаляват със 74%.

За разлика от САЩ, но и спрямо евро-
пейските страни, икономическото въз-
становяване на Китай е особено впечат-
ляващо. Там почти всички изследвани от 
BCG сектори са на нивата преди криза-
та или дори отчитат подобрение. Само 
транспортът и логистиката, както нався-
къде другаде, са малко по-слаби.

По принцип Китай има много разноо-
бразни и солидни мерки за откриване и 
предотвратяване на веригите на инфек-
ция.

За изследването авторите са се позо-
вали

на широк кръг данни
В допълнение към данните, които са от 

значение за всички индустриални сек-
тори, като уебтрафик (т.е. брой на посе-
щенията на избрани уебсайтове, подре-
дени по категория), данни за кредитни 
карти и за безработицата, авторите взе-
ха предвид, ако са налични за съответна-
та страна, и специфични показатели като 
продажби на автомобили и полупровод-
ници, обем кредити, брой обществени 
поръчки, консумация на електроенер-
гия и бензин, сума на внос и износ, дори 
абонаментни номера за стрийминг услу-
ги Net�ix и др.

XВ Америка безработицата остава висока  
в сравнение с тази в европейските страни

ЕС се надига от 
кризата, но облаците 
се сгъстяват над САЩ

Калифорния е един от щатите, в който коронавирусът се завръща с пълна сила.

Въпреки че Франция овладя пика на заразата, хората там продължават да се редят на опашки за тестове

Сн.: БТА

Сн.: БТА
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PAY PROPERTY 
TAXES ONLINE AT

Due August 3 
Pay without penalty through October 1

Stay Home

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

exemptions

MARIA PAPPAS SAYS

https://cookcountytreasurer.com
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А
ндрей Андреев е поредни-
ят българин, който доказва 
възможностите си на аме-
риканска земя. Той е роден в 
Перник, където учи до края 

на 6-и клас. През 1997 г. майка му пече-
ли зелена карта и заедно заминават за 
Сиатъл. Там завършва гимназиалното си 
образование, след което е приет да учи 
графичен дизайн в California College of 
Arts в Сан Франциско. Професионални-
ят му път започва от MTV в Ню Йорк, къ-
дето работи като motion дизайнер и съз-
дава анимирани промо видеа за големи 
шоута като MTV Video Music Awards. 

Тогава се сближава със своя колега и 
състудент Дан Ковънт, с когото си обе-
щават да основат заедно продуцентско 
студио. Така през 2008 г. поставят осно-
вите на Dress Code в Ню Йорк. През го-
дините студиото се фокусира върху про-
дукция и анимация, като сред клиентите 
им са Volkswagen, IBM, Аdidas и др. Сту-
диото работи и по последната глобална 
кампания на бирения бранд Stella Artois, 
лансирана и в България. Една от големи-
те страсти на Андрей Андреев е засне-
мането на

документални и 
късометражни филми

През 2018 г. той продуцира филм за 
създателя на емблематичното лого I ♥ 
NY Милтън Глейзър, а сега работи върху 
документален филм за кукерската тра-
диция „Сурва“.

Българинът е щастлив от успеха си, 
но признава, че той не е дошъл бързо и 
лесно.

„Мит е, че в САЩ нещата се случват 
бързо. Набирането на начален капитал 
е най-трудното. Стартирахме бизнеса ни 
точно по време на финансовата криза и 
още от началото започнаха проблеми-
те с клиенти и финансите“, споделя той 
пред „Капитал“.

В началото използвали базата с кли-
енти на групата на Viacom, част от която 
е MTV. „С Dress Code в началото работи-
хме по проекти на приятели, които бяха 
с малки бюджети - по 1-2 хил. долара. За 
да напуснем MTV, ни трябваха пари, с 
които да осигурим заплати и наем поне 
за три месеца. 

Тогава наш приятел ни потърси и каза, 
че има голям проект за Deloitte в Ню 
Йорк, но няма партньор, с когото да го 
осъществи“, спомня си първите стъпки 
Андреев.

Българинът и съдружникът му реши-
ли да направят глобална кампания, коя-
то да представя културата на Deloitte по 
света. Идеята им била да организират 
филмов фестивал, като служителите от 
различните офиси по света да заснемат 
кратки филми за работата си, които да 
бъдат оценявани и награждавани. Пред-
ложението било харесано и съвместна-
та работа започнала.

„Проектът беше толкова голям, че без 
проблеми можахме да напуснем MTV. 
Тогава ни казаха, че следващата седми-
ца искат да се срещнат с целия ни екип 
и да обсъдим кампанията. Ние обаче бя-
хме само трима, затова за срещата ре-
шихме да наемем около

10 наши приятели 
като актьори

Впоследствие някои от тях наисти-
на се включиха в проекта, но към онзи 
момент никой не беше част от студиото. 
Проектът ни отне 6 месеца и се получи 
много добре, а ние вече имахме доста-
тъчно капитал да развиваме студиото“, 
спомня си българинът.

Той споделя и за промените, които 
бизнесът е претърпял през последната 

година. Андреев не крие, че проектите 
са по-малки като бюджети, но е доволен, 
че са повече като количество.

„Аз правя по два големи проекта на 
година, които изискват между 3 и 5 ме-
сеца работа. По-малките проекти са 
между 3 и 6 седмици. Като теглиш черта-
та, има много повече работа, но парите 
остават същите“, обобщава той.

Има промяна и в предпочитанията на 
клиентите в САЩ за рекламните форма-
ти.

„Вече почти никой не прави големи 
телевизионни кампании. Сега всичко 
трябва да се случва бързо и да се пока-
же до 1-2 седмици. Аз например нямам 
кабелна и все по-малко хора гледат те-
левизия. Глобални кампании, в които се 
инвестират много пари за създаването 
им, може и да се появят в телевизията, 
но това не е фокусът им. Тук много рядко 
се правят реклами само за телевизия“, 
споделя българинът.

Днес в Щатите се създават

все повече малки 
бутикови агенции

„Преди клиентите наемаха една го-
ляма агенция за цялото им комуника-

ционно обслужване. За изготвянето на 
предложение за цялостна стратегия 
обаче трябва да се мине през много 
хора, докато то стигне до клиента, който 
ако накрая не го хареса, целият процес 
трябва да се повтори. А това не е много 
ефективно.

Преди 10 години кампаниите се пра-
веха първо за телевизия, след това 
принт, радио и чак така стигаха до ин-
тернет. Сега всичко се обръща. Компа-
ниите първо тестват какво е работещо 
в интернет и тогава правят евентуално 
кампания в телевизия. Това затрудня-
ва големите агенции, защото моделът 
им на работа е фокусиран върху тра-
диционната реклама. Затова клиен-
тът може да има много малки различни 
агенции за всяка дейност“, споделя опи-
та си българинът.

Той признава обаче, че неговата 
страст е документалното кино. С колеги-
те му инвестират много в този тип про-
дукции, макар те да нямат пряка възвра-
щаемост. Много от клиентите им обаче 
са стигнали до тях именно след като са 
видели техен филм.

Андреев коментира и ситуацията в 
Щатите и споделя, че е трудно да се 
прогнозира как ще се развият нещата в 
страната.

„Има много събития, които са способ-
ни да променят картината. От една стра-
на, е пандемията от коронавирус, от 
друга, протестите Black Lives Matter, пре-
зидентските избори и т.н.

В САЩ има систематични 
проблеми

на които досега не се обръщаше внима-
ние. Затова всички са много внимател-
ни как говорят на хората и спазват ли в 
действителност ценностите, които про-
повядват. Компаниите трябва първо да 
погледнат вътрешната си култура. Ва-
жно е половото и етническото разноо-
бразие, но не просто защото трябва да 
бъде запълнена една квота, а защото 
има добри професионалисти“, категори-
чен е той.

Андреев поддържа контакт с някол-
ко продуцентски студиа в София, но 
все още компанията му не е правила 
рекламна продукция в България. „Ако 
имам предложение да снимам в Европа, 
със сигурност България ще е първият 
ми избор като дестинация. Единствени-
ят проблем, колкото и дребно да звучи, 
е, че няма директен полет. 

Ако има директен полет от Ню Йорк 
до София, качваме се с клиента и за-
почваме работа. Непрекъснато мисля 
за проекти в България, но като доку-
ментални филми. Това е начин, по кой-
то продължавам да опознавам култура-
та ни“, допълва той.

XМайката на Андрей Андреев печели зелена 
карта и двамата заминават за Сиатъл

От Перник до 
MTV и собствено 
студио в Ню Йорк

Андрей Андреев 
Сн.: Dress Code
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Десетокласник от математи-
ческата гимназия в Казанлък 
грабна златния медал на Ев-
ропейската олимпиада по фи-
зика тази година и оправда 

очакванията на преподавателите си. За 
него те чертаят бляскаво бъдеще, срав-
нявайки го с Айнщайн и прогнозирайки, 
че един ден може вземе Нобелова награ-
да за физика. 

Александър Проданов се занимава с 
физика и математика още от първи клас. 
В момента работи по теория на относи-
телността на Айнщайн. „Тя описва как се 
изкривява пространството и времето 
в присъствието на материя и енергия“, 
казва Александър Проданов.

Основно по физика Александър учи 
с известния преподавател Теодосий Те-
одосиев – Тео. Учители от цяла България 
също помагат.

Алекс смята, че физиката сама по себе 
си е много интересна наука и както мате-
матиката, това е наука, която описва все-
лената.

Учителите на Сашо споделят, че мате-
матическата му подготовка е

дори над 
университетско ниво

Това и влечението му към физиката го 
правят и златен медалист на олимпиада-

та. Там за него най-интересна е била най-
трудната задача.

„Трябваше да се изучи по някакъв на-
чин защо очите на котките светят, ко-
гато се светне в тях. Съответно имаше 
един направен модел. Те бяха направи-
ли снимка, анализ съответно на снимка-
та и по този анализ трябваше да напра-
вим изводи за постановката, с която са 
симулирали окото на котката. Това беше 
една по-нестандартна задача наистина“, 
споделя Алекс пред NOVA.

Той планира и в бъдеще да се занима-
ва с физика. „Това е областта, квантовата 
гравитация, в която бих искал да работя“.

„Честно казано, в един момент преста-
нах да задълбавам в нещата, с които се 

занимава, просто защото започнах да не 
ги разбирам и си го признавам съвсем 
откровено“, споделя учителят на Алекс 
Георги Бяндов.

А физикът от Казанлък успя да се пре-
бори за златото със стотици връстници 
в трудното време на пандемията. Зара-
ди карантината, породена от коронави-
руса, Европейската олимпиада по фи-
зика се проведе виртуално през юли 
(20-26.07.2020 г.), вместо в Румъния през 
юни. Всяка държава „изпрати“ по петима 
свои представители; като се допускаха и 
гост-участници от държави и извън Ев-
ропа.

Състезанието се състоя в два дни - 
20.07 - теоретичен кръг, и 21.07 - експе-

риментален кръг, а закриващата „цере-
мония“, която също се проведе онлайн, 
бе излъчена на 26.07. „За разлика от 
предишните издания на олимпиадата, 
за експерименталния кръг тази година 
беше използван софтуер, с чиято помощ 
участниците симулираха резултатите от 
два реални експеримента. Работата на 
учениците

беше наблюдавана 
през цялото време

от организаторите посредством видео-
връзка“, разказа Нено Тодоров, ръково-
дител на отборите на ЕОФ.

Медалът от тази олимпиада, макар и 
златен, далеч не е първият за Алексан-
дър. Само преди няколко месеца, в нача-
лото на годината, той се пребори за сре-
брото на Жаутиковската олимпиада в 
Казахстан. Преди това печели медали от 
международните състезания и олимпиа-
ди по физика в Тайланд, Италия, Португа-
лия, Латвия, Израел, Беларус. Ако от него 
зависи, би ги „мушнал“ в някой шкаф и 
дотам. Майка му обаче ги нареждала по 
стените.

Александър на пръв поглед по нищо 
не се различава от своите връстници. 
Но това не изглежда така, когато запо-
чне да разказва, че го вълнуват въпро-
сите на Сътворението, концепцията за 
еволюцията, принципът на най-малкото 
действие, „Забраненият метод“ и още куп 
други сложни физични теории, аксиоми 
и концепции. Доброто, Лошото като фи-
зични категории.

Чете много. Айнщайн, Нютон, Тесла, 
Ричард Файнмън, Стивън Хокинг. Вдъх-
новява го Лев Ландау. В търсене на от-
говорите му помага много... тишината. 
Обича усамотението в гората над Шипка, 
където прекарва летата си. И от време на 
време рита футбол с приятели.

Почти е нямал друго детство, освен 
„физично и математично". Сам си го из-
брал.

XДесетокласникът се пребори за първото 
място на Европейската олимпиада

Александър от Казанлък – 
„златното“ момче 
на голямата физика

Снимки: Личен архив/dir.bg

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Заразените с COVID-19 по 
света са почти 23 млн.

Броят на заразените с коронавирус 
в световен мащаб достигна 22 858 
342 души по данни на университе-

та Джонс Хопкинс в неделя. Най-тежко 
засегнати са САЩ с регистрирани 5 620 
513 случаи на коронавирусна инфекция, 
следват Бразилия – 3 532 330, Индия – 2 
905 825, Русия – 944 671. Общият брой 
на починалите в света възлиза на 797 
248 души. Най-голям брой смъртни случаи има в САЩ – 155 308, следват Брази-
лия – 113 358, Мексико– 59 106. В световен мащаб броят на възстановилите се от 
болестта е 14 629 831 души.

Ким Чен Ун е в кома,  
сестра му го замества

Севернокорейският диктатор Ким 
Чен Ун е изпаднал в кома. Това 
твърди бивш южнокорейски слу-

жител. Според него севернокорейски-
ят лидер е предал част от властта си на 
по-малката си сестра Ким Йо Чен, съоб-
щи nypost.com. „Смятам, че е в кома, но 
животът му не е приключил“, заяви Чанг 
Сонг-мин - бивш помощник на прези-

дента на Южна Корея.
По-малката сестра на лидера Ким Йо Чен е готова да помогне да ръководи 

страната, макар тя да не е определяна като негов наследник, каза още той.

Трус със сила 6 по Рихтер 
разтърси Коста Рика
Земетресение с магнитуд 6 по скала-

та на Рихтер разтърси Коста Рика, 
съобщи Американската служба за 

геоложки изследвания. Няма информа-
ция за жертви или щети. Земетресение-
то е ударило на дълбочина 27 км, близо 
до островния град Яко, и се е усетило в 
столицата на Коста Рика - Сан Хосе. Ми-
налата седмица силно земетресение 
стана във Филипините, а дни по-късно два труса от над 6 по Рихтер удариха през 
няколко минути Индонезия.

Напрежението между  
Гърция и Турция расте

Напрежението в Средиземно море 
продължава да се покачва. Гърция 
започва военноморски учения с 

истински боеприпаси, които ще продъл-
жат до 27 август. Стъпката идва, след като 
Турция удължи обявените като сеизмич-
ни изследвания на кораб, придружаван 
от бойни плавателни съдове. Междувре-
менно, в опит да тушира напрежението, 

германският външен министър Хайко Маас обяви, че ще посети Атина и Анкара.

Израел атакува „Хамас“ 
в ивицата Газа
Израелски танкове и самолети атаку-

ваха военната инфраструктура на 
„Хамас“ в ивицата Газа в отговор на 

изстрелването на балони с експлозиви, съ-
общиха от израелското военно командване. 
„В отговор на пускането на балони с експло-
зиви от Газа в Израел, нашите танкове и са-
молети са нанесли удари по военните пост-
ове на „Хамас“ и подземните съоръжения в 
Газа“, се казва в официалното съобщение на израелската армия в Туитър. От на-
чалото на август от Газа към Израел се изстрелват балони с експлозивни устрой-
ства, а израелската армия отговаря ежедневно с удари.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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Р
уският опозиционен лидер и 
антикорупционен кръстоно-
сец има толкова много враго-
ве, колкото обвинения е пов-
дигнал за корупция срещу 

руския политически елит.
Затова и списъкът на заподозрените, 

които искат да „боледува“, е дълъг, пише 
„Политико“, цитирано от БГНЕС.

Той е най-силният политически опо-
нент на Владимир Путин – беше в цен-
търа на организирането на предизвика-
телство срещу държавната политика на 
руския президент по отношение на ре-
гионалната власт на изборите следва-
щия месец.

Навални вече бе транспортиран в 
Берлин и ще се лекува в местна клини-
ка, но кой е виновникът за неговото със-
тояние?

„Това е Путин, написа в Туитър гово-
рителката на Навални Кира Ярмиш, каз-
вайки, че Навални е бил отровен. - Неза-
висимо дали той лично е дал поръчката 
или не,

отговорността 
е изцяло върху Путин

Обвинението не е изненадващо - Ру-
сия има дълга история, в която здраве-
то на критиците на Кремъл внезапно се 
срива.

Заболяването на Навални прилича 
зловещо на случилото се с журналистка-
та и критик на Путин Анна Политковская 
през 2004 г., когато тя внезапно припад-
на, след като се качи на самолет на път 
да информира за криза със заложници. 
Както в случая с Навални, близките до 
Политковская посочиха чаша чай, тре-
тирана с токсин, като предполагаемата 
причина. Политковская оцеля след това 
нападение, но беше убита пред дома си 
две години по-късно.

Влизащите в новините хранителни от-
равяния на избягалите от Русия Алек-
сандър Литвиненко и Сергей Скрипал 
са други примери – какъвто е случаят 
с активиста на опозицията Пьотър Вер-
зилов, който се разболя, след като при-
съства на съдебно заседание през 2018 
година.

Не липсват могъщи руснаци, които 
биха се радвали да го няма.

„Това е огромен удар за политическа-
та система на Русия“, заяви Алексей Ве-
недиктов, редактор на радиостанцията 
„Ехо Москвы". „Но бенефициентите не са 
трудни за намиране“.

„Бенефициентите“
които той и други коментатори посочи-
ха, са богатите и известни, които са били 

обект на разследвания на Навални за 
корупция и фракции в елита с връзки 
с конкурентни правоприлагащи струк-
тури, които се борят за по-голямо вли-
яние.

Но също така трудно може да се от-
рече, че моментът на случилото се с 
Навални идва в политически делика-
тен момент за Кремъл. През последни-
те седмици съседната Беларус беше раз-
търсена от мащабни улични протести, 
призоваващи за оставката на дългого-
дишния лидер Александър Лукашенко.

Въстанието в съседство е точно от 
вида на гражданско недоволство, как-
вото Путин, чиито рейтинги падат, смята 
за екзистенциална заплаха – и Навални 
го разпалва в социалните медии.

