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Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Политическото лицемерие на репу-
бликанците е впечатляващо - наистина 
не познава граници. Това със сигурност 
е партията на Доналд Тръмп и точно 
като него е безпринципна, корумпирана 
и лъжлива. А правилата се нагласят така, 
че да им отърват.

Когато консервативният върховен съ-
дия Антонин Скалия почина през фев-
руари 2016 г., председателят на Сената 
и лидер на републиканците Мич Макко-
нъл отказа да позволи да се разгледа 
кандидатурата, посочена от президента 
демократ Барак Обама, като каза, че но-
минация за Върховния съд не трябва да 
се предлага в изборна година. Това ста-
на 8 месеца преди изборите. Мнозина 
републиканци като Линдзи Грахъм ка-
заха, че така е правилно и ще живеят с 
последствията на този прецедент, дори 
това да не е политически изгодно в бъ-
деще. Хазартният му ход, противоре-
чащ на духа на Конституцията, тогава 
даде резултат след изненадващата по-
беда на Доналд Тръмп. Сега обаче това 
не е политически изгодно, както би ка-
зал сенатор Грахъм - президентът из-
глежда, че няма да получи втори ман-
дат, а републиканците може да загубят и 
контрола в Сената. Така, че 40 дни пре-
ди изборите те са готови на всичко, за да 
назначат още един съдия във Върхов-
ния съд на мястото на легендартата Рут 
Бейдър Гинсбърг. Не че би трябвало да 
има някакво значение, но нейното пред-
смъртно желание е нейният заместник 
да бъде посочен от следващия прези-
дент (тя не казва след Тръмп, а просто от 
следващия избран).

Трябва да отбележим, че към мо-
мента, когато може евентуално да се 
пристъпи към гласуване в Сената на 
кандидатурата на новия кандидат за 
Върховния съд, около 40% от хората ще 
са гласували (предварителното гласува-
не в много щати започва още в края на 
септември).

Мнозинството от американците (62 
процента) искат победителят от прези-
дентските избори на 3 ноември да из-
бере приемника на починалата по-рано 
тази седмица съдийка Рут Гинсбърг. Това 
показва социологическо проучване на 
института „Ипсос“ за агенция Ройтерс.

Двайсет и три на сто са на мнение, че 
това трябва да стане преди изборите.

Демократите нямат много ходове, с 
които да забавят или отложат това за 

след изборите или пък за встъпването 
на новия Конгрес през януари 2020 г. 
Едната опция, подхвърлена от Нанси Пе-
лоси, е нов импийчмънт, който спира ра-
ботата на Сената и го превръща в съдеб-
на зала. Друга е при победа на Байдън и 
мнозинство на демократите в Сената да 
се увеличи броят на съдиите и да се на-
значат нови, които да върнат баланса на 
съда. Но битката за Върховния съд до-
принася още драма в и без това напрег-
натите избори за президент.

Планът на Тръмп, подкрепен от мно-
го сенатори републиканци, да прокара 
в Сената своя номинация за поста, ще 
циментира консервативното мнозин-
ство в съда и балансът на силите в него 
ще стане 6 консервативни срещу 3 про-
гресивни съдии. А заветната им цел - от-
падането на правото на жените на аборт, 
гарантирано с решението на Върховия 
съд Ро срещу Уейд (Roe v. Wade).

Доналд Тръмп и лидерът на републи-
канското мнозинство в Сената на САЩ 
Мич Макконъл вече назначиха изключи-
телно голям брой съдии във Върховния 
съд и федерални съдилища от по-ниска 
инстанция, благодарение на съпротива-
та на Макконъл срещу кандидатурите, 
предложени от предишния президент 
Барак Обама.

А републиканците отново се обе-
диниха зад Доналд Тръмп. Решение-
то на сенатора от Юта и остър опонент 
на президента Мит Ромни да подкрепи 
процедурата по назначението показва 
политическата сделка, която те следват 
през последните четири години. Сена-
торите от Републиканската партия под-
крепят президента Тръмп на всяка крач-
ка, дори когато той погазва принципи 
на партията, нарушава институционни 
норми и прави груби изявления - всичко 
това с цел да позволят на партията си да 
назначи ново поколение от консерва-
тивни съдии във федералните съдили-
ща. Сега те бързат да назначат трети съ-
дия във Върховния съд, дори и това да 
е последното, което ще направят, пре-
ди евентуално да загубят мнозинството 
си в Сената, Тръмп евентуално да загуби 
президентската надпревара или и двете 
неща да се случат.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Лицемерието на 
републиканците: Нагласяме 
правилата както ни отърва

https://axz53.app.goo.gl/radio
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С
лед „Апартаментгейт“, „Барсе-
лонагейт“, повече от два ме-
сеца протести и безброй дру-
ги скандали управлението на 
ГЕРБ все още изглеждаше ста-

билно. Използвайки старите тактики за 
потушаване на общественото недовол-
ство на дребно, ГЕРБ се целеше към за-
вършване на мандата си, а дори и към 
нова изборна победа.

Новият политически проект „Републи-
канци за България“ изглежда обаче за-
плаши стабилността им. Цветан Цвета-
нов се завърна на политическата сцена 
в момент, когато бившите му съпартийци

вече си имат достатъчно 
проблеми

На фона на протестите и изгубените 
позиции, логично изглеждаше разцеп-
ването на ГЕРБ. Изненадващо ли е тога-
ва, че бившият втори в партията, който 
години наред отговаряше за партийните 
структури по места, успя да привлече в 
редиците си разжалвани кметове, недо-
волни партийни членове и дори депутат 
от редиците на управляващата партия.

Сред по-известните имена, които се 
включиха в инициативния комитет пре-
ди дни, са бившият депутат на ГЕРБ Дже-
ма Грозданова, координаторът на ГЕРБ 
по въпросите на малцинствата в област 
Шумен инж. Гюнай Исмаил, братята Па-
вел и Румен Вълневи, които са собстве-
ници на най-голямата българска логис-
тична компания в САЩ AmeriFreight и 
бяха собственици на телевизия BiT, жур-
налистът Горан Благоев, който води пре-
даването „Вяра и общество“ по БНТ, три-
кратният световен шампион по вдигане 
на тежести Благой Благоев и др.

Всички тези имена могат да застрашат

поставената вече под 
въпрос изборна победа

на ГЕРБ.
За разцепление в управляващата пар-

тия се заговори едва наскоро, когато ста-
на ясно, че 50 души от членската маса на 
ГЕРБ в Шумен са напуснали партията. 
Процесите обаче тлеят от няколко месе-
ца.

Още през май, когато едва се говоре-
ше за политически проект на Цветанов, 
бившият кмет на Видин Огнян Ценков 
се отцепи от партията, като обяви, че за 
него би било чест да участва в евентуа-
лен нов политически проект на бившия 
втори в ГЕРБ Цветан Цветанов. Именно 
тогава за първи път неофициално от уп-
равляващата партия признаха, че Цвета-
нов се

опитва да привлече част от структури-
те им

Няколко дни по-късно се разбра и за 
разкол в редиците на партията и в Пле-
вен. Председателят на тамошната об-
щинска структура Петя Василева и още 
осем партийци изпратиха писмо до ли-
дера на ГЕРБ Бойко Борисов, в което се 
оплакаха срещу областния координатор 
Мирослав Петров. Ден след публикува-

нето на писмото, ръководството на ГЕРБ 
отстрани разбунтувалите се не само от 
общинското ръководство, но и от пар-
тията.

През юли депутатът от ГЕРБ Джема 
Грозданова неочаквано напусна парла-
мента. Тя не съобщи официално моти-
вите си, но съпартийци съобщиха, че е 

била единственият народен представи-
тел от управляващата партия, присъст-
вала на представянето на годишника 
„България и светът 2019 г.“ на оглавява-
ния от бившия зам.-председател на ГЕРБ 
Цветан Цветанов „Евроатлантически 
център за сигурност“.

Заедно с оттеглянето на Джема Гроз-
данова продължи и

разцеплението на ГЕРБ 
по места

Отново през юли стана ясно, че 30 чле-
нове на формацията на Борисов от Кос-
тенец също са подали молби за прекра-
тяване на членството им в ГЕРБ.

Само седмица преди представяне на 
новия проект на Цветанов пък коорди-
наторът на ГЕРБ по въпросите на мал-
цинствата в област Шумен инж. Гюнай 
Исмаил обяви, че напуска партията.

„Днес се случва нещо отвратително - 
българските турци в смесените райони 
сме продавани и препродавани на ДПС“, 
мотивира решението си да напусне пар-
тията на Бойко Борисов инж. Исмаил.

Заедно с него партийните си книжки 
са хвърлили още 50 етнически турци от 
областта Шумен.

Последно тази седмица 28 души, наче-
ло с общинския лидер на ГЕРБ, се отте-
глиха от формацията.

XБившият втори в партията може да се окаже препъникамъкът 
пред амбициите на управляващите да останат на власт

Разцепват ли 
„републиканците“  
на Цветанов ГЕРБ?

Цветан Цветанов обясни, че идеята 
на новия му проект е България да пое-
ме посока към Европа и стратегическо 
партньорство със САЩ. Основните ак-
центи в програмата му пък са образова-
ние, съдебна система, култура, среден и 

малък бизнес, както и електронно упра-
вление.

„При тази конфронтация и противо-
поставяне в политиката в момента тряб-
ва да намерим пътя към една нормал-
ност. Днес не виждам страната да има 

хоризонта, който трябва да има. Липсва 
реален политически дебат. Половина-
та българи не гласуват, може би защото 
много хора се разочароваха от гласа си 
досега“, каза Цветанов по време на учре-
дяването на инициативния комитет.

Новият проект – насочен към САЩ и Европа

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Н
овият политически про-
ект на бившия втори в ГЕРБ 
Цветан Цветанов залага на 
успели българи в чужбина, 
стана ясно при представя-

нето на партията седмица преди нейно-
то официално учредяване. Сред тях са и 
няколко българи от Чикаго.

Водеща роля в партията „Републикан-
ци за България“ ще имат братята Павел и 
Румен Вълневи, научи BG VOICE.

Те управляват най-големия български 
бизнес в Чикаго. Тяхна е транспортната 
компания „AmeriFreight“ с над 600 ками-
она, веригата магазини „Сердика“, най-
модерният трък стоп в района на Чи-
каго „AF Truck Center“ и други бизнеси. 
Вълневи създадоха и телевизия BiT, коя-
то тръгна от Чикаго през 2013 г., и създа-
доха атмосфера на свободно слово без 
намеса в редакционната политика. Те са 
и най-големите дарители на българска-
та общност във Ветровития град.

Сред другите имена на имигранти в 
САЩ са писателят историк Иван Тодо-
ров и Любомир Крулев – член на бор-
да на директорите на Малко Българско 
Училище.

Иван Тодоров е предоставил къща-
та си в центъра на Пловдив за офис на 
новия политически проект на Цветанов. 
„Иван Тодоров, който другата седмица 
трябва да си тръгне обратно към САЩ, 
каза, че е готов да тръгне с нас. Той пре-
достави фамилната си къща за офис в 
центъра на Пловдив“, каза Цветанов при 
представянето на партията миналата не-
деля.

„Искам да благодаря на братя Въл-
неви, които са излезли от Родопите и 
стигнаха до Щатите и станаха едни от 
успелите българи в Чикаго и осигуря-
ват толкова много работни места“, каза 
Цветанов от трибуната в зала А6 на НДК. 
Павел и Румен Вълневи също бяха сред 
гостите на представянето на новата пар-
тия. Очаква се те да заемат

ръководни постове в 
партията „Републиканци 
за България“

при нейното учредяване на 27 септем-
ври в София.

През последните десет години бра-
тя Вълневи са най-щедрите спонсори в 
българската общност в Чикаго. Те под-
крепят концерти, театрални постанов-
ки, футболни отбори и спортни събития, 
а няколко години организират и безпла-
тен събор за нашите сънародници. През 
2012 г. над 12 хиляди българи се събират 
на събора.

„Подкрепата на Вълневи е повече от 
чисто финансова“, казва Ирина Гочева, 
художествен директор на танцов ансам-
бъл „Хоро“. „За мен е по-важно, че извън 
България българският танц и фолклор 
могат да се предават на младите хора.“ 

Вълневи помагат с 10,000 долара за 
нови носии.

Благодарение на Вълневи ансамбъл 
„Българе“ зарадва сънародниците ни в 
САЩ и Канада със своя спектакъл „Бъл-
гария през вековете.“ Ансамбълът изне-
се 8 концерта, като в Ню Йорк предста-
влението се състоя на най-известното 
авеню в света на музиката и театъра – 
Бродуей. Събитието бе под патронажа 
на тогавашния президент Росен Плевне-
лиев, който развя трибагреника в Чика-

го след спектакъла. Тогава основателят 
на „Българе“ Христо Димитров заяви: 
„Страхотно е, че има хора като собстве-
ниците на „AmeriFreight“ Павел и Румен 
Вълневи, които да направят възможно 
такъв голям ансамбъл с мащабен спек-
такъл да бъде видян и в Америка.“

Вълневи не се раздават само за кул-
тура. Николай Василев е един от орга-
низаторите на честването на 80 години 
Българска федерация по борба в Чика-
го – най-успешната българска спортна 

институция за момента. „Вълневи дадо-
ха шанс на това събитие да се състои“, 
казва Василев. И не само това. Той ор-
ганизира и празник в Чикаго по повод 
70 години Национална спортна акаде-
мия, когато най-успешният треньор по 
вдигане на тежести Иван Абаджиев идва 
по специална покана. За тридневното 
събитие Вълневи допринасят с близо 
15,000 долара. За юбилейния турнир по 
борба, специално за който дойде и пре-
зидентът на федерацията по борба Ва-
лентин Йорданов, те даряват 10,000 до-
лара.

Братя Вълневи са 
основните спонсори 
на български училища

„Те винаги са били отзивчиви и благо-
разположени към нуждите на училище-
то“, казва Боянка Иванова, основател на 
училище „Джон Атанасов“. Освен с пари 
Вълневи помагат и с техника. Даряват 22 
таблета, които училището използва за 
мултимедийни уроци.

Двамата помагат за съществуването 
на половината български футболни от-
бори и на двата волейболни отбора в 
Чикаго. „Ние съществуваме благодаре-
ние на братята“, каза Петър Колев. „Чи-
каго Юнайтед“, който достойно предста-
ви България, завърши на второ място 
във волейболната лига за аматьори. „Не 
го познавах, когато отидох при Павел 
Вълнев. Не се подвоуми да помогне. Той 
беше единственият, който не каза: „Тол-
кова ли си закъсал, че идваш за пари.“

През 2013 г. отваря врати и първата 
телевизия за българите в чужбина BiT с 
ултрамодерни HD студия в Чикаго, а две 
години по-късно и в София. Телевизия-
та, собственост на братя Вълневи, бързо 
набира скорост и става дом на свобод-
ното слово в медийна среда, известна с 
натиск и неясна собственост. Журнали-
стите там се радват на безпрецедентна 
свобода на работа, без натиск, а меди-
ята става четвърта по доверие в Бълга-
рия.

През 2018 г. те продават телевизията 
на продуцента Мирослав Янев, който за 
няколко месеца я фалира.

Братя Вълневи влизат 
в политиката 
XТе са най-големите спонсори на българската общност в Чикаго

Павел Вълнев, проф. Лъчезар Димитров, Иван Абаджиев, Румен Вълнев и проф. Лозан Митев.

Братя Вълневи с Благой Найденов-Багата и Христо Стоичков на представянето на 
неговата книга в Чикаго.

Павел Вълнев реже лентата на откриването на студиата на BiT в Чикаго с кмета на 
предградието Бенсънвил.

Павел и Румен Вълневи на представянето на „Републиканци за България“ в неделя.
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ДАНИЕЛ СМИЛОВ
Deutsche Welle

Б
ойко Борисов влезе в окопна 
политическа война - и то в гу-
беща позиция. Срещу него са 
масовите настроения на над 
60 процента от българите, са-

моразпалващи се протести и нараства-
що критично отношение на официална 
Европа, която все по-трудно преглъща 
корупцията в България. Особено когато 
тази корупция от абстрактен проблем се 
материализира в конкретен запис или 
снимка.

Генералната стратегия на премиера е, 
меко казано, също под въпрос: свиква-
нето на Велико Народно събрание беше 
на практика торпилирано от ДПС, кои-
то направиха събирането на 160 гласа 
за нова конституция малко вероятно. 
Партньорите му от „Обединени патри-
оти“ пък изглежда блокираха идеите за 
мажоритарни избори, които биха дали 
някакъв електорален бонус на ГЕРБ 
или поне малка законодателна победа, 
с която да се похвалят. За капак дойде 
и разкритието в „Шпигел“ за нехуман-
ното и противоправно (като нарушава-
що основни права) предаване на турски 
гражданин на режима на Ердоган: скан-
дал, който само добавя негативни кра-
ски към един вече доста неатрактивен 
управленски имидж.

Надеждата обаче умира последна и 
въпреки лавината от лоши новини Бо-
рисов не се предава. 

Какви са ресурсите, 
с които разполага? 

И на какво чудо може да залага?
Правителствените говорители вся-

ка вечер броят протестиращите, за да 
илюстрират тезата си, че хората се умо-
ряват. Всяко чудо за три дни, най-много 
за 60. Достигне ли се този рубеж, енер-
гията спада и общественият интерес 
към протеста намалява. Така ли е наис-
тина?

Проблемът тук е, че погнусата остава, 
а доверието вече е отлетяло. Протестът, 
дори и по-епизодичен, яде от популяр-
ността и на ГЕРБ, и на Борисов. Избори 
така или иначе ще има: резултатът ще си 
проличи на тях. А и пламъкът на недо-
волството тлее и при всяка грешна или 
съмнителна стъпка на правителството 
се разгаря в масови събирания на хора.

България е в сравнително добра фи-
нансова форма и Борисов ще използва 
този факт, за да си купи ако не популяр-
ност, то поне време. Проблемът с тази 
стратегия е, че тя не работи за електо-
рата на ГЕРБ - хората в средата на обще-
ството, които се интересуват от добро и 
отговорно управление.

ГЕРБ уж е дясна партия, а пък е готова 
да раздава пари не само без реформи, 
а просто за да отложи даден проблем. 
50-те милиона за централата от Мариш-
кия басейн са добър пример: отлагане 
на трудното решение за преминаване 
към по-зелени технологии за следващо-
то правителство, 

за да се осигури мълчанието 
на синдикатите.

С членството на България в банковия 
съюз и с плановете на ЕС за възстанови-
телен фонд в кризата с коронавируса, 
пред страната се откриват много добри 
възможности за достъп до евтин креди-
тен ресурс. Борисов вече използва тази 
възможност, за да вземе дългосрочен 
заем.

Рискът е той да бъде използван за 
правителствен пиар под една или друга 
форма. Най-малкото не е ясно дали има 

някаква стратегия за изразходването на 
парите. Но липсата на стратегия е плюс, 
ако целта е ad hoc раздаване на сред-
ства за поизтупване на прашасал ими-
дж.

Популярността на Борисов и ГЕРБ 
нараснаха значително по време на из-
вънредното положение и карантината. 
Действията на щаба и генерал Мутаф-
чийски спечелиха доверието на огро-
мна част от хората. Борисов може би се 
надява на някакво подобно чудо в по-
късната есен. В една и съща река оба-
че трудно се влиза два пъти. Авторите-
тът на генерал Мутафчийски беше вече 
употребен. А и бе подронен от бързото 
отменяне на всички мерки на щаба, как-
то и от втората вълна на вируса в Бъл-
гария.

Макар че болестта е много опасна, 
вече имаме по-добра представа за нея. 
Имаме и идея какво е нужно за борба-
та срещу вируса. Така че едва ли ще се 
стигне до „извънредност“, сходна на 
тази от март, април и май, която да даде 
възможност на правителството да взе-
ме цялата власт, да суспендира парла-
ментарния живот и да провежда еже-
дневни „извънредни“ брифинги.

Това не пречи на Цвета Караянчева 
обаче да затвори достъпа до парламен-
та за граждани и експерти: добър при-
мер за това как коронавирусът може да 
се използва за недотам чисти политиче-
ски цели.

Като специалист по психологическа-
та и физическата подготовка на лич-
ния състав, Борисов несъмнено мисли 
за привличане на нови лица в парти-
ята си. Те най-вероятно ще дойдат от 
люпилнята за „десни“ кадри на Геор-

ги Харизанов: консервативни младе-
жи, скептични към ЕС и възторгващи се 
от националпопулисти като Тръмп, Фа-
раж и Льо Пен. Този профил и в момен-
та присъства в ГЕРБ, но е концентриран 
в персоната на Георги Марков, което му 
придава шумен, но маргинален харак-
тер.

Същевременно Николай Младенов, 
който определено има друг профил, на-
прави множество публични изяви, кое-
то дава основание да се мисли, че и той 
ще е част от обновения личен състав. 
Дори може би като „експертен преми-
ер". Каквито и да са качествата на въз-
можните нови лица обаче, те едва ли ще 

са сред тези, които са имали критична 
позиция към корупционните практики 
в управлението, довели до протестите. 
В този смисъл „обновата“ няма да бъда 
разпозната като такава поне от 60 про-
цента от българите.