„Въпросът, който се разиграва пред 
очите ни в Беларус в момента, е: Може 

ли гражданският протест 
да разтърси управля-
ващия с връзки в 
силовите структу-
ри?“, пита Абас 
Галямов, по-
л и т и ч е с к и 
анализатор 
и бивш тек-
стописец на 
речи в Кре-
мъл.

„Ако успее 
в Беларус, то-
гава това ще 
вдъхнови опо-
зицията тук и ще 
деморализира при-
вържениците на Пу-
тин. Това може също да 

принуди Путин да преразгледа собст-
вената си политическа стратегия след 
2024 г.“, когато настоящият му мандат 
приключва.

Въпреки че властта на Путин беше ос-
порена от критиците на президента, ня-
маше мащабни протести срещу него.

Това се случи до голяма степен, защо-
то Навални – може би единственият по-
литически играч, способен да органи-
зира протест в цялата страна – призова 
за бойкот на вота, но не направи много 
повече. Вместо това той призова своите 
привърженици да насочат енергията си 
към

регионалните избори 
през септември

По-конкретно, той насърчи страте-
гия за „интелигентно гласуване“, пред-
назначена да изтласка подкрепяните 
от Кремъл кандидати, като консолиди-
ра подкрепата зад най-големите им съ-
перници. Това се използва при избори-
те за общински съвет в Москва миналата 
година, което доведе до загуба на поч-
ти половината от местата от проправи-
телствените кандидати – победа, която 

екипът на Навални се надяваше да 
повтори това лято в цялата 

страна в хода на под-
готовката за важни-

те избори за Дър-
жавна дума през 

2021 г.
Когато На-

вални се раз-
боля, той се 
връщаше от 
предизбор-
но пътува-
не до Сибир, 

което включ-
ваше третия 

по големина 
град на Русия Но-

восибирск, където 
34 кандидати на опози-

цията се кандидатират за 
50 места в общинския съвет.

Това е надпревара, в която опозиция-
та смята, че може да постигне истински 
пробив, тъй като е налице широко не-
доволство и антиелитарни настроения в 
руската периферия.

„Хората тук са по-самостоятелни“, каз-
ва Олга Картавцева, ръководител на 
кампанията на Навални в Омск, града, 
където Навални влезе в болница. - Си-
бир е далеч от центъра. Пипалата на 
Москва не стигат дотук“.

В град Хабаровск в Далечния изток на 
Русия избухнаха мащабни протести ми-
налия месец след ареста на местния гу-
бернатор. Протестите бързо се насочи-
ха срещу Москва и самия Путин.

Привържениците му, от друга страна, 
смятат, че самото предполагаемо отра-
вяне може да се превърне в обединя-
ващ сигнал за опозицията.

„Вместо да отслаби базата му на под-
крепа, случилото се с него ще мотивира 
хората да говорят“, прогнозира Картав-
цева.

Кой се опитва да 
отрови Навални?
XСписъкът е дълъг и включва както Путин, така и могъщи руснаци
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Последните дни ми се налага да водя буквално един и същ 
разговор с хора, които уважавам, но хора, които заобикалят, 
според мен, най-важното. Преди въобще да пристъпим към 
каквито и да е теми, засягащи избори, нова конституция, Ве-
лико Народно събрание, „резидента“, задължителната военна 
служба, Ситняково, Сараите, Черепа, Дани Кирилов и остана-
лите смешници, е необходимо да се отговори ясно на два въ-
проса относно:

- Съдържанието на изтеклите досега аудиозаписи, с глас, 
наподобяващ този на Борисов;

- Съдържанието на нощното шкафче в резиденцията на Бо-
рисов.

Докато отговори на горните въпроси няма, ние няма как 
и да водим културен дебат помежду си по каквато и да било 
тема - дали сега било времето за избори, ама кой щял бил да 
дойде след тях, служебен кабинет ли, блокадите законни ли 
били и т.н.

Над всяко едно решение за всичко важно в държавата сега 
тегнат въпросите:

- това той наистина ли го е казал;
- тези пари там истински ли са (имат серийни номера);
- това, което се вижда, истинско злато ли е.
Всичко изглежда почти нереално (и една част от мен се на-

дява да е), защото прилича на декор от филм за колумбийски 
наркокартел.

Кой има достъп до спалнята на премиера?
Кой може да го фотографира гол, докато спи? (Това е толко-

ва лесно да се установи.)
Възможно ли е да съществува европейски лидер, за когото 

да е имало дори 1/100 съмнение за почтеност като това към 
Борисов, и той да остане неопетнен? Сещам се преди 20 годи-
ни какво предизвика едно петно на роклята на стажантка за 
кариерата на един американски президент. Сещам се какво 
се случи у нас след една реплика ("Най-добре е танковете да 
дойдат") преди 30 години.

Нека си представим какво би станало с Меркел дори за 
сянка от съмнение, че такива записи има? Какво би се случи-
ло с Макрон?

Досега Борисов не е направил реално абсолютно нищо, за 
да изчисти името си пред България (а и пред Европа). Не са 
направили нищо и неговите колеги и съпартийци - обещание 
поне за вътрешно изясняване, независима комисия, и т.н.

То не бяха смешки, то не бяха клипчета на YouTube, или об-
винения, че снимките били правени от на президента дрона. 
На снимката бил Борисов, пистолетът бил негов, ама парите 
били „аранжирани“ от някой друг.

И когато се налага да обменим мнения по тази тема с някои 
уважавани от мен хора, питам ги - можеш ли да допуснеш, че 
ще излязат такива неща за теб, и ти ще се подхилкваш, ще се 
майтапиш, ще се правиш на дръж ми шапката? Няма ли - вмес-
то да правиш монолози по какви ли не теми - да искаш да из-
чистиш името си? Няма ли това да е най-важното за теб, ако 
си невинен? И ще можеш ли въобще да спиш нощем?

Та, с две думи, докато обществото няма отговори на тези 
въпроси, всичко е вторично.

ЗАХАРИ 
КАРАБАШЛИЕВ*

* Захари Карабашлиев e писател, главен редактор на издателство 
„Сиела". Коментарът е публикуван в профила му във Facebook.

Въпросът е за 
пачките и пистолета. 
Другото е вторично

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

„Трябват малко повече арести в тази 
държава и ще се оправят нещата. Било е 
някога, пак ще бъде, пак ще стане.“

Главният прокурор Иван Гешев към мъж 
и жена в село Скобелово, Ловешка област, 

където бе на посещение

„Депутати на ГЕРБ ще ходят като 
торбалани с черни чували.“

Лидерът на „Изправи се.БГ“ Мая 
Манолова коментира предлаганите 

от ГЕРБ промени за промени в Изборния 
кодекс

„Чух едно момиче там, вика „аз съм си дошла и 
знам английски". То и дъщеря ми си е дошла и 
знае, живяла е толкова години в Щатите, но не 
бих й дал да управлява по никакъв начин.“

Премиерът Бойко Борисов във Фейсбук, обявявайки, 
че целта му е да „даде властта на народа“ с новата 

конституция, която ГЕРБ внасят

„Мечтата на много депутати 
за несменяемост ще се случи с 
внасянето на проекта за нова 
конституция и Велико Народно 
събрание. Не се знае колко време 
ще продължи това.“

Екоминистърът Емил Димитров-
Ревизоро в коментар за искането 

на ГЕРБ за свикване на Велико 
Народно събрание

„Възрастта на една риба се 
познава по задника. Колкото 
по-отдалечен е задникът от 
главата й, толкова по-възрастна 
е рибата. При инфлуенсърите е 
обратното: главата и задникът 
се събират, в стремеж да се 
слеят в едно.“

Любен Дилов-син обяснява във 
Facebook защо инфлуенсърите 

не трябва да слагат в задния 
си джоб телефони с лицево 

разпознаване

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Г-жа Сатана – първата жена, 
кандидат за президент на САЩ
Н

аричана е американската 
Жана д’Арк заради битката 
й за права на жените в Ща-
тите. Но за немалко хора 
тя е била госпожа Сатана – 

жена без никакъв морал, нагла авантю-
ристка, която коварно покварявала хи-
ляди американци и американки. Местен 
вестник пък я нарича „проститутка, кан-
дидатирала се за президент“. И наисти-
на, това, с което Виктория Уудхъл остава 
най-вече в историята на Америка, е, че 
първа от жените в Щатите дръзва да се 
кандидатира за държавен глава.

А дали е била проститутка, никой не 
може да каже със сигурност. Уудхъл оба-
че е била яростна защитничка за право-
то на свободна любов, което й е поз-
волило да има връзки с много мъже, 
голяма част от които нарича свои лю-
бовници. А това безспорно скандализи-
ра Америка от края на 19 век.

За госпожа Сатана се знаят немал-
ко факти. Тя е била издател на вестник, 
първата жена със

своя компания 
на Уолстрийт

а също и представител на движението 
на суфражетките (поборнички за пре-
доставяне на избирателни права на 
жените). Освен това Уудхъл е известна 
спиритистка в Щатите, нещо, което за 
времето си е било особено популярно 
занимание.

И всичко това далеч преди 1872 го-
дина, когато към останалите си занима-
ния тя добавя още едно – кандидатира 
се за президент и се превръща в пър-
вата жена, която го е направила. Е, Вик-
тория Уудхъл, както се знае, не е успя-
ла да стане държавен глава на Щатите, 
но дори и самата тя не гласува за себе 
си в изборния ден. Причината не е, че 
не гледа на кандидатирането си сери-
озно, а защото по това време е в затво-

ра заедно със сестра си Тенеси. И двете 
са обвинени в непристойно поведение, 
разказва Lifebites. Но дори и това да не 
се беше случило, Уудхъл пак нямаше да 
може да даде гласа си за своята канди-
датура просто защото на жените по това 
време все още не им е било позволено 
да гласуват.

Самата госпожа Сатана от малка е 
вярвала, че е предопределена да из-
върши дела, с които да се прослави и да 
помогне за промяната и прогреса око-

ло себе си. Тя вярвала, че е изпратена на 
Земята, за да еманципира жените и да 
сложи край на расовите различия.

Виктория Уудхъл живее в неспокой-
ните времена на Гражданската война и 
расовите разделения, когато Америка е 
сцена на множество

духовни и политически 
размирици

„Тя е жена, надскочила времето си 
в свят, който не е готов да я приеме“, 

пише Барбара Голдсмит в биографи-
ята на Виктория Уудхъл Other Powers: 
The Age of Suffrage, Spiritualism, and the 
Scandalous Victoria Woodhull.

Пътят към еманципацията на Викто-
рия Уудхъл започва в Мисури. Там тя 
среща полк. Джеймс Харви Блъд – яр-
остен защитник на идеята за свободна 
любов.

Бяга с него, взимайки двете си деца, и 
заминава за Ню Йорк. Там се препитава 
като медиум, актриса и както се говори 
– като момиче на повикване. В Ню Йорк 
Виктория среща двама мъже, които по 
ирония на съдбата ще й помогнат да се 
освободи от потисничеството на силния 
пол.

Единият от тях е известният финансов 
магнат Корнелиус Вандербилт – амери-
кански предприемач от холандски про-
изход, който натрупва състоянието си с 
предприемаческа

дейност във водния и жп транспорт. 
Вандербилт използва пророческите 
способности на Уудхъл при сделките си 
и също така завърта любовна афера със 
сестра й. Милионерът е повече от ще-
дър. Отпусканите от него суми помагат 
на двете сестри да отворят първата бро-
керска компания на Уолстрийт, прите-
жавана и ръководена от жени.

Вторият мъж е Стивън Пърл Андрюс, 
който помага на Уудхъл да формулира 
идеята си за правата на работниците. 
Сестрите Уудхъл основават свой вест-
ник, който пръв публикува Манифеста 
на Комунистическата партия. С негова 

помощ Виктория прокарва идеите си за 
свободната любов.

„Да, аз съм за свободната любов. Аз 
имам неотменимо, конституционно и 
естествено право

да обичам когото пожелая
да обичам толкова дълго или кратко, 
колкото мога, и да сменям любовниците 
си всеки ден, ако искам това“, казва Вик-
тория Уудхъл. Тези й възгледи са меко 
казано скандални за времето си и тя се 
сдобива с множество неприятели.

Уудхъл избира за свой вице черноко-
жия Фредерик Дъглас, но той дори не 
подозира за това.

През 1872 г. Виктория Уудхъл ще на-
прави нещо, с което ще остане в ис-
торията на САЩ. На конгреса на На-
ционалната асоциация на жените 
суфражетки тя обявява намерението 
си да се кандидатира за президент на 

страната. Основава Партията на рав-
ните права, която трябва да подкрепи 
кандидатурата й. И избира цветноко-
жия Фредерик Дъглас за свой канди-
дат за вицепрезидент. Дъглас, който е 
известен аболиционист (застъпник за 
премахване на робството) обаче дори 
не подозира за това. Той е бивш роб и 
се е сдобил с избирателни права едва 
две години по-рано.

Повечето хора, в това число и самата 
Виктория Уудхъл, разбират колко труд-
но е за жена да се кандидатира за прези-
дент на страна, в която жените не могат 
да гласуват. Или както пише авторката 
на „Чичо Томовата колиба“ Хариет Би-
чър Стоу: „Който е решил да стане пре-
зидент на САЩ, просто се е съгласил 
личността му да бъде разкъсана на пар-
чета, да бъде смачкан, налаган с юмру-
ци и покрит с мръсотия от всеки гнусен 
вестник в страната. И никоя жена, коя-

то не желае да бъде влачена из всяка 
канавка и пъхана в кофа с мръсна вода 
като стар парцал, не трябва и да си по-
мисля да се кандидатира. Това е

изпитание, което 
би убило и мъж

И наистина, кандидат-президентската 
кампания от 1872 г., в която ген. Улисес 
Грант се изправя срещу вестникаря Хо-
рас Грийли, „се превръща в една от най-
ужасните в американската история“, 
както пише Барбара Голдсмит в книга-
та си Other Powers: The Age of Suffrage, 
Spiritualism, and the Scandalous Victoria 
Woodhull. Но Виктория Уудхъл се трево-
жи за други неща.

По време на кампанията й вестни-
кът й публикува историята за разюзда-
на секс оргия в Ню Йорк. В същия брой 
излиза и статия за изневерите на Хенри 
Уорд Бичър – най-известният проповед-
ник в Америка, който е брат на Хариет 
Бичър Стоу.

Двете статии стават причина за арес-

туването на Виктория Уудхъл и сестра й 
по обвинения в непристойност. В край-
на сметка Уудхъл е освободена и от нея 
са свалени всички обвинения, но слава-
та й започва да залязва. Публиката се е 
нагледала на номерата й. Тя се разболя-
ва, едва не умира и до края на живота 
си е принудена да обикаля из страната, 
изнасяйки беседи, за да издържа семей-
ството си.

Трудно е да се каже как би реагира-
ла Виктория Уудхъл на съвременната 
действителност. Но едно е сигурно – 144 
години по-късно първата жена, дръзна-
ла да се кандидатира за президент, не би 
била изненадана ни най-малко от това, 
че над една друга жена, кандидатирала 
се за президент, Хилъри Клинтън, също 
е тегнала сянката на сексизма.

Г-жа Сатана вероятно би била погну-
сена, но не и шокирана от факта, че же-
ните кандидат-президенти са наричани 
„вещица“, „Антихрист“ и „кучка“ и са смя-
тани от своите опоненти

за пратеници на Дявола
Заключителната глава в необичай-

ния живот на Виктория Уудхъл започ-
ва през 1877 г., когато умира Корнелиус 
Вандербилт. Уудхъл притежава компро-
метиращи писма за него и се опитва да 
изнуди наследниците му за пари. Малко 
след това тя изчезва безследно. Оказва 
се, че е заминала за Англия. Там бързо 
е забравила постулатите на свободната 
любов и се е омъжила за банкера Джон 
Бидулф Мартин. Но славата й на войн-
стващ активист за правата на жените се 
носи и до днес.

През 1875 г. американската суфра-
жетка Елизабет Стантън казва: „Викто-
рия Уудхъл е направила за жените тол-
кова, колкото никой от нас не би могъл 
да стори“. И наистина, г-жа Сатана уми-
ра през 1927 г., на 88-годишна възраст, 
в Англия, забравена от всички. Това се 
случва седем години, след като амери-
канските жени си извоюват правото да 
гласуват.

Водачите й – духът на Демостен, 
Наполеон и Жозефина

Виктория е родена на 23 септември 
1838 г. в Хоумър, щата Охайо, а сили 
и увереност да се бори й дава случ-
ка от детството, която тя не спира да 
разказва по-късно. Един ден бъдеща-
та госпожа Сатана среща духа на дре-
вногръцкия държавник и оратор Де-
мостен.

„Един ден ще познаеш богатство и 
слава. Ще живееш в имение в град, за-
обиколен от кораби, и ще станеш во-
дач на твоите хора“, казва й духът на 
Демостен. Духът на Демостен ще на-
пътства Уудхъл през целия й живот, 
заедно с други две не по-малко из-

вестни исторически личности – Напо-
леон и любимата му Жозефин.

Днес тази история ни звучи меко 
казано налудничаво, но Америка от 
XIX век е обхваната от мания по спи-
ритическите сеанси. И бащата на Вик-
тория Уудхъл използва тази мода, за 
да прави добри пари, уреждайки спи-
ритически сеанси с нея и сестра й.

Когато е на 15 години, Уудхъл избяг-
ва и се жени за доктор на име Канинг 
Уудхъл, на когото ражда две деца – 
Байрън и Зулу Мод. Но бракът е обре-
чен още от самото начало, защото съ-
пругът й й изневерява.

XТя издавала вестник, имала своя компания на Уолстрийт 
и проповядвала правото на свободната любов

Историята на Виктория Уудхъл, издадена в книга от Амазон.

Виктория Уудхъл и сестра й Тенеси искат да гласуват.

Виктория Уудхъл заявява правото си да гласува.
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 в цифри

е тарифата за незакон-
но осиновяване на 
българчета в Гърция. 
Това стана ясно, след 
като Атина арестува 
български трафикант 
на бебета. От осино-
вителите биологичните 
майки получавали между 
4000 и 5000 евро. Акцията 
по залавянето на мъжа се е 
провела в събота в района на 
Лариса, където е един от кана-
лите на трафик на бебета.

йени или около 8000 евро били 
откраднати от Музея на нин-
джата в централната част на 
Япония. Досущ като съвременни 
нинджи, злосторниците успели да 
отмъкнат каса, в която били пари-
те, събрани от продажба на вход-
ни билети. Сейфът бил с тегло 150 
килограма и съхранявал прихо-
дите, събрани от 1100 посетители 
през миналия уикенд.