Борисов знае, че не може да се раз-
бере с „Демократична България“, освен 
ако не се съгласи да разплете мрежата 
от зависимости, които си е изградил с 
ДПС и други играчи. Но това не може да 
стане, а и той не иска да го прави. След 
избора на Корнелия Нинова БСП ще от-
казват компромиси с ГЕРБ. 

Остава Слави Трифонов 
И Борисов е насочил целия си чар 

към него: сам предложи намаляване на 
депутатите на 120, стана защитник на 
мажоритарната система, проправител-
ствените медии се концентрират вър-
ху „Демократична България“ и Радев и 
като цяло са по-щадящи към партията 
на Слави.

Самият Трифонов не е излъчил сиг-
нал, че се поддава на офанзивата на Бо-
рисов, и стои твърдо зад каузата на про-
тестите. Но позиционирането на ГЕРБ 
към него е видимо и едва ли е толкова 
учудващо.

Таралежът знае едно нещо. Лисица-
та има много номера. Протестиращите 
са таралеж - те са убедени, че Борисов 
е прекрачил границата, отвъд която не 
може да остане премиер на държава - 
членка на ЕС. И затова настояват той и 
неговото магистратско алтер его - Иван 
Гешев - да си отидат. Борисов обаче е 
лисица - той едва ли се съмнява в пра-
вотата на този общ извод, но знае мно-
жество малки хитрини, които може и да 
му позволят да бутне таралежа в реката.

Ако това надхитряне успее, Бълга-
рия може да се срути до нещо средно 
между ЕС и Беларус. Да стане една де-
мократично-автократична птицечовка, 
хибрид между европейски претенции 
и прийоми, познати от авторитарните 
държави, в които лидерът - каквото и да 
се случи - все остава на власт.

Това срутване може и трябва да се из-
бегне.

На какво чудо може 
да заложи Борисов?
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BG ТЕЛЕГРАФ
Задочно: Доживотни присъди 
и 100 млн. лв. кръвнина за 
атентаторите на летище 
Сарафово
Специализираният наказателен съд 

наложи доживотна присъда без 
право на замяна за двамата оцеле-

ли атентатори за експлозията на летище 
Сарафово през 2012 г. Мелиад Фарах и 
Хасан ел-Хадж Хасан. Те бяха осъдени за-
дочно, тъй като все още се издирват с червена бюлетина на Интерпол. Ако бъдат 
заловени, те ще трябва да изплатят и рекордната за България кръвнина от близо 
100 млн. лв. на роднините на загиналите петима израелски туристи и българския 
шофьор Мустафа Кьосев.

България е на 43-о място по 
качество на живот в света

България е на 43-о място от 163 
страни в света в новото годишно 
издание на авторитетна класация, 

която измерва социалния напредък и 
качеството на живота. Това е комплекс-
на оценка, която е по-цялостна от прос-
то измерване на икономически показа-
тели. Резултатът на България в новото 
издание на индекса е 79,86 (по скала от 

0 до 100). Средният резултат за всички държави по света, попаднали в обсега на 
проучването, е 64,24.

Само за седмица: 500 ученици 
и 40 учители под карантина
От началото на учебната година 

над 500 ученици и 40 учители 
са поставени под карантина 

заради случаи на COVID-19 в учили-
ще. Две училища бяха затворени из-
цяло за кратко за пълна дезинфек-
ция. Медиците обаче не очакват бум 
на епидемията след началото на учебната година.

Ало измамници отмъкнаха 
близо 7000 лв. от пенсионерка 
за COVID ваксина

Пенсионерка от русенско село 
брои 6600 лева на телефонни из-
мамници, които се възползва-

ли от страха й от коронавируса. На до-
машния телефон на 89-годишната жена 
се обадил непознат мъж, който се пред-
ставил за главен лекар на болницата в 
Свищов. Мнимият доктор обяснил, че 

племенникът й е болен от COVID-19 и трябва да му се постави животоспасяваща 
ваксина срещу инфекцията.

Американец се оплака: 
Заключиха ме на летище 
София, защото идвам от САЩ
Чужденци се оплакаха от хаос зара-

ди COVID мерките на летище Со-
фия. Те твърдят, че им било поз-

волено да летят до България, но след 
това властите ни отказали да ги допус-
нат в страната. Американецът Ник Ма-
док твърди, че е заключен в стая на ле-
тището от петък. От МВР и външното ни министерство обясниха, че изпълняват 
заповедта на здравния министър от 31 август. Според нея лица и от трети страни 
не могат да влизат в страната до края на септември.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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П
отребителите на Facebook в 
Илинойс могат вече да по-
дадат заявление за обез-
щетение, произтичащо от 
колективен иск срещу ком-

панията. Делото беше заведено за съби-
ране и съхранение на биометрични дан-
ни на милиони потребители от Facebook 
без тяхното съгласие.

Като част от споразумението на обща 
стойност $650 млн., ищците могат да по-
лучат между $200 и $400, в зависимост 
от броя на подадените валидни искове.

Споразумението за обезщетение об-
хваща Facebook потребители в Илинойс, 
за които социалната мрежа е създала и 
съхранявала технология за разпозна-
ване на лица след 7 юни 2011 г. Ищци-
те трябва да са били жители на Илинойс 
най-малко 183 дни (шест месеца), за да 
получат компенсациите.

Исковете трябва 
да бъдат подадени 
до 23 ноември 2020 г.

„Teзи биoмeтpични дaнни ca тoл-
кoвa чyвcтвитeлни, чe aкo бъдaт кoм-
пpoмeтиpaни, пpocтo нямa cпaceниe“, 

кaзa в интepвю преди няколко месе-
ца Шoн Уилямc, aдвoкaт нa ищцитe. „He 
e кaтo нoмep нa coциaлнa ocигypoвкa 
или нoмep нa кpeдитнa кapтa, къдeтo 
мoжeтe дa пpoмeнитe нoмepa. He 
мoжeтe дa пpoмeнитe лицeтo cи. “

Cъдeбният пpoцec зaпoчнa пpeз 2015 
г., кoгaтo пoтpeбитeли oт Илинoйc oб-

виниxa Fасеbооk, чe e нapyшилa Зaкoнa 
зa пoвepитeлнocт нa биoмeтpичнaтa 
инфopмaция нa дъpжaвaтa пpи cъ-
биpaнeтo нa биoмeтpични дaнни.

Fасеbооk твъpди, чe e пocтигнaл тoвa 
чpeз фyнкциятa cи „Таg Ѕuggеѕtіоnѕ“, 
кoятo пoзвoлявa нa пoтpeбитeлитe дa 
paзпoзнaвaт cвoитe пpиятeли във Fа-

сеbооk oт вeчe кaчeни cнимки.
Преди година Fасеbооk ce cпopaзyмя-

ха дa плaтят глoбa oт 5 млpд. дoлapa и пo 
друго дeлo c oбвинeниe, чe компанията 
е пoзвoлилa нa бpитaнcкaтa кoнcyлтaн-
тcкa фиpмa Саmbrіdgе Аnаlуtіса дa cъ-
биpa личнaтa инфopмaция нa пoтpeби-
тeлитe.

Потребителите на Facebоok в Илинойс 
могат да вземат до $400 обезщетение

Снимкa: Pixabay

XКомпанията се съгласи на съдебно споразумение по дело за  технологията за лицево разпознаване

https://www.facebook.com/nasko17
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Р
ут Бейдър Гинзбърг – най-въз-
растният член на Върховния 
съд на САЩ и икона на либе-
рално-прогресивното движе-
ние - почина на 87-годишна 

възраст във Вашингтон. Гинсбърг стра-
даше от рак на панкреаса през послед-
ните няколко месеца.

RBG, както я наричаха в САЩ, беше 
част от Върховния съд от 1993 г., номи-
нирана от Бил Клинтън. Тя даваше по-
следователен глас в подкрепа на либе-
рални социални каузи – включително 
по ключови дела, които засягат правата 
на жените за аборт, еднополовите бра-
кове, имиграционните права, избира-
телните права, здравеопазването, расо-
вата и половата дискриминация.

Аргументацията на особените мне-
ния, както и личната й история на ут-
върждаването като жена в силно кон-
курентния и затворен професионален 
кръг на правото, са причините RBG да 
се превърне в

почитана обществена 
фигура

и попкултурна икона. Филмът On the 
Basis of Sex е създаден по нейния живот.

Смъртта на Гинзбърг ще има много 
сериозни политически последствия по-
малко от 2 месеца преди президентски-
те избори – освобождаването на място 
във Върховния съд дава възможност 
на Доналд Тръмп да номинира консер-
вативен съдия, с което предизборна-
та кампания ще придобие напълно не-
предсказуем вид.

Те вече и започнаха. Президентът До-
налд Тръмп каза, че „без отлагане“ ще 
назначи човек на нейния пост, а Сената 
трябва да го гласува незабавно.

Това обаче разедини дори републи-

канците. Две сенаторки от партията на 
Тръмп заявиха, че

няма да гласуват за 
назначаването на съдия

във Върховния съд преди президент-
ските избори на 3 ноември.

„Не подкрепих обявяването на но-
минация осем месеца преди изборите 
през 2016 г. за запълване на мястото, 
овакантено от покойния съдия Скалия“, 
каза днес в комюнике Лиса Мъркауски, 
цитирана от Ройтерс.

„Сега сме още по-близо до изборите 
през 2020 г. – по-малко от два месеца – и 
мисля, че трябва да се приложи същият 
стандарт“, добави тя.

В събота друга републиканка в Сена-
та, Сюзън Колинс, каза, че няма да под-
крепи номинирането на приемник на 
починалата тази седмица съдийка Рут 
Гинсбърг преди президентските избори 
на 3 ноември.

Републиканците имат 53-ма предста-
вители в Сената, а демократите – 47. В 
случай, че гласовете са 50 на 50, реша-
ващ ще се окаже вотът на вицепрези-
дента Майк Пенс.

Вечният борец Гинзбърг

Снимки.: АП/БТА

Съдия във Върховния съд на САЩ и 
вечен борец за правата на жените, тя 
е една от живите икони на феминизма. 
Рут Бейдър Гинзбърг е възпитаник на 
Харвардския и Колумбийския универ-
ситет, втората жена съдия във Върхов-
ния съд и първата жена от еврейски 
произход във Върховния съд. Включ-
ва се в движението за еманципация 
на жените още когато е много млада и 
продължава активно да работи до сет-
ния си дъх.

Назначението й като съдия във Вър-
ховния съд през 1993 г. е белязано от 
безпрецедентно изслушване в Сената, 

на което отказва да се ангажира с кон-
кретни отговори за бъдещата й прак-
тика като съдия по някои теми, поля-
ризиращи американското общество 
(сред тях правото на аборт, правата на 
хората в неравностойно положение, 
отделянето на църквата от държавна-
та власт, правата на малцинствата). Не-
желанието й да даде отговор, известно 
като „прецедентът Гинзбърг“, се осно-
вава на разбирането, че поемането на 
ангажимент от съдията за конкретно 
становище по бъдещи дела на практи-
ка уронва престижа и независимостта 
му, като принизява функцията му.

XГинзбърг успя да разцепи Демократическата партия дори след смъртта си

RBG – поп иконата 
на Върховния съд, за 
която Америка страда

http://www.bulstate.com/
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Плодотворната й практика 
като учен, адвокат, федерален 
съдия и съдия във Върховния 

съд е пример за един достоен про-
фесионален път въпреки трудности-
те, пред които се

изправя от университета до встъ-
пването в длъжност като върховен 
съдия. Последователното отстоява-
не на идеите, без-
упречният про-
фесионален път 
и непримири-
мостта й към не-
справедливост-
та са само някои 
от причините за 
множеството й 
пос ледователи 
от студентските 
скамейки до ко-
легите и във Вър-
ховния съд.

Рут Бейдър 
Гинзбърг по-
лучава бака-
лавърската си 
степен от Уни-
верситета в Кор-
нел (University of 
Cornell) в щата 
Ню Йорк през 
юни 1954 г. През 
есента на 1956 
г. започва обу-
чението си по 
право в Юридическия факултет на 
Харвардския университет (Harvard 
Law School), където учи и нейният 
съпруг Мартин Гинсзбърг, за кого-
то се омъжва две години по-рано. 
Мартин Гинсбърг завършва с отли-
чие Харвардския университет през 
1958 г. и намира работа в Манхатън, 
Ню Йорк, където го очаква бъдеще 
на международно признат данъчен 
специалист. Мартин, Рут и невръст-
ната им дъщеря Джейн заминават 
за Ню Йорк, като преместването 
на семейството е причината Рут да 
прекъсне обучението си в Харвард, 
за да го продължи в Колумбийския 
Университет (Columbia Law School). 
Там през 1959 г. заедно със своя със-
тудент Ричърд Гивънс завършват 
първи по успех във випуска.

Научната кариера на Рут Бейдър 
Гинзбърг е съпътствана от мно-
гообразна адвокатска практика. 

Сблъсъкът й с дискриминацията по по-
лов признак я мотивира да се специа-
лизира в отстояването на правата на 
мъже и жени, които са жертва на не-
справедливо неравно третиране по по-
лов признак. Като един от съучредите-
лите на Проекта за правата на жените 
(Women’s Rights Project) към неправи-
телствената организация Американски 
съюз за граждански свободи (American 
Civil Liberties Union), води множество 
дела в защита на правата на жените.

Активната й адвокатска кариера е 
белязана от няколко съществени ус-
пеха в производства пред Върховния 
съд на Щатите, където успява да спече-
ли пет от общо шест дела. Значителни-
ят принос, който работата й има за раз-
витието на правата на жените, може да 
бъде установен още от първото й дело 
пред Върховния съд – Sally M. Reed v. 
Cecil R. Reed, 404 U.S. 71, където успя-

ва да убеди върховните съдии за пър-
ви път да разширят приложението на 
Четиринадесетата поправка, гаранти-
раща равното третиране спрямо слу-
чаите на неравно третиране по полов 
признак. Случаят се отнася до назнача-
ването на управител на наследствено 
имущество, оставено от сина на Сали 
и Сесил Рийд. И двамата родители по-
отделно подават молба до съда да бъ-
дат назначени като управители на на-
следственото имущество, като в този 
случай щатският закон дава предпочи-
тание на мъжа пред жената. Сали Рийд 
обжалва постановеното въз основа на 
тази разпоредба решение, като делото 
стига до Върховния съд, където я пред-
ставлява Рут Бейдър Гинзбърг. Едино-
душното решение на Върховния съд 
намира щатския закон, даващ пред-
почитание на мъжа пред жената, за 
противоконституционен поради про-
тиворечието му с Четиринадесетата 
поправка и връща делото за ново раз-
глеждане.

С
ъдбата на закона за достъп-
на здравна грижа, или Оба-
макеър, ще се реши от Вър-
ховния съд. Той ще заседава 
по въпроса през ноември - и 

този път без съдия Рут Гинзбърг, която 
преди смъртта си защити закона и по-
могна той да остане в сила.

Гинзбърг, която беше назначена в 
съда от президента Бил Клинтън през 
1993 г., гласува за запазване на закона 
през 2012 г. Заедно с другите трима ли-
берални съдии и върховния съдия Джон 
Робъртс тя спаси Обамакеър, като отсъ-
ди, че изискването всеки да има здрав-
на застраховка или плаща глоба е закон-
но. Така законът остана в сила и хората, 
които

нямаха застраховка 
чрез работодател

можеха да изберат план по Обамакеър и 

да избегнат глобата. През 2017 г. контро-
лираният от републиканците Конгрес 
отмени задължението за налична здрав-
на застраховка и заведе дело за пълно 
ликвидиране на Обамакеър, което мина 
всички съдебни инстанции и стигна до 
Върховния съд.

Последиците от отмяната на Обама-
кеър ще бъдат тежки: застрахователни-
те борси, които обслужват 25 милиона 
души, ще бъдат ликвидирани и хората, 
които са разчитали на Обамакеър, няма 
да имат алтернатива за застрахова. За 

една нощ здравната система на САЩ ще 
бъде хвърлена в хаос.

Ако се назначи заместник/заместнич-
ка на Гинзбърг преди старта на делото 
във Върховния съд

има два вероятни изхода
Първо, пледоариите могат да бъдат 

отложени. Но за това ще са необходими 
пет гласа и такъв консенсус би могъл да 
бъде труден за постигане.

Другият вариант е делото да се гле-
да по график и осем съдии да решат ре-
зултата. Ако има равенство на гласовете 
4-4, решението на по-долния съд ще се 
запази. В този случай това означава, че 
съдията от федералния окръжен съд ще 
бъде помолен да реши какви други час-
ти от закона да се инвалидизират.

Правни експерти прогнозират, че 
Обамакеър ще оцелее и след изслушва-
нето във Върховния съд.

Какво ще стане в Обамакеър 
при отсъствието на Гинзбърг
XЗаедно с другите трима либерални тя спаси програмата

От Харвард към 
Колумбийския 
университет

Професионалният път на Рут Бей-
дър Гинзбърг не започва вед-
нага след завършването на 

университетското й образование не-
зависимо от завидните й академич-
ни успехи в няколко университета от 
„бръшляновата лига“. През 60-те го-
дини на миналия век широко раз-
пространеният сексизъм ограничава 
възможностите за кариера на високо 
квалифицираните жени. На практика 
професионалните занимания с право 
по това време са нетипични за жените, 
за което свидетелства и броят на при-
етите в юридическите факултети. В го-
дината, когато Рут Бейдър Гинсбърг се 
записва в Харвардския университет, тя 
е една от деветте жени във випуск от 
петстотин души.

След множество откази да бъде на-
ета Рут Бейдър Гинзбърг успява да 
намери работа в областта на право-
то като съдебен помощник на съдия 
Едмънд Палмиери във федералния 
съд в щата Ню Йорк в края на 1959 г. 
В периода от 1961-а до 1963 г. участва 
в изследователски проект на Колум-
бийския университет, в чийто рамки 
проучва шведското гражданско про-
цесуално право и издава книга съв-
местно с Андерс Бруцелиус (Bader, 

Ginsburg Ruth; Bruzelius, Anders; 
Civil Procedure in Sweden, Martinus 
Nijhho�, The Hague, Netherlands, 
1965).

През 1963 г. започва преподавател-
ска кариера в Университета в Рътгърс 
(Rutgers School of Law), където пре-
подава до 1972 г. Там създава първо-
то специализирано списание за пра-
вата на жените – Women’s Rights Law 
Reporter, чието издаване продължава 
и днес.

Повратна точка: Дискриминират я,  
а тя започва борба за правата на жените

Разпространеният сексизъм  
спира началото на кариерата й
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Insurance subject to terms, qualifications and availability.  Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate 
Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Vehicle and Property Insurance Company. 
Life insurance and annuities issued by Lincoln Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company, 
Northbrook, IL, and American Heritage Life Insurance Company, Jacksonville, FL.  In New York, Allstate Life Insurance 
Company of New York, Hauppauge, NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.

Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

Спряха пратка с рицин,  
изпратена до Тръмп

Пощенска пратка с рицин, която 
вероятно е изпратена от Канада, 
е била спряна в последния пра-

вителствен пощенски център, преди да 
пристигне в Белия дом. Подобни плико-
ве са били изпратени до правоприлага-
щите органи в Тексас, включително до 
един затвор и до един шерифски офис. 
Съвместната работна група за терори-
зма във Вашингтон поема разследване-
то с помощта на нюйоркската полиция и Кралската канадска конна полиция. По 
случая е задържана жена.

В четири американски щата започна 
предварително гласуване

Гласоподавателите вече могат да 
пуснат бюлетините си в Минесота, 
Южна Дакота, Уайоминг и Вирджи-

ния. Представители на местните власти 
заявиха, че не са виждали никога толко-
ва висока активност през първия ден. 
Повечето щати на САЩ и столицата Ва-
шингтон позволяват предварително 
гласуване, без избирателите да трябва 
да доказват, че ще бъдат възпрепятства-

ни да упражнят правото си на глас в изборния ден. В много щати избирателите 
могат и да изпратят бюлетините си предварително по пощата.

Дау Джоус се срина заради очаквания 
за нови затваряния на щатите
Индексите на акциите на фондова-

та борса паднаха рязко в поне-
делник, след като се повишиха 

опасенията от потенциално влошаване 
на пандемията на коронавируса и въз-
можно затваряне на щатите. В също-
то време се увеличи и несигурността 
дали ще има по-нататъшно стимулира-
не на икономиката. Индустриалният ин-
декс Dow Jones спадна с 658 пункта, или 
2,4%. S&P 500 загуби 1,8%, докато Nasdaq Composite падна с 0,9%.

Съдия блокира забраната  
на WeChat в САЩ

Американска съдийка одобри иска 
на потребители на WeChat да бъ-
дат отложени ограниченията на 

федералното правителство, които щяха 
да направят популярното предложе-
ние почти невъзможно за използване. 
WeChat е много популярна платформа 
сред говорещите китайски американци 
и е един от малкото начини за комуни-
кация с приятели, семейство, клиенти и 

бизнес партньори в Китай.

Жертвите на COVID-19
надвърлиха 200 000
По данни на Университета на Джон 

Хопкинс броят на жертвите на ко-
ронавирус в САЩ е надминал 200 

000. Известно е, че повече от 6,8 мили-
она души са заразени в САЩ, повече 
от която и да е друга държава, съобща-
ва ВВС. Увеличават се случаите в реди-
ца щати, включително Северна Дакота 
и Юта. Когато през март Антъни Фаучи 
прогнозира, че COVID-19 може да убие 
200 000 души в САЩ, скептиците го обвиниха в страх.

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
редварителното гласуване 
за президентските избори 
на 3 ноември започна в че-
тири щата миналата седми-
ца. Месец и половина преди 

изборите изглежда, че кандидатът на де-
мократите Джо Байдън има убедителна 
преднина.

Според социологическите проучва-
ния на национална база той води пред 
настоящия президент и кандидат на Ре-
публиканската партия със 7,1%. Дали 
обаче това ще му помогне да стигне до 
победата? Не е сигурно, че този, който е 
спечелил повече гласове (т.нар. popular 
vote), ще е следващият президент. Чети-
ри пъти се е случвало точно обратното.

На 3 ноември американците формал-
но ще дадат своя вот не за избор на пре-
зидент, а за електорална колегия, която 
на 14 декември ще гласува за президен-
та.

Колегията се състои от 538 избирате-
ли.

270 гласа са необходими, за 
да бъде избран президент

Всеки от 50-те щата на Америка (плюс 
D.C. - федералния окръг Колумбия), не-
зависимо от големината му, има по два-
ма делегати в електоралната колегия. 
Останалите 435 се разпределят според 
населението, което живее във всеки 
един щат.

Например на Аляска се полага само 
един делегат според броя на население-
то й, на Калифорния - 53. Но и единият, и 
другият щат получават по двама делега-
ти, колкото се полагат на всеки. Така Ка-
лифорния, която е 53 пъти по-голяма по 
население, има само 18 пъти по-голяма 
електорална тежест от Аляска.

Тъй като по традиция за републикан-
ците гласуват по-малките щати в Сред-
ния Запад, това изкривяване може да 
бъде много голямо, както се случи на 
миналите избори.

Има щати, в които единият от двама-
та кандидати води с толкова много, че 
нищо до края на изборите не може да 
промени победителя. Наричат ги solid 
states и в тях разликата е над 20%.

В щатите, в които разликата между 
двамата кандидати е над 10, но по-мал-
ко от 20%, Байдън също има значителна 
преднина пред Тръмп - 51 срещу 29 гла-
са в електоралната колегия.

В други щати обаче разликата е между 
5 и 10%. В тях Байдън също е водеща фи-
гура - 53 срещу 33 гласа.

Така към момента изглежда, че Бай-
дън събира близо два пъти повече гла-
сове от Тръмп - 222 срещу 125. Т.е. за да 
излезе победител, 

Байдън трябва да 
събере само 48 гласа 

от колебаещите се щати, които общо са 
191.

Колебаещите се щати, в които сили-
те на републиканците и демократите са 
изравнени, са били ключови за победа-
та по време на няколко президентски из-
бора.

Флорида, която носи 29 гласа в елек-
торалната колегия, се колебае. Разлика-

та там е само 1% в полза на Байдън. Ко-
лебаят се и другите два традиционно 
завързани щата - Пенсилвания и Охайо. 
Но в Охайо също води Байдън - с 2,4%, 
а в Пенсилвания разликата е 4,3% в пол-
за на Байдън. Всъщност Тръмп води само 
в три от колебаещите се щати - Тексас, 
Джорджия и Айова, които от дългого-
дишни крепости на републиканците, са 
се превърнали в колебаещи се щати.

Байдън води във всички останали. 
Преднината му е над 4% в Мичиган и 
Аризона. В Невада и Уисконсин тя над-
минава 6%. Подобно е положението в 
Ню Хемпшир, където Байдън води с 5,5%.

Със сигурност и кампанията, която за-
почва след броени дни, ще повлияе на 
избирателя. От огромно значение ще са 
и дебатите, първият от които на 29 сеп-
тември.

Има един важен индикатор, който по-
казва, че

Тръмп още има шансове
Мисури никога не губи, а там води 

Тръмп. От 1904 година досега Мисури 
винаги е гласувал за победителя, неза-
висимо от коя партия е той.

В 48 от 50-те щата „победителят взима 
всичко“ - всички делегати в електорал-
ната комисия са от партията на победи-
теля, независимо с колко малка разлика 
е спечелил. Само в два щата е различно 
- Мейн и Небраска. Мейн е разделен на 
2 части и всяка от тях избира свой пред-
ставител. Другите двама се определят в 
зависимост от това кой има повече гла-
сове в целия щат. В Небраска е същото, 
само щатът е разделен на 3 части.

Може ли делегатите да гласуват сре-
щу своя кандидат? Може, и 165 делегати 
вече са го правили в цялата американска 
история. Наричат ги „безчестните елек-
тори". Почти всички случаи са на вът-
решнопартийни избори, но има няколко 
и в истинската президентска надпрева-
ра. На щатско ниво няма закон, който да 
забранява това, но към 2020 г. 33 щата 
имат местен закон срещу „безчестните 
избиратели“.

Седмици преди изборите: Байдън докосва 
победата, чудо трябва на Тръмп

сн. Интерактивна карта/ Bg-voice.com

XКъм момента разликата между двамата е 7,1%

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
https://bg-voice.com/electionsmap/
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С
ветовноизвестният режи-
сьор на анимационни фил-
ми Тео Ушев избра Бургас за 
снимките на първия си пъл-
нометражен филм. Продук-

цията е екранизация по романа „Пум-
пал“ на Владислав Тодоров.

Фантастична, сюрреалистична приказ-
ка, филмът прави заявка за новаторство 
в българското кино като една от първата 
антиутопии, снимана у нас. „Ами антиуто-
пия е, това е една преувеличената реал-
ност, преувеличените тенденции в едно 
бъдеще време, които теоретично не биха 
трябвали да се случат, но е възможно да 
се случат. Това е гротеска, това е сати-
ра също така“, заяви режисьорът Теодор 
Ушев пред Нова телевизия.

„Двама човека, които търсейки любо-
вта и приятелството, всъщност взривя-
ват системата, установения политически 
ред“, посочва режисьорът.

Историята разказва за нова нация от 
вечни,

биологично 
съвършени хора –

биотитаните, които се готвят да напус-
нат Земята завинаги, подготвяйки за ми-
сията кораба „Пумпал“.

В тази утопична реалност, главните ге-
рои Гаргара и Криптон ще се опитат да 
преборят предизвестената развръзка и 
да обърнат историята. Ще преминат през 

различни приключения в постоянна над-
превара с времето и във вечната битка 
между любовта и злото, човешкото и без-
скрупулността.

Двете водещи роли са поверени на ак-
тьора Деян Донков, който играе завръ-
щащия се към човешки образ Криптон, 
и младата актриса Мартина Апостоло-
ва. „Специално за ролята на Гаргара, да, 
трудно е, защото не бих могла да кажа, че 
тя е човек, и сега, да не издавам много, но

тя води един друг, 
почти човек

към познаването на любовта“, споделя 
Мартина Апостолова.

„Да, труден е пътят, но пък си струва 
да се премине във всички случаи“, каза 
Деян Донков. За снимките на филма еки-
път използва различни локации в страна-
та, като знакови сцени се снимат в райо-
на на Бургас. 

„За нашия филм има пустинни пейза-
жи, има пищни замъци, както въпросни-
ят тук. Въобще идеалното място, аз пред-
виждам бляскаво бъдеще на Бургаския 
регион. Ще стане Холивуд на Балканите 
един ден, сигурен съм“, заяви режисьор-
ът Тео Ушев.

Екранизацията е копродукция между 
България, Канада и Франция и се очаква 
да излезе на екран през 2022 г.

Тео Ушев снима в България  
първия си пълнометражен филм

XПродукцията е екранизация по романа „Пумпал“

https://www.skyexpressinc.com
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И
зтичане на 2100 финансови 
документи показва как ня-
кои от най-големите банки 
в света са позволили тран-
закции на мръсни пари на 

обща стойност 2 трилиона долара. Афе-
рата носи името „FinCEN“, по името на 
американската мрежа за борба с финан-
совите престъпления, и се базира на из-
тичането на информация, изпратена от 
самите банки до властите на САЩ в пе-
риода между 2000 и 2017 г.

Тези документи са сред най-строго па-
зените тайни на международната банко-
ва система, коментира ВВС. Банките ги 
използват, за да докладват за подозри-
телно поведение, но те не са изрично 
доказателство за неправомерни дейст-
вия или престъпления.

Документите са придобити от 
Buzzfeed News и са споделени за анализ 
с група, която обединява разследващи 
журналисти от цял свят. Информацията 
достига до 108 новинарски организации 
в 88 държави.

FinCEN са хората в Министерството на 
финансите на САЩ, които се борят с фи-
нансовите престъпления. Притеснени-
ята относно транзакции, извършени в 
щатски долари, трябва да бъдат изпра-
щани до FinCEN, дори ако те са били из-
вършени извън САЩ.

Докладите за подозрителна дейност 
са пример за това как се отчитат тези 
съмнителни транзакции. Банката тряб-
ва да попълни и изпрати отчети, ако има 
притеснения, че някой от нейните кли-
енти може да работят с мръсни пари. 
Докладът се изпраща на властите.

Банките са длъжни да се уверят, че не 
помагат на клиентите да изпират пари 
или да ги движат по начини, които нару-
шават правилата.

Според изтеклите документи от подо-
зрителни транзакции за $2 трилиона

$1.2 трилиона са 
преминали през 
Deutsche Bank

Почти всички останали са преминали 
през JPMorgan, Standard Chartered, Bank 
of New York Mellon и Barclays.

Няколко други банки, сред кои-

то Société Générale, HSBC, State Street 
Corporation, Commerzbank AG и China 
Investment Corporation, също са допус-
нали съмнителни транзакции за мили-
арди.

Най-крупните измами
Изтеклите документи показват, че 

HSBC са позволили на измамниците от 
компанията пирамида WCM777, рабо-
теща по схема на „Понци“, да местят 80 
милиона долара по целия свят, съобщи 
ВВС.

През 2013 и 2014 г. банката прехвърля 
пари на измамниците от САЩ в Хонконг, 
въпреки че е обещала да ограничи пра-
нето на пари, и само година, след като 
през 2012 г., след разследване на аме-
риканския Сенат, банката е глобена с ре-
кордните $1.9 милиарда.

Но на следващата година измамни-
ците от WCM777 отново успяват да пре-
местят над $15 млн. чрез HSBC, въпреки 
предупрежденията, че това е пирамида, 
показват изтеклите документи. От изма-
мата по схемата „Понци“ са пострадали 
хиляди имигранти от азиатски и латино-
американски произход, съобщават BBC 
и BuzzFeed News.

JPMorgan Chase, заедно с Bank of 
America, Citibank, American Express и 
други, пък допуснали транзакции на ог-
ромни суми, свързани с политик от Ка-
захстан, издирван от Интерпол, съобща-
ва BuzzFeed News.

Семейството на Виктор Храпунов, 
бивш кмет на Алмати, използвало 

Американски и европейски 
банки прикривали съмнителни 
транзакции на „мръсни пари“

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Афера за $2 трилиона: 

XТри български банки са в схемите

сн. ВВС

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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JPMorgan Chase, за да осъществи тран-
закции за милиони долари дори след 
като Интерпол издал червена бюлетина, 
пише изданието.

По време на транзакциите Храпунов 
и съпругата му били с повдигнати обви-
нения за пране на пари, измами и създа-
ване на организирана престъпна група, 
съобщава Newsweek.

Те са осъдени задочно, след като успя-
ват да избягат в Швейцария. Оттам опис-
ват обвиненията срещу себе си като по-
литически мотивирани, пише BuzzFeed 
News.

Документите показват още и това, че 
близък съветник на руския президент 
Владимир Путин може да е използвал 
базираната във Великобритания банка 
Barclays, за да избегне наложените санк-
ции и за пране на пари, съобщава BBC.

Аркадий Ротенберг, 
приятел от детинство 
на Путин

е сред няколкото негови приближени, 
върху които бяха наложени санкции от 
ЕС и САЩ след анексирането на Крим от 
Русия през 2014 г. Те трябваше да огра-
ничат Ротенберг от правене на бизнес 
посредством западни банки.

Но компаниите, контролирани от Ро-
тенберг, се явяват в редица документи, 
съобщава BBC.

От 2012 до 2016 г. компанията 
Advantage Alliance е прехвърлила $77 
млн. посредством HSBC. Американски-
ят Сенат твърди, че има сериозни дока-
зателства, че компанията е собственост 
на Ротенберг, а негово разследване от-
крива, че компанията е правила тайни 
покупки на произведения на изкуството, 
използвайки своята сметка в Barclays, за 
да избегне санкциите.

Barclays закриват сметката на 
Advantage Alliance през 2016 г., но изте-
клите файлове показват, че са продъл-
жили да работят с редица други компа-
нии, собственост на Ротенберг чак до 
2017 г.

Американската прокуратура твърди, 
че базираната в Дубай Gunes General 
Trading пък е била използвана за насоч-
ване на ирански държавни пари през 
ОАЕ, за да се избегнат евентуални санк-
ции, съобщава още BBC.

През 2011 и 2012 г. през централна-
та банкова система на ОАЕ преминават 
$142 млн. в транзакции за компанията, 
въпреки че са отбелязани като подозри-
телни.

Клонът на Standard Chartered Bank в 
Ню Йорк отбелязва редица подозрител-
ни транзакции от компанията и уведомя-
ва за тях централната банка на ОАЕ, но 

не споменава за връзка с Иран.
И докато Централната банка на ОАЕ 

съобщава, че е уведомила правоохра-
нителните органи и е закрила сметките, 
Gunes General Trading продължават да 
използват други държавни банки, за да 
прехвърлят още $108 млн. в транзакции 
до септември 2012 г.

Съпругът на 
основен дарител на 
Консервативната партия 

на британския премиер Борис Джонсън 
пък е получавал пари от свързан с Путин 

милионер, с наложени санкции от САЩ, 
се вижда от изтеклите документи.

Владимир Чернухин, съпруг на Лю-
бов Чернухин, която е дарила близо $2.2 
млн. на Консервативната партия, е полу-
чил $7.8 млн. от офшорна компания, коя-
то може да бъде проследена до руския 
политик и олигарх Сюлейман Керимов.

Керимов е един от няколкото олигар-
си, включени през 2018 г. в доклада на 
американското Министерство на финан-
сите, в който се обсъжда „зловредна“ ру-
ска дейност.

Любов Чернухин пък е прекарала вре-

ме в компанията на трима премиери, а 
веднъж платила $205 000, за да играе те-
нис с Джонсън, отбелязва BBC.

Изтеклите документи предполагат, 
че въпреки наложените международни 
санкции,

Северна Корея също 
е имала достъп 

до глобалната финансова система, като 
е изпрала над $174.8 млн., съобщи NBC 
News.

Документите показват, че транзакции-
те са били отбелязани като подозрител-
ни от 2008 до 2017 г., като са преминали 
през американски банки, включител-
но JPMorgan Chase и Bank of New York 
Mellon.

Банкови транзакции, свързани и с 
бившия стратег на президента Доналд 
Тръмп - Пол Манафор, който беше обви-
нен в измами през 2018 г., са били отбе-
лязани като подозрителни шест години 
по-рано - през 2012 г., съобщава ICIJ.

Плащания за над $50 млн. 
към Манафорт са преминали през JP 
Morgan Chasе

Отбелязани са транзакции за $6.9 млн. 
от банката към него, след като той пода-
де оставка от кампанията на Тръмп.

Манафорт в момента излежава седем-
годишна присъда за измами с данъци, 
банкови измами и необявяване на бан-
кови сметки в чужбина.

През 2017 г. избухва скандал по

схема за изпиране на 
$10 млрд., използвана 
от криминални босове

наркотрафикантски картели терорис-
тични групировки. Deutsche Bank е гло-
бена, а ръководство й от своя страна 
обвинява мениджъри на средно ниво в 
московските си офиси.

Но изтеклите документи показват, че 
е имало информираност за скандала на 
много по-високо ниво в банката, пише 
BuzzFeed.

Според изданието BuzzFeed, преду-
прежденията за сериозни провали в 
компанията са изпратени на председате-
ля на банката и нейния надзорен съвет.

Изтеклите документи на FinCEN са ма-
сив от 2100 файла, но те са едва върхът 
на айсберга, коментират разследващите 
журналисти. Според тяхната информа-
ция 12 милиона документа за подозри-
телни транзакции са издадени от FinCEN 
от 2011 до 2017 г., което означава, че из-
теклите документи представляват едва 
0.02% от общия брой.

Повечето банки отрекоха обвинения-
та.

Три са българските банки, чиито 
транзакции фигурират в изтеклите 
доклади на американските служби за 
борба с финансовите престъпления. 
„Инвестбанк“,“Пиреос Банк“ и държав-
ната Българска банка за развитие имат 
операции за над 60 млн. долара, които 
са определени от експертите като съм-
нителни.

Над 31 млн. долара са получени в 
България, а близо 32 млн. долара са 
били изпратени от страната. Останали-
те държави, участвали във финансови-
те операции, са Латвия, Кипър, Чехия. 
Шест от седемте операции са с учас-
тието на „Пиреос“, като повечето са 
свързани с Кипърската народна банка, 
която през 2013 г. беше в центъра на 
финансовата криза на острова.

Има и един трансфер от декем-
ври 2010 г., който е дошъл от сметка в 
Latvian Trade Commercial Bank.

През ноември 2016 г. „Пиреос“ и „На-
сърчителна банка“ (преобразувана 

още през 2008 г. в Българска банка за 
развитие, но фигурираща в системите 
със старото си име) правят най-голя-
мата от съмнителните сделки – при нея 
към сметка в държавната банка влизат 
31 млн. долара.

От Българската банка за развитие 
са посочили, че научават за случая от 
медиите и не са постъпвали официал-
ни искания за разкриване на информа-
ция. От ББР отбелязаха, че проверяват 
клиентите и транзакциите си съгласно 
действащото законодателство.

Към момента останалите банки ня-
мат коментар.

Българската следа в досиетата 
FinCEN е от извадка от документи, кои-
то съдържат достатъчно информация 
за бенефициентите и останалите учас-
тници в сделките. България е предста-
вена и в списъка с големи частни кли-
енти, осветени от теча на информация 
- чрез Ружа Игнатова и схемата One 
Coin.

Българската следа

сн. Pixabay

https://cabinetleader.com/
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В 
миналия брой разгледахме 
първата от шестте бариери, 
които пречат на инвеститори-
те да усвоят своя пълен потен-
циал и да могат максимално 

да се възползват от възможностите, кои-
то им се предоставят. Стигнахме до из-
вода, че сблъсъкът на личните убежде-
ния и реалността, в която живеем, може 
да се превърне в пречка за успешното 
ни инвестиране.

Да разгледаме следващите две бари-
ери:

Групирането 
и пукащите балони

През годините много от инвестито-
рите са използвали потенциални бързи 
растежи в определени активи и инвес-
тиции, които често са ставали „балони“, 
които рано или късно се пукат и създа-
ват хаос в икономиката, както и депре-
сия за много от инвеститорите.

Ако погледнем тази илюстрация, ще 
видим примери от тези „балони“, кои-
то са били създадени от ентусиазма 
на много инвеститори към лалетата от 
1634-та до 1636 г., или пък към недвижи-
мите имоти от 2002-ра до 2006-та, сти-
гащи до много високи, нереалистични 
нива за много кратко време и съответ-
но пукащи се с гръм и трясък за кратък 
период с огромни спадове, които неу-
трализират нереалистичните скокове, 
основно подплатени от много ентусиа-
зъм и жажда за бърза печалба, от голя-
ма група от хора, но несъответстващи с 
икономическите реалности.

Проблемът с тези „балони“ е, че го-
лям брой хора влизат в дадена инвести-
ция под ентусиазма на други, които им 
показват колко много са направили, на-
дявайки се и те да опитат от сладостта 
на печалбите, но в много случаи е вече 
късно и това, което следва, е драстичен 
спад, който да уравновеси тези балони. 
Следователно, много голяма част от ин-
веститорите купуват „високо“ и прода-
ват „ниско“, и двете под влиянието на 
определени емоционални състояния - 
емоция и страх, но много малко факти-
чески аргументи зад техните действия.

И, разбира се, всичко това води до не-
обратими загуби, защото дори в бъдеще 
да има шанс тези загуби да бъдат навак-
сани, това би било невъзможно, защо-
то инвеститорът е продал своя актив на 
много ниска цена и бъдещата стойност 
вече не играе роля, защото активът не 
е притежание на инвеститора. Ако този 
инвеститор би задържал даден актив, 
дори при една сравнително ниска цена 
след спукването на даден „балон“, евен-
туално даденият актив може да възвър-
не по-високи цени и потенциално да 
надмине цената, при която е закупен, 
ако структурата на актива дава тази въз-
можност и пазарните условия предраз-
полагат за това развитие през годините 
напред.

Страх от моментни загуби
Друга огромна бариера за много от 

инвеститорите е паническият страх при 
драстични спадове на пазарите. Мно-
го от тях (особено тези с неясна стра-
тегия за инвестицията - в краткосрочен 
и дългосрочен план) бягат към кешови 
инструменти, търсейки привидна сигур-
ност.

Например при един от „спуканите ба-
лони“, който е известен като „Дот-Ком“ и 
в който за много кратък период се поя-
вяват много знайни и незнайни компа-
нии в технологичния сектор (от които 
някои прибират пари от инвеститори-
те и кратко след това обявяват фалит), 
около 491 милиарда долара са напусна-
ли панически пазарите, търсейки сигур-
ност в банките и кешовите инструменти.