120 000 исторически снимки на Скалистите планини в Канада помог-
наха на учените да демонстрират как горите пълзят наго-
ре. Някои от кадрите са на 100 години, но всички те са от едно 
и също място. Те показват, че горната граница на гората не само 
става по-гъста, но и обрулените от вятъра дървета намаляват.

18
изпълнения на живо от 
миналогодишното си 
турне включи Лили Ива-
нова в нов албум. Леген-
дата на българската естра-
да издава най-доброто от 
трите си концерта в На-
ционалния дворец на кул-
турата през 2019 г. Емо-
цията вече е запечатана и 
на компактдиск, заедно с 
книжка с текстове, плакат 
и снимки от спектаклите.

1 000 000

€28 000 

https://www.brookhavenmarket.com/
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О
сновните свойства на коз-
метичната глина са почист-
ване и изсушаване на ко-
жата. Също така подхранва 
кожата с хранителни веще-

ства, овлажнява я и я тонизира, стяга нея 
и структурата на мускулите.

При редовна употреба премахва пъп-
ки и акне. Маските за тялото и лице с 
глина стимулират кръвообращението, 
облекчават напрежението в мускули-
те, леките болки в ставите, облекчават и 
ревматизма. 

Най-често използваните за маски са 
синя, бяла и зелена глина. Синята е най-
полезна. Тя абсорбира течни и газооб-
разни токсини и убива болестотворните 
микроби. Съдържа почти всички мине-
рални соли и микроелементи. Нежно по-
чиства кожата от мъртвите клетки и уско-
рява процеса на регенерация. 

Бялата глина е с високи лечебни свой-
ства. Подхранва кожата с кислород и 
също ефективно подобрява регенераци-
ята на клетките.

Активно унищожава 
бактериите

които предизвикват акне и белези от 
акне.

Зелената глина отличено омекотява и 
почиства кожата, облекчава дразненето, 
има ползотворен ефект и за мазна, и за 
суха кожа. Тя действа като лек пилинг, а 
структурата й я прави отлично средство 
за премахване на мазнини и замърсява-
ния от кожата. Има подхранващо и стя-
гащо действие. Спомага за запазване на 
младостта и красотата на кожата за годи-

ни напред.
Предлагаме ви лесна за изпълнение 

маска за лице, която ще почисти кожата 
и в същото време ще я хидратира в дъл-
бочина. 

Разбъркайте внимателно всички със-
тавки - 1 с.л. зелена глина, 1 с.л. натурал-
но масло от жожоба, 5 капки етерично 
масло от розмарин, 1 с.л. натурална ро-
зова вода, 1 с.л. вода - така че да се по-
лучи умерено гъста каша. В случай че е 
твърде гъста, добавете още 1 с.л. вода. 
Нанесете върху лицето и останете с мас-
ката около 15 мин., след което измийте 
с хладка вода. Желателно е след маска-
та да не нанасяте никакъв крем. В случай 
че усещате кожата суха, можете да нане-
сете малко количество домашно пригот-
вен крем.

Синята глина действа много добре на 
мазна и акнеична кожа, но не се препо-
ръчва за суха или деликатна кожа.

Ще ви помогне 
да почистите кожата

да изгладите бръчките, да лекувате акне-
ичната кожа и да стимулирате премахва-
нето на пъпките. Тя може да се прилага и 
върху други области на тялото,  като ко-
жата на гърба, където също се появяват 
пъпки.

За да направите маската, са ви необ-
ходими 3-4 ч.л. синя глина и 2 ч.л. вода. 
В стъклена или пластмасова купа сме-

сете глината и водата. Разбъркайте, до-
като придобие кремообразна текстура. 
Внимателно масажирайте готовата маска 
върху кожата си за няколко минути. След 
това се разпределете равномерно вър-
ху лицето и се оставете за 15-20 мин. От-
странете с топла вода и по желание

хидратирайте кожата 
с крем

Факт е, че в козметиката с най-широко 
разпространение от всички видове гли-
ни се слави бялата. Нейното действие е 
почистващо, антисептично, противовъз-
палително и тонизиращо. Благодарение 

на богатото си съдържание на минерали, 
най-много от които каолинит, цинк и маг-
незий, бялата глина възвръща и запаз-
ва еластичността и блясъка на кожата, 
премахва комедоните и благоприятства 
метаболизма на кожните клетки. Подхо-
дяща е за всеки тип кожа – както за по-
вехнала и суха, така и за мазна и склонна 
към разширени пори.

Заливат се100 г бяла глина с 30 мл го-
реща вода. Разбъркват се до получаване 
на хомогенна смес. Преди нанасянето е 

хубаво да се уверим, че кашата е търпи-
мо топла, като капнем малко върху опа-
кото на дланта си. С шпатула или четчи-
ца глината се нанася внимателно, като се 
внимава пространството около очите да 
бъде свободно. Препоръчително е това 
да стане на тънък слой поради факта, 
че след като изсъхне, глината има свой-
ството силно да опъва кожата. Оставя се 
да въздейства не повече от 15 мин., след 
това се измива с хладка вода.

Поради вероятността маската да пре-
дизвика леко зачервяване на кожата, се 
препоръчва тя да се поставя вечер пре-
ди сън.

Натуралният продукт е изключително 
полезен за нашата кожа

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Глината: Ключът към 
красивата кожа

Сн. Рixabay

https://www.zneimerlaw.com/


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

26 август - 1 септември 2020 г. 37

АНИТА ХРИСТОВА

Да, това са обувки, които много 
малко жени могат да си позво-
лят, обувки за всеки вкус, но 
не и за всеки джоб. Те биха си 
паснали страхотно с всичко – 

от дрехи до дамска чанта, ако изобщо 
може да си позволите нещо друго освен 
тях. Кои са мечтаните дамски обувки?

„Диамантена мечта“, 
$500 000

В усилията си да направи мечтаните 
обувки за всяка жена, Стюарт Вайцман 
обединява сили с най-добрите дизайне-
ри на диамантени бижута по света. Тези 
обувки имат 1420 брилянтни диаманта 
на стойност над 30 карата. Появиха на 
червения килим на наградите „Оскар“ 
през 2007 г.

„Ретро роза“, 
$1 млн.

Тези токчета в стил 40-те години на 
миналия век са украсени с над 1800 ди-
аманта с тегло 100 карата. Холивудската 
сценаристка Диабло Коди е трябвало да 
носи такива на церемонията по раздава-
не на „Оскар“ през 2008 г., но се е отказ-
ва буквално в последната минута, убе-
дена, че те не кореспондират с нейното 
инди мислене.

„Платинена гилдия“, 
$1,09 млн.

Вайцман определено си разбира от 
работата, отново неговата „Платинена 
гилдия“ е модна и скъпа. Обувките са ук-
расени с 464 крушовидни диаманта. Ка-
ишките от платина пък превръщат този 
дамски атрибут в наистина уникален 
шедьовър. Чифт беше видян на краката 
на Лора Харинг в навечерието на награ-
дите „Оскар“ през 2004 г.

„Рубинени пантофи“, 
$1,6 млн.

Тези приказни рубинени „пантофи“ 
доказват категорично любовта на Вай-
цман към скъпоценните камъни. Двете 
червени красавици са украсени с 642 
рубина. Експерти твърдят, че има само 
седем чифта от тези обувки, създадени 

през 1939 г. за филма „Магьосникът от 
Оз“. Три от тях са изчезнали, а четвър-
тият е бил откраднат от музея на Джу-
ди Гарланд през 2005 г. Има един прода-
ден чифт търг от „Кристис“, а Лейди Гага 
твърди, че притежава шестият и той й е 
бил подарен за 25-тия й рожден ден.

„Рубинени пантофки“, 
$3 млн.

Проектирани от краля на диаманти-
те Хари Уинстън, те са реплика на руби-
нените пантофки на Дороти от „Магьос-
ника от Оз“, но със стойността на скъпо 
бижу или произведение на изкуството. 
Изработката на обувките отнема на Уин-
стън два месеца, а създаването им е в 
знак на почит към филма в навечерие-
то на 50-та годишнина от излизането му. 
Новите рубинени пантофки са покрити 
с 1350-каратови рубини и 50-каратови 
диаманта, което ги прави най-скъпите 
обувки в света. 

„Диамантените обувки на 
Пепеляшка“, $2 млн.

Още един изключително скъп дамски 
чифт обувки, проектиран от Вайцман, и 
още нещо на приказна тематика. Те са 
покрити с диаманти, а освен това имат 
инкрустиран и един камък амарето, чи-
ято стойност сама по себе си е $1 млн. 
Единствената щастливка, обула пантоф-
ките на Пепеляшка, е певицата Алисън 
Краус, която се появи с тях на „Оскар“-
ите през 2004 г.

„Танзанийски токчета“, 
$2,2 млн.

Поредните скъпи обувки, създаде-
ни от господаря на лукса Вайцман. Тези 
зашеметяващи красавици притежават 
385 скъпоценни камъка. Каишката на 
глезена е със 185-каратов изключител-
но рядък африкански камък, наречен 
Tanzanite. За още блясък в предната част 
са инкрустирани допълнително камъни 
на стойност 28 карата. Или общо 213 ка-
рата върху еластична сребърна итали-
анска кожа.

Топ 7: Най-скъпите 
дамски обувки в света

В класацията попадат творения на Вайцман, Хари 
Уинстън, но и такива, носени от Монро и Ритай Хейуърт

http://www.bulstate.com/
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П
риложението Google Maps 
се променя. То е с нов об-
лик, който ще позволи на 
хората, които го използват, 
да се ориентират по-лесно. 

Промените в приложението целят да 
улеснят разграничаването на природ-
ните особености в околната среда като 
планински ледени шапки, пустини, пла-
жове или гъсти гори.

Според „Гугъл“ новите карти вече са 
налични в 220 страни и територии, кои-
то понастоящем се поддържат от Google 
Maps, „от най-големите столични райо-
ни до малки села". В блога си компания-
та обяви, че картите на улиците в някои 
градове също стават много по-подроб-
ни.

Компанията е използвала сателитни 
изображения като основа за прерабо-
тените си карти, като е била приложе-
на „нова алгоритмична техника за цвет-
но картографиране". Новите алгоритми 
вършат много по-добра работа в разли-
чаването на различните терени, като на-
пример между снежни върхове и гъсти 
гори или зелени полета и пясъчни пла-
жове.

Заедно с това ще бъдат пуснати и мно-
го по-детайлни карти на големите гра-
дове, като се започне от Лондон, Ню 
Йорк и Сан Франциско, с цел по-точно-
то представяне на градската среда, за да 
помогне на пешеходците и колоездачи-
те да се ориентират.

„Google Maps има сателитни изобра-
жения с висока разделителна способ-
ност за над 98% от населението на све-
та“, казва Суджой Банерджи, продуктов 
мениджър на приложението, цитиран 
от „Дневник“.

„С новата алгоритмична техника за 
цветово картиране ние можем да взе-

мем тази снимка и да я преведем в още 
по-изчерпателна карта на дадена област 
и можем да направим това в глобален 
мащаб. Когато изследвате дадено мяс-
то, много лесно ще можете да различите

подробности от терена
сухите плажове и пустини от сините езе-
ра, реки и океани. Можете да разберете 
от пръв поглед колко буйно и зелено е 
дадено място с растителност и дори да 
видите дали върху върховете на плани-
ните има снежни шапки“, казва той.

„Гугъл“ не е единствената компания, 
която се опитва да направи своя нави-
гационен софтуер по-подробен и точен. 
Миналата година „Епъл“ представи ак-
туализация на дизайна за своето прило-
жение Maps, която значително увеличи 
детайлите в градовете. Актуализация от 
предходната година вече бе увеличила 
количеството данни за естествения те-
рен.

„Гугъл“ съобщи, че по-подробни-
те карти на природните дадености са 
стартирали от миналата седмица по це-

лия свят, и добави, че ще трябва да „на-
малите мащаба“, за да се види веднага 
разликата.

Конкуренцията между различните 
компании за картографиране непре-
къснато се засилва, тъй като „Гугъл“ и 
„Епъл“ се стремят да препозиционират 
съответните си приложения за картог-
рафиране като по-пълнофункционални 
предложения за „локално търсене". Ос-
вен че насочва хора от точка А до точка 
Б, Google Maps вече може да се използ-
ва за резервиране на ресторанти или 
хотели, наемане на таксита и поръчки 
за храна или доставка на храна.

Но новите участници в областта са 
ограничени от технологични и финан-
сови бариери. Придобиването и обра-
ботката на сателитни изображения с ви-
сока разделителна способност е скъпо 
и технически предизвикателно, оста-
вяйки малко независими компании ак-
тивни на пазара след вълните на консо-
лидация.

XНовите карти вече са налични в над 200 страни и територии

Google Maps с нов облик – подробни 
пейзажи и градска среда

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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Н
ова длъжност си проправя 
път във все по-дигитализи-
рания свят, в който живе-
ем. Ако сте на ти с техноло-
гиите, и още повече – ако си 

мислите, че сте креативни и особено ако 
обичате мемета, значи може да се кан-
дидатирате за една необичайна длъж-
ност, за която Bud Light търси човек.

Миналата седмица вицепрезидентът 
на Bud Light Marketing Анди Гьолер обя-
ви в Instagram, че в момента компанията 
търси нов служител.

Не главен маркетинг директор, а по-
скоро шеф по меметата, съобщава T+L.

Какво точно включва 
работата?

Според компанията новият член на 
екипа ще създава автентични мемета, 
които фирмата да споделя със света, за 
да кара хората да се усмихват.

„Щастливи сме да наемем първия в 
историята главен меме офицер на мар-
ката“, казва Голер в изявление.

До 18 септември тези, които се инте-

ресуват от работата, могат да кандидат-
стват чрез BudLightSeltzerNeedsMemes.
com.

Очаква се служителят да създаде 10 
мемета, които да се превърнат в хит в 
социалните медии.

В замяна на това той ще получава по 
5000 долара на месец в продължение на 
три месеца.

Всички кандидати ще имат шанса да 
спечелят тримесечна доставка на Bud 
Light Seltzer. Разбира се, те трябва да са 
навършили 21 години.

XДигитализацията е на път да роди поредната нова професия

Търси се: Шеф по 
меметата. Заплата - 
$5000 на месец

Місrоѕоft праща в историята ле-
гендарния браузер Іntеrnеt 
Ехрlоrеr 25 гoдини cлeд cъз-

дaвaнeтo му. Toй щe cпpe дa paбoти нa 17 
aвгycт 2021 гoдинa, oбявиxa oт тexнoлo-
гичния гигaнт, цитиpaни oт Іndереndеnt.

B пyбликaция в блoгa нa кoмпaниятa 
ce пocoчвa, чe yeб пpи-
лoжeниeтo Місrоѕоft Те-
аmѕ oт кpaя нa нoeмвpи 
2020 гoдинa нямa дa пoд-
дъpжa Іntеrnеt Ехрlоrеr 
11, кoeтo e нaй-нoвaтa 
и пocлeднa вepcия нa 
тъpcaчкaтa.

Ocтaнaлитe пpилoжe-
ния oт Місrоѕоft 365, кaктo 
и ycлyгитe нa кoмпaния-
тa щe пpeycтaнoвят пoд-
дpъжкaтa нa Ехрlоrеr oт 
cлeдвaщaтa гoдинa. Ha нeйнo мяcтo oт 
Місrоѕоft щe изпoлзвaт нoвия бpayзъp c 
oтвopeн Сhrоmіum кoд - Еdgе.

Сhrоmіum e paзpaбoтeн oт Gооglе 
кaтo ocнoвa зa Сhrоmе. Изпoлзвaнeтo 

нa тoзи кoд пoзвoлявa Еdgе дa пoлзвa 
знaчитeлнo пoвeчe фyнкции oт тeзи нa 
Іntеrnеt Ехрlоrеr.

Пo-cтapaтa вepcия нa Еdgе, кoятo 
нe e нa бaзaтa нa Сhrоmіum, cъщo щe 
пpecтaнe дa cъщecтвyвa oт 9 мapт 2021 
гoдинa.

Kpaят нa Іntеrnеt Ехрlоrеr e oтдaвнa 
чaкaн, cлeд кaтo пoддpъжкaтa нa вepcи-
итe 8, 9 и 10 бeшe cпpянa пpeз 2016 гo-
динa, a гoдинa пo-paнo бeшe пpeдcтaвeн 
Місrоѕоft Еdgе.

Intеrnеt Ехрlоrеr 
отива в историята

Смартфонът съвсем скоро веро-
ятно ще може да издава преду-
преждение, че човекът, който го 

носи, е пиян и не трябва да застава зад 
волана в случай, че сам не осъзнава 
това. А този сигнал е съвсем възмож-
но да се използва и от трети страни.

Брайън Суфолето от Университета 
Станфорд в Калифорния и негови ко-
леги от Университета в Питсбърг, Пен-
силвания, са решили да проверят дали 
могат да се възползват от скоростоме-
рите, вградени в повечето смартфони, 
за да открият промени в моделите на 
ходене, които се случват, когато хора-
та са пияни.

След тест с доброволци станало 
ясно, че в повече от 90% от случаите 
това е възможно.

„Смартфонът може да бъде използ-
ван от хора, които искат да знаят, ко-
гато са под въздействието на алкохол“, 
казва Суфолето. Предишни изследва-
ния на неговия екип установяват, че 

хората не осъзнават в повече от поло-
вината случаи, че са пияни.

Тъй като данните, свързани с из-
ползването на смартфони и сензори-
те, включително акселерометрите, 
са сред най-често събираните, е въз-
можно тази информация да бъде из-
ползвана от трети страни, за да се оп-
редели дали потребителят на даден 
смартфон е пиян, казва Суфолето.

Смартфонът с нотификация: 
Пиян си, не шофирай

Toshiba каза 
„сбогом“ на 
лаптопите

Японският технологичен гигант 
Toshiba се сбогува с лаптопите. 
Легендарната компания про-

даде последния дял от своя филиал 
за производство на лаптопи и ком-
пютри Dinabook, което означава, че 
вече няма да ги произвежда.

Шарп купи 80-процентен дял в 
Toshiba през 2018 година за 36 ми-
лиона долара, сега купи и останали-
те 20 на сто.

Първият лаптоп на Toshiba беше 
създаден през 1985 година, казваше 
се T1100 и тежеше четири килогра-
ма. Той беше революция за време-
то и работеше с дискета, припомнят 
медиите в Япония.