При световната финансова криза през 
2008-ма пък над 943 милиарда долара 
са били издърпани за много кратък пе-
риод, след като спадът започва, и биват 
преместени към кеш. Това за съжале-

ние е в резултат от паническия страх и 
този инстинкт за самосъхранение, кой-
то инвеститорите изпитват в момент на 
паника и загуба на здрав разум. И както 
предната бариера, за която говорихме, 
и графиката към нея показват, че през 
годините тези емоционални решения 
струват скъпо и прескъпо на инвести-
торите, които правят тези излизания от 
пазарите, сравнено с инвеститорите с 
ясна стратегия, които изтърпяват тези 
моменти, държейки парите си инвести-
рани.

Основният проблем е, че хората, кои-
то излизат в моменти на паника, обик-
новено задържат парите си в кешови 
инструменти за дълъг период от вре-
ме поради страха, който се насажда в 
съзнанието им, но този страх ги кара 
да бягат към „бленуваната сигурност“, 
която обаче от своя страна изяжда от 
покупателната стойност на техните 
пари, защото от 2000-та до 2019 година 
средната възвръщаемост на кешовите 
акаунти в Америка е била 0.15% средно-
годишно според статистика на агенция-
та BanxQuote.

Следователно, когато се прави една 
инвестиционна стратегия, трябва да се 
обърне внимание, че ще има хубави и 
трудни моменти през годините, но е ва-
жно да знаем как трябва да подходим и 
в двете ситуации, за да сме подготвени 
емоционално и практически за тях.

Много от инвеститорите, с които ра-
ботя в момента, преди да се срещнем, 
никога не са имали определена страте-
гия, а просто надежда, че като се вклю-
чат в играта, ще спечелят нещичко. Мо-
ята работа е да ги науча и заедно да се 
подготвим емоционално за всичко въз-
можно, което може да се случи, и какъв 
би бил

правилният начин 
да реагираме

във всяка една ситуация. Тоест, аз тряб-
ва да им помогна да използват повече 
предния кортекс, който се базира на ло-
гиката и фактите, отколкото амигдала, 
която се води от нерационални емоции 
и желания, различни от фактите и исти-
ната. 
И тук става въпрос за инвеститори, кои-
то инвестират по $50 на месец, и хора, 
които инвестират милиони - интересно-
то е, че разликата в реакциите на хората 
не е много голяма, но при по-големите 
суми страхът е по-сковаващ, което е ло-
гично.

В следващата статия ще разгледаме и 
илюстрираме оставащите три бариери, 
които пречат на инвеститорите да усво-
ят своя пълен потенциал и да могат мак-
симално да се възползват от възмож-
ностите, които им се предоставят.

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

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

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

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

Вашите 
пари

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

6 бариери, които ни пречат  
да успеем в инвестирането (II)

XКои са пречките, които могат да ни препънат по пътя към успеха

(Продължение от миналия брой)
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2
020 г. със сигурност ще бъде 
годината, която ще се запом-
ни с нови реалности и норми, 
които определено промениха 
начина ни на живот. Ето поглед 

към четирите ключови области, които 
определят фундаментално пазара през 
тази година.

Възраждането на 
жилищния пазар след 
COVID-19

Икономиката беше умишлено поста-
вена на пауза тази пролет в отговор (и 
като реална реакция) към здравната 
криза, причинена от COVID-19. Много 
аспекти на пазара с недвижимите имо-
ти бяха спрели едновременно с това. 
За щастие, технологиите и иновациите 
помогнаха на индустрията не само да 
се развие напред и сделките с покупко-
продажбите постепенно да се увеличат, 
но и в този момент предизвиква абсолю-
тен фурор с интензивността на търсене 
от страна на купувачите. И това започна 
да се наблюдава от края на месец май, 
особено след като временните забрани 
започнаха да се вдигат на някои места, 
а на други почти напълно се приемат за 
премахнати.

Резултатът? Пълна трансформация на 
пазара от най-ниските нива до изключи-
телни върхове. Днес възстановяването 
на жилищния пазар се нарича наистина 
„забележително“ от много експерти и да-
леч надхвърля очакванията. От чакащи-
те продажби на жилища до закупуването 
на приложения, купувачите се завръ-
щат на пазара и домовете се продават за 
много по-бързо време, отколкото преди.

Според индекса, който определя как 

върви възстановяването на жилищния 
пазар (Housing Market Recovery Index) и 
е част от онлайн платформата на Рealtor.
com, пазарът е надминал нивата преди 
пандемията и е възвърнал силата, която 
помним от февруари тази година (вижте 
графиката по-долу):

Рекорднo ниски ипотечни 
кредити (%)

Исторически ниските лихвени про-
центи са другата „ключова област“ през 
2020 г. Днешният нисък процент е един 
от големите мотивиращи фактори, които 
връщат купувачите обратно на пазара. 
Средната ставка достигна рекордно ни-
ско ниво за няколко пъти тази година и 
продължава да се движи в рекордно ни-
ска територия на процента.

Когато цените са толкова ниски, купу-
вачите имат т.нар. по-голяма покупател-
на стойност, което означава, че имат ог-
ромната възможност да получат повече 
за парите си при закупуване на жили-
ще. Нещо, което мнозина са нетърпели-
ви да намерят. Дори цените да се вди-
гнат, когато лихвата е по-ниска, може да 
се получи така, че месечната ипотека да 
е по-ниска за тези жилища, отколкото 

при такива, който са закупени на висока 
лихва за по-ниска цена (за по-подробно 
обяснение свържете се с мен).

Увеличение на 
себестойността на имотите

Един от ключовите фактори за пови-
шаване на цените на жилищата тази го-
дина е исторически ниският брой на 
предлагани жилища за продан. Матери-
алните запаси бяха на ниско ниво в пан-
демията и все още се намират доста под 
нивото, необходимо за нормален пазар. 
Въпреки че продавачите бавно се връ-
щат към намерението си да продават, ку-
пувачите буквално „грабят“ домовете с 
по-бързи темпове, отколкото те се пред-
лагат за продажба.

Това е класически сценарий на „търсе-
не и предлагане“, принуждаващ цените 
на жилищата да се повишат. Продажба-
та на което и да нещо, когато има по-го-
лямо търсене от наличното, естествено 
увеличава цената му. Ако сте готови да 
продадете къщата си днес, това може да 
е оптималното време да направите своя 
ход.

Както Бил Банфийлд, EVP на капитало-
вите пазари в Quicken Loans, отбелязва:

„Пандемията не спря последовател-
ния растеж на цените на жилищата, кой-
то наблюдаваме през последните годи-
ни.“

Повишаване на 
„достъпността“

за закупуване на имот в днешно време е 
сред другите фактори.

Въпреки че цените на жилищата про-
дължават да растат, достъпността им ра-
боти в полза на днешните купувачи на 
жилища. Според много експерти тези 
ниски цени компенсират нарастващи-
те цени на жилищата, което увеличава 
покупателната способност на купувача 
- възможност, която не бива да се про-
пуска, особено ако нуждите на ваше-
то семейство са се променили. Ако сега 
имате нужда от място за домашен офис, 
фитнес зала, виртуална класна стая и 

много други, може би е време да прера-
згледате настоящата си къща.

Според „Mortgage News Daily“: „Тези, 
които търсят да си закупят нов дом, днес 
могат да си позволят 10 процента повече 
дом, отколкото биха могли да имат пре-
ди една година, като същевременно за-
пазват месечното си плащане непроме-
нено. Това води до близо 32 000 долара 
повече покупателна способност. “

В заключение:
С ипотечните лихвени проценти, дос-

тигащи исторически минимум, цените на 
жилищата поскъпват, достъпността на-
раства и пазарът се възстановява като 
никой друг. Година 2020-а е една от най-
добрите за всички времена да закупите 
недвижим имот - може би такава, която 
никога не сме виждали преди и може би 
никога повече няма и да видим. Нека се 
свържем днес, ако сте готови да се въз-
ползвате от тазгодишните нови възмож-
ности в това да вложите средствата си в 
дългосрочен план, който е доказал във 
времето, че винаги е бил един от най-из-
годните.

Като агент на недвижими имоти, аз 
не само помагам на своите клиенти със 
закупуване, продажба и отдаване под 
наем, но и се стремя непрестанно да ги 
уведомявам относно всеки възможен 
аспект, който би повлиял на тяхната 
дългосрочна инвестиция, която всъщ-
ност за повечето хора е най-важната 
и най-голямата, която те са направили 
или ще направят някога в живота си.

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

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

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

Жилищният пазар – такъв, 
какъвто никога не сме го виждали
XВижте четирите фактора, които му повлияха основно през тази година

Индекс, отчитащ възстановяването на пазара

Определя се от 4 ключови 
фактора – търсене, предлагане, 
цена, време на пазара

Начало на COVID-19

Февруари е бил 100



23 - 29 септември 2020 г.20

https://www.lendlink.us/


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

23 - 29 септември 2020 г. 21

Финансов експерт от Ню Йорк: 

„България далеч не е бедна 
държава“ - така финансо-
вият експерт Дино Дион 
отговаря в американската 
платформа „Quora“ на след-

ния въпрос: „Защо държави като Бълга-
рия и Румъния са толкова бедни цели 30 
години след като са се разделили с кому-
низма?“. В тази връзка Дион посочва, че 
95% от българите имат собственост, до-
като при американците собствен имот 
притежават едва 59% от хората, като 
при това повечето от тях изплащат ипо-
теки. Експертът изрежда и други преи-
мущества на българите в сравнение с 
американците, в това число безплатно-
то здравеопазване, социалните помощи 
и ниските данъци.

Журналисти от Deutsche Welle осъ-
ществяват контакт с него, за да разберат 
защо един работещ в Ню Йорк експерт 
по финанси и инвестиции е толкова до-
бре запознат с България. Оказва се, че 
Дино Дион е роден в Пловдив, а името 
си дължи на своите гръцки корени. Еми-
грира още в началото на 90-те, като пър-
во се насочва към Великобритания, къ-
дето завършва образованието си. Днес 
живее в Ню Йорк и е основател и изпъл-
нителен директор на компания, занима-
ваща се с инвестиционен мениджмънт.

Запитан е защо е отделил толкова вре-
ме, за да обясни икономическата ситуа-
ция в България и да опровергае твърде-
нието, че

страните в Източна 
Европа са бедни

„Омръзна ми хората в Америка да го-
ворят за България като за страна от Тре-
тия свят“, отговаря той. „В Европа няма 
„трети свят“. А Източна Европа не е ня-
какво дивашко място, където няма елек-

тричество и канализация“. Но българи-
те имат вина за своя негативен образ в 
чужбина, смята Дион.

„Българите са ужасно зле в пиара и 
маркетинга“, казва финансовият екс-
перт. „Гърците правят реклама на остро-
вите си по автобусите в Ню Йорк и Лон-
дон. Те имат специален туристически 
борд за чужбина и харчат милиони за 
популяризирането на своите острови и 
антики“, казва Дион и критикува инерт-
ността в България. „Установявам, че бъл-
гарите са най-лошият си враг - поради 
безразличието, с което гледат на све-
та“. Според Дион, това дистанциране от 

останалия свят се корени в историята, 
която е оставила тежък отпечатък върху 
психиката. Това е малка държава, геопо-
литически разположена на кръстопът 
между Европа и Азия, държава, която 
има исторически конфликти със съсе-
дите си, била е под чуждо владичество, 
патила си е и от Русия, и от Запада, обяс-
нява Дион.

„Българите са като 
италианците и гърците - 
оплакват се много

Оплакват се от държавата. Оплакват 
се от правителството. Не вярват на по-

литическите партии, изпитват антипа-
тия към всички политици“, казва Дион 
и дава две обяснения за тези нагласи. 
Първото определя като „синдром на пе-
риферията“, а второто - като принципен 
проблем на развитите държави.

Дион споделя, че през последните 
десетилетия е пътувал многократно до 
България. „Бил съм свидетел на хипе-
ринфлацията през 90-те, на пълния ко-
лапс на финансовата система, а след 
това на икономическото и политическо 
възстановяване, завършило с влизането 
в ЕС. Наричам го „българското икономи-
ческо чудо“, за което обаче моите бъл-
гарски приятели ми се подиграват. Раз-
бираемо е всъщност: трудно е да видиш 
нещо, което е под носа ти“, казва финан-
совият експерт.

Дион твърди и това: докато американ-
ските пенсионери не могат да си плащат 
наема, почти всеки български пенсио-
нер притежава собствен дом. „Защо бъл-
гарските пенсионери, които срещат за-
труднения, не продадат своите къщи и 
апартаменти, за които биха могли да по-
лучат сериозни суми?“, пита Дион. Спо-
ред него

най-сериозният проблем 
пред България е свързан 
с демографията

„Не е трудно да си представиш как ще 
се отрази това на държавния бюджет. 
Ситуацията напомня тази в Япония, къ-
дето започнаха да внасят работна ръка 
от чужбина.“

„Ще падне ли Борисов?“, пита Дино 
Дион и добавя „България няма време. 
Българските емигранти ще продължат 
да се връщат в страната заради предсто-
ящата икономическа криза. И тези хора 
ще настояват за промяна“.

Българските емигранти  
ще продължават да се 
връщат и да искат промяна
XДино Дион твърди, че България е изживяла „икономическо чудо“ и не е страна от Третия свят

Сн. Samantha Oyola/Deutsche Welle

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743


23 - 29 септември 2020 г.22

https://connectmortgagecorp.com/


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

23 - 29 септември 2020 г. 23

Е
дно спално място с дюшек на 
пода в някоя мизерна стая или 
мазе на Берлин струва мини-
мум 200 евро. На пристигащите 
от Балканите кандидати за ра-

бота в Германия това е добре известно. 
Предполага се, че в Берлин има около 
75 сгради, в които пребивават мигран-
тите от България, Румъния и Македония 
- почти винаги нелегално, пише „Дойче 
веле“, цитирайки вестник „Тагесшпигел“.

В обширен репортаж от берлинския 
квартал Нойкьолн вестник „Тагесшпи-
гел“ хвърля поглед към една от тези ми-
зерни дупки на ужасяваща мизерия, в 
които живеят хора от Източна Европа. В 
конкретния случай става дума за сграда, 
в която преди се е помещавала админи-
страцията на една застрахователна ком-
пания. Тя обаче отдавна се е изнесла, а 
на нейно място

се е настанила нищетата
Огромните помещения, служили едно 

време за офиси, сега са криво-ляво пре-
градени с шперплат, на места са прока-
рани нелегални тръби за вода и кабели 
за ток, навсякъде има следи от плъхове, 
а по голия стоманобетонен под на поме-
щенията са разположени дървени рам-
ки с матраци за спане. В един ъгъл има 
малка готварска ниша.

Пет години след отварянето на гер-
манския трудов пазар над половин ми-
лион българи и румънци са намерили 

работа в Германия – т.е. значително по-
вече от онези 150 000 мигранти, които 
са взимали социални помощи от гер-
манската държава, сочат данните на Фе-
дералната агенция по труда.

Като граждани на ЕС българите от 
2014 г. насам

имат право да живеят 
за по шест месеца

в друга европейска страна – например в 
Германия. Трайно обаче те могат да ос-

танат само ако имат работа или конкрет-
но обещание за работно място, поясня-
ва изданието.

„Без значение дали са българи, ру-
мънци, унгарци или граждани на бивша 

Югославия – за много роми демокра-
тичните промени донесоха не свобода, 
а мизерия“, констатира по-нататък „Та-
гесшпигел“.

Мнозина от онези, които загубиха 
възможност за препитание в родината 
си, опитват късмета си в Германия, ма-
кар и понякога да стават

обект на трудова 
експлоатация и дори 
изнудване

В репортажа на Tagesspiegel се казва, 
че „бизнесът, печелещ от мизерията, се 
развива добре в почти всички големи 
германски градове – в някои случаи в 
продължение на години.

От сградата в Нойкьолн, която офици-
ално се води собственост на инвеститор 
от Сърбия, той изкарва по 250 евро от 
всеки матрак за спане. При 23-ма обита-
тели в момента това прави месечна пе-
чалба от 5750 евро, а като се приспаднат 
парите за ток, вода, битови отпадъци и 
материални разходи, му остават чисти 
към 4500 евро на месец. Става дума за 
пари в брой, върху които

не се плаща никакъв данък
Знае се, че собственикът притежава и 

други сгради в Берлин – неговата стро-
ителна фирма работи на някои реноми-

рани обекти, пояснява 
Tagesspiegel.

Мизерстващите из-
точноевропейци обаче 
работят за жълти сто-
тинки по строежи или 
като чистачи на фир-
ми. Настанените в ной-
кьолнската развалина 
взимат по 7 до макси-
мум 8 евро на час, до-
като задължителната 
минимална надница в 
Германия възлиза на 
9,35 евро/час, а за об-
щите строителни ра-
ботници тя е дори 
12,55 евро на час. Въ-

преки това източноевропейците са до-
волни и не желаят да загубят работата 
си. В родните им страни ги чака много 
по-голяма бедност.

„Tagesspiegel“: Българи и румънци 
тънат в мизерия в Германия
XМизерстващите източноевропейци работят за жълти стотинки по строежи или като чистачи на фирми

45-годишният Калин, работник от Румъния, в собственоръчно направения си дом на територията на бивша 
компания за извозване на мебели във Франкфурт на Майн.

Сн. „Тагесшпигел“

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Канада ограничава 
събиранията заради COVID-19
Канадските власти решиха да раз-

ширят наложените вече ограни-
чения върху събиранията, след 

като дневният брой на заразените от 
COVID-19 достигна пиковите стойно-
сти от месец май. Властите в провинция 
Квебек и в столицата Отава вече обя-
виха втора вълна на заразата. Здравни-
те власти в страната предупредиха, че канадските граждани твърде малко спаз-
ват изискванията за социална дистанция и продължават да се събират на големи 
групи.

Границата между Канада  
и САЩ остава затворена

Границата между Канада и САЩ ос-
тава затворена за преминаване, 
когато целите на пътуване не са 

от съществено значение, до 21 октом-
ври. Мярката е предприета с цел огра-
ничаване на разпространението на 
COVID-19. Затварянето на границите на 
САЩ с двете й партньорки от зоната за 

свободна търговия в Северна Америка - Канада и Мексико, бе обявено през март 
и оттогава беше удължавано няколко пъти. Разрешени са само транспортиране-
то на стоки и пътувания по съществени причини.

Опозицията в Канада не иска 
Huawei в развитието на 5G
Правителството в Канада заяви, 

че страната няма да се влияе от 
външни сили при вземането на 

решение за участието на Huawei в раз-
витието на 5G. Опозицията обаче се 
обяви против участието на китайския 
телекомуникационен гигант. Канада е 
последният от така наречените съю-
зници за споделяне на разузнаване Five 
Eyes с Австралия, Нова Зеландия и Обединеното кралство, които не изключват 
участието на Huawei в развитието на 5G.

Град Азбест иска  
да смени името си

Град в канадската провинция Квебек, 
наречен на смъртоносния минерал 
азбест, добиван в местните мини, 

си търси ново име. Градските власти са 
свели късата листа до четири предложе-
ния измежду списък от 1000 идеи. Сега 
ще се избира между Феникс - на митич-
ната птица, възродила се от пепелта, 
Апалон - на вид костенурки, Троа Лак (от 

френски език - Три езера) и Джефри - на името на най-голямата доскоро местна 
азбестова мина, основана през 1880 г. от У.Х. Джефри. Местните жители на въз-
раст над 14 години имат право да гласуват и да изберат новото име.

„Номадландия“ с приза на публиката 
на кинофестивала в Торонто
Филмът „Номадландия“ на режи-

сьорката Клои Чжао с актрисата 
Франсис Макдорманд в главната 

роля „циментира“ статута си на фаворит 
за предстоящите „Оскар"-и, спечелвай-
ки наградата на публиката на кинофес-
тивала в Торонто, съобщават Франс прес 
и „Ентъртейнмънт уикли". Призът на пуб-
ликата на кинофестивала в Торонто отдавна се явява ориентир за надпреварата 
за „Оскар“ във водещата категория за най-добър филм. През последните десет 
години девет от носителите й са печелили (три пъти) или са били номинирани 
(шест пъти) за водещия приз на киноакадемията.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Т
ропическата буря Бета връх-
летя Тексас в понеделник ве-
черта. Стихията е ударила су-
шата на около 8 километра 
северно от Порт О'Конър в 

Тексас, с ветрове със скорост от 72 ки-
лометра в час, пояснява Националният 
център за ураганите. Ветровете на Бета 
отслабнаха с приближаването на бурята 
към сушата.

Бета е деветата буря, която връхлита 
континенталната част на САЩ тази годи-

на. Така бе подобрен рекорд, поставен 
през 1916 г. Голямата неизвестна, свър-
зана с Бета, е какво количество валежи 
ще предизвика в районите, вече засег-
нати от натоварения сезон на урагани-
те. Очаква се Бета да се придвижи на 
североизток покрай тексаското край-
брежие в идните дни, да отслабне до 
депресия с приближаването си в зона-
та на Хюстън-Галвестън, преди да се от-
прави към щата Луизиана по-късно тази 
седмица.