Toshiba продаде повече от 17 ми-
лиона компютъра през 2011 година, 
но продажбите паднаха до 1,9 мили-
она до 2017 г.

Още през 2016 г. технологичният 
гигант спря да произвежда лапто-
пи за европейския пазар, а акцен-
тът беше насочен върху резервните 
части за тях.
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Е
дна млада жена от Мисури не 
можа да се пребори с депре-
сията и стреса от изнасилване, 
което е преживяла като тий-
нейджърка, и сложи край на 

живота си преди броени дни, в началото 
на август. Въпреки подкрепата на близ-
ките си, на много непознати хора, на ре-
жисьори, които правят филм в нейна 
подкрепа, Дейзи Колман си тръгва след 
тежко противопоставяне с феновете на 
местния „герой“, извършил престъпле-
нието, и след неочаквано признание, че 
е преследвана от непознат мъж.

„Тя беше най-добрата ми приятелка и 
невероятна дъщеря. Иска ми се да бях 
способна да й отнема болката. Тя никога 
не успя да се възстанови от онова, което 
тези момчета й причиниха, и това прос-
то не е честно.

Моето момиче вече го няма
написа майката на Дейзи, Мелинда Кол-
ман, в социалната мрежа, където опове-
сти смъртта на дъщеря си.

А само няколко години по-рано Дейзи 
изглежда истинско мъжко момиче, гото-
во да преживее много премеждия в су-
ровия свят, който я заобикаля.

„Ако има едно нещо, което може да се 
каже за мен, то е, че винаги оцелявам. 
Брат ми и аз преживяхме автомобил-
на катастрофа, която уби баща ни, ко-
гато бях само на 9 години - успяхме да 
изпълзим през задния прозорец и да се 
измъкнем.

Бихте помислили, че след подобно 
нещо мога да се справя с всичко, нали? 
След една януарска вечер преди две го-
дини вече не съм толкова сигурна.“ Така 
започва историята, която Дейзи реша-
ва да разкаже още през 2013 г. пред сп. 
Seventeen.

Минали са точно две години, откак-
то заедно с нейната най-добра приятел-
ка Пейдж отиват на купон заедно с по-
пулярни момчета от местния футболен 

отбор. Едното от тях - 17-годишният Мат 
Барнет - пише на тогава 14-годишната 
Дейзи, че ще мине да я вземе, и към 1 
през нощта двете момичета се оказват в 
къщата му, разказва webcafe.

Там той й подава чаша, която нарича 
„the Bitch cup". Казва, че не й стиска да я 
изпие. По думите й тя приема предизви-
кателството и след това не помни нищо.

На сутринта майка й я намира полуго-
ла и замръзнала в двора на къщата им. 
Тя веднага води дъщеря си в болницата, 
където потвърждават, че е била изнаси-
лена.

„Бях загубила девствеността си по 
най-лошия възможен начин и изобщо

не помнех какво 
се е случило

По-късно Пейдж също ми сподели, че 
й се е случило същото“, разказва тя. Тре-
то момче е записало всичко на видео, 
което по-късно изчезва.

Тази история можеше да приключи 
малко след това с наказанието на извър-
шителите, но всъщност в онзи момент тя 
едва започва.

По онова време семейство Колман 
живеят в малкия град Меривил от 5 го-
дини. Те не са добре познати сред мест-
ната общност, за разлика от момчетата 
от отбора, които са обещаващи спорти-
сти и всеобщи любимци.

Ето защо по време на разследването 
целият град решава да атакува Дейзи 
Колман в социалните мрежи - тя не спи-
ра да получава заплахи както от съуче-
ниците си, така и от анонимни непозна-
ти, които я обиждат и заплашват.

„Мислех си, че мога да избягам, като 
тичам вкъщи и се заключвам в стаята си, 
но там беше още по-лошо: всеки път, ко-
гато влезех във Facebook или Twitter и 
публикувах дори прост статус от рода 
на „уморена съм“, хората си мислеха, че 
говоря за случая и се нахвърляха вър-
ху мен. Навсякъде се появи хаштагът 
#daisyisaliar (бел. ред. „Дейзи е лъжки-
ня"). Хора, които дори не познавам, ме 
наричаха всеки ден уличница. Никога не 
съм била от чувствителния тип, но кога-
то чуете подобни ужасни неща за себе 
си, изведнъж започвате да им вярвате“, 
разказва тя.

Междувременно през 2014 г. Барнет е 
признат за виновен и осъден на две го-
дини пробация и четири месеца услов-
на присъда.

Това се случва изключително трудно - 
неговият дядо четири години е

на висока позиция 
в управата на Мисури

и е ветеран, служил в армията 32 годи-
ни. Ето защо първоначално случаят е 
бил затворен заради „липсата на дока-
зателства“, но в крайна сметка тогаваш-
ният прокурор на окръга Нодауей Ро-
бърт Райс и неговият колега от Джаксън, 
Джин Бейкър, решават да не се отказват 
и успяват да вкарат случая в съда.

Горе-долу по същото време Дейзи 
Колман решава да излезе от вкъщи и за-
почва да ходи на тренировки по борба 
заедно със своите братя.

„Беше ми трудно да стоя близо до 
момчета, но треньорът ме подкрепяше, 
а останалите бяха много мили. И така 
този спорт се превърна в безопасно, 
семейно бягство от реалността и бав-
но започнах да се възстановявам. Имах 
чувството, че съм си върнала контрола, 
който бях изгубила“, разказва още мо-
мичето.

Тя решава да даде и интервю за мес-
тен вестник, след което с нея се свърз-
ват много момичета с подобна съдба. 

Появява се и нов хаштаг - #justicefordaisy 
("Справедливост за Дейзи").

През 2016 г. случаят е забелязан и от 
семейството режисьори Бони Коен и 
Джон Шенк, които също имат деца тий-
нейджъри и се вълнуват от ролята на со-
циалните мрежи в живота на поколени-
ето, което расте в момента.

Те разказват подробно случая чрез 
поглед към социалните мрежи, съдеб-
ните

документи и полицейски 
разследвания

Всичко това е част от документалния 
филм на Net�ix Audrie & Daisy (попаднал 
в официалната селекция на Sundance), 
който се фокусира едновременно и вър-
ху друг подобен случай - на 15-годишна-
та Одри Пот, която отнема живота си 9 
дни след сексуалното посегателство над 
нея през 2012 г.

Наред с темата за сексуалния тормоз, 
създателите на филма успяват да изве-
дат и тези за съдебната система и пра-
восъдието в САЩ, както и културата на 
„затворените общности“, която позволя-
ва жертвите на подобни престъпления 
да бъдат нападани и смазвани допълни-
телно.

След като той излиза, Колман лека-по-
лека се запалва по активизма и застава 
зад организацията SafeBAE, която пома-
га на момичета, преминали през също-
то.

Тя организира и множество кампании, 
сред които и Stop the Shame, a с брат й 
Чарли редовно посещават училища и 
организират събития, с които да попу-
ляризират проблема.

Въпреки всичко това тя се бори с теж-
ка депресия и посттравматичен стрес, 
които трябваше да са обект на втори до-
кументален филм със заглавие Saving 
Daisy.

Тя обаче отнема живота си на 8 август 
2020 г.

Според People часове преди това тя 
е попълнила жалба в полицията, в коя-
то твърди, че непознат мъж я преследва 
от декември насам и се опитва да влезе 
в дома й. Тя е описала притесненията си 
и във Facebook.

Дейзи от Мисури се самоуби, 
изнасилена от местния „герой“
X„Всички ме наричаха уличница“, разказа преди време момичето

Дейзи и майка й Мелинда. 

Матю Барнет, местният „герой“, 
осъден за изнасилването на Дейзи. 

Сн.: Net�ix

Сн.: zimbio.com
Сн.: Net�ix

Сн.: Dailymail
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Т
е са били известни на ринга, 
където са трупали успехи, сла-
ва и пари. Но не по-малко из-
вестни стават в престъпния 
свят с жестоки убийства, кои-

то им костват свободата. Вижте история-
та на най-бруталните убийци сред MMA 
бойците:

Дейвид Тинер
Бившият боец от Titan FC, Тинер, беше 

с резултат 6-1 за първата си година като 
професионален ММА боец през 2007-
ма. Само две години по-късно обаче 
той се превърна най-вече в познато на 
полицията лице. 28-годишният емеме-
ец се забъркал в убийство, след като 
бил накаран от член на групата Indian 
Brotherhood да ограби и убие един от 
представителите на подземния свят, 
който се занимавал с наркотици и прос-
титуция в Оклахома.

В нарочената за убийството нощ Ти-
нер закарал двама въоръжени мъже зад 
къщата на жертвата, а самият той влязъл 
през главния вход, за да го изчака да се 
прибере, разказва mma.bg.

Идеята била двамата въоръжени да 
влязат през задната врата и да убият 
наркопласьора, когато пристигне, но 
нещо се объркало. Тинер чул изстрели 
от хола, докато бил в банята. Излязъл 
и видял, че престъпникът стои с нож в 
хола. Стрелял няколко пъти в него, до-
като не го убил. Заедно с него обаче за-
стрелял и две жени, които се оказали на 
фаталното място. Едната била 22-годиш-
на бременна проститутка, а другата на 
25 години.

На излизане от къщата Тинер подго-
нил още един мъж, но той успял да избя-
га. Боецът и един от аверите му си тръг-
нали след кървавата баня, а другият от 
екипа им останал да запали доказател-
ствата на местопрестъплението.

От полицията успели да заловят всич-
ки участници в кървавата баня. През 
2012-та Тинер се признал за виновен за 
6 убийства и получил доживотна присъ-
да. Същата получили и помагачите му.

Джаръд Уайът
Джаръд Уайът има една единствена 

профи ММА среща - през 2010-а, която 
спечелил с ТКО. Той обаче стана извес-
тен с грозното убийство на своя спаринг 
партньор, 21-годишния Тейлър Пауъл - 
само два месеца след битката.

На 21 март 2010-та Уайът и Пауъл пили 
чай от гъби и започнали да халюцинират 
на тема за наближаващия апокалипсис. 
Уайът бил убеден, че видял дявола в ли-
цето на неговия приятел и двамата запо-
чнали да се бият.

Свидетел на всичко станал техен по-
знат, Джъстин Дейвис, който видял, че 
Уайът започнал да се държи по-стран-
но след чая. Той обаче излязъл от стаята, 
в която били всички, а когато се върнал 
по-късно, го открил целия в кръв до без-
жизненото тяло на Пауъл, готов да из-
корми сърцето на своя приятел.

Дейвис избягал, за да повика полиция. 
Когато униформените дошли, открили 

Пауъл с огромна дупка в гърдите, от коя-
то било изтръгнато сърцето му, което 
пък лежало в близкия огън.

По време на убийството Уайът премах-
нал и други части от тялото, като ги сгот-
вил дори на огъня, и изчегъртал едното 
око на жертвата си.

Уайът получил обвинение, а решени-
ето на съда било да лежи доживот, без 
право на оправдаване, докато не навър-
ши 70.

Джо Сън
Джо Сън се е бил в ранните години на 

UFC и PRIDE. Той става известен и с ро-
лята си на „Random Task“ в блокбъстъ-
ра „Austin Powers: International Man of 
Mystery“, който излезе през 1997-ма.

През 2008-ма обаче Джо Сън бива 
арестуван заради групово изнасилване 
от 1991 г. Тогава с негов съдружник уда-
рили с пистолет жена и я заплашили да 
я убият, преди да я изнасилят брутално.

Джо Сън получи 7 години затвор.
С това обаче престъпната му история 

не приключва, тъй като през 2011-та, ко-
гато е вече 40-годишен, Джо Сън е обви-
нен в убийството на своя съкилийник - 
50-годишния Майкъл Томас, който също 
бил сексуален насилник.

Две години по-късно Сън е окончател-
но осъден за това убийство и получава 
присъда от 27 години.

Алексис Вила
В пика на своята ММА кариера, бив-

шият олимпийски бронзов медалист 
Алексис Вила се е бил за организации 
като Bellator и World Series of Fighting. 
По това време обаче той вече е бил за-
месен в убийството на 43-годишния Ка-
милио Салазар.

Салазар имал афера със съпругата на 
Мануел Марин, човек, който Вила имал 
като свой баща, който му помогнал да 
избяга от Куба, намерил му работа и от-
ворил зала за борба заради него.

В деня на убийството Салазар оста-
вил детето си в работата на жена си и 
набързо излязъл, за да вземе биберо-
на, който бил забравил, но така и не се 
върнал.

Тялото му било намерено да гори 
край пътя, с вързани ръце и целият в 
следи от насилие, отрязано гърло и об-
горени слабини.

Два дни по-късно Марин, който бил 
обвинен по случая, заминал за Испания, 
а от полицията обвинили двама души за 
негови съучастници. Органите на реда 
обаче разследвали и Вила като връзка-
та между тримата, защото сутринта, ко-
гато Салазар изчезнал, Вила поддържал 
контакт с останалите двама.

Вила бил обвинен в заговор за убий-
ство, като му била отказана и пробация, 

тъй като можело да избяга обратно в 
Куба.

Стив Скинър
Участвайки в Evolution MMA и Xtreme 

Couture, Стив Скинър успя да отбележи 
3-2 между 2006-та и 2010-та. Освен успе-
хите си обаче, той бил и част от групиров-
ка, занимаваща се с наркотрафик в Кана-
да. Тя била известна на полицията като 
The Belanger Group - вярвало се, че чле-
новете й вкарвали кокаин от Мексико.

На 11 април 2011-та 20-годишният 
Стейси Адамс отишъл в дома на лидера 
Райн Билейнджър да търси наркотици. 
Скинър, който тогава бил пуснат в проба-
ция след инцидент от 2009-та, в който из-
горил човек, също бил на мястото.

Когато Билейнджър и Адамс започ-
нали да се карат, Скинър прострелял 
Адамс три пъти с 44-милиметров револ-
вер. Адамс не е имал никакви шансове да 
оцелее.

Скинър избягал в Мексико, където жи-
вял под прикритие. През следващите ня-
колко години той успявал да се скрие на 
Интерпол, бягайки в Панама, Колумбия и 
Венецуела.

Полицията все пак го залавя на венецу-
елски плаж само няколко дни след 43-тия 
му рожден ден и го екстрадира обратно 
в Канада, където на следващата година 
бива осъден.

Пет звезди на ММА – 
истински брутални убийци
XЕто историите за жестоките престъпления, които са извършили

Стив СкинърАлексис Вила

Джо СънДжаръд УайътДейвид Тинер

Снимки: mma.bg
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- Изглеждате много изтощен, госпо-

дин Иванов, разклатени са ви нервите, 
кръвното ви се е вдигнало. Най-главно-
то е отдих и сън. Лягайте си рано, с ко-
кошките...

- С колко, докторе?

  
В една болница чествали 50-годиш-

ния юбилей на офталмолога. Когато тор-
тата във формата на око, в чиято зеница 
се виждал ликът на очния доктор, била 
внесена, всички изпаднали във възторг. 
Всички, освен гинекологът, който скоро 
щял да празнува своята 50-годишнина...

  
Съдията:
- Къде бяхте между четири и пет?
Обвиняемият:
-Ходех на детска градина!

  
Лектор пропагандира трезвеността 

пред пълна зала.
- Нека направим един опит. Взема-

ме две кофи - едната напълваме с вода, 
а другата с алкохол. Поставяме ги пред 
едно магаре. Към коя от двете кофи ще 
тръгне магарето?

- Към тая, с водата! - обажда се някой 
от залата.

- Правилно! А знаете ли защо?
- Щото е магаре, защо...

  
- Господине, трябва да спрете алкохо-

ла!
- Но как така, докторе?
- Ами вместо да пиете бира, изяжте 

една ябълка!
- Ама, докторе, кой може да изяде 30 

ябълки на ден?

  
Глух по рождение се подложил на опе-

рация по нов, революционен метод и за-
почнал да чува. На контролния преглед 
след около месец лекарят го попитал:

- Как семейството ви приема промя-
ната, радват ли се?

- А, още не съм им казал. Седя, слушам 
ги... През последния месец три пъти си 
променям завещанието...

  
- Докторе, помагайте! Жената експло-

атира тялото ми почти всяка вечер! И 
така месеци, години наред...

- И от какво толкова се оплаквате?
- Ми, нямам никакви сили да си хвана 

и аз любовница като колеги-
те ми...

  
- Имате много лоша кашли-

ца. Пушите ли?
- Да.
- Пиете ли?
- Случва се.
- Трябва веднага да спрете 

да пушите и пиете!
- И какво, само да кашлям 

ли?

  
- Докторе, ще живея ли?
Докторът (учтиво):
- Интересува ви дали има живот след 

смъртта ли?

  
Адвокат лежи на смъртно легло в бол-

ницата. Негов приятел, дошъл на посе-
щение, го заварва да прелиства Библи-
ята.

- Какво правиш? - попитал го той.
- Търся вратичка, не може да не са ос-

тавили! - отвърнал му адвокатът.

  
Съдия към свидетел:
- Надявам се, знаете какво ви очаква 

за даване на лъжливи показания?
- Да, обещаха ми Audi Q7!

  
Зъболекарят:
- Отворете!
Отварям...
- Отворете още малко.
Аз отварям още малко...
- Съвсем малко още.
Аз отварям съвсем малко още...
- А сега, влезте и седнете на стола!

  
- Бабо, направихме ти преглед, който 

установи, че си напълно здрава! Обясни 
още веднъж от какво се оплакваш?

- Задъхвам се.
- И кога се задъхваш?
- Когато тръгна да гоня автобуса до 

следващата спирка...

  
В зъболекарския кабинет пациентът 

негодува:
- Но какво правите, казах ви, че ме 

боли кътникът, а вие ми вадите преден 
зъб!

- Спокойно, ще стигнем и до кътника.

  
Обява: „Давам апартамент под наем, 

за 5-7 години, в зависимост от решени-
ето на съда.“

  
Адвокат:
- Спомняте ли си в колко часа започ-

нахте аутопсията?
Свидетел:
- В 20:30 часа.
Адвокат:
- И по това време г-н Дентън е бил ум-

рял?
Свидетел:
- Ако не, то когато приключих, със си-

гурност вече е бил умрял.

  
- Докторе, свински грип ли е? - проп-

лаква пациентът.
- Разбира се, че е свински. Само свиня 

може да те събуди в 4 часа сутринта за 
температура 37.2!

  
Хирург от травматологията пита съсе-

да си, продавач в автомобилен магазин:
- Ти колко мотора продаде днес?
- 20...
- Мамка му, двама ми се губят!

  
Докторът ми препоръча да пия пове-

че ракия. Всъщност, ако трябва да го ци-
тирам, каза:

- И по-малко вино! Но смисълът е съ-
щият...

  
- Помниш ли как завърши онзи про-

цес, дето се съдиха евреин и арменец?
- Знам. Прокурорът получи 10 годи-

ни...

  
Пълничка дама звъни на диетолог:
- Извинете, наистина ли гарантирате 

бърз резултат с вашата диета?
- О, да госпожо.
- Работата е там, че мъжът ми направи 

чудесен подарък за рождения ми ден, а 
аз не мога да вляза в него!

- Не се притеснявайте, госпожо, гаран-
тирам ви, че след два месеца ще можете 
да облечете вашата нова рокля!

- Каква рокля? Той ми подари джип!

  
- Извинете, но съм ви извадил здравия 

зъб. Ще се наложи да извадя и болния.
- Нищо... Добре, че не сте очен лекар...

  
На преглед при лекар се явява мъж, 

който се оплаква от силни сърбежи в 
гърба.

Пациентът се съблича, докторът го ог-
лежда и пита:

- Пушите ли?
- Не!
- Пиете ли?
- Не!
- С жени правите ли секс?
- Не!
- Поздравявам ви! На вас ви растат 

крила...

  
Съдията към подсъдимия:
- Защо откраднахте тази кола?
- Трябваше да ида на гарата.
- А защо не отидохте дотам с трамвай?
- Трамвай е много по-трудно да се от-

крадне.

  
- Не помислихте ли за вашата стара 

майка, когато извършихте кражбата?
- Помислих, но нямаше нищо подходя-

що за нея.

Виц в снимка

В реанимацията 

приемат натрошен и 

насинен мъж.

Докторът:

- Какво стана, с 

мотор ли се преби?!

- Не... кихнах  

в гардероба...

  
В дома на един лекар се развалил во-

допроводът. Извикали водопроводчик. 
Той дошъл, няколко пъти чукнал с чу-
кчето по тръбите, заменил някакви гар-
нитурки, затегнал някакви части и след 
това казал:

- Всичко е ОК. 200 лева.
- Как 200 лева, бе! За пет минути рабо-

та? Аз съм неврохирург. Учил съм 12 го-
дини и не получавам 200 лева за пет ми-
нути.

- Ми то си е нормално. И аз като бях 
неврохирург, не получавах толкова…

  
Психотерапевт съветва пациент:
- Вечер, като влезете в спалнята, оста-

вете отвън всичките си неприятности.
- Докторе, мислите ли, че жена ми ще 

се съгласи да спи на стълбището?

  
В кабинета на лекаря се срещат два-

ма приятели, които страдат от безсъние. 
Единият се оплаква:

- Напоследък не мога да заспя.
- Аз пък намерих решение на пробле-

ма - казва другият. - Броя наум до три и 
заспивам като къпан.

- До три ли? - учудва се първият.
- Е, понякога се е случвало и до четири 

без петнайсет.

  
Лекарят към съпругата на пациента:
- Мъжът ви нещо не ми харесва...
- И на мен, но децата го обичат!

  
Лекарят:
- Най-големият ви проблем е, че пие-

те алкохол! Защо не опитате една година 
да пиете само мляко?

- Опитвах вече, докторе.
- И кога беше това?
- Веднага след раждането си...

  
- Ало, Бърза помощ ли е? Елате бързо, 

жена ми получи инфаркт.
- Къде живеете?
- Улица „Асоциация“ 12.
- Кажете улицата буква по буква.
- А... С... О... Ц... А...абе, не може ли да я 

извлека до съседната улица „Бук“ и да я 
вземете оттам?

  
Идва при психоаналитик клиент. Ляга 

на кушетката и мълчи. Психоаналитикът 
търпеливо чака. Минава един час в аб-
солютна тишина. Клиентът става, оставя 
100 долара и сбогувайки се, си тръгва.

На следващия ден ситуацията се пов-
таря. И така още няколко пъти. Накрая 
психоаналитикът го попитал:

- Няма ли все пак да ми разкажете как-
во ви безпокои?

Клиентът:
- Жената, докторе. Не млъква нито за 

минутка. А тук при вас е толкова хубаво, 
тихо...



26 август - 1 септември 2020 г. 43

https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
26 август - 1 септември 2020 г.

ОВЕН
Още в началото на пери-
ода ще усетите прилив 
на сила и енергия, затова 
не се съмнявайте в успе-

ха, звездите ще ви подкрепят във всякак-
ви начинания. Все пак за рискове и смели 
експерименти времето не е най-доброто.
Ще намерите решение на стар проблем. 
Ще трябва да направите нещо, което ще из-
исква значителна воля. На мнозина ще им 
бъде предложена нова позиция в работата.

РАК
Най-после ще успеете да 
приключите с дела или про-
блеми, които са започнали 
отдавна. Нужно е да внима-

вате в общуването с непознати хора, не тряб-
ва да стартирате нови проекти и да водите 
бизнес преговори, по-добре е да почивате. 
Може да бъдете подведени или измамени от 
невярна информация, предоставена от лице 
или институция. Ще научите истината за чо-
век, когото сте смятали за верен приятел

ВЕЗНИ
Планетите ви предупреж-
дават да бъдете много вни-
мателни с доверието, което 
давате на хора, които мал-

ко познавате, да не казвате на другите за ва-
шите планове - завистливите хора не спят. За 
съжаление започвате период на стагнация, 
който ще бъде придружен от спад на енерги-
ята, което ще се отрази на вашата общител-
ност и работоспособност. Не е подходящият 
момент за сключване на споразумения.

КОЗИРОГ
Най-добре да се настро-
ите за почивка, релакс, 
кратка ваканция. Ако това 
не е възможно, изпъл-

нявайте всекидневните си задължения у 
дома и на работа, обръщайте повече вни-
мание на децата и по-възрастните родни-
ни. От особена полза през този период ще 
бъде обновяване на дома и на първо мяс-
то да се отървете от ненужните боклуци, 
разтоварване на интериора. 

ТЕЛЕЦ
Ще имате повече свобод-
но време, което можете да 
прекарате с близките си 
или да се отдадете на ре-

лакс. Вие обичате служебните флиртове, 
защото за вас това е още една възможност 
да отстояват своя авторитет, да усещате 
своето влияние. Не забравяйте да отдели-
те нужното внимание на здравето си. Има 
вероятност от сериозна настинка, която 
ще промени плановете ви. 

ЛЪВ
Лятното настроение ще 
събуди у вас нова енергия 
и сила, ще засили оптими-
зма ви. Може да срещне-

те изненади, свързани с различни съби-
тия и поводи. За мнозина децата ще бъдат 
поводи за радост. Вашето благополучие 
ще зависи от правилността на вашите по-
стъпки и действията, които сте планирали. 
Настройте се за успех и победа над конку-
ренцията независимо в каква област.

СКОРПИОН
Този период може да бъде 
травматичен, затова е ва-
жно да спазвате всички 
мерки за безопасност. Тряб-

ва да преосмислите своите действия, да ана-
лизирате успехите и неуспехите си, да раз-
говаряте с половинката си. Ще ви се даде 
възможност да обмислите всички планове 
за бъдещето и да вземете решение за по-на-
татъшни действия. Не разчитайте на познати 
и приятели при вземането на решения. 

ВОДОЛЕЙ
За влюбените звездите 
обещават много приятни 
минути на обич и топлина. 
Мнозина от вас ще насо-

чат цялата енергия и вътрешна любов към 
партньора си. Обаче не прекалявайте, ина-
че половинката ви ще започне да ви прие-
ма за даденост. Отблъсквайте онези, които 
пречат на вашето лично щастие. Ще преми-
нете през много изпитания, преди да по-
стигнете успех.

БЛИЗНАЦИ
Внимавайте! Не е добре да 
смесвате работата с удо-
волствието, може да постра-
да авторитетът ви. Време е 

да започнете да действате. Ще бъде период 
на приятни открития и промени за вас. Тряб-
ва да проявите повече решителност и харак-
тер във всичко, да поемете инициативата в 
свои ръце, смело да покаже своята индиви-
дуалност. Създайте свой собствен стил на по-
ведение  и актуализирайте гардероба си.

ДЕВА
Можете да се възполз-
вате от благоприятните 
звездни влияния, което 
ви позволява да бъдете 

много ефективни в работата и да получа-
вате многобройни икономически ползи. 
Търпението ви ще бъде подложено на из-
питание, но вие ще преминете успешно и 
през това. Може да сте малко неспокой-
ни, защото в обкръжението ви има на-
прежение, което ви засяга.

СТРЕЛЕЦ
Много от вас ще трябва да 
спрат начинанията си. Неза-
вършените дела, неизпъл-
нените задължения могат да 

създадат проблеми в професионалната сфе-
ра. Успокойте се, поемете дълбоко въздух и 
просто приемете всичко като знак на съдбата, 
че е време да намалите темпото, даже да спре-
те за известно време. Трябва да стоите далеч 
от съмнителни проекти, без значение колко 
голямо е желанието да участвате в тях. 

РИБИ
Периодът ще ви донесе на-
чалото на ново, дълготрай-
но сътрудничество, кое-
то ще ви помогне много 

на вашия бизнес. Вятърът на промяната ще 
нахлуе в живота ви и ще ви накара да про-
мените възгледите си за много неща. Обсто-
ятелствата могат да ви разкрият нещо ново, 
което значително ще промени плановете ви 
за бъдещето. Налага се обаче да обърнете 
повече внимание на платежната система.

http://www.prospectlicensing.com/


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

26 август - 1 септември 2020 г. 45

В 
края на миналата седмица в 
Ѕоthеbу"ѕ бе пpoвeдeн oн-
лaйн ayкциoн зa cъcтeзaтeл-
нo Fеrrаrі 550 GТ1 Рrоdrіvе, 
пpoизвeдeнo пpeз 2001 г. 

Пpoгнoзaтa бe, чe нeгoвaтa цeнa e мeж-
дy 3,9 и 5 млн. дoлapa, което го превър-
на в нaй-cкъпия aвтoмoбил, пpoдaвaн 
пo интepнeт, в иcтopиятa.

Oбщo пpoизвeдeнитe бpoйки oт тoзи 
мoдeл бoлид нa Fеrrаrі са двaнaдeceт, 
кaтo кoнкpeтният eкзeмпляp, кoйтo e 
втopaтa нaпpaвeнa кoлa и e cъc cepиeн 
нoмep СRD #02/2001, мoжe дa ce пoxвaли 
c двe пъpви мecтa във ФИA ГT пpeз 2003 
и 2004 г. Toвa e и пocлeдният aвтoмoбил 
нa кoмпaниятa, кoйтo ycпявa дa cпeчeли 
24-тe чaca нa Льo Maн c V12 двигaтeл, 
a oт 49 cъcтeзaния, в кoитo e yчacтвaл, 
e кaчил пилoтитe нa cтълбичкaтa пeт-
нaдeceт път. Kaтo цялo двaнaдeceттe 
кoли имaт

нaд 50 пoбeди в 
мeждyнapoдни cъcтeзaния

Пpoдaвaният aвтoмoбил e изпoлз-
вaн зa cъcтeзaния дo 2005 г., cлeд 

кoeтo cтaвa coбcтвeнocт нa Саrе Rасіng 
Dеvеlорmеnt, a Маѕtеrѕ & Реtеr Аutо 
Ніѕtоrіс му извъpшвaт ocнoвeн peмoнт, 
тaкa чe щe бъдe дocтaвeн нa нoвия cи 
coбcтвeник гoтoв зa cъcтeзaния, пише 
money.

Пpичинaтa зa лимитиpaнaтa cepия 
e, чe aвтoмoбилитe ca нaпpaвeни кaтo 
дopaбoткa oт бpитaнcкaтa Рrоdrіvе Grоuр 
нa ocнoвaтa нa Fеrrаrі 550 Маrаnеllо и, 
кaктo пoкaзвa иcтopиятa им, ca cъздaдe-
ни зa cъcтeзaния пo издръжливocт. Opи-

гинaлният 5,5-литpoв двигaтeл нa Fеrrаrі 
e зaмeнeн c 6-литpoв V-12 aгpeгaт, кoй-
тo e cвъpзaн c шecтeпeннa ceквeнциaл-
нa pъчнa тpaнcмиcия Хtrас. Oкaчвaнeтo, 
paзбиpa ce, cъщo e пoдoбpeнo.

B сpaвнeниe c кoнвeнциoнaлнитe 
Fеrrаrі 550 Маrаnеllо, 550 GТ1 Рrоdrіvе e 
знaчитeлнo oлeкoтeн, кaтo oт нeгo

ca oтнeти 550 килoгpaмa
Зa цeлтa кapocepиятa и aepoдинa-

мичнocттa нa кoлaтa ca пpepaбoтeни и 
oптимизиpaни oт бившия дизaйнep нa 
бoлиди зa Фopмyлa 1 в МсLаrеn Питъp 
Cтивънc.

Пpeз пocлeднитe гoдини цeнитe нa 
клacичecкитe cпopтни и cъcтeзaтeлни 
aвтoмoбили и ocoбeнo нa Fеrrаrі зaпoч-
нaxa дa нapacтвaт и вce пoвeчe кoлeк-
циoнepи ca cклoнни дa дaдaт шecт и 
ceдeмцифpeни cyми, зa дa ce cдoбият c 
тaкивa. Oт нaчaлoтo нa гoдинaтa нa ayк-
циoни бяxa пpoдaдeни кoлeкциoнepcки 
aвтoмoбили нa cтoйнocт 711 млн. 
дoлapa, кoeтo e cпaд нa гoдишнa ocнoвa, 
нo caмo oт 8% - т.e. знaчитeлнo пo-мaлкo 
oт пaзapa нa кoнвeнциoнaлни кoли.

Как 20-годишно Ferrari стана  
най-скъпата кола, продадена в нета
XАвтомобилът е използван за състезания, а сега е обновен изцяло за новия си собственик

Сн.: RM Sotheby's

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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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 $0.70 /
галон. Обадете се днес! ***847-665-9273 или 
847-483-8787*** 8476659273 №17914
CDL DRIVER, 
Цена US$ 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

Chicago + suburbs

CDL DRIVER O/O, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Набираме CDL 
Hazmat шофьори, 0,70 cent per mile , камион 
I-Shift Volvo, APU ,2016 и Owner operators и оп-
ция lease to own 7739990812 №17957

HIRING CAR-HAULERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Company is 
hiring car hauler owner operators. Top dispatch 
service and excellent pay! Call now, 224-619-
2223 №17961

OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Owner Operators 
Solos and teams Great discount programs 
7738990137 №17963

OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Предлагаме 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на ка-
миони и CDL шофьори! *Тел. 847-665-9273 ; 
или тел. (847) 483-8787 * 24/7 Диспеч * Реги-
онална работа * Предимно леки товари * Чек 
всеки петък* Fuel Discounts – до 70 цента на 
галон!!! 8476659273 №17979

ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
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 позвънете на 773-656-8076. 
№17980

CDL- A DRY VAN, 
Цена US$ 82.00, Зипкод 60016, Чист рекорд и 
опит.Каране и почивка по договаряне. За кон-
трактор с 20 г. опит в бизнеса. Старт- веднага! 
7734128280 №17983

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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PHILADELPHIA, PA
PHOENIX, AZ
SAN DIEGO, CA
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TAMPA, Fl
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КАНАДА
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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

DRIVER OTR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Търся TRUCK 
DRIVER OTR. За повече инфо- тел.: 773-939-
1913 №17985
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
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
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
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 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

DRIVERS OWNERS, 
Цена US$ , Зипкод , 10% 24/7 
Dispatch * Midwest къси товари * 
Rate Con� rmation споделени с шо-
фьора * ELD + fuel card * Достъп до 
DAT 7199920479 №17977

OFFICE PERSONAL, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Офис в 
Arlington Heights тъси жена за фул 
тайм позиция. Изискавания: добър 
английски и компютърна грамот-
ност. За повече инфо тел.: 224-334-
2227 №17986
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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
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). 
63093019 17698 55 №17871
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
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
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
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
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 шо-
фьор 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, Профе-
сионалист с чисто досие.Започване веднага. 
Каране и почивка по договаряне. Контрактор 
с 20 год. опит в бизнеса. 7734128280 №17761
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
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 $300 
на ден. Камиона е Volvo 2007 и е в перфектно 
техническо състояние. Много чист от вътрер,с 
чисто нов матрак,мокет,хладилник,мик.печка 
и инвертор. За повече инфо се обадете на 
773-732-5718 7737325718 №17733
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  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 
гледане на момиченце на 3.5 години в моя 
дом в Северна Каролина от средата на сеп-
тември. За подробности, свържете се мен 
на dobrinkad@gmail.com или 540-204-3080 
№17817

COAST TO COAST
COAST TO COAST
шофьори в Лас Вегас, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89118, Набираме шо-
фьори на камиони за дроп и хуук в Лас Ве-
гас. Вкъщи през ден. Заплащане $275 на ден. 
6466069181 №17920
NEED HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 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

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

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
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

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60176, търся съквар-
тирант за споделяне на двустаен обзаведен 
апартамент в Шилер Парк собствено парко 
място Наем 500 Шофьор на камион съм и от-
съствам Повече от времето За повече инфор-
мация позвънете на 630 301 9985 №17911
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
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

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

26 август - 1 септември 2020 г. 46 - 47



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

26 август - 1 септември 2020 г.48

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

26 август - 1 септември 2020 г.48

POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ СЪ-
КВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 №17859

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

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

DISPATCH 10%, 
Цена US$ , Зипкод , For Owner Drivers! 
Dispatch 10%, rate con� rmation sent 
for every load plus new for detention 
added, driver can see the load board 
if wanted, driver can decide where 
to go, ELD and fuel card o� ered, 
24/7 support Bulgarian-English. 
7199920479 №17973

PAINTING, 
Цена US$ 10,00, Зипкод 60016, ,,MERKUR” 
CORP.-PAINTING INTERIOR &EXTERIOR. Tel.: 312-
722-7479 3127227479 №17971
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. №17981
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Давам под наем 
Toyota Prius за работа в Убер и Лифт ИЗГОДНО 
2243046338 №17982
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

ФЛОРИДА
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

LIVE IN ЗА 7ГОД ДЕТЕ, 
Цена US$ , Зипкод , Търся жена на 
live-in за гледане на 7 годишно дете. 
За повече информация - тел.: 224-
600-1945 2246001945 №17987

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
CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Продавам CRYSLER 
TOUN&COUNTRY 2009 /95000MLS перфект-
на-7000$. Тел.: 312-722-7479 №17972
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 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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Б
ен Крос, британският актьор, 
който избра да живее в Бъл-
гария, който се влюби в бъл-
гарка и се ожени за нея, по-
чина преди дни от рак. Той 

издъхна на 72 години във Виена, къде-
то бе на изследвания.