Бурята Бета удари Тексас
XТова е деветата буря в САЩ за годината

Луизиана пострада от урагана Лаура, а сега се готви за бурята Бета. Рейни Найт и синовете й по време на тропическата буря Бета в Тексас

Снимки: АП/БТА

Джеф Уилямс се опитва да изтегли закъналия си автомобил в Сърфсайд. 

Град Галвестън беше наводнен от дъждовете, донесени от Бета. Момче се опитва да кара колело в наводнения Рокпорт. 

https://taniasells.com/
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Е
вропейските страни от Дания 
до Гърция започнаха да затя-
гат мерките, а 850 000 испанци 
вече са поставени под нов лок-
даун.

В 27-те страни от Европейския съюз 
плюс Великобритания, Норвегия, Ис-
ландия и Лихтенщайн бяха регистрира-
ни 27 200 нови случая на COVID-19 в сря-
да, докато САЩ съобщиха за 26 000 нови 
заразени.

Новият пик в Европа вероятно се дъл-
жи на завръщащите се туристи след от-
варяне на европейските граници, ко-
ментира Bloomberg.

Великобритания съобщи, че обмисля 
ново затваряне, след като новите случаи 
в Кралството се удвоиха до 6000 на ден. 
Нови мерки срещу разпространението 
на COVID-19 вече са в сила в Нортуест, 
Мидлендс и Западен Йоркшир.

Настанените в отделенията за интен-
зивна грижа и

смъртните случаи 
също бележат ръст

особено в Испания и Франция.
Регионалните власти в Мадрид вече 

въведоха локдаун за някои от най-бе-
дните райони на града и неговите пред-

градия заради рязко покачване на коро-
навирусните инфекции там.

Регионалният лидер Изабел Диаз 
Аюзо каза в петък, че достъпът до пар-
ковете и обществените зони ще бъде 
ограничен, а събиранията не трябва да 
включват повече от шест души, но хора-
та не трябва да спират да ходят на рабо-
та.

Властите в южния френски град Ница 

забраниха събиранията на повече от 10 
души на обществени места и ограничи-
ха работните часове на баровете, мерки, 
вече въведени и в Марсилия и Бордо.

В петък Франция регистрира 
над 13 200 нови случая

най-високият дневен брой от началото 
на пандемията.

В Дания, където новите в случаи в пе-

тък - 454 - бяха близо до рекорда, по-
ставен през април - 473, премиерът 
Мете Фредериксен обяви, че ще огра-
ничи публичните събирания до 50 души 
вместо 100 и ще нареди баровете да за-
тварят по-рано.

Нидерландският премиер Марк Рюте 
съобщи, че неговото правителство под-
готвя регионални мерки в борбата с ко-
ронавируса, след като Нидерландия ре-
гистрира дневен рекорд от 1972 нови 
случая в края на миналата седмица. Те 
ще включват рестрикции върху събира-
нията и по-ранно затваряне на барове-
те и ресторантите.

В Гърция, която остана слабо засегна-
та от първата вълна на COVID-19 през 
март и април, премиерът Кириакос Ми-
цотакис също вече е готов да затегне 
мерките в района на Атина, където бро-
ят на новите случаи ескалира.

Въпреки нарастващия брой нови слу-
чаи, Европа все още се надява да не 
последва примера на Израел, които 
въведоха национален локдаун в петък 
преди началото на религиозни празни-
ци.

Втора вълна COVID-19 
връхлита Европа
XДневните случаи на континента надхвърлиха тези в САЩ

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

https://elgintruckrepair.net/
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Н
ито един континент не би 
могъл да се измъкне от без-
прецедентния икономиче-
ски шок от коронавируса и 
докато тече глобално въз-

становяване, съществуват опасения кол-
ко бързо световната икономика може да 
се върне на нивата преди пандемията, 
пише S&P Global Market Intelligence

Сред 34-те икономики с номинален 
БВП над 200 милиарда долара, които са 
отчели данни за реалния си БВП до 2 сеп-
тември, 31 са в рецесия, докато две дър-
жави - Чили и Швеция - са на ръба на ре-
цесия, тъй като все още не са отчели две 
поредни тримесечия на спад. През вто-
рото тримесечие реалният БВП се по-
качва само в Китай - втората по големина 
икономика в света.

Бързото V-образно икономическо въз-
становяване е

малко вероятен сценарий 
за повечето страни

поради дълбочината на кризата, заяви 
Световната банка в доклад от 7 септем-
ври, казвайки, че възстановяването през 
2021 г. се очаква да отговори само на 
малка част от спада през 2020 г.

„Пандемичната криза на 
COVID-19 съчетава най-
лошите характерис-
тики на предишни 
кризи“, казаха 
от Световна-
та банка, до-
бавяйки, че 
се очаква 
глобални-
ят БВП за 
2020 г. да 
с п а д н е 
с 3 пъти 
п о - г о л я -
ма скорост 
от тази по 
време на све-
товната финан-
сова криза през 
2008 и 2009 г.

Китай, първата стра-
на, която съобщи за огни-
ще на COVID-19, отчете икономи-
чески растеж през второто тримесечие,

подхранвайки 
оптимизма за глобално 
възстановяване

от въздействието на пандемията.
„Въпреки това намалелите продажби 

на дребно остават „слаба точка“ в иначе 
„солидното“ възстановяване на Китай“, 
заяви Якоб Екхолд Кристенсен, главен 
анализатор на Danske Bank и ръководи-
тел на международните макроикономи-
чески проучвания и тези за развиващите 
се пазари.

САЩ, които регистрираха най-тежко-
то си икономическо свиване през вто-
рото тримесечие, очакват пети законо-
проект за облекчаване на последиците 
от COVID-19 в подкрепа на икономика-
та си, въпреки че Конгресът все още не е 
постигнал консенсус по размера на тази 

помощ. 
„Страната е малко вероятно да 

възстанови напълно изгу-
бения си БВП преди 

средата на 2022 
г., освен ако не 

бъде пуснат 
голям па-

кет от фи-
с к а л н и 
стимули 
и има 
д о б р и 
новини 
по въ-
п р о с а 

за вак-
с и н а -

та“, заяви 
г л а в н и я т 

междунаро-
ден иконо-

мист на ING 
Джеймс Найтли.

И к о н о м и ч е с к и т е 
щети от пандемията през вто-

рото тримесечие са най-силно изразени 
във Великобритания сред икономиче-
ските сили от Г-7 и големите европейски 
държави.

Великобритания изпадна 
в първата си рецесия

след световната финансова криза през 
трите месеца до юни, като икономиката 
й се сви с 22,1% в сравнение с края на 
2019 г.

„Това бележи най-тежкия спад в Обе-
диненото кралство от първите пет след-
военни рецесии“, коментира Рут Леа, 
икономически съветник в Arbuthnot 
Banking Group. Според нея, ако Велико-
британия запази по-строги ограничения 
спрямо големите държави в Европей-
ския съюз, британската икономика „ще 
продължи да бъде в относително неиз-
годно положение“.

Covid-19 донесе рецесия на пет континента, 
а възстановяването изглежда далечно
X31 от 34-те най-развити икономики са изпаднали в рецесия, само Китай отчита растеж

Сн.: Bloomberg

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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Навални се възстановява, 
вече ходи

Руският опозиционер Алексей На-
вални публикува в Инстаграм 
снимка, на която слиза по стълби. 

В публикацията той написа, че пътят към 
възстановяването му е „чист, макар и дъ-
лъг“. Навални каза, че още му е трудно да 
използва телефона си, да си налива вода 
в чашата или да се качва по стълби, за-
щото краката му треперят. Навални припадна миналия месец по време на полет 
в Сибир и бе транспортиран в болница в Берлин. С лабораторен тест в Германия 
бе установено, че е бил отровен с нервнопаралитично вещество.

Близо 2 млн. нови заразени с 
COVID-19 по света за седмица

Броят на заразените с коронавирус 
по света е нараснал с близо 2 ми-
лиона за една седмица, съобщи 

Световната здравна организация. Че-
хия, Великобритания и Турция отчитат 
рязко влошаване на ситуацията и въ-
веждат нови мерки. Великобритания 
повишава нивото на тревога до четвър-
та степен, което означава висока и нара-

стваща опасност. В няколко турски окръга се въвеждат ограничения за движение 
в обществения транспорт за хората над 65-годишна възраст.

Взривът в Бейрут разрушил 
над 85 хиляди сгради
Ливанската армия обяви край на 

операциите по разчистване на 
отломките от разрушените сгра-

ди в кварталите на Бейрут, опустошени 
при експлозиите на 4 август. В експло-
зиите загинаха над 190 души, а ранени-
те бяха над 6500. 300 000 души останаха 
без покрив над главите си. Продължава 
издирването на девет души. Увредени са 
85 744 сгради, сред които 60 818 жилища, 12 болници, 19 115 бизнес сгради, 82 
учебни заведения, 962 ресторанта. Пострадали са и 1137 сгради, културно-исто-
рическо наследство.

Финландски ферибот заседна 
край остров в Балтийско море

Ферибот с 280 души на борда за-
седна в плитчина при Оланд-
ските острови, финландски ар-

хипелаг в Балтийско море. Никой не е 
пострадал. Плавателният съд на компа-
нията „Вайкинг лайн“ с 200 пътници и 80 
души екипаж е пътувал от финландския 
град Турку до шведската столица Сток-
холм. „Аморела“ е засядал в същата зона 

и през 2013 г. Този път екипажът нарочно е направил така, че фериботът да засед-
не, тъй като е имало технически проблем.

Airbus създава самолети  
с нулеви вредни емисии
Гигантът в самолетостроенето Airbus 

разкри плановете си да създаде 
първите в света самолети за граж-

данска авиация с нулеви вредни еми-
сии. Възможно е летателните машини да 
влязат в експлоатация до 2035 г. Airbus 
представи дигитални визии на три-
те нови самолета. И трите представени 
нови дизайна са за самолети, задвижва-
ни от водород като гориво. Летателният апарат с две турбинни перки може да 
превозва до 200 пасажери и да прелети повече от 3000 км, задвижван само от зе-
леното гориво. Другият по-малък самолет има 50% по-нисък капацитет и пробег.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/


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

23 - 29 септември 2020 г. 29

В 
забързаното ежедневние на 21 
век, в закътани села в Албания 
все още времето е спряло. По 
вековна традиция там все още 
се срещат жените „бурнеша“. 

Голяма част от тях още в детството си са 
дали обет за девственост, а днес живеят 
като мъже.

По целия свят има само около сто „бу-
рнеша“, те живеят не само в Албания, но и 
в Босна и Сърбия. Практиката е била ши-
роко разпространена до ХХ век и дори 
сега в албанските села могат да се срещ-
нат такива жени, пише „Космополитън“.

Обикновено това решение се взема 
от семейството на момичето, когато в 
семейството няма достатъчно момчета. 
Всъщност единственият начин жената да 
получи контрол над живота си е буквал-
но да стане мъж.

Според древния албански закон (ка-
нун) семейството трябвало да бъде 
патрилинейно - наследството преминава 
изключително по мъжка линия. Съгласно 
този кодекс обаче жените са ограничени 
в правата си. Дори им е забранено да пу-
шат и да носят часовник - това се смятало 
за мъжка привилегия.

Разбира се, днес нещата са много по-
различни, но в селата традицията отми-
ра бавно.

В албанските села момичето се пре-
връща в „бурнеша“, полагайки клетва 
пред дванадесет съселяни. След това тя 
има право да носи мъжки дрехи, оръжие, 
да пуши, да пие алкохол и да бъде наема-
на за мъжка работа

Освен това „бурнеша“ си избира мъжко 
име и става стопанин на къщата, ако за-
едно с нея там живеят само майка й и се-
стрите й.

„Традиционно мъжете са имали свобо-
дата да гласуват, да карат кола, да имат 
бизнес, да печелят пари, да пият, да пу-
шат, да притежават оръжие или да носят 
панталони. Младите момичета обикнове-
но били принуждавани да сключват уре-
дени бракове, често с по-възрастни мъже 
в отдалечени селца. Като алтернатива, 
ставайки Заклета Девица или „бурнеша“, 
жената си спечелва статута на мъж и се 
ползва с всички права и привилегии на 
мъжкото население.

Нарушаването на клетвата 
се наказва със смърт

И въпреки че сега няма такава опас-
ност, „бурнешите“ не се отказват от начи-
на си на живот, страхувайки се от гнева на 
съселяните си.

Пашка Соколи решава сама да се пре-
върне в „бурнеша“, но има много причини 
за това решение.

„Детството ми беше изпълнено с мизе-
рия. Баща ми починал, когато майка ми 
била бременна с мен. Майка ми ме изо-
ставила и израснах с чичо и баба.“

Тя била единствената, която можела да 
осигури семейството. Ако Пашка се омъ-
жела, тя била длъжна да живее със съпру-
га си, оставяйки чичо си и баба си. Чичо й 
се разболял и трябвало да бъде приет в 
болница на няколко километра от селото.

„Не ми беше позволено да шофирам, 
единственият начин да стигна до болни-
цата беше да се облека като мъж и да се 
държа като мъж“, разказва Пашка.

На 35-годишна възраст, уморена от 
тежкото положение на самотна неомъже-
на жена, Пашка се заклева в девственост.

Говорейки за феномена „бурнеша“, 
може да се говори само за пол - ставайки 
„мъже“, „бурнеша“ нямат право да влизат 
в еднополови връзки, тъй като понятие-
то женска еднополова любов е непозна-
то за албанците.

Има много причини, поради които же-
ната може да избере пътя на „заклетата 
дева“. Едно от тях е да не бъде отделена 
от семейството си. Понякога момичетата

решават да станат 
„бурнеша“, за да избегнат 
нежелани сватби

Всъщност това е единственият начин 
да откаже да се омъжи, без да опозори 
семейството си.

„Защо да живееш като мъж?“, пита се 
Лул Ивайнай, една от „девите". „Защото 
ценя свободата си. Мисля, че бях изпре-
варила времето си.“

Днес повечето от останалите „деви“ 
вече са над 50-те, живели са тежък живот, 
жертвали са възможността да имат деца 
и да се омъжат в името на собствената си 
свобода.

По вековна традиция: Албански 
девственици живеят като мъже
XТе не могат да се омъжват, но имат право да пушат и носят часовник

Сн.: Уикипедия

Jill Peters/Afar.com

Jill Peters/Afar.com

Jill Peters/Afar.com

Jill Peters/Afar.com
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Иска ли наистина ГЕРБ машинно гласуване, както ни уверя-
ват, или за пореден път правят опит дипломатично да отхвър-
лят тази възможност?

Гласуваните промени в Изборния кодекс показват, че твър-
денията на ГЕРБ не са съвсем искрени. Защото приемайки, че 
гласоподавателите ще имат избор между машини и хартия, 
управляващите обричат вота на хаос и повтаряне на обичай-
ните практики със сбъркани протоколи и огромно количе-
ство невалидни бюлетини (на едни от изборите стигнаха до 
600 000). Иначе, претекстът да се гласува и с бюлетини, звучи 
доста убедително. Вярно е, че има хора, които трудно биха се 
справили с устройствата. Затова сигурно повечето партии по-
искаха да има и хартиени списъци на партиите и кандидатите 
им в стаичките за гласуване.

Остават въпросите как да бъдат елиминирани недействи-
телните бюлетини, субективният фактор при броенето на гла-
совете и сгрешените секционни протоколи, които стигат до 
60-70%. Както и как да се осигури граждански контрол на из-
борния процес, за който настояват различни НПО-та.

Досега, винаги когато стане въпрос за машинно гласуване, 
всички имат предвид един и същ вид машини - тези с тъчс-
крийн. Има поне още три варианта на устройства, някои от 
които са по-надеждни по отношение на резултатите, които 
не се обработват на ръка. ДПС предложи именно такъв вари-
ант на машини, които електронно броят резултатите. Когото 
има електронно броене на гласовете, и то в момента на гла-
суването, при грешка самата машина връща бюлетината за 
корекция. Избирателят гласува отново, за да е действителен 
гласът му. Така всички гласове стават действителни, включи-
телно и тези от квадратчето „не подкрепям никой“.

Този тип машини обективно броят всяка бюлетина в мо-
мента на гласуването. Това със сигурност ще спре споровете 
в комисиите и субективните оценки по отношение на дейст-
вителните и недействителни гласове. А и ще ликвидира съм-
ненията, че членове на комисиите правят недействителни 
бюлетини чрез различни хватки. Подобни машини се използ-
ват във Великобритания, Русия и няколко щата на САЩ.

В края на изборния ден самата машина отпечатва избор-
ния протокол, в който няма грешки и възможност за поправ-
ки. За най-големите скептици има кутия, в която са пуснати 
хартиените бюлетини и няма проблем да се преброят ръчно - 
за сравнение с резултатите от електронния протокол. Всичко 
това би повишило доверието в изборната система и би дове-
ло до увеличение на избирателната активност, защото когато 
хората са убедени, че гласовете им не отиват нахалост, ще хо-
дят да гласуват.

Законът е ясен - за организационно-техническата част на 
изборите винаги отговаря Министерски съвет. Затова е стран-
но, че в момента законодателят се опитва да прехвърли отго-
ворността за купуването или наемането на машините за вота, 
както и тяхното съхраняване, на ЦИК. Централната избира-
телна комисия е надзорният орган, който следи всички, кои-
то имат отношение към изборния процес, да спазват закона.

С последните поправки в Изборния кодек се прави опит 
онова, което в продължение на две години не бе свършено, 
да се прехвърли като отговорност на ЦИК. Оставката на до-
сегашния председател на Комисията Стефка Стоева бе знак 
към управляващите, който те не разбраха или не пожелаха да 
разберат, ако се съди по гласуваните набързо и без консен-
сус промени в Изборния кодекс. ГЕРБ и патриотите не чуха и 
предупрежденията, че хибридното гласуване създава пред-
поставки за фалшифициране на резултатите. Така и на пред-
стоящите парламентарни избори секционните комисии ще 
работят с три протокола - един от машините, друг от гласува-
нето с бюлетини и трети, по който ще събират и коригират ре-
зултатите от двата протокола.

Това напълно обезсмисля машинния вот в досегашния ва-
риант. Знаят го всички, въпросът е ще изберат ли друг, или за 
пореден път ще се откажат от машините.

ПАВЛИНА 
ЖИВКОВА

Труд

Иска ли наистина 
ГЕРБ машинно 
гласуване?

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

„Управляващите трябва да 
работят така, че да се пълнят 
чекмеджетата на гражданите, а 
не да ги изсмукват, за да пълнят 
собствените си чекмеджета.“

Това заяви в Трявна президентът 
Румен Радев в коментар за 

отношението си с изпълнителната 
власт и протестите в страната, 

препращайки към снимките от 
спалнята на премиера Бойко Борисов 

в резиденцията му в „Бояна“, на 
които се вижда чекмедже с пари и 

пистолет.

Валери Божинов не е тук за пари. Валери 
Божинов е тук, за да бъде обединител.“

Това заяви футболистът Валери Божинов, 
който ще играе за „Левски“ за трети път в 
своята кариера. 34-годишният нападател 

посочи, че една от задачите му в клуба е да 
помага за сплотяването на отбора. 

„В България ние очите на министър-
председателя не можем да видим.“

Това заяви депутатът от БСП Драгомир 
Стойнев при разисквания с вицепремиера 

Томислав Дончев в парламента. Поводът бе, 
че БСП иска в Народното събрание да бъде 

обсъден план за реформи, с който България 
ще кандидатства за 6.2 млрд. евро от 

ЕС по инструмента за възстановяване и 
устойчивост.

„Войната е между ГЕРБ и ДПС, другите са за цвят 
и мерудия.“

Това каза премиерът Бойко Борисов, докато 
шофира джипа на Националната служба за 

охрана (НСО) по време на поредната си обиколка в 
страната. В профила си във Фейсбук той публикува 

видео от посещението си във велинградското село 
Грашево, където беше посрещнат с овации от 

събралото се местно население.

„Когато ГЕРБ казват конституция, 
всъщност имат предвид 
констипация - задържане на 
властта с всички възможни 
средства. И това е огромен проблем 
- използване на конституцията за 
решаване на теснопартийни цели.“

Това коментира в предаването 
на БНР „Неделя 150“ юристът доц. 

Атанас Славов, преподавател по 
конституционно право, който е 

член на Изпълнителния съвет на „Да, 
България“

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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А
ко попитате някой учен за 
строежа на Земята, той би 
ви отговорил - вътрешно 
ядро, външно ядро, ман-
тия, горна мантия, кора. 

Шепа учени и болшинството езотери-
ци обаче няма да се съгласят с това ста-
новище.

От векове сред конспиративните те-
ории се вихри тази за кухата Земя. Спо-
ред тази концепция Земята е напълно 
куха отвътре. Да се върнем мислено 
назад във времето. Още от дълбока 
древност много народи и различни 
култури са убедени, че под краката ни 
съществува друг, невидим свят, разказ-
ва в свой материал Списание Осем.

В митовете, легендите и фолклора на 
различни племена и цивилизации се 
налага концепцията, че такъв свят на 
подземното царство или на мястото, от 
което произхождат, съществува. Мо-
жем да вземем за пример подземно-
то царство в старогръцката митология 

- Хадес, скандинавския Сварталхайм, 
християнския ад, еврейския Шеол и 
т.н. В кабалистичната и тибетската ли-
тература също се споменава подобно 
„тъмно“ място. Тибетците разказват ис-
тория, която

се предава от поколение 
на поколение

според която има древен град – Шам-
бала, който се намира във вътрешност-
та на Земята.