Крос живее от много време в Бъл-
гария, а преди 2 години - на 18 август, 
сключи брак с дългогодишната си при-
ятелка Деана Бонева. Сватбеното му 
тържество с хубавата русенка беше в 
Жеравна и беше тема на медиите и со-
циалните мрежи седмици наред. По 
ирония на съдбата, на същата дата, две 
години след тяхното вричане в любов, 
актьорът напусна този свят.

В Жеравна двамата се венчаха по 
стар български обичай по време на 11-
ия фестивал на народната носия. Бен 
Крос бе с цървули, потури, бяла риза и 
пояс с чифте пищови, а Деана, освен че 
също бе с носия, си сложи и специален 
сватбен венец от Шопския край, спле-
тен от цветя, чемшир и босилек, при-
помня „24 часа“.

Преди да стане български зет, Бен 
Крос се е женил два пъти. За пръв път 
сключва брак на 30 години с Пенелопе 
Бътлър, от която има две деца - Лорийн 
и Тиодор. През 1992 г. се развежда, а 
краят на втория му брак бележи ново 
начало в живота му.

През 2004 г. Крос сключва договор 
да снима за телевизионната компания 
„Холмарк“ с Патрик Суейзи в България. 
Седмица преди да пристигне в страна-
та ни, втората му съпруга Мишел Моерт 
му казва, че иска развод. Така актьор-
ът се озовава в малката ни балканска 
страна в тежък личен момент. След бра-
коразводното дело остава без дом и 
място, където да се върне. За щастие, се 
появяват още предложения към него у 
нас и така за 3 години Бен Крос се сни-
ма в общо 4 филма.

Българският му е труден 
и ходи на уроци

за да се научи да говори поне малко, 
така че да си купува мляко от магазина, 
разказа преди време актьорът. Събира 

пари, купува си апартамент в центъра 
на София и съвсем загърбва дъждовна-
та английска столица.

В интервюта за български медии пре-
ди време каза, че трудно може да наре-
че някое място свой дом, защото е жи-
вял по целия свят - Лос Анджелис, Ню 
Йорк, Южна Испания и Виена. Продъл-
жава да пътува много, за да снима фил-
ми.

В България Крос успява да завърже 

приятелства и дори започва да пише 
стихове, които скоро се превръщат в 
песни. Актьорът създава текстове за 
българския Франк Синатра – Васил 
Петров. Двамата дори стават съдруж-
ници - заедно управляват столичен пи-
ано бар, в който пеят. Освен на актьор-
ската площадка Бен Крос започва все 
по-често да се появява и на музикал-
ната сцена. Пее на джаз феста в Бан-
ско, както и на традиционния за Созо-
пол фестивал „Аполония“. Има участия 
съвместно с Михаил Йосифов, а с Ни-
коло Коцев правят песента A Fistful Of 
Paradise (“шепа рай“ от англ.). Двама-
та работят заедно и върху друг проект. 
Бен Крос е гласът на разказвача в рок 
операта на Николо Коцев. През 2011 г. 
англичанинът се появява и в българска 

реклама, в която си партнира с Дими-
тър Бербатов.

Цялото име на холивудската звезда е 
Хари Бернард Крос. Роден е в Лондон 
на 16 декември 1947 г. и противно на 
очакванията, никой от семейството му 
не е с артистична професия.

Родителите му са ирландски като-
лици. Майка му e чистачка, а баща му 
- портиер и медицинска сестра. Започ-
ва да играе на 12-годишна възраст, като 
първата му роля е на Исус Христос в 
училищна пиеса. Преди да започне да 
си вади хляба с актьорско майсторство,

Крос минава 
през много професии

Мие прозорци, сервира в ресторан-
ти и дърводелства. Дори става главен 
дърводелец на Уелската национална 
опера и майстор по поддръжката на те-
атър „Александра“ в Бирмингам.

Когато е на 22 г., го приемат в най-ста-
рото и престижно училище по актьор-
ско майсторство - Кралската академия 
за драматични изкуства. Там са завър-
шили имена като Роджър Мур и Антъ-
ни Хопкинс. След академията Крос из-
грява на театралната сцена. Започва 
работа в театър „Дюк“. Там играе в по-
становки като „Макбет“, „Колко е важно 
да бъдеш сериозен“ и „Смъртта на тър-
говския пътник“. Певческите му залож-
би проличават силно още тогава, кога-
то получава роли и в мюзикъли.

Първият му голям филм е A Bridge Too 
Far, в който играе редник Бинс до имена 
като Дирк Богарт, Шон Конъри, Майкъл 
Кейн и Джеймс Каан. Най-запомняща-
та се роля в неговата кариера и до ден 
днешен остава тази на евреина Харолд 
Ебрахамс във филма „Огнените колес-
ници“. През 1981 г. лентата взема чети-
ри оскара - за най-добър филм, за най-
добра музика, за оригинален сценарий 
и костюми, има номинации в още 3 ка-
тегории.

На фестивала в Кан взема „Златна 
палма“ и още две награди.

Филмът разказва за съдбата на двама 
британски атлети по време на олимпи-
адата в Париж през 1924 г.

Друга запомняща се роля на Крос 
е на Сарек във фантастичния екшън 
„Стар Трек“от 2009 г.

В България актьорът участва в спек-
такъла „Осмото чудо“ на ансамбъл „Бъл-
гаре“, създаден от Христо Димитров. 
Крос влезе в ролята на ирландския 
журналист Джеймс Баучер. Има роля 
и в лентата на Анри Кулев „Имало една 
война“. По повод

участието си 
в български продукции

той споделя в интервю за „24 часа“: 
„Българските продуценти не могат да 
ми платят хонорарите, които получа-
вам за участията си в други филми. Но 
при положение че сега живея в Бълга-
рия, приемам като свое задължение да 
участвам и да подпомагам българската 
филмова индустрия. За разлика от ос-
таналите държави, в които съм живял, 
България ми е дала наистина прекрас-
ни възможности да изразя себе си не 
само като артист, но и като човек.

Докато съм жив, ще посветя време-
то си да прославям името на България, 
когато съм в чужбина. Много често са 
ме питали защо живея тук. 90 процен-
та от чужденците възкликват: „О, стра-
хотно!“. 90 процента от българите питат 
„Защо?“. Искам да съм жив, когато бъл-
гари и чужденци ще имат една и съща 
реакция, когато им кажа, че живея в Со-
фия. Искам българинът да знае, че не 
съм избрал Лос Анджелис, а България, 
защото страната е красива и прекрасна. 
И че местните хора имат потенциал да 
заемат своето важно място на кръглата 
маса на народите“.

Бен Крос: Защо избрах 
България пред Лос Анджелис
XБританският актьор, който от години живееше в страната ни, почина от рак

Сн. БТА

На сватбата си Деана в Жеравна. 
Сн.: Facebook

Сн.: Facebook
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Лимонов кекс с извара

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Пепа Николова. Ело. Гал. Оргии. Антим. Лом. 
Драма. Гланда. Бира. Винар. Воин. Фиданка. Итами. ТТ. Норис. 
Офика. Сетиво. Лиман. Сеч. Лат. Уводи. Скарн. Сет. Мливо. Сканиа. 
Ката. Долап. Тихи. Стружки. Идиом. Ас. Лоран. Арсис. Божури. 
Аорти. Осо. Цип. Лакта. Лекар. Пет. Карат. Липоми. Немо. Етори. 
Алея. Отломка. Кусур. Скалп. Делхи. Пастир. Елаци. Ман. Лор. 
Донор. Каабе. Цикада. Свинарник. 

ОТВЕСНО: Тегоби. Електроцентрали. Памид. Татар. Жител. Сок. 
Тал. Ранит. Тулуп. Мостра. Данов. Мажор. Комки. Диор. Кроул. 
Крила. Карда. Краваи. Видиа. Ареал. Догми. Слово. Накат. Пенс. 
Лиани. Идоли. Оток. Лов. Сои. Атоми. Адара. Рудари. Графа. 
Спирт. Лисец. Ваал. Минск. Осили. Улика. Навик. Катми. Епарх. Ар. 
Петно. Асани. Сокол. Иман. Лидит. Ериха. Самец. Аби. Романтична 
история. Шнек. 

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

Лек, ароматен и изключително 
вкусен лимонов кекс за закуска 
или към следобедното кафе или 

чая.
На 2 яйца се разделят жълтъците от 

белтъците. Смесват се 125 г разтопе-
но масло, 130 г пудра захар, жълтъци-
те, настърганата кора от 1 лимон и 200-
250 г обезсолена извара.

Белтъците се разбиват много добре 
и се добавят към сместа. Прибавят се 
100 г брашно и един бакпулвер и се 
разбърква добре. Ако сместа е много 
гъста, се разрежда с малко лимонов 

сок.
Кексът се пече на 180 градуса до го-

товност.
Имайте предвид, че този кекс не бух-

ва, но има много приятен лимонено-
маслен вкус.

За повече лимонов аромат може 
да се сложат няколко капки лимоно-
ва есенция. А за повече наситен жълт 
цвят добавете 1 с.л. лимоново нишесте 
(за крем).

Да ви е сладко!  

Яйчено руло с пилешка плънка

Яйчено руло с пилешка плънка - 
оригинално и изящно предястие, 
което лесно може да бъде при-

готвено бързо и лесно и в топлите лет-
ни дни.

6 бр. яйца се разбъркват с телена 
бъркалка. Към тях се прибавят 250 г 
майонеза и 250 г настърган кашкавал.

Сместа се изсипва в тавата от печката 
върху хартия за печене.

Пече се в предварително загрята 
фурна на 180 градуса до зачервяване. 
Оставя се да изстине.

Свареното 400 г пилешко месо се на-
късва и към него се добавят нарязани-
те 5-6 бр. краставички и 3-4 с.л. лютени-
ца.

Изстиналият омлет се обръща върху 
плот и върху него се поставя плънката.

Завива се на руло.
Соленото руло се поставя в тава и се 

връща във фурната. Запича се за 15-20 
мин.

Вместо с пилешко месо можете да го 
приготвите с кайма с лук и подправки, 
които най-много ви допадат.
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С
ветът и човечеството се бори 
вече осми месец с пандемия-
та от новия коронавирус, 
тръгнал в началото на 2020 
г. от китайския град Ухан. Бо-

лните от коронавирус в света към този 
момент вече са над 22 млн. души. От на-
чалото на пандемията жертвите са над 
778 000.

Това не е първата пандемия, която 
светът преживява и за това има много 
медицински доклади и сведения. Има 
обаче и примери от света на културата 
за това как известни хора са се борили 
със зарази и са се подлагали на изола-
ции. Големият писател Ърнест Хемингу-
ей е един от тях.

Войни, катастрофи, злополуки, при-
ключения, бракове, жени, алкохол, кот-
ки, ФБР, сафари, Куба... Всичко има в бо-
гатия му, но и объркан живот. И, разбира 
се, безценното литературно богатство, 
което ни остави.

Неговите книги „И изгрява слънце“, 
„Сбогом на оръжията“, „Смърт следо-
бед“, „Зелените хълмове на Африка“, „За 
кого бие камбаната“ му носят светов-
на известност, докато през 1952 г., след 
почти 10 години творческо мълчание, 
Хемингуей се завръща отново със „Ста-
рецът и морето“, за който две години по-
късно получава Нобелова награда за 
литература. „Твърде късно...“, казват при-
ятелите му, а и той самият.

Своята ранима душа и фина чувстви-
телност писателят често е прикривал с 
ексцентрични постъпки, остър саркас-
тичен език и мъжкарско поведение. Но 
има случки в живота на този гений, кои-
то

са преобърнали съдбите 
на много хора

около него, не само неговата.
Навремето и Хемингуей бил поста-

вен под карантина със съпругата си... и 
любовницата си. Ето невероятната, но 
истинска история за това как Ърнест, 
съпругата му Хадли, любовницата му По-
лин Пфайфър, синът му Бамби и бавач-
ката прекарват едно лято в самоизола-
ция.

През лятото на 1926 г. Хемингуей е все 
още женен за първата си съпруга Хадли, 
с която имат 3-годишен син - Джак. Два-
мата пристигат в Париж няколко годи-
ни по-рано по негова инициатива, за да 
преследва мечтата си да стане световно-
известен писател.

Славата му вече носи много негатив-
ни емоции, неразбории в семейния му 
живот заради липсата на средства, няма 
време за никого покрай себе си освен да 
пише и да мисли за следващата си кни-
га и слава. Хадли е „бедна като църков-
на мишка“, домакиня, домошарка, обича 
съпруга си и детето им според думите на 
критиците на Хемингуей.

И някъде по пътя към Париж в живота 
им се появява Полин. Богатата наслед-
ница е със силен и непокорен характер, 
редактор на списание Vogue. Има соб-
ствено мнение за нещата от живота и 
любовта и отстоява своите разбирания 
по начин, който

не се харесва особено 
на околните

Хемингуей е силно впечатлен не само 
от парите на Полин, но и от поведението 
и разбиранията й за живота. И се отда-

ва на чувствата си към нея без всякакво 
притеснение от Хадли. Когато съпруга-
та му обаче разбира за аферата и иска 
обяснение, той реагира остро и дори я 
обвинява, че всъщност тя е истински-
ят виновник за неговата забежка. Нещо 
повече, писателят е убеден, че всичко 
щяло да е наред, ако тя не е поискала 
обяснение за поведението му. При раз-
говорите им двамата стигат до компро-
мис в отношенията си, решават, че няма 
да се разделят и ще продължат да жи-
веят заедно. Хадли разчита, че Ърнест с 
времето сам ще се откаже от Полин. Но 
това въобще не се случва. В един момент 
дори се налага съпругата да се примира 
с присъствието на любовницата.

Хадли заминава със сина си в Антиб 
при техни заможни приятели – Сара и 
Джералд Мърфи, които обитават ембле-
матичната по това време Вила Америка.

Домът им е същинско 
късче от рая

кацнал на терасовидни тревни площи 
и овощни градини. Именно те са бляс-
кавата двойка, която Скот Фицджералд 
използва като вдъхновение за романа 
си „Нежна е нощта“. А Хемингуей отива 
в Мадрид, за да гледа бикоборците, като 
продължава да работи и върху романа 
си „И изгрява слънце“, където описва 
фестивала в Памплона и така го прави 
международно събитие.

Синът им Бамби – както го наричат 
двамата на галено – е измъчван от теж-

Под карантина със 
съпруга и любовница!  
Една история с Хемингуей

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XСемейството му преживява изолацията заради магарешка 
кашлица, но диагнозата „Пфайфър“ се оказва фатална

Ърнест, Хадли и Бамби Хемингуей в апартамента им в Париж през 1924 г.

Сн.: ПРЕЗИДЕНТСКА БИБЛИОТЕКА НА ДЖОН Ф. КЕНЕДИ

Любовницата на Хемингуей Полин Пфайфър. 

Сн.: APIC

Домът на Мърфи в Антиб, Вила Америка. 

Сн.: ALAMY
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ка кашлица, още докато семейството е 
в Париж. И в Антиб състоянието му се 
влошава. Притеснени за собствените си 
деца, семейство Мърфи спешно вика ле-
кар в имението. Диагнозата е поставена 
– коклюш, по-известна като магарешка 
кашлица.

Хадли и болният й син са принудени 
да напуснат имението. За щастие, писа-
телят Скот Фицджералд и съпругата му 
Зелда също летуват в Антиб и са нае-
ли малка къща, в която им предлагат да 
прекарат карантината. Бамби е в ръце-
те на превъзходен английски лекар и се 
храни с пресни зеленчуци от градината - 
ситуацията е под контрол, Ърнест

няма за какво 
да се тревожи

освен за писането.
„Семейство Фицджералд и Мърфи се 

отдръпват и „се държат на дистанция 
от нас, отровните хора“, пише Хадли до 
Хемингуей, въпреки че те редовно им 
изпращат провизии. Самотата и неси-
гурността все повече започват да я из-
мъчват. Опитва да се справи с нещастие-
то и стреса с разходки и уиски. Един ден 
разбира, че Полин идва при тях. Биогра-
фите на Хемингуей допълват, че Пфай-
фър има имунитет срещу болестта, за-
щото е изкарала магарешка кашлица 
като малка. Хадли обаче подозира, че 
съпругът й я е поканил.

Но истината е друга. На 21 май Хад-
ли пише на съпруга си, че би поканила 
Полин „да се отбие, ако иска“, добавяй-
ки, че ще бъде „голяма шега“, ако се на-

ложи тримата да прекарат лятото си на 
Френската Ривиера. Искрата на слож-
ния любовен триъгълник е запалена от 
самата нея. И така, съвсем не на шега, 
Пфайфър пристига в къщата. Скоро към 
тях се присъединява и самият Хемингу-
ей, който заварва може би едно от най-
странните домакинства в цялата човеш-
ка история. Идеята, че трябва да дели 
една къща с две спални с любовница, 

ядосана съпруга, заразно болно дете 
и постоянно навъртаща се детегледач-
ка, вероятно би отказала всеки мъж. Но 
Хемингуей по-късно описва ситуацията 
като „великолепно място за писане“.

Тримата наистина стават пионери в 
социалното дистанциране, а семейства 
Фицджералд и Мърфи получават

билети за първия ред
на представлението. В ранните вечер-
ни часове се отбиват с колите си за по 
питие в двора пред малката къща, дока-
то Хадли, Ърнест и Полин отвръщат на 
наздравиците от верандата. В края на 
всяка вечеринка поставят бутилките си 
наопаки върху стърчащите основи на 
оградата. До края на престоя им, само 
няколко седмици по-късно, те се прос-
тират по цялата й дължина.

Карантината се оказва успешна. Бамби 
оздравява, а други заразени няма. След 
няколко седмици триото се мести в съ-
седен хотел, където детето продължава 
възстановяването си в компанията на ба-
вачката.

„Правехме всичко тримата“, спомня си 
Хадли по-късно.

След като Полин се връща в Париж, из-
праща многобройни писма на Ърнест. В 
едно от тях недвусмислено заявява: „Ще 
получа всичко, което искам.“

Не е изненада, че бракът на Хемингу-
ей се разпада до края на лятото. Те пре-
живяват карантината и магарешката каш-

лица, но диагнозата „Пфайфър“ се оказва 
фатална.

Двамата се развеждат през януари 
1927 г., а Хемингуей се жени за Полин 
през май.