Индианските легенди пък разказват, 
че има свят под Земята и те са първите 
излезли от него, а мисията им е да за-
селят повърхността. Ескимосите също 
имат подобно вярване, идващо от 
фолклора им. Древните инки – също. 
Според легендите на много от избро-
ените по-горе и още хиляди неспоме-
нати култури – към света, намиращ се 
под краката ни, водят множество тай-
ни пещерни входове и портали.

През 17 век известният английски 

астроном и математик сър Едмън Хали 
прави официално такова предполо-
жение. По онова време обаче теори-
ята му е оборена от други учени и от 
невярващото общество като цяло. Два 
века по-късно – теорията за кухата 
Земя отново набира популярност, ма-
кар че и през тези две столетия пери-
одично се появяват личности, твърдя-
щи това.

През 19 век известни учени като 
Джон Клийвс Симс-младши и Йеремия 
Н. Рейнолдс отново подхващат темата 
и настояват, че

планетата ни е напълно 
празна отвътре

Симс не само твърди, че Земята е 
куха, но и че се състои от различни 

нива във вътрешността си. За попу-
ляризирането на тази теория голяма 
роля изиграва и романът на Жул Верн 
„Пътешествие до центъра на Земята“ 
от 1864 г.

Първият човек, прелетял над Север-
ния полюс през 1947 година – Ричард 
Бърд, в доклада си написал, че е „огле-
дал около 26 000 км около и зад полю-
са“. Въз основа на тези му думи – „зад 
полюса“ – защитниците на теорията за 
кухата Земя обвинили правителството 
на САЩ, финансирало полета на Бърд, 
в укриване на факти.

Те смятали, че Бърд се е отправил 
във вътрешната Земя. В своя дневник 
преди смъртта си Бърд написал, че е 
„видял земята зад полюса – това е цен-
тър на великото неизвестно“.

През юни 2014 г. учени изследват 
мантията на Земята. Но не стигат 
далече.

„Едва сме одраскали повърхността 
на Земята. Пробивахме докъм 8 мили 
навътре, но се наложи да спрем, защо-
то стана прекалено горещо. До центъ-

ра на Земята са 4000 мили, ние достиг-
нахме едва 8. Това е нищо“, разказва 
един от изследователите в мисията 
Джон Бранденбург.

Това дава още по-голямо основание 
на привържениците на Теорията за ку-
хата Земя да казват (и то с право), че в 

крайна сметка никой не може да знае и 
да твърди със сигурност какво има там 
вътре. И отказват да се съгласят със 
становището, което научните среди 
изказват. Според тях във вътрешност-
та на Земята има цял един друг свят, 
каквито са и вярванията на древните 

хора. Този свят по тяхно мнение е на-
селен със същества от по-висша раса. 
Че те имат влакове и други превозни 
средства, чрез които се придвижват 
в собствения си свят. Че в центъра на 
центъра на Земята има още едно Слън-
це, подобно на нашето.

Адмирал Бърд записал в дневни-
ка си множество странни неща, 
включително съществуването на 

необичаен летящ апарат (предполага 
се, че визира космически кораб), кой-
то може да лети от единия до другия 
полюс. Носят се слухове, че когато се 
завърнал в САЩ, където бил щателно 
разпитан за преживяването си, адми-
ралът бил заставен да мълчи за неве-
роятните открития, които е направил.

По думите на инсайдъра Кори Гуд, 
който твърди, че няколко пъти лично е 
посещавал вътрешността на Земята, там 
живее цивилизация, наречена Аншар. 
Той разказва, че в непознатия за нас въ-

трешен свят било много светло, но не 
падали сенки. Хората от Аншар му обяс-
нили, че правят светлината от звук, как-
вото и да означава това!

Кори Гуд споделя също, че в този друг 
свят имало цялостна екосистема с гори, 
реки, животни, досущ като нашите и до-
сущ като описаните от адмирал Бърд. 
Друго интересно нещо от разказа му е, 
че хората, живеещи във вътрешността 
на Земята, разполагат с много напред-
нала технология, управлявана със сила-
та на съзнанието, и били хора от бъде-
щето, завърнали се тук, за да помагат на 
хората. Те, по думите на Гуд, са кармич-
но обвързани с нас.

Мнозина учени от миналото и 
днес вярват, че наистина има 
входове към този вътрешен 

свят. Повечето теории предполагат, 
че те се намират на Южния и Север-
ния полюс. През 1947 година извест-
ният полярен изследовател адмирал 
Ричард Бърд се отправя на мисия към 
Северния полюс. В личния си журнал 
той пише за мистериозна земя под 
Северния полюс, която той нарича 
„Център на голямото непознато“.

Той отбелязва, че се е натъкнал на 
голяма зелена местност на място, къ-
дето е абсурдно да има такава. Има-
ло дори реки, планински склонове, 
животни, дървета. 3 година по-късно 
Бърд се отправя и към Южния полюс. 
Слуховете говорят, че когато стигнал 
Антарктика, първото нещо, на което 
адмиралът се натъкнал, бил именно 
вход към света под повърхността на 
Земята.

Учени изследват вътрешността, но не стигат далеч

XХитлер също вярвал в това, изпратил три експедиции с изследователи

Теория: Земята е куха и във вътрешността 
й живеят същества от висша раса

Митовете са стари колкото са-
мото човечество, включи-
телно и митовете за съще-

ства, които населяват дълбините на 
Земята. За разлика от ангелите небес-
ни, традиционно се смята, че под Зе-
мята обитават демони. Ярък пример 
за това е християнският ад.

За разлика от християните буди-
стите в Централна Азия вярват, че 
под земята се намира прекрасна 
страна – Агартха или Агарта. Хора-
та там са красиви и доста по-мъдри 
от нас, там управлява цар, умеещ да 
чете човешките души.

В продължение на хилядолетия ти-
бетските учени са говорели за подзе-
мен свят, като казвали, че те се нами-
рат в контакт с царя на подземното 
царство, който е и върховен владе-
тел на цялата планета.

Те говорят и пишат за тунел, свърз-
ващ Тибет с вътрешния свят (който те 
охраняват), и отбелязват, че има мно-
го други входове, разпръснати по 
цялата Земя, например под велики-
те пирамиди на Египет и Южна Аме-
рика. Входове в подземните градове, 
както казват, съществуват и около ог-
ромния басейн на Амазонка, напри-
мер съединяващи загубения град Ел 
Дорадо с останалия древен свят.

Столица на този вътрешен свят и 
следователно – на целия свят – както 
казват, се явява Шамбала, където се 
намира владетелят на света в обкръ-
жението на висши същества, които 
учат представителите на човечество-
то на наука, изкуство, религия и фи-
лософия.

Тунели в Тибет 
и египетските 
пирамиди 
водят до 
подземното 
царство

Адмирал Бърд видял 
„необичаен летящ апарат“

Входовете 
се намирали 
на Южния 
и Северния 
полюс

Някои нацистки лидери също 
подкрепяли теорията за куха-
та Земя. Адолф Хитлер вярвал 

в нея, но при условие, че това е мяс-
то само за чистите и идеални арийци. 
Немското езотерично общество Туле 
издигнало подобна хипотеза, свърза-
на с легендите за подземните царства 
Агартха и Шамбала.

През 20 век Хитлер и нацистка Гер-
мания проявяват голям интерес към 

теорията за кухата Земя. Те я взимат 
толкова насериозно, че организират 
цели 3 мисии до Антарктика. Според 
конспиративните вярвания – прате-
ниците от Третия райх са намерили 
това, за което са отишли. Нещо повече 
– според тях мистериозното изчезва-
не на Хитлер след края на войната се 
е случило именно там – той е бил до-
пуснат в другия свят, намиращ се под 
краката ни.

Третият райх са намерили 
това, за което са отишли

Снимка, направена от НАСА, за която се твърди, че е автентична, но не се отхвърля и вероятността да е дефект в кадъра.

Конспирторите виждат вход във всяка по-голяма дупка.
Каменна врата на входа на подземния град Йозконак, Турция. 

Сн.: Bernard Gagnon/Wikimedia Commons

Карта, направена от нацистите разпалва конспиративните теории.

Древният град на маите Тикал в Гватемала. Според древните тибетски митове под пирамидите в Централна и Южна Америка се намира мрежа от тунели, 
съединяващи древните градове със свещеното царство Агартха.



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

23 - 29 септември 2020 г.34

 в цифри

90

ще бъде глобата за нарушена 
карантина в Англия, предвижда 
кабинетът. Новите санкции за нару-
шителите на наложената карантина 
влизат в сила от 28 септември.

риби за 24 часа улови ри-
бар от Илинойс, за да се 
впише в Рекордите на Ги-
нес. С това постижение Джеф 
Колоджински – Маратонеца 
одобри собствения си рекорд 
от 2019 г.

33-годишна пираня е най-стара-
та в света. Тя е собственик на 
мъж от Турция, а той твърди, 
че е най-възрастният екзем-
пляр от този вид на планетата. 
39-годишният Камил Елмали сто-
панисва хищната риба на име Да-
даш в магазина си за чанти в Ер-
зурум. След като отбелязва 33-ия 
си рожден ден, Дадаш се превръ-
ща в местна знаменитост и хора-
та се стичат да го зърнат.

£10 000 

2645 

години и 261 дни 
навърши най-въз-
растната жена на 
планетата, япон-
ката Танака Кане. 
Така подобри ре-
корда за дълголе-
тие на своята съ-
народничка Наби 
Таджима.

117 

-годишен юбилей отпразнува 
големият писател и сценарист 
академик Антон Дончев. Него-

вият роман „Време разделно“ е 
преведен на близо 40 езика.

https://www.brookhavenmarket.com/
https://www.brookhavenmarket.com/
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О
коло половината от све-
товното население се бори 
с пърхота. Ако някога сте 
имали сух, сърбящ и люс-
пест скалп, вероятно сте 

имали пърхот. Това състояние не е вред-
но или заразно, но със сигурност може 
да бъде досадно и неудобно.

В древен Китай го лекували със смес 
от мед и оризово брашно. В средата на 
19 век англичанките изплаквали косите 
си с подсолена дъждовна вода.

Има обаче и други начини, които да 
ви помогнат в тази борба. Те са напълно 
достъпни и може да се намерят във вся-
ка една кухня.

Пърхотът може да се появи по целия 
ви скалп, но обикновено той е най-раз-
пространен в задната част на главата, 
по фронталната линия на косата и около 
ушите. Д-р Цайнхер казва, че това със-
тояние е резултат от реакцията на тя-
лото ни към вид гъбички, които живеят 
естествено върху кожата ни, включител-
но и главата. Когато тези гъбички растат 
прекалено много, те предизвикват въз-
палителна имунна реакция, която води 
до лющене на кожата. Най-често пърхо-

тът може да се появи в горещо и влажно 
време, когато потта се натрупва върху 
скалпа и създава идеално място за рас-
теж на още гъбички.

Докато много хора поглъщат

ябълков оцет
с цел подобряване на здравословното 
състояние, той може да се използва и 
при борба с пърхота. Прите-
жава антибактериални и 
противогъбични свой-
ства, което убива гъ-
бичките, които при-
чиняват пърхот, и е 
стипчив, което оз-
начава, че свива по-
рите и премахва из-
лишното омазняване. 
Не трябва обаче да се 

използва в 
неразредена фор-

ма. Направете си 
смес 1:1 вода и 

оцет или пък 
да започнете с 
по-малко коли-

чество оцет, ако скалпът ви е по-чувст-
вителен, оставяйки го да поседи за око-
ло пет минути, след което да изплакнете 
обилно с вода..

Сода за хляб
Доказано е, че 

содата има про-
т и в о г ъ б и ч н и 

свойства, а 
също така 

може и 
да екс-

фолира, 
което е от 
полза за хора, 
които имат значително люще-

не на скалпа. Може да смесите 
около 1 с.л. сода за хляб с оби-

чайния си шампоан или пък да я 
смесите с вода до консистенцията на 

паста. Масажирайте скалпа със сместа и 
след това изплакнете обилно.

Кокосово масло
Кокосовото масло също има проти-

вогъбични свойства. Освен това може 
да успокои всяко възпаление на скалпа, 
тъй като е доказано, че има противовъз-
палителни свойства. Този лек има и до-
пълнителен бонус - може да проникне в 
косъма и да подхрани косата.

Вземете 2 с.л. кокосово масло и го ма-
сажирайте в скалпа с върха на пръсти-
те си. Оставете да подейства за един-два 
часа, след което измийте старателно ко-
сата си с обикновен шампоан, например 
от коприва.

Алое вера
Гелът му е добре известен със своите 

овлажняващи свойства, така че може да 
помогне при сърбеж, който идва заед-
но със сухата кожа. Има антибактериал-
ни и противогъбични 
свойства, които 
могат да нама-
лят гъбичките 
по скалпа и 
да се борят с 
пърхота.

В з е м е т е 
гел от алое 
вера и го на-
несете вър-
ху проблемни-
те зони. Може да го 
оставите за около 30 мин., 
преди да се измиете.

Ако обаче домашните лекарства не 
проработят, шампоаните против пърхот 
също са добра опция. Ако нито един от 
двата начина не ви помогне, трябва не-
забавно да посетите сертифициран дер-
матолог, който да ви предпише лечение.

4 домашни 
трика за борба 
с пърхота

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

с пърхотас пърхотас пърхотас пърхотас пърхотас пърхотас пърхотас пърхотас пърхота
В древен Китай го лекували  
със смес от мед и оризово брашно

Някои експерти твърдят, че такава 
може да има и въпреки че няма научни 
доказателства за това, една добре уп-
равлявана диета може да бъде от пол-
за.

Повечето хора консумират твърде 
много захар. Намаляването на захарта 
и сладките храни може да намали въз-
палението, като минимизира лющене-
то на скалпа.

Добавянето на повече пресни пло-
дове и зеленчуци към диетата е друг 
добър ход в борбата с пърхота. Те са 
богати източници на витамини и фи-
бри.

Сьомга, риба тон, фъстъчено мас-
ло, ленено семе, необработено масли-
ново масло, рапично масло, авокадо, 
орехи са отличен избор за диетата при 
пърхот.

Цинкът, като есенциален минерал, 
и биотинът също могат да помогнат в 
борбата с пърхота. Подходящи храни-
телни източници на биотин са яйца, 
кисело мляко, домати и моркови. Бо-
гатите на цинк храни включват стри-
ди, раци и тиквени семки. Фъстъците 
и черният шоколад са богати и на две-
те хранителни вещества, затова може 
смело да ги добавяте към менюто си.

Има ли връзка между пърхота и храната?
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К
аквото и да си говорим, 2020-
а бе доста непредсказуема го-
дина и заради появата на ко-
ронавируса няма как да не я 
запомним. Кой би предпола-

гал, че ще трябва да стоим изолирани у 
дома с дни, да спрем да общуваме както 
преди и да се научим да се подстригва-
ме сами, защото всички салони за красо-
та са затворени?!

В края на лятото и началото на есента, 
когато част от света се връща към нор-
малния начин на живот, а останалата се 
готви за нова вълна на пандемията, при-
ческите ни не са това, което бяха.

Косата на къси пластове, израсналите 
корени и въобще небрежните прически 
са истински хит през последните пет ме-
сеца, като част от тенденциите по време 
на летния сезон ще се пренесат и през 
новия есенен.

По всичко личи, че и през есента ще 
се търсят прически, които изискват въз-
можно най-малка поддръжка. Това озна-
чава, че дори и салоните отново да за-
творят врати, всеки от нас ще се справи 
сам с оформянето и няма да има нужда 
от кой знае какво стилизиране.

Каквото и да изберете, не забравяйте, 
че през есента ще продължим да след-
ваме по-небрежните визии.

Стилът „pixie“

Типичното за т.нар. пикси прически 
е, че косата може да се носи по някол-
ко различни начина. Подстригването 
в стил „pixie“ ще е актуално и през тази 
есен. При него косата в задната част на 
главата е по-къса, докато в предната има 
по-дълги кичури, които могат да се оф-
ормят с пяна, лак за коса или гел.

Въпросният перчем се захваща с фи-
бички, може да се „издуха“ с четка за 
коса и сешоар. Но дори и да се остави 
просто да пада небрежно, също стои до-
бре.

Къси пластове

Известни личности, които се подстри-
гаха сами у дома по време на изолаци-
ята, върнаха отново кичурите на мода. 
През есента по-късите кичури, получе-
ни от обикновеното подстригване с но-
жица и гребен, ще са актуални. Тези при-
чески почти не изискват поддръжка. 
Ако все пак искате да сте по-различни, 
може да си направите леки вълни с пяна 
за коса или ситни ролки подобно на Се-
лена Гомес.

Бретон от 70-те
Отдавна мина времето на бретона, 

който е изправен идеално с пресата или 

е оформен с кръгла четка и лак за коса. 
Заради карантината този в стил 70-те 
пак е на мода. Той е по-дълъг и небре-
жен.

Камила Кабело, например, ни показ-
ва как ще носим бретоните си през ес-
ента Той е по-обемен и пада свободно 
над очите, като страничните му краища 
са по-дълги и може да се премята на раз-
лични страни.

Лоб
Подобно на късия боб, който е една от 

най-търсените прически за 2020 г., тези 
в стил „лоб“ ще са чудесен вариант за ес-
ента. Дължината е по-голяма от боба и 
позволява да се разделя на път по сре-

дата. Тя може да се начупи леко с пяна, 
непосредствено след изсушаване, а не 
да се третира с маша или преса на висо-
ка температура.

Бебешки плитки

Да, оставянето на два кичура отпред 
или сплитането им на ситни плитки се 
завръща. Напомня ни на прическите на 
момичетата от „Spice Girls“, на които мно-
го девойки подражаваха през 90-те.

През есента може да оставите коса-
та си пусната, без да я изправяте пер-
фектно. Освен нейната естествена чуп-
ливост, ще акцентирате с две бебешки 
плитки и път през средата. Друг вариант 
е да я вържете, но като не приглажда-
те и стягате твърде много, като остави-
те плитките или кичурите да падат сво-
бодно.

Снимки: БТА

Изолацията върна на 
мода късите пластове

Прически  
есен 2020:  
5 тренда, които 
да следвате
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М
акар Илон Мъск да пре-
живя един от най-лоши-
те си периоди, когато на 
борсата загуби близо 
10 милиарда долара за 

ден, все пак акциите на компанията му 
за автомобили - Тесла, тази година пра-
вят изумителен възход с почти 400%. 
В същото време друг производител, 
кръстен също на изобретателя Никола 
Тесла, набира скорост и от стартъп за 
производство на електрически ками-
они се превърна в новата изгряваща 
звезда в автомобилната индустрия. От 
началото на юни, след първичното пуб-
лично предлагане на акциите, капита-
лизацията на Nikola сега е 14 милиарда 
долара - повече от Ford и Fiat-Chrysler, 
които са марки с дълга история. Въпре-
ки че Nikola все още

не е пуснал нито една кола
основателят и главният изпълнителен 
директор на компанията Тревър Мил-
тън вече е известен като „втория Илон 
Мъск“, а Nikola - като „Убиецът на Тесла". 
И този път това е доста сериозно, за-
щото никой конкурент на Мъск досега 
не се е радвал на такава популярност и 
любов на инвеститорите.

Основателят на Nikola Тревър Мил-
тън е още по-странен човек и от Илон 
Мъск. Дори годината на неговото раж-

дане не е известна със сигурност: спо-
ред някои данни той е роден през 1981 
г., според други - през 1982 г. Милтън е 
от семейство на мормони - има три се-
стри и брат. Бъдещият бизнесмен полу-
чил религиозно образование и веднага 
след училище прекарал година и поло-
вина на мисионерско пътуване до Бра-
зилия. За разлика от Мъск, Милтън ни-
кога

не завършва щатския 
колеж в Юта

а напуска след първия семестър. Подоб-
но на Илон, той влага пари за електри-
чески автомобили, след като продава 
първия си успешен бизнес проект. През 
2014 г. „Уъртингтън Индъстрис“ купува 
80 процента от компанията му dHybrid 
Systems, която се занимава с производ-

ство на складови съоръжения за втеч-
нен и компресиран природен газ. С те-
чение на времето по-голямата част от 
печалбите му идват от dHybrid Systems, 
нова технология, която прехвърля дви-
гателите на тежки камиони за работа с 
природен газ. Това дава преимущество, 
защото

всеки километър 
от пътя е по-евтин

а вредните емисии са по-малко. Ками-
они, работещи с газ, се предлагат от мно-
го европейски производители, а руски-
ят Kamaz дори участва с газовия камион 
в състезания. Но Милтън искаше повече 
и затова основа през 2014 г. „Моторната 
компания“ в Солт Лейк Сити, столицата 
на Юта, с една цел - да стане Тесла в све-
та на камионите. Още повече, че Милтън 
никога не е крил любовта си към този 
производител на електрически автомо-
били. „Аз съм фен на Тесла от шест годи-
ни. През годините имах два Model S, по-
сле Ягуар I-Pace“, припомня си Милтън.

XКомпанията вече отвя Ford и Fiat Chrysler, оценяват я на $14 млрд.

„Убиецът на Тесла“ – електрическите 
камиони, които застрашават Мъск

Той обаче не може да се движи самос-
тоятелно и за снимките на рекламното 
видео се е наложило да бъде пуснат по 
наклон, за да се създаде ефект на движе-
ние. От Hindenburg Research определят 
като „лъжливи“ твърденията на Милтън, 
че компанията му е успяла да намали 
стойността на производството на водо-
род с 81 процента в сравнение с анало-

зите. В действителност Nikola дори не 
е започвала да произвежда водород. 
Лъжа били и твърденията, че основите 
компоненти на камионите са разработка 
на компанията. Всъщност, те са купени 
от външни доставчици, а във видеото са 
покрити с изолираща лента. Бившият ак-
ционер коментира и подписаното наско-
ро споразумение за стратегическо парт-

ньорство между Nikola Motor и General 
Motors. То щяло да помогне само на ком-
панията на Милтън, тъй като тя ще по-
лучи достъп до технологиите на един от 
големите автомобилни концерни. След 
обвиненията в мошеничество акциите 
паднаха с 11%. Но все още капитализа-
цията на компанията е два пъти по-голя-
ма от тази, например, на Renault.

Пускат първата машина по наклон

Капитализацията на компанията постоянно расте. 

Сн.: ceotodaymagazine.com

Камионите на Милтън не можели да се движат сами, наложило се за реклама да ги пусне по наклон. 
Сн. Sports Grind Entertainment
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За разлика от компанията на Мъск 
обаче, Милтън се насочва към 
електрическите камиони, тъй като 

„те могат да направят повече пари". 
Причината е, че маржът в този бизнес 
е по-висок. Теглото на товарния авто-
мобил обаче е от решаващо значение 
за цената на транспорта. Затова и голя-
мото тегло на батериите винаги е било 
ограничител за развитието на електри-
чески камиони - те не могат да носят 

същото количество товари, както дизе-
лови автомобили. Но Милтън намерил 
решение на проблема. Nikola не съх-
ранява електричество, а го произвеж-
да на борда. В допълнение към елек-
тромотор, камионите на компанията са 
оборудвани с така наречените горивни 
клетки - електрохимично устройство, в 
клетките на което се осъществява хи-
мическа реакция между водород и кис-
лород. В процеса на реакция се про-

извежда постоянен ток и се синтезира 
вода, която след това просто се излива 
на пътя. Кислород за реакцията се из-
точва от въздуха и се охлажда до ни-
ски температури водород под високо 
налягане и се съхранява в резервоари. 
Технологията е известна и има много 
предимства - по-ниската маса, голяма 
скорост на зареждане - резервоарът се 
пълни с водород в рамките на 3-5 ми-
нути.

Новината за приближаването на 
електрическите пикапи до про-
изводство обаче беше помраче-

на от изказвания на бивши акционери 
в компанията Nikola Motor, разработ-
ваща транспортните автомобили. Един 
от тях заяви, че Тревър Милтън е мо-
шеник, както и че рекламата на фир-

мата е изградена на лъжи. Обвинени-
ята дори бяха използвани в анализа на 
Hindenburg Research, която публикува 
доклад за машинациите на Nikola на 
собствения си сайт. От публикацията 
става ясно, че Милтън е назначил брат 
си Травис за ръководител на подраз-
делението за производството на водо-

род, въпреки че той няма нито нужна-
та

квалификация, нито опит в тази 
сфера. Освен това рекламата на нова-
та марка е изградена на лъжи. Пример 
за това е камионът Nikola One, обявен 
за иновационно транспортно сред-
ство.

Nikola сам произвежда 
електричеството си

Приятелски огън

Докато в началото Милтън бо-
готвореше Илон Мъск, днес 
отношенията между двама-

та са в противоположна посока. 
Промяната дойде още през 2017 
г., когато Тесла представи своя 
прототип електрически камион, 
наречен Semi, който силно напо-
добяваше този на One. Месеци по-
късно Милтън заведе дело сре-
щу Тесла за два милиарда долара 
за плагиатство. Компанията на 
Мъск отговори с насрещно дело, 
което оспорва патента за вратата 
на товарния автомобил. Следва-
щият кръг на конфронтацията бе 
премиерата през февруари 2020 
г. на товарния автомобил Nikola 
Badger - директен конкурент Tesla 
Cybertruck. Според създателите 
Badger е по-мощен, с по-дълъг об-
хват, способен да превозва повече 
товари и да тегли по-тежки ремар-
кета. Но засега всичко това е само 
на думи. Както и обещанието, че 
тестването на камиони се очаква 
да започне до края на годината, а 
през 2022 г. първите бройки ще из-
лязат за продажба. Те обаче не са с 
горивни клетки, а с батерии, които 
според Милтън са „революционни 
- с по-малко тегло и по-голям ка-
пацитет". А камионите с горивни 
клетки се чакат поне до 2024 г.

Атаката 
на Semi

Има обаче и съществени недос-
татъци - като липсата на ин-
фраструктура и високата цена. 

Местата за водородно зареждане 
са много малко по света. Например 
в Калифорния през май 2019-а има-
ше едва 41 станции за зареждане с 
водород. Милтън решава да следва 
пътя на Мъск и да поеме изграждане-
то на инфраструктурата. Той каза, че 
в близко бъдеще 700 бензиностанции 
ще бъдат построени в САЩ. В допъл-
нение, Nikola ще произвежда еколо-
гично чист водород, килограм от кой-
то струва по-малко от четири долара, 
което е по-евтино от дизел. Милтън 
вярва, че в близко бъдеще цената ще 
падне под три или дори два долара 
на килограм. Нещо повече, Милтън 
намери начин да направи самия това-
рен автомобил по-евтин, като се обе-
дини с партньор, който вече има гото-
ви части.

Сн.: �eetowner.com

Тревър Милтън вече е известен като втория Илон Мъск. 

Недостатъците 
на водорода

За разлика от компанията на Мъск, Милтън се насочва към електрическите камиони, тъй като „те могат да направят повече пари". 

Сн.: trucknews.com
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„Стилягите“ – непримирими-
те хипстъри на СССР - са 
съществували още в ерата 
на Сталин. Те са измисляли 
всякакви варианти за слу-

шане на забранена музика. Един от тях е 
върху кости.

Те са полудявали за западната култу-
ра - и по-конкретно по джаза, буги-вуги-
то и рокендрола, пише webcafe.

Но през 50-те години в СССР, освен 
ако не притежавате радиоприемник, 
включен в близост до границата, няма 
начин да слушате рокендрол.

Без компактдискове, флашки, интер-
нет или дори аналогови магнетофони, 
с които да се разпространяват редките 
нелегални записи на ограничения брой 
албуми на Чък Бери (примерно), попад-
нали в страната, на „стилягите“ им се на-
лага

да бъдат особено 
изобретателни

Те откриват решение за 
„пиратство“ под формата 
на направени у дома пло-
чи, изобретателно съз-
дадени от експонирани 
рентгенови снимки.

Оттам и този вид раз-
пространение на плочи-
те се нарича „музика на 
костите“.

Тъй като винилът е рядкост 
в Съветския съюз през 50-те годи-
ни, на „стилягите“ им се налага да ровят 

в кофите за боклук на 
болниците и да намират 

изхвърлени рентгено-
ви снимки, които са както 

многобройни, така и евтини.
Използвайки стандартен восъ-

чен резач на дискове, „стилягите“ копи-

рат западните плочи, които успяват да 
преминат през границата на СССР чрез 
сателитни държави като Унгария.

Копието на съответния албум се съз-
дава в рентгеновата снимка, а след това 
се изрязва до форма на груб кръг с но-
жички за маникюр.

След това с цигара се прогаря дупка в 
средата, позволяваща плочата да бъде 
пускана на грамофон.

„Копираше се основно западна музи-
ка“, спомня си Сергей Хрушчов, син на 
Никита Хрушчов - наследника на лидера 
Йосиф Сталин на поста генерален секре-
тар на КПСС.

„Преди магнетофоните се използваше 
рентгенов филм със снимки на кости и 
така се записваше музика „върху кости-
те“.

Този процес е показан в началните 
надписи на руския култов филм от 2008-
ма, наречен „Стиляги“.

X„Пиратството“ се зародило след ровенето в кофите за боклук на болниците

Музика върху кости – как хипстърите  
по времето на Сталин са слушали джаз

Въпреки че може да изглежда стран-
но рентгеновите снимки да се използ-
ват като начин за разпространение на 
нелегални копия на винилови плочи, 
заслужава да се отбележи, че в крайна 
сметка западната музикална индустрия 
също има своя собствена версия на „му-
зиката на костите“.

Този тип носители се наричат „фле-
кси дискове“ и подобно на рентгено-
вите записи, представляват тънки, гъв-
кави плочи от винилови листове, които 
са толкова евтини и лесни за производ-
ство, че се разпространяват в какво ли 
не - от списания до кутии с корнфлейкс.

По очевидни причини обаче флекси 

дисковете в Западна Европа и САЩ не 
са отпечатвани върху истински рентге-
нови филми.

Което е напълно разбираемо - мал-
ко са хората, които биха искали да раз-
глеждат тумора в червата на някой не-
познат, докато похапват от утринния си 
корнфлейкс.

Този тип плочи се възпроизвеждат 
само от едната страна и качеството им 
е ниско.

За сметка на това са изключително 
евтини. Една „плоча“ тогава струва око-
ло една рубла на черния пазар, а сре-
щу пет рубли „стилягата“ получава дву-
странна плоча.

Проблемът е, че понякога „плочата“ 
крие много изненади.

Според книгата на Артемий Троиц-
кий от 1987-ма „Завръщане в СССР: 
истинската история на рока в Русия“, 
плочите с „музика на костите“ често са 
съдържали изненади за слушателя.

„Например няколко секунди аме-
рикански рокендрол, после ироничен 
глас на руски пита: „И какво, мислехте 
си да послушате най-новия саунд, а?". 
Следват нецензурни епитети, адреси-
рани към феновете на модните ритми. 
А после мълчание“.

Скоро се появява цяла нелегална 
мрежа от дистрибутори на „музика на 
костите“, наречена „рентгениздат“.

Западният еквивалент – „флекси дискове“

„Плочите“ 
свирят само от 
едната страна

По аналогия със „самиздата“, кой-
то възпроизвежда цензурирани кни-
ги в съветския блок, „рентгениздатът“ 
копира и разпространява и буквално 

милиони западни плочи.
За жалост съветските вла-
сти в някакъв момент раз-

бират какво се случва - и 
поставят тази практи-
ка извън закона през 

1958 година.
През 1959-та те ликвидират най-го-

лемия кръг от „рентгениздатовци“, а 
през 60-те години Комсомолът - мла-
дежката комунистическа ленинист-
ка организация - организира анти-
западни „музикални патрули“, които 
издирват дистрибутори на „музика на 
костите“ и конфискуват всички рент-
генови плочи, които откриват.

Милиони плочи са копирани по този начин
Сн.: fastcodesign.com, wiki.wildberries.ru

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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„Титаник“ потъва, а оркестъ-
рът продължава да свири. 
Тази сцена се откроява в 
съзнанието на всеки, гледал 
едноименния филм.

Но събитията от холивудската продук-
ция се базират на реалната случка от по-
тъването на кораба. По-любопитното 
е, че оркестърът на борда на „Титаник“, 
който геройски е свирил до самото потъ-
ване на луксозния презокеански лайнер, 
е имал изяви във Варна и София, преди 
да се отправи на злополучното плаване.

През есента на 1911 година в приста-
нище Варна акостира кораб, от който 
слиза британски оркестър. Диригент и 
цигулар е Уолъс Хенри Хартли. По това 
време той вече е известен в Европа, след 
като със своя бенд е кръстосвал Север-
ния Атлантик на корабите близнаци „Лу-
зитания“ и „Мавритания“.

След пристигането си във Варна ор-
кестърът на Уолъс Хартли започва да 
свири в

първокласния за времето 
си ресторант „Грозд“

на входа на Морската градина. Мълва-
та за уменията на бенда бързо стигат до 
София, където музикантите са поканени 
да свирят в новопостроеното Градско 
казино в столицата. Уолъс Хартли прие-
ма работата. Именно докато свири там, 
той получава поканата да тръгне за Са-
утхемптън, откъдето да поеме ангажи-
мента за първото плаване на „Титаник". 

Редно е да се отбележи, че те са били из-
вестни именно като корабни музиканти 
и са имали изяви на други големи плава-
телни съдове.

На борда на кораба бендът се кач-
ва в състав от осем души. Това са Уолъс 
Хартли от Дюсбъри, У.Т. Брайли от Лон-
дон, Д.Ф. Кларк от Ливърпул, Д.Л. Хюм от 
Дъмфрайс, П.Н. Тейлър от Лондон, Д.Ф. 
Удуърд от Хедингтън, френския челист 
Роже Брико от Лил и белгийският ци-
гулар Жорж Кринс от Лиеж. Има реди-
ца интересни, но непотвърдени слухо-
ве за наличието на български музикант 
в състава на Хартли по онова време, но 
те така и не могат да бъдат потвърдени и

остават като 
исторически мит

По-нататък историята е известна – 
през нощта на 14 април 1912 година „Ти-
таник“ се сблъсква с огромен айсберг и 
потъва, а с него и 1500 души пасажери и 
екипажът.

Варненската следа в най-голямата 
морска трагедия е разкрита в докумен-
тално-образователния филм „Гибелта на 
„Титаник и Варна“ от цикъла „Пътуване 
към миналото“, направен за Музея на ис-
торията на Варна. Сценарист на лентата 
е д-р Олег Бенов, а снимковият материал 
е подбран от Християн Облаков. Видео-
монтажът е поверен на Красимир Янев. 
Филмът е изработен преди две години в 
студио „Палас“ по повод 100-годишнина-
та от потъването на „Титаник“.

Оркестърът на „Титаник“ получава  
в София поканата да се качи на кораба
XВ София и Варна са последните ангажименти на музикантите преди злополучното плаване
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Бракоразводно дело. Съпругата:
- Лежа си в леглото, беше много то-

пло и бях отворила прозореца. Мъжът 
ми влезе, отиде до него, погледна, хвана 
нощното шкафче и го изхвърли....

Съпругът:
- Прибирам се и гледам, жена ми лежи 

гола на леглото, прозорецът отворен, 
помислих, че ми изневерява. Погледнах 
през прозореца и виждам, някой бяга. 
Хванах нощното шкафче и го хвърлих по 
него...

Първи свидетел:
- Аз всяка вечер тичам, за да отслабна, 

и по едно време до мен падна едно нощ-
но шкафче...

Втори свидетел:
- Седя си аз в едно нощно шкафче...

  
Психолог вече шести час си говори по 

телефона на доверието с някакъв депре-
сиран тип. Накрая го пита:

- А мислили ли сте за самоубийство?
- Не...
- Ами помислете тогава!

  
Говорят си две блондинки:
- Мими, а ти знаеш ли защо рибите мъл-

чат?
-???
- Ами вкарай си главата в аквариума и 

опитай да кажеш нещо!

  
Между приятели:
- Ей, човече, спомням си навремето 

майка ме изпращаше до магазина с едно 
левче. Аз взимах хляб, сирене, мляко, 
боза, някое списание, 2-3 шоколада и се 
прибирах със сума ти ресто. А пък сега 
няма вече такова нещо! С тези камери по 
магазините...

  
Какво работите?
- Помагам на хората, страдащи от алко-

холна зависимост.
- О! Психотерапевт ли сте?
- Не, продавач на щанда за спиртни на-

питки.

  
Пиян полицай спира пиян шофьор на 

14 февруари.
Полицаят:
- Документите за проверка.
Шофьорът му показва документите.
Полицаят:
- Отворете багажника, моля.

Шофьорът отваря багажни-
ка.

Полицаят:
- Опа, какво е това?
Шофьорът:
- Труп.
Полицаят:
- Виждам, че е труп, а аптеч-

ката къде е?

  
- Плака насън тази нощ.
- Сънувах, че си ме напус-

нала.
- И може ли от това да пла-

чеш...
- Ти веднага се върна...

  
Полицай спира мутра и му казва:
- Дайте си трите имена, моля.
Мутрата, вбесен:
- Ти луд ли си, бе, а аз после как ще се 

казвам?

  
- Ало, Международният валутен фонд?
- Да!
- Обещахте да преведете пари.
- Превеждаме, пари на английски е 

„money“.

  
Двама ще скачат от самолет. Скочили и 

единият пита:
- Няма ли да пускаме парашутите, вече 

виждам планината?
- Няма, рано е.
След пет минути:
- Няма ли да пускаме парашутите, вече 

виждам земята?
- Рано е.
И най-накрая:
- Хайде да пускаме парашутите, ще се 

разбием!
- Е, тебе от 5 метра ли те е страх да ско-

чиш...

  
Разговор между шофьори на дизелаци:
- Трака ти калникът!
- Какво?
- Трака ти калникъттт!
- Какво?
- Викам, че ти трака калникът, бе!
- Какво? Абе, говори по-силно, че ми 

трака калникът и не мога да те чуя!

  
Две приятелки си говорят:
- Нито веднъж не му изневерих!
- Хм, не вярвам, нито веднъж ли?

  
Две блондинки си говорят и едната 

казва:
- Виж каква красива природа.
Другата отговаря:
- Аз от тези дървета нищо не виждам!

Една блондинка влиза в магазин за 
дрехи и почва да лази по земята. Една от 
продавачките я пита:

- Г-жо, какво правите?
Блондинката отговаря:
- Търся ниски цени.

  
На лекоатлетическо състезание. Мята-

не на чук. Единият от спортистите казва 
на приятеля си:

- Днес трябва да се постарая - на трибу-
ната е жена ми.

- И да се стараеш, и да не се стараеш, 
все едно - дотам няма да хвърлиш...

  
Учителката се кара на Иванчо:
- Нима можеш да броиш само до десет? 

Просто идея си нямам какъв ще станеш 
като голям...

- Съдия по бокс!

  
Четвъртък пих, петък - пих, събота 

също пих, а неделята спах, но сънувах, че 
пия!

  
Жена обижда мъжа си:
- Била съм глуха и сляпа, когато се 

омъжвах за теб!
- Виждаш ли от какви болести съм те 

излекувал - отговаря мъжът.

  
Катаджия спира кола с пийнал шо-

фьор. Шофьорът излиза от колата и жал-
но казва:

- Това е, прецаках се...
Катаджията:
- Да се обзаложим на пет стотака, че не 

си?!

  
Докарват в болницата тежко ранен и 

сестрата го пита:
- Катастрофа ли?
- Не, печатна грешка в учебника по хи-

мия.

  
Влиза мъж с дете във фризьорския са-

лон.
- Подстригване? Бръснене?
- И едното, и другото.
След като приключил фризьорът, мъ-

жът казва:
- А сега подстрижете и детето, а аз ще 

отида за вестник.
Минало време, а мъжът не се връща.
- Къде се запиля баща ти? - изгубил 

търпение, казва фризьорът на детето.
- Това въобще не е баща ми - казва из-

плашено детето, - Този чичко дойде при 
мен на улицата и ми предложи безплатна 
подстрижка.

  
Мъж тича в районното и вика:
- Стрелях по тъща си, вкарвайте ме в 

килията!
- Тя умря ли?
- Ако беше умряла, за какво щеше да 

ми е да се крия тук!

- Как мина купонът?
- Скапана работа! След купона Мими 

ме покани у тях на чаша вино. Полафихме 
си малко, после тя изведнъж изгаси лам-
пата и се съблече гола. Веднага разбрах, 
че тя е много уморена и се прибрах вкъ-
щи.

Виц в снимка

- Най-после Жоро изпълни 

своето обещание да не 

влиза в интернет през 

работно време!

- Да, бе! Лъжеш!

- Не, вчера лично го видях 

как целия ден игра карти!

- Честно! Нещо не ми вървеше...

  
- Знаеш ли, че пиенето съкращава жи-

вота двойно?
- Как така?
- Ами ти например на колко години си?
- На 30.
- А ако не пиеше, вече да си на 60!

  
Изпит. Професорът задава въпрос след 

въпрос. Студентът мълчи.
- Добре, последен въпрос: Кой е от-

крил Америка?
Студентът повдига рамене.
- Колумб! - направо крещи преподава-

телят. - Колумб!
Студентът става и тръгва. Преподава-

телят:
- Къде тръгнахте?
- Помислих, че викате следващия.

  
Двама еднояйчни близнаци са на воен-

на комисия. Излиза единият от кабинета 
и другият го пита:

- Кво стана? Взеха ли те?
- Не. Освободиха ме! Негоден!
- Моля те, мини вместо мен. Мързи ме 

да се събличам.
Навил се близнакът. След малко пак из-

лезнал. Другият:
- Кво стана?
- Теб те взеха!

  
- Скъпа, трябва да ти призная нещо... 

Женен съм...
- Как ме изплаши! А аз си помислих, че 

са ти откраднали BMW-то!

  
- Келнер! Каква е тази супа? Мирише на 

бензин!
- Бензин? Значи е картофена. Пилешка-

та ни мирише на лак за дърво.

  
Звъни се във фирма, която се занимава 

с ремонт на компютри:
- Принтерът ми почна да печата лошо!
- Вероятно трябва да се почисти. Това 

струва 15 лева, но можете и вие да проче-
тете инструкцията и да го направите сам.

Клиентът, удивен от такава открове-
ност, пита:

- А вашият шеф знае ли, че така му спъ-
вате бизнеса?

- Даже е негова идеята. Имаме много 
повече приходи, откакто оставяме кли-
ентите в началото сами да отремонтират 
нещо.