Тази история беше частично адаптира-
на от книгата на Лесли Блум „ Всички се 
държат зле: Истинската история зад ше-
дьовъра на Хемингуей „Слънцето също 
изгрява“.

Джералд и Сара Мърфи на плажа в Антиб, 1925 г. 

Сн.: ALAMY

Само факти
Отношенията на Хемингуей с жени-

те са толкова сложни и объркани, как-
то целият му живот.

Голямата си любов Агнес фон Куров-
ски красавецът с горещ поглед среща 
по време на Първата световна война в 
болницата в Милано, където се възста-
новява. Тя е девет години по-голяма 
от него и въпреки плановете им да се 
оженят, той се прибира в Америка, а тя 
се жени за друг. Биографът му Джефри 
Мейърс твърди, че заради огромното 
си огорчение от развръзката на тази 
история писателят развива рефлекса 
да изоставя жените в живота си, преди 
те да го изоставят.

Любовта му с Агнес, както и прежи-
вяванията му в Италия по време на 
войната, са основата на романа „Сбо-
гом на оръжията“.

Три от четирите съпруги на Хемингу-
ей са писателки журналистки.

С всяка следваща той започва връз-
ка по време на брака си, след което се 
развежда.

Когато се запознава с Полин, тя е 
най-добрата приятелка на тогавашна-
та му жена Хадли. С Полин стават лю-
бовници и впоследствие тя става вто-
рата госпожа Хемингуей.

Години по-късно бракът на Полин е 
застрашен от Марта Гелхорн – третата 
госпожа Хемингуей.

Въпреки че е имал четири брака и 
три развода и при непрекъснатите си 
любовни авантюри Хемингуей е смя-
тан за добър съпруг и баща.

Третата му съпруга, Марта Гелхорн, 
е единствената, която сама инициира 
развода с него.

Повече от 70 са злополуките и бо-
лестите, които преживява Хемингуей 
през бурния си живот - две самолетни 
и две автомобилни катастрофи, падане 
от кон, нараняване от лъв и ухапване от 
акула, мозъчни сътресения, малария, 
рак на кожата, дезинтерия, пневмония, 
цироза, хипертония и диабет, разкъсан 
бъбрек и далак, фрактура на черепа, 
смачкан прешлен...

Но той винаги оцелява.
Не успява да се пребори единствено 

със себе си. На 2 юли 1961 г. Хемингуей 
взима любимата си пушка и изстрелва 
два куршума в главата си.

В течение на няколко години писа-
телят се бори с тежка депресия и вло-
шено здраве. Той е лекуван с електро-
шокова терапия за маниакалната си 
депресия. 

След последното си пребиваване в 
клиниката Майо лечението почти из-
трива неговата памет, което го прави 
практически неспособен да напише 

и дума. Според някои това е била по-
следната капка, която прелива чашата 
на неговата депресия и го кара да дръ-
пне спусъка.

Въпреки че е установено самоубий-
ството, вестниците съобщават, че е по-
чинал при инцидент. Пет години по-къс-
но последната му жена Мери публично 
оповестява истината. Писателят се е за-
стрелял с ловната си пушка „Винченцо 
Бернардели“. Днес този модел двуцевка 
носи името „Хемингуей“.

Оцеляващият Хемингуей

„Светът е прекрасно място 
и си струва да се борим за 
него и мразя изключително 
много факта, че трябва да 
го напусна.“

Ърнест Хемингуей

Хемингуей е бил известен бохем и е пиел прекалено много алкохол. Умеел да се весели, но след къртовски труд.

Зелда и Скот Фицджералд през 1921 г. 

Сн.:ИСТОРИЧЕСКО ОБЩЕСТВО 
НА МИНЕСОТА ГЕТИ ИМИДЖИС
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Б
ългарин счупи рекорд в плу-
ването, като стана първият 
човек в света, успял да преми-
не границата от 50 км, преп-
лувани наведнъж. Така бур-

газлията Цанко Цанков счупи световния 
рекорд за 12-часово плуване без пре-
късване в 50-метров басейн.

33-годишният Цанков започна опита 
си в 7.30 ч. в събота в четвърти коридор 
на басейна в бургаския комплекс „Фло-
ра". Половин денонощие по-късно той 
спря на 50 км и 600 м. Предишният све-
товен рекорд бе поставен от словенеца 
Мартин Стрел, който преплува 41.2 км 
при опита си преди 22 години.

По препълнените трибуни имаше сто-
тици зрители, подкрепящи бурно плу-
веца, духовият оркестър на Бургас под-
държаше настроението, към края се 
появи и кметът на града Димитър Нико-
лов, съобщава „Сега“.

За темпото на плуване на Цанко Цан-
ков, особено в началото на опита за ре-
корд, помагаха повече от 100 деца от 
бургаските клубове по плуване, които се 
редуваха да плуват в съседните коридо-
ри.

Рекордът ще бъде признат
от международната федерация по плув-
ни спортове (FINA), защото за измерване 
на постижението на басейна бе монти-
рана специална лицензирана апарату-
ра, която отчита докосванията на стена-
та от Цанков на всеки 100 метра.

Отделно имаше и ръчно засичане. Гла-
вен съдия на опита за рекорд бе Вили 
Цеков, който е международен съдия по 
плуване на FINA.

Миналата година Цанков стана първи-
ят човек, който успя да преплува Бурга-
ския залив, изминавайки 46.8 км за мал-

ко над 14 часа.
„Още след преплуването на аквато-

рията на най-големия български залив 
- Бургаския - през миналата година, взе-
хме решение с моя екип тази година да 
реализираме постижение в рамките на 
плувния басейн, което е по-близо до 
състезателното плуване. Искахме това 
постижение да има по-голям социален 
елемент“, сподели Цанков.

Бургазлията е

многократен 
държавен шампион

Той е и плувецът, който е ставал пър-
венец на България в най-много инди-
видуални дисциплини - девет (100, 200, 
400 м съчетано плуване; 50,100, 200 м 
бътерфлай; 50, 100 м свободен стил; 50 м 
гръб). Негов треньор от 2016 г. е Краси-
мир Захов, а от 2005 до 2015 г. се подгот-
вя под ръководството на селекционера 
на националния тим Кристиян Минков-
ски.

„Благодаря на всички, които дойдо-
ха да ме подкрепят на трибуните. На де-
цата, които превърнаха днешния ден 
в плувен празник на цял Бургас. Благо-
дарност към кмета Николов и общината 
за съдействието и подкрепата“, каза но-
вият световен рекордьор.

Той добави, че сега предстои равно-
сметка на постигнатото през година-
та, а след това – насочване на усилията 
към новата му цел. А тя ще е не по-мал-
ко предизвикателство – преплуване на 
протока Гибралтар също за рекорд до-
година.

Гибралтарският проток свързва Ат-
лантическия океан и Средиземно море. 
Намира се между Иберийския полуос-
тров и северното крайбрежие на Маро-
ко.

Над 50 км за 12 часа: Българин 
счупи рекорд по плуване
XЦанко Цанков вече има нова цел – да преплува Гибралтарския проток

Майката на Цанко Цанков беше сред първите, които го поздравиха.

Сн.: БТА

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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М
омиче с американско и 
немско гражданство, но 
с българска кръв спече-
ли изненадващо и като в 
приказките един от най-

престижните голф турнири на планета-
та и буквално шокира света на голфа. 
София Попов, която е внучка на бълга-
рин, победи в Откритото първенство на 
Великобритания, което е един от петте 
Мейджър турнира в женския голф.

27-годишната Попов, която се намира 
на 304-то място в световната ранглис-
та, сътвори истински приказка, като по-
стигна първата професионална победа 
в кариерата си в Тура именно на една 
от най-престижните надпревари. Попов 
се състезава за Германия, но има и аме-
риканско гражданство, а нейният дядо 
е българин, като заедно със съпругата 
си живее в България и Австрия, разка-
за BGNES.

Само преди три седмици Попов из-
пълняваше ролята на кади за своята 
приятелка Ан ван Дам на турнира Драйв 
Он, а седмица по-късно тя неочаквано 

получи шанс да участва 
в надпреварата Маратон 
Класик, заменяйки друга 
голфърка, която не успя 
да участва заради коро-
навирус ограниченията. 
Там тя завърши на девето 
място, като по този начин 
се класира за Открито-
то първенство на Велико-
британия, но случилото се 
в последните четири дни 

е немислимо дори за нея.
„Преди седмица се ше-

гувах, че нищо не се знае, 
може пък и да се намеся в 
битката за трофея. Шегу-
вах се, но вътрешно знаех, 
че съм способна“, сподели 
Попов преди последния 
ден на турнира, в който 
трябваше да защити пред-
нина от три удара. В деня 
на финала тя не се огъна 

под огромното напрежение и удържа 
атаката на тайландката Жасмин Сувана-
пура, за да завърши на -7 и с два удара 
по-добър резултат от съперничката си.

По този начин Попов се превърна и в 

първата германка 
с Мейджър титла

а освен това тя е и първата жена, която 
печели турнир на изключително почи-
таното голф игрище Роял Труун в Шот-
ландия.

„През последните шест години имаше 
много трудности. Радвам се, че успях да 
ги преодолея. Миналата година почти се 
отказах от голфа. Слава Богу, не го на-
правих“, сподели през сълзи Попов след 
триумфа.

Поради ниския си ранкинг на Мара-
тон Класик преди две седмици Попов 
нямаше кади и сама носеше стиковете 
си в количка. През последните четири 
дни ролята на нейно кади изпълнява-
ше приятелят й Макс Мелес. „Бях свръх-

нервна през целия ден. Радвам се, че ус-
пях да пресека финиш линията.

Усещах, че правя много 
добри удари

в последните четири дни. Вярвах, че как-
вото и да стане, винаги мога да направя 
бърди. Благодаря и на приятеля ми, че 
ми помагаше да запазя спокойствие“, 
допълни след церемонията по награж-

даването Попов.
BBC следеше на живо последния ден 

от турнира и коментира победата на По-
пов: „Невероятна приказна победа за 
София Попов, която със сигурност ще 
промени живота й. Брилянтен турнир 
за нея, страхотно представяне и напъл-
но заслужена победа“. София Попов ще 
получи 675 хиляди долара от наградния 
фонд на турнира за успеха си.

Американка с българска кръв 
спечели топ турнир по голф
XСофия Попов попада случайно в състезанието, но неочаквано за никой го печели заедно с $675 000

Над 50 км за 12 часа: Българин 
счупи рекорд по плуване

Снимки: Twitter

https://www.russianschool.com/
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И
ма ли нещо общо в правене-
то на филми и отварянето на 
хотели? Колкото и далече да 
ви се виждат двете едно от 
друго, има един човек, който 

е доказал, че може да ги прави и двете. И 
то едновременно.

„Съществуват определени прилики 
между това да направиш филм и да от-
вориш хотел. Именно затова мисля, че 
баща ми е толкова добър и в двете - умее 
да разказва истории и да създава атмос-
фера“.

Това споделя София Копола, излегна-
та на шезлонг край басейна в любимия 
си Palazzo Margherita, основан от баща й, 
легендарният Франсис Форд Копола. Тя 
обича да прекарва следобедите си с кни-
га в ръка, на сянка, похапвайки пресни 
плодове, поднесени върху лед, разказва 
„АртАкция“. Винаги отсяда в апартамент 
номер 4, решен изцяло в сиво и розово и 
гледащ към божествената градина.

Palazzo Margherita е истински замък 
от 19 век и се намира в малкия итали-
ански град Берналда. Именно в Palazzo 
Margherita e роден дядото на Франсис 
Форд Копола. Режисьорът се сдобива с 
архитектурното бижу през 2004 година и 
решава да го превърне в

истински дом 
на доброто кино

хубавата музика, вкусната храна, без-
крайните вечери с приятели, интимни 
семейни моменти. Водещ и ключов еле-
мент по време на реновирането на за-
мъка е запазването на всички архите-
ктурни и интериорни детайли, които не 
само носят духа на времето, но и са за-
печатали част от историята на фамилия 

Копола. Режисьорът споделя, че купува 
Palazzo Margherita с надеждата да го пре-
върне в място, към което децата му да се 
завръщат - именно затова и цялото се-
мейство участва с идеи за концепцията, 
дизайна, храната и сервиза. Така Palazzo 
Margherita безспорно се превръща в 
един от най-добрите бутикови семейни 
хотели в Италия и в Европа. Със своите 
общо пет ресторанта, създаденият от Ко-
пола оазис е рай за всеки чревоугодник.

За далечните пътешественици Копола 
също е предвидил подходящи убежища. 
В Белиз, например, където отива за пър-
ви път през 80-те, фамилията разполага с 
цели три предложения за истинско бяг-
ство от реалността. 25 великолепни бун-
гала, разположени на

малък плаж с бял пясък
и тюркоазени води - Turtle Inn e една от 
най-ценните имотни придобивки на се-

мейството. Сдобиват се с вълшебния ка-
рибски плаж през 2001 година и успяват 
да запазят мястото възможно най-ав-
тентично. Ако пък сте решили напъл-
но да скъсате с останалата част от света, 
Coral Cay e малък частен остров, на кой-
то единствената ви компания ще са екзо-
тичните птици и обятията на любимия чо-
век. Първите наченки на цивилизация са 
на цели 25 минути разстояние или 8 мили 
по вода - толкова дели Coral Cay oт Turtle 
Inn. Разбира се, гастрономическите удо-
волствия и тук са безброй, нищо, че сте 
избрали да сте по средата на нищото - 
може би точно там живее вечността? От-
говорниците за острова ще се погрижат 
да имате всичко необходимо, а от вас се 
иска просто да бъдете боси и щастливи.

Blancaneaux Lodge е причината, пора-
ди която Копола се влюбва в Белиз. Още 
след първото си пътуване до Белиз Копо-
ла купува изоставения тропически рай, 

който над 10 години е любимото място 
на цялото семейство - труднодостъпно 
местонахождение, изключителни водо-
пади, досег до дивата джунгла, възмож-
ност за изследване на съвсем друга кул-
тура. През 1993 година Копола решава да 
превърне мястото в хотел, предлагайки 
куп интересни и нестандартни приклю-
чения, включително 10-дневно сафари 
из Централна Америка.

Културата на маите толкова много впе-
чатлява и интересува Копола, че новина-
та за откриването на La Lancha в Гвате-
мала не изненадва никого. По думите на 
режисьора това е

семпло, романтично 
кътче

разположено в горите над езерото Petén 
Itzá, близо до Тикал, най-бляскавият от 
всички градове на маите. 10-те стаи са 
обзаведени с мебели, лично избирани от 
Копола, в традиционни за Гватемала цве-
тове и шарки.

Но къде шансът в някое от изброените 
места да срещнете Копола е най-голям?

Ако е в творчески процес - в хотел BE 
Jardin Escondido, разположен в един от 
най-цветните и оживени квартали на Бу-
енос Айрес. Копола използва вътрешни-
те градини, за да пише и да дегустира ве-
ликолепните аржентински вина. Хотелът 
е особено популярен сред артистичните 
среди именно заради вдъхновяващата 
атмосфера и непрекъснатия поток от ин-
тересни гости. Място, което би върнало 
цветния поглед към живота, ако случай-
но сме го изпуснали за миг.

Разбира се, има надежда и за почита-
телите му от Европа. Последното дело 
на Копола в хотелиерството е Penthouse 
Saint-Germain в хотел Lutetia в Париж. 
Мястото е любимо както на него, така и 
на дъщеря му и често отсядат в хотела 
като специални гости, до момента, в кой-
то преди около месец беше завършен и 
специалният апартамент, гледащ директ-
но към Айфеловата кула и съчетаващ 
както френския шик, така и типични за 
Копола елементи - в декорацията откри-
ваме винтидж камера, страници от сце-
нария на „Кръстникът“, творби от лична-
та колекция на фамилията. Апартаментът 
разполага и с покривно пространство от 
60 кв. м, предразполагащо към дълго съ-
зерцание на парижките покриви.

И целувки.

XХотели с неподражаема атмосфера, създадена от легендарния режисьор, има на различни континенти

Да отседнеш при Копола
Palazzo MargheritaPalazzo Margherita

Palazzo Margherita

Penthouse Saint-GermainTurtle Inn
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„За мен е чест и съм благодарен, че 
отново работя.“ Това са думите на 
Киану Рийвс по повод подновява-

нето на снимките на „Матрицата 4“ в Бер-
лин. Това беше поредната добра новина 
за киноиндустрията от изминалата седми-
ца - работата по продукции, чиито снимки 
бяха започнати преди пандемията, е под-
новена.

55-годишният актьор разказва, че се 
спазват всички правила и препоръки във 
връзка с Covid-19. „Ритъмът на снимките 
по никакъв начин не е нарушен и това е 
благодарение на цялата работа и органи-
зация“.

Вълнението от работата по четвъртата 
част вече е голямо, защото се случва цели 
17 години след третия филм. Лана Уаши-
ковски режисира, в актьорския състав са 
Кари-Ан Мос, Приянка Чопра и др.

Михаела Филева отмаря  
с гаджето на яхта

Знаете ли, че енотите притежават естествен 
талант за абстрактно рисуване? Поне такъв е 
случаят с косматите художници от САЩ Пай-

пър и Чийто, които радват с творчеството си и 
дори продават шедьоврите си.

Двата енота обаче не се задоволяват само с 
това да позират за снимки и да безобразничат. 
Пайпър и Чийто с готовност демонстрират худо-
жествените си таланти. Тъй като миещите мечки 
обичат да докосват с ръце каквото им попадне, 
стопанката им Сара веднъж им предложила да 
порисуват с боички. Заниманието толкова се ха-
ресало на Пайпър и Чийто, че оттогава косматите 
творци създават картина след картина.

Творбите им вървят средно по 100 долара, в за-
висимост от размера и сложността на картината.

Дъжд от шоколадови парченца се изсипа 
над град Олтен в северната част на Швей-
цария. Силен вятър бързо раздухал праха 

из целия град. Оказало се, че причината е повре-
да във вентилацията на близка фабрика. Парчен-
ца какаови зърна формират основата на шокола-
да. Те се смилат на прах в процеса на приготвяне 
на някои сладкиши. Представители на компани-
ята потвърдиха, че е имало повреда в завода им 
в Олтен. Когато вятърът започнал да духа силно, 
прахът, намиращ се около фабриката, се вдигнал 
във въздуха.

Една кола е била покрита с шоколадов прах, на 
собственика са били предложени пари за измива-
не на автомобила, но все още не е решил дали да 
ги приеме. Частиците от шоколада не са вредни 
за човешкото здраве.

Еноти рисуват картини  
и ги продават

Дъжд от шоколад падна 
в Швейцария

Певицата Риана откри  
своя двойничка

„Матрицата 4“:  
Киану Рийвс отново снима

Михаела Филева се е отдала 
на заслужена лятна почивка. 
29-годишната певица споде-

ли снимки от морската си ваканция и 
отправи мило послание към прияте-
ля си Стефан. На кадрите тя се вози 
на яхта и изглежда много щастлива.

Михаела дълго време пазеше в 
тайна самоличността му, като пре-
ди време сподели: „Може би е един 
от хората в живота ми, за които се 
чувствам изключителна късметлий-
ка, че въобще съм срещнала, заради 
начина, по който общува, по който се 
отнася към света около себе си и за-
ради правилния му барометър за до-
бро и лошо“.

Мъжът до нея се казва Стефан Ра-
дов и работи като маркетинг мени-
джър в голяма компания. И двамата 
са запалени пътешественици, често 
споделят снимки от пътуванията си.

В новата социална мрежа TikTok 
се роди една нова звезда – 
Присила Беатрис. Момичето 

толкова много прилича на Риана, 
че дори самата изпълнителка се за-
мисли дали не се гледа в огледало-
то. Първоначално Беатрис не прави 
нищо допълнително, за да изглежда 
като любимата си певица, но когато 
разбира, че хората я смятат за Ри-
ана, тя започва да се гримира като 
нея и дори копира движенията й.

Във видеата, които публикува, 
Присила имитира Риана по говор и 
държание. Славата й се пренася и 
в Instagram, където момичето спо-
деля снимки, на които е гримирана 
точно като барбадоската красавица. 
Беатрис привлече вниманието не 
само на феновете на певицата, но и 
на профила „The Shade Room“.
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Райън Рейнолдс добави още няколкостотин 
милиона долара към несметното си богат-
ство. Става въпрос за $610 млн., които по-

стъпват в сметката на актьора след сделка за про-
дажба на марката му джин.

„Aviation American Gin“ се присъединява към 
семейството на гиганта „Diageo“, който работи с 
Дейвид Бекъм, Пъф Деди и наскоро откупи алко-
холния бизнес на Джордж Клуни за $1 млрд. За 
да уведоми всеки, че е направил огромна сделка, 
Рейнолдс използва известното си чувство за ху-
мор.

Звездата написа имейл, с който се извинява, че 
на хора е казал да се разкарат от живота му. Ак-
тьорът обяснява, че е бил във възторг от сумата, 
която ще получи, и е сметнал, че вече няма да му 
се налага да работи.

Хали Бери намекна, че има нов 
мъж до себе си. 54-годишната но-
сителка на „Оскар“ отбеляза рож-

дения си ден в Лас Вегас сподели зага-
дъчна фотография със своя възлюбен.

Бери не за първи път интригува с 
романтични снимки за тайнствен при-
ятел. Преди около месец тя сподели 
подобна фотография, без да дава обяс-
нения за нея.

След три брака явно актрисата не се 
притеснява да влезе в нови романтич-
ни отношения и свободно разказва, че 
е щастлива и посвещава всичкото си 
време на себе си и своите деца.

Актрисата има 12-годишна дъщеря 
от Габриел Обри и 6-годишен син от 
бившия си съпруг Оливие Мартинес.

„Вече не чувствам нужда за нови от-
ношения, защото не искам да се съгла-
сявам с това, което не ми подхожда“, 
призна Хали.

Хали Бери намекна, че има нов 

Хали Бери с ново гадже
Археолози откриха на о-в Джърси в Ламан-

ша скални рисунки на 14 000 – 23 000 г., кои-
то са най-древните във Великобритания.

На десетте открити каменни плакета са изобра-
зени абстрактни рисунки. Подобни са намирани 
в Испания, Португалия, Франция. Принадлежат 
към Мадленската култура.

Повечето са пресичащи се линии. Направени са 
сякаш от повторни нарези, което показва, че ка-
мъните може да са имали някакво функционал-
но предназначение. Някои обаче сякаш наподо-
бяват животни, а на една има петно като от охра.

Културата е кръстена на пещерата Мадлен във 
Франция, по стените и таваните на която има гра-
вирани монохромни и полихромни рисунки от 
ерата на късния палеолит.

Откриха най-древните 
скални рисунки

Лопес и Родригес с огромна 
къща на елитен остров

Дженифър Лопес и Алекс Ро-
дригес похарчиха огромна 
сума за пищна резиденция, 

разположена в зоната Star Island. 
Сега бъдещите съпрузи имат на раз-
положение повече от четири хиля-
ди квадратни метра с огромен ба-
сейн и зашеметяваща гледка към 
града. Самото имение разполага с 
10 спални и 12 бани, изба за вино, 
библиотека, а също и с асансьор за 
втория етаж.

Наскоро в близост до къщата бяха 
забелязани камиони, което може да 
показва, че Джей Ло и Алекс са ре-
шили да се установят там за доста 
време.

През последните шест месеца 
знаменитостите живеят в имението 
си в Coral Gables, където чакаха пан-
демията на коронавирус със своите 
четирима наследници да свърши.

Райън Рейнолдс продаде 
марката си джин за $610 млн.

Оперират Дакс Шепърд 
заради инцидент с мотор
Дакс Шепърд разкри, че е постра-

дал сериозно след инцидент с 
мотор. Актьорът трябва да се 

подложи на операция, защото има 
много наранявания, включително и че-
тири счупени ребра.

„Резултатите показаха, че имам чети-
ри счупени ребра, ключицата ми е счу-
пена на три места и ще се наложи опе-
рация“, казва Шепърд. Той добавя, че 
отново е наранил един от пръстите си, 
който е счупил преди два месеца. Въ-
преки че ще си вземе малко почивка от 
състезателната писта, актьорът не смя-
та напълно да се отказва от мотоцикле-
тизма.

Звездата разказа, че е карал мотора 
си на състезателна писта в Калифор-
ния, когато се е случило всичко. Ак-
тьорът признава, че вината е изцяло 
негова, защото не е могъл да спре на-
време.
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В Япония се появиха обществени тоалетни с 
прозрачни стени, които губят своята про-
зрачност, когато някой ги ползва.

Магията се получава заради „умното стъкло“ - 
прозрачен цветен материал, вложен в конструк-
цията им. Иновационните кабинки са монтирани 
в паркове в столичния квартал Сибуя.

Тоалетните работят на принципа - когато са за-
ети, стените им губят своята прозрачност. Освен 
основната си функция, WC изпълняват и друга - на 
фенери. Когато се стъмни, тяхната подсветка ос-
ветява алеите в парковете.

Прозрачните модели решават два проблема - 
през стъклото се вижда дали е чисто помещени-
ето и заета ли е кабинката. По този начин посе-
тителят може сам да прецени дали да заплати за 
услугата.

Полицаи и представители на служба за за-
щита на животните заловиха пума, броде-
ща из улиците на чилийската столица Сан-

тяго.
Сигналът за дивия хищник е подаден от жители 

на шикозния квартал Ло Барнеача, където пумата 
е потърсила подслон в местна къща. Хищникът се 
е спуснал към столицата от близките хълмове, за 
да търси храна.

След като е напуснало убежището си, животно-
то е било проследено от полицаи и служители на 
служба за защита на животните, които са успели 
да го заловят, след като са го уцелили с приспива-
телни стрелички.

Пумата е транспортирана за преглед във вете-
ринарната клиника на зоопарка на Сантяго. Ако 
всичко е наред, животното ще бъде върнато в ес-
тествената му среда.

Появиха се прозрачни 
обществени тоалетни

Заловиха пума  
на улица в Сантяго

Джерард Бътлър отново ерген

Наследникът на британския 
трон принц Чарлз няма да 
поднови договора за наем 

на фермата, която развива през по-
следните 35 г.

20-годишният договор за наем 
приключва през април 2021 г. и 
принцът няма да го поднови. Фер-
мата вече е намерила нов наемател.

„Домашна ферма“ с площ от поч-
ти 1000 декара се намира близо до 
една от резиденциите на 71-годиш-
ния принц, имението Хайгроув.

Името на новия наемател не е из-
вестно, но се знае, че той не принад-
лежи към кралското семейство.

Фермата остава ангажирана с 
чисто биологична продукция, както 
избра да работи Чарлз през 1985 г.

Той ще запази обаче фермата в 
Сандрингам - кралската резиденция 
край Норфолк, където кралица Ели-
забет II празнува Коледа.

Принц Чарлз се отказа  
от домашната си ферма

Джерард Бътлър и Морган Браун 
са се разделили след повече от 
6-годишна връзка. За двамата се 

заговори през септември 2014 г., ко-
гато бяха заснети да си разменят лас-
ки на плажа в Малибу. Съвсем наско-
ро те бяха хванати от папараци как си 
пазаруват хранителни стоки. Двойка-
та преминаваше през няколко трудни 
етапа и дори се разделяше на няколко 
пъти. Причината за това бе натоваре-
ният график на Бътлър, който му пречи 
на личния живот.

Бътлър и Морган бяха забелязани от-
ново заедно през 2019 г. Миналия ав-
густ двамата направиха дебют на чер-
вения килим на премиерата на филма 
„Angel Has Fallen". Облечен в кафяв кос-
тюм, Бътлър не се притесняваше да по-
каже любовта си към Морган, целувай-
ки ги я пред папараците.

Хайди Клум 
не си влиза  
в дънките
Хайди Клум призна, че вече не влиза в 

дънките си, след като е качила килогра-
ми по време на пандемията. 47-годиш-

ният немски супермодел сподели, че докато 
е била заключена със семейството си в дома 
си в Лос Анджелис, хапвала повече и трени-
рала по-малко.

„Не влизам в любимите си дънки вече. Ядох 
повече и тренирах малко по-малко от обик-
новено, така че трябва да се върна във фор-
ма, или да си купя по-голям номер дънки“, 
каза хубавицата.

Клум, която има 4 деца от бившия си съ-
пруг Сийл, издаде още, че й е трудно да угоди 
на хранителните предпочитания на наслед-
ниците си. За да ги мотивира да ядат зеленчу-
ци, започнала да отглежда такива в градина-
та си с тях, но вече е убедена, че им е писнало 
да ги ядат.
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Юън Макгрегър и бившата му 
съпруга Ив Мавракис при-
ключиха трудната си проце-

дура за развод, която започна през 
януари 2018 г. 49-годишният носител 
на „Златен глобус“ се съгласи да спо-
дели възнагражденията си с бивша-
та си съпруга за филмови и телеви-
зионни проекти, в които той участва, 
преди да се раздели с нея през май 
2017 г.

Актьорът ще сподели и трите ми-
лиона долара, които спечели за фил-
ма „Историята на Кристофър Робин и 
Мечо Пух“.

Юън и Ева се ожениха през 1995 
г. Те отглеждат четири дъщери. Като 

причина за развода Макгрегър по-
сочи „непримирими различия“, но 
раздялата им последва, след като бе 

забелязан да се целува с колежката 
си от телевизионния сериал „Фарго“ 
Мери Елизабет Уинстед.

Еднополовата двойка пингвини Електра и Ви-
ола в океанографския аквариум във Вален-
сия си измъти бебе, след като осинови изо-

ставено яйце.
Яйцето им е подхвърлено от персонала на ак-

вариума, когато двата пингвина им се сторили по-
тиснати. Така двойката, която иначе би била без-
плодна, се сдобила с наследник.

Пингвинчето им е едно от трите, излюпили се в 
аквариума през този размножителен сезон..

Като видели, че Електра и Виола строят гнездо, 
гледачите им подхвърлили чуждото яйце и двете 
дами го измътили успешно.

Хомосексуалността е често срещана сред пинг-
вините. Миналата година мъжкарите Скипър и 
Пинг в Берлинската зоологическа градина също 
осиновиха яйце и го измътиха. Преди това те се 
опитваха да мътят камъни и дори риба.

Еднополова двойка 
пингвини си измъти бебе

Стафордширски териер се ядосал на стопа-
ните си и взел семейството за заложници. 
Около час преди инцидента кучето е било 

игриво и приятелски настроено, но по неизвест-
ни причини поведението му се променило рязко 
и нападнало стопаните си.

Жената успяла да избяга, а съпругът и синът й 
останали вътре. Териерът започвал да ръмжи при 
всеки опит на някой от тях да излезе от стаята.

В крайна сметка била извикана помощ, която да 
освободи заложниците.

Спасителите използвали пожарникарска стъл-
ба, по която хората успели да излязат през прозо-
реца. Преди това кучето успяло да ухапе бащата по 
ръката.

Стопаните признават, че домашният им люби-
мец и друг път е имал пристъпи на агресия, но не 
до такава степен.

Алая Болдуин, по-голямата дъ-
щеря на Стивън Болдуин и се-
стра на Хейли Бибър, стана 

майка. 27-годишният модел роди 
дъщеричката си Айрис Ел на 17 ав-
густ в болница в Лос Анджелис. Ско-
ро след това обяви новината в про-
фила си в Instagram. Това е първото 
дете за Алая и нейния съпруг.

Съпругът й - продуцентът Андрю 
Аронов, публикува същата снимка 
в собствения си профил. Двамата 
се ожениха през септември 2019 г. 
след 5-годишна връзка. По-малката 
сестра на Алая Хейли, както и бра-
товчедка им Айрленд Болдуин, бяха 
шаферки.

Госпожа Бибър също не пропусна 
да коментира снимката на сестра си 
с новороденото с плачещи усмив-
ки и надпис: „Това е племенницата 
ми! Пищя от радост!“, разкрива още 
щастливата леля.

Този ноември Джо Манга-
ниело и София Вергара ще 
отпразнуват своята 5-го-

дишнина от сватбата. Двама-
та са една от любимите двойки 
на Холивуд, която успява да се 
опази от скандали, интриги и да 
се фокусира изцяло върху се-
мейството си.

Въпреки че все още празнен-
ствата са далеч, Манганиело 
сподели какво изпитва към съ-
пругата си. „Много бързо раз-
брах, че мога да й имам дове-
рие, както и тя разбра това за 
мен“, казва той пред списание 
„People". Звездата допълва, че 
двамата с Вергара винаги по-
ставят другия на първо място и 
се опитват да изпълняват жела-
нията си.

След половин десетилетие 
брачен живот Джо вярва, че е 
взел правилното решение да 
се омъжи за София и че е мно-
го щастлив.

Хейли Бибър стана леля

Куче в Русия взе стопаните 
си за заложници

Джо Манганиело: Взех правилно 
решение

Бившата на Юън Макгрегър 
го осъди
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Л
ятoтo e вpeмe зa пoчивкa и 
peлaкc пoд cлънцeтo. Cъc 
cигypнocт пo cвeтa имa мнoгo 
eкзoтични, кpиcтaлнo чиcти 
плaжoвe, нo някoи oт тяx кoм-

биниpaт вcичкo тoвa c мaгичecко съчета-
ние на цвeтoвe. Именно самата пpиpoдa 
e cътворила тaкaвa пъcтpoтa - poзoви, 
opaнжeви и дopи чepни плaжoвe.

Най-красивите цветни плажове по све-
та са излезли сякаш от фантастичен пей-
заж. Дори да не ви се вярва, такива рай-
ски места наистина съществуват. Цветът 
се определя от начина, по който пясъкът 
се е образувал. Ето едни от най-известни-
те прелестни плажни ивици, чиито пясъ-
ци сякаш са докоснати от четката на ху-
дожник.

Плайя дел Амор,
Мексико

Плaжът нa любoвтa, кoйтo нocи oщe 
имeтo Cкpитият плaж, ce нaмиpa в Meкcи-
кo. Toвa e пяcъчнa ивицa, кoятo e cкpитa 
oт вcички cтpaни и дo нeя ce cтигa caмo пo 
вoдa. Cлeд кaтo бъдaт пpeминaти cepия oт 

пeщepи, кoeтo мoжe дa cтaнe c кaяк или 
c мaлкa лoдкa, ce paзкpивa yникaлнaтa 
глeдкa нa плaж във вътpeшнocттa нa зe-
мятa. Мнозина смятат, че се е образувал 
вследствие на военни опити, правени на 
там в началото на ХХ в.

Желаещите да го посетят ги очакват бял 
пясък, кристално чисти тюркоазени води, 
които се разплискват в белите брегове, 
скрити от целия свят, и дупка към небето.

Shark Bay, 
Западна Австралия

Хиляди малки бели мидени черупки 
обсипват плажа в Shark Bay, Западна Ав-
стралия. Той е включен в списъка на ЮНЕ-
СКО за Световно културно и природно на-
следство.

Reynis�ara Beach,
 Исландия

Исландия определено не е страна, коя-
то ще изберем за морска ваканция. Там 
обаче има няколко черни пясъчни пла-
жа, но Reynis©ara е един от най-впечат-
ляващите. Иконичната скала от базалто-
ви колони, приличащи на стъпаловидна 
пирамида, е наречена Халсанеф и е заше-
метяваща. Край брега се намира и една от 
най-красивите пещери, както и малък ол-
тар, където местните понякога изпълня-
ват по някой езически ритуал.

Red Beach, 
Гърция

Гръцките плажове да известни по це-

лия свят. На остров Санторини има че-
рен, червен, бял, жълт и лунен плаж. И 
още дузина по-обикновени, но също тол-
кова привлекателни. Има един обаче, 
който заема заслужено място и в класа-
цията на най-цветните. Червеният плаж 
е наречен така заради цвета на пясъка, 
който пък се дължи на комбинация от 
черни и червени вулканични скали. Пла-
жът е заобиколен от удивително красиви 
стръмни хълмове.

Ramla Bay, 
Малта

Още един плаж, при който комбинаци-
ята от цветове е малко по-различна - за-
щото пясъкът е ярко оранжев. Той се дъл-
жи на находища на корали и окислени 
варовици. Плажът е разположен в изклю-
чително плодороден регион, който може 
да се определи и като исторически - спо-
ред легендата тук се намира пещерата, в 
която Калипсо държи Одисей като свой 
заложник цели седем години.

Papakōlea Beach, 
Хавай

Тук голямата атракция също е пясъкът, 
който е не розов или лилав, а тъмнозе-
лен. Този цвят се дължи на кристал, обра-
зувал се от изстинала лава, наречен оли-
вин. Тъй като са тежки, малките частици 
не се отмиват от плажа, а остават. Именно 
те го правят толкова цветен и различен. 
Друго голямо предимство на този плаж 
е, че е много уединен, като единственият 
начин да се стигне до него е с ходене ня-
колко километра.

XРозови, оранжеви и черни плажове са само част от разнообразието, което е създала майката природа

Най-цветните плажове 
на планетата

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Плайя дел Амор, Мексико Shark Bay, Западна Австралия
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