  
Докторът:
- Не разбирам защо искате да ви пред-

писвам сънотворни, когато всяка вечер 
до късно сте в кръчмата!

- Не са за мен, а за жена ми!

  
Пиян пациент влиза в кабинета на ле-

кар и пита:
- Кой от вас двамата ще ме прегледа?
- Моля, не влизайте по четирима!

  
Шотландец се прибира към вкъщи с 

бутилка уиски под палтото. Подхлъзва 
се, пада и усеща, че нещо му подмокря. 
Веднага си казва:

- Господи, дано да е кръв!
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
23 - 29 септември 2020 г.

ОВЕН
Вие сте активни и се стараете 
да въплътите в живота първа-
та дошла ви наум идея. Но тъй 
като сте твърде импулсивни 
и самоуверени, напълно въз-

можно е да се скарате с по-възрастни родни-
ни. Възможна е и смяна на местоработата или 
сферата на дейност. В основата на това лежи въ-
трешният ви протест против консерватизма. В 
общуването си с любимия човек не се старайте 
да бъдете сериозни, не предявявайте правата си 
над него. 

РАК
Животът ви е изпълнен с нео-
чаквани събития, но е възмож-
но да ви се наложи да прежи-
веете много разочарования в 
сърдечните дела. По-добре е 

да насочите излишъка от енергията си към об-
завеждането на дома – тогава и отношенията в 
семейството ви се заздравяват. Благодарение на 
плодотворната работа през втората половина на 
периода материалното ви положение значител-
но се подобрява. Проблеми могат да доведат до 
това да изнесете на плещите си огромна работа.

ВЕЗНИ
Хора сте с воля и мобилизи-
райки своята психическа сила, 
сте способни да постигнете 
всичко, каквото сте замисли-
ли. Събития може да посеят в 

душата ви съмнения в правилността на избора 
ви. Вслушвайте се в съветите на приятелите или 
на близък човек. Постарайте се да се въздържа-
те от всичко, което може да нанесе вреда на вас 
и семейството ви. Не е изключено да успеете да 
разширите перспективите на своята дейност и 
да откриете други източници за печалба.

КОЗИРОГ
Ако развиете у себе си положи-
телни качества, то може да при-
добиете необикновен интелект 
и висока изобретателност. Мо-
гат да се появят необикновени 

финансови способности, ако не позволите да бъ-
дете увлечени от неосъществими мечти. Добрата 
новина е, че ще успеете да довършите започнато-
то без бързане и тревоги. Ще спазите уговорените 
срокове, ще получите нови предложения за заетост 
и което е най-хубаво, ще получите полагаемото ви 
се за свършената работа възнаграждение.

ТЕЛЕЦ
В работата си най-много цени-
те независимостта и перспек-
тивата да проявявате творче-
ски подход и да продължите 
обучението си. Не ви се препо-

ръчва обаче да отлагате плащането на данъците 
и дълговете. Животът ви е изпълнен с неочаква-
ни събития, но това особено се отнася за любов-
ните отношения и семейния живот. Нужно ви е да 
се научите да проявявате издръжливост и търпе-
ние, особено при близко или интимно общуване 
с роднините. Доверете се на интуицията си.

ЛЪВ
Способни сте да проявите та-
кава гъвкавост, че винаги да 
излизате сухи от водата. Не 
провокирайте любимия си чо-
век към свади. Възможно е да 

усетите безпричинно недоволство от живота си. 
Може да сте настроени за прекратяване на отно-
шенията и готови за нови срещи и впечатления. 
Концентрирайте се само над най-главното и не 
се отвличайте с дреболии. Възможни са неочак-
вани постъпления на пари, но „лесните“ пари си 
отиват също така леко, както са и дошли.

СКОРПИОН
Ако държите на своите отно-
шения, по-добре е да избягва-
те взривоопасни ситуации и 
да преживеете новото увлече-
ние не наяве, а във фантазиите 

си. Възможно е вашата студенина и равнодушие 
да се разглеждат от близките като нежелание да 
се разберете един друг, което може да доведе до 
неприятности в отношенията. Може да постигнете 
благополучие само при условие, че действате ак-
тивно, съобразявайки се с мнението на околните, 
уважавайки деловите качества на партньорите си.

ВОДОЛЕЙ
Организирайте почивките си 
така, че да сте повече време 
със семейството и с близки-
те си приятели сред природа-
та. Независимо че се славите с 

издръжливостта си, не се натоварвайте с повече 
работни задължения, отколкото сте в състояние 
да понесете. Ще имате повече разговори или 
срещи, свързани с работата или с бизнеса ви, с 
представители на различни институции. Работа-
та ви ще бъде тема на разговори и с приятели, с 
които ще обсъждате вашата позиция или бизнес.

БЛИЗНАЦИ
По-добре ви е да работите 
сами, вашите смели идеи мо-
гат да ви донесат добър доход. 
Възможно е да получите пари 
от завещание. Възможна е с 

нищо необоснована ревност на всеки от партньо-
рите. Брачният ви партньор може да ви упрекне 
незаслужено за това, че не му отделяте достатъч-
но внимание. Възможни са обиди и дълбоко разо-
чарование. Много работа ви се отваря през пър-
вата половина на периода, свързана с изкуство, 
но сте изпълнени с творчески сили да я свършите.

ДЕВА
Периодът се характеризира 
със суета и дребни грижи. Засе-
га не си струва да споделяте с 
приятелите или колегите свои-
те планове за бъдещето, иде-

ите и творческите находки. Ако действията ви се 
окажат спасителни за някого, можете да считате 
този факт като заслужена награда за своите стара-
ния. Изхождайки от самозащитата и отстоявайки 
своята независимост, може да проявите инстинкт 
за разрушение, причинявайки на своите любими 
хора невероятни физически и душевни страдания.

СТРЕЛЕЦ
Възможно е недоразбиране да 
попречат на развитието на лю-
бовните ви отношения. Родни-
ните ви се нуждаят от внима-
ние. Илюзии в партньорските 

отношения и ревност могат да бъдат причина за не-
обмислени обвинения по ваш адрес. Ако допуснете 
пропуски, то може да ви бъде трудно да ги поправи-
те. Периодът може да ви донесе и заблуди. Неблаго-
приятни са годежите и сключването на брак. Егоис-
тични и неискрени хора могат да се възползват от 
вашата непосредственост и безкористност.

РИБИ
Напълно възможно е една нова 
идея или ново предложение 
за работа да възникне имен-
но благодарение на приятели. 
Предстои ви да вземете важно 

решение, свързано с разрешаването на вече въз-
никнал проблем или друга сложна ситуация. Ка-
квато и да е конкретната причина, ще е свързана 
с човек, който има сприхав характер, някой, който 
ви създава напрежение в дома или на работното 
ви място. Може да ви зарадва приятно една изне-
нада, която някой е подготвил за вас.

http://www.prospectlicensing.com/
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Б
ългарка е била готвачка в 
един от ресторантите на 
„Реал“ (Мадрид) на стадион 
„Сантяго Бернабеу“. Софиян-
ката Наталия Михайлова пре-

карала 4 години там и имала близки 
срещи със звездите на отбора по това 
време Кристиано Роналдо, Карим Бен-
зама, Лука Модрич и др.

В този отбор всичко е най, най, най. 
Наричат ги Кралете заради всичко по-
стигнато от 1902 г. досега. Те са рекор-
дьори по спечелени титли в Шампи-
онската лига, номер 1 са в испанското 
първенство и са коронясани за най-ус-
пелия футболен клуб.

Михайлова разказа пред Нова телеви-
зия, че всъщност те били много мили и 
позитивни хора.

„Виждаш ги как минават покрай теб и 
ти се

иска да ги пипнеш 
за късмет

но това, разбира се, е забранено. Исти-
ната е, че това са изключително земни 
момчета, които по никакъв начин не па-
радират с богатството и славата си. За 
Кристиано Роналдо мога да кажа, че е 
луд фен на рибата“, разказва Наталия и 
добавя, че в топ 10 на храните му са лав-
рак и сардини.

„Трябва да се има предвид, че гово-
рим за звезди от световна класа и като 
такива те си имат личен готвач, който от-
говаря за тяхната диета. Аз бях изнена-
дана от тяхното отношение към храна-
та. Да, държат на качествената храна, но 
като цяло не са претенциозни клиенти“, 
споделя още тя.

Мечтата на Наталия като дете била да 
стане „дебела леля готвачка“. Осъщест-
вява я едва 22-годишна, когато започ-
ва да се занимава професионално с ку-
линарство. Припомня си, че попаднала 
при топ готвачи по онова време,

които буквално 
държали ръката й

докато я учат на майсторлък в професи-
ята.

Тя като на шега решава да замине за 
Испания и още по-случайно се озовава 
в кухнята на ресторанта, който често е 
посещаван от играчи и шефове в испан-
ския гранд. Не знае и дума испански, но 
успява да научи езика за едва 4 месеца.

Точно когато е свикнала с обстанов-
ката на стадион „Сантяго Бернабеу “, оп-
итната готвачка решава да се върне в 
България. Тя не само сменя работната 
среда, но се впуска в начинание, което 
на пръв поглед изглежда отдалечено на 
километри от готвенето. В момента На-

талия е студентка четвърти курс в Бо-
гословския факултет, а едновременно с 
това върти свой ресторант в столичния 
квартал „Младост“.

„Защо са ти всички пари и готвене на 
всички звезди, когато не можеш да сгот-
виш на семейството си“, завършва фило-
софски Наталия.

Българка готвила на 
звездите от „Реал“ Мадрид
XНаталия Михайлова споделя каква е любимата 

храна на топ звездата Кристиано Роналдо

Наталия Михайлова

кадър: Нова телевизия

Стадион „Сантяго Бернабеу“ 

Сн. Уикипедия

Кристиано Роналдо 

Сн. Уикипедия

https://www.zneimerlaw.com/
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ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся от-

говорен CDL Hazmat шофьор на ками-

он I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 

Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/

миля. Отлична работна среда с човешко 

отношение. 7737421234 №18098

2017 ХАРТИЕН ЛОГБУК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Предлагам 

работа на хартиен лог бук с 2017 година 

камион с dry van. Pick up/delivery, хуба-

ви мили. Камионът е с 13 скорости. Ми-

нимум 2 години опит са задължителни. 

8476680373 №18028

Chicago + suburbs
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Тър-
сим CDL Driver за регионална работа ( 
не е локална) pick Up и delivery от по-
неделник до петък. Заплащане $300 на 
ден, $1500 на седмица. тел.: 708 953 9035 
Вера №18075
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 53940, Trucking 
company from WI, now haring owner 
operators. Please call us today and learn 
more about our service. Ph.: 608-254-9977 
№18076
LOCAL CDL WORK, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60646, FedEx 
Contractor in Niles, IL is looking for local 
CDL drivers with at least 1 year experience. 
Hours: Monday - Friday 10:30am - 7:30pm 
[with rotating Saturday work]. Paid every 
Friday. Contact Ognian: 630-247-3022 
№18078
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота 
за собственици на камиони!*Midwest 
Accounts!*24/7 Dispatch *Dispatcher с 15 
год. опит в бранша! *Предимно леки то-
вари! *Direct Deposit всеки Петък! *Кар-
ти с Намаление за гориво до $0.70/г. 
Tel:847-483-8787 №18079
CDL DRIVER- OTR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60525, Looking for 
a CDL class A driver for midwest-west runs 
and back.Excellent pay - call 708-372-2576 
for details №18090

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

DRIVERS WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, We are 
hiring CDL drivers - Dedicated drop and 
hook light freight. Paid weekly! •Clean MVR, 
PSP, & DAC reports •No DUI’s or Felonies 
•Honest, Motivated What we off er: •Pay is 
per mile ( depends on experience) •Well 
maintained equipment •Dedicated lanes 
Come and work for the best! If interested, 
call us at (779)717-2647! №18082
НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Българска 
транспортна компания наема шофьо-
ри с чист CDL. Перфектно заплащане и 
условия! Плащаме всяка седмица! Тър-
сим хора, които искат да работят, да се 
развиват и да работят добре в екип! Ако 
ти си този човек, моля обади ни се или 
остави съобщение на (779)717-2647! 
№18084
CDL CLASS A , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Малка 
транспортна компания търси да назна-
чи шофъор за камион 2021 Volvo 760 
стандартно оборудван ( хладилник, печ-
ка, микровълнова и т.н ) DRY VAN товари. 
Заплащане на миля $0.60 всички мили 
платени или на ден. За повече информа-
ция 630-363-7787 №18057
MYPROHELPERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Предлага 
почасова работа за почистване на домо-
ве офиси и общи площи. Опит и собствен 
абтомобил. 224-334-1818 3125931392 
№18027

CONSTRUCTOR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, предлагам 
постоянна работа (5-дена в седмица-
та) за помощник разполагащ с соствен 
транспорт в сверата на строителството 
(бани, кухни, боядисване) 2485589267 
№18088

CDL A OTR DRYVAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Само за 
най-добрите с опит и чисто досие.Специ-
ално отношение. Най-добро заплащане. 
За Контрактор-диспечер с голям опит в 
индустрията. 7734128280 №18095

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

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания търси диспечер за 
работа в офис. За повече информа-
ция - тел.: 847-571-0945. №18071

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 №18069

DRIVERS & O/O NEEDED, 
Цена US$ , Зипкод 60441, CDL Class A 
Driver and Owner-Operators wanted. 
Truck Lease Purchase Available. We 
DO NOT go to NY and North East. Нае-
маме Шофьори и собственици на ка-
миони. Имаме опция за камиони на 
лизинг. НЕ ходим до Ню Йорк И Се-
веро-изток. За повече инфо: work@
jrvlogistics.com и тел.: 630-869-0877 
ext 201 №18093

AСИСТИРАМЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Ако ви 
трябва човек за сетъп, за подпис на 
рейт, или инвойсиране на брокера 
ви, ние от флийтсис ще ви асисти-
раме. Ако диспечера ви напусне 
внезапно, ние имаме диспечери на 
линия да ви покрием. Правим за-
плати на шофьори и оунер-опера-
тори, IFTA, IRP, пермити, манифести 
и вс. каквото е нужно. 8883301139 
№18074

ШОФЬОРИ, OWNER OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания набира шофьо-
ри Class A на дълги дистанции в 48 
щата. Заплащането е за заработена 
седмица или на миля. Търсим соб-
ственици на камиони. За повече 
подробности - тел 847-571-0945. 
Mоля, oставете съобщение, ако не 
отговорим. №18070

LOCAL DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, BDK 
Express предлага работа за локални 
шофьори. Изискване CDL Class A. 
Нужно е желание за работа с кон-
тейнери. Опит с такива е за предпо-
читане, но не е задължителен. Сед-
мични \”steady\” курсове до Grand 
Rapids and Detroit area- dry van. Мо-
жем да предложим почасово запла-
щане. 2069547055 №18087



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

23 - 29 септември 2020 г. 47

DL-A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Small 
company is Looking for a CDL-A Driver 
for Hook and Drop trips. Strating pay is 
0.55cpm . Volvo Automatic truck. Every 
week Direct Deposit + Bonus available! 
More info Call 7739837254 №18030
CDL DRIVER, 
Цена US$ 70.00, Зипкод 60102, Набираме 
шофьори за Pick up/ Delivery с хазмат и 
танкер 0.70 цента на миля .Камиона е 
Волво I shift 2016. 7738182886 №18051
CDL DRIVER WANTED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya 
CDL driver s opit i chist record. Plashtam 
$0.62 na milya, kato za 7 dena garantiram 
$1,800 salary. Korektno i profesionalano 
otnoshenie. 2246591690 №18053
CDL DRIVER, 
Цена US$, Зипкод 60169, Диспечър тър-
си CDL Hazmat шофиор 0,70 cent per 
miles или може и на ден. Заплащане за 
допълнителен PU and Delivery, постоян-
ни курсове. Ще се погрижа да останете 
доволни. 5082926787 №18004
SAFETY/RECRUITER, 
Цена US$0.00, Зипкод 60089, Предлага-
ме работа за Safety/Recruiter. Минимум 
1 година опит.Buff alo Grove IL За повече 
инфо: 847-999-4960 Юлиян 8479994960 
№18008
CLASS C DRIVER , 
Цена US$1,000.00, Зипкод 60074, Тър-
ся шофьор с опит за straight truck 
(class c). Заплащане 35% от оборо-
та($1000-$1500+ на седмица, зависи 
от желанието за каране). 6309301955 
№18012
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отго-
ворен CDL Hazmat шофьор на камион I-
Shift Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко 
отношение. 7737421235 №18022
FEDEX GROUND DRIVER, 
Цена US$300, Зипкод 60194, Търся шо-
фьор за FedEx Ground. Steady work. 
$300 на ден. Doubles endorsement and 
hazmat. 6302903092 №18025
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Owner 
Operators Solos and teams Great discount 
programs 7738990137 №17963
ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механи-
ци на камиони и трейлъри. Опит не е 
задължителен, но е препоръчителен. За 
повече информация, моля позвънете на 
773-656-8076. №17980
CDL- A DRY VAN, 
Цена US$ 82.00, Зипкод 60016, Чист ре-
корд и опит.Каране и почивка по догова-
ряне. За контрактор с 20 г. опит в бизне-
са. Старт- веднага! 7734128280 №17983
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving 
company наема помощници носачи на 
вещи и мебели. Предишен опит не се из-
исква. Full time and part time. Атрактив-
но 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 механи-
ци на камиони и трейлъри. Опит не е 
задължителен, но е препоръчителен. За 
повече информация, моля звъннете на 
773-656-8076. 7736568076 №17885

ШОФЬОРИ И ОУНЪРИ, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60018, M&VK 
Transportation набира контрактори за 
PU/Delivery.26 ft 16 ft, шофиори С клас 
заплащане 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 $0.65 на 
миля. За повече информация се обадете 
на 773-580-4032 №17842
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка 
транспортна компания предлага работа 
за CDL class A шофьори и собственици 
на камиони! *Midwest Accounts! *Strong 
24/7 Dispatch! *Предимно леки товари! 
*Direct Deposit всеки петък! * Намале-
ния за гориво - до $0.70 /галон. Обадете 
се днес! ***847-665-9273 или 847-483-
8787*** 8476659273 №17914
OWNERS ЦЕНИ НАД $3 , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER 
OPERАTORS - Цени над $3 на миля. Ком-
панията предоставя Fuel карти с голе-
ми отстъпки- 40-80 цента на галон, 10% 
диспеч. Заплащане всяка седмица. Моля 
обадете се на 773-538-3818 №17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка 
компания специализирана в премест-
ване на вещи и мебели наема на пълно 
и непълно раб.време.Автомобил е пре-
димство и носи доп.бонус.Атрактивно 
заплащане в брой. Пишете на имейл 
slavtchokerelski@gmail.com или звънне-
те на тел.2243108907-Слави 2243108907 
№17926
ШОФЬОР CLASS C, 
Цена US$ 99,999.00, Зипкод 60074, Тър-
ся шофьор за straight truck до 26000lbs 
(class C). 63093019 17698 55 №17871
ТЪРСЯ CDL ШОФЬОР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся CDL 
шофьор за pick up - delivery. $300 на 
ден или $0.60 за миля. Тел. 8472245462 
8474205350 №17875
ШОФЬОР ЗА FEDEX, 
Цена US$ 122, Зипкод 60007, Търся шо-
фьор за FedEx Ground и UPS за round 
trips. Коректно отношение и добро за-
плащане. 6302903092 №17876
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
СДЛ, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60007, Ново 
Волво предлага 30% от товара с добри 
условия и отношение за двете страни! 
2243882400 №17881
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 РАБОТ-
НИЦИ за склад на фул и парт тайм инфо 
на тел. 847-499-7010, 773 704 2622 и 
hypermicro.com. №17815
ТЪРСИ ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Малка 
trucking company търси диспечър с до-
бър Английски и компютърна грамот-
ност. За повече информация се обадете 
на 773-580-4032 №17821

SERIOZNI SHOFIORI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, 
NABIRAM SHOFIOR ZA REFFER S 
HAZMAT PREPORACHITELNO,ZA 
REDOVNI TOVARI OT IL-ID,HOOK 
AND DROOP V CHICAGO,KAMION 
2020,REMARKETA 2020,ZAPLASHTANE 
PO DOGOVARIANE,3600-4200 MILI NA 
SEDMITZA/ZA OWNERS REDOVNI TOVARI 
VSIAKA SEDMITZA 7738274439 №17822
CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся 
шофьор за 2020 Volvo или Kenworth ав-
томатик с dry van. Хубави мили, лично 
отношение. 8476680373 №17752
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
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предла-
гаме 30% от товарите.Ново волво авто-
матик.Перфектни условия 2243882400 
№17625

АТЛАНТА
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся от-
говорен CDL Hazmat шофьор на ками-
он I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 
Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко 
отношение. Говоря руски, български и 
английски. 7737421234 №18096

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

ФЛОРИДА
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся от-
говорен CDL Hazmat шофьор на ками-
он I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 
Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко 
отношение. Говоря руски, български и 
английски. 7737421234 №18097
ТЪРСЯ ШОФЬОР OTR, 
Цена US$ , Зипкод , Търся шофьор CDL 
A .Камиона е Фридлайнер 2016 с авто-
матична кутия.Ремарке 2019 Dry Van.
Заплащане 55-62 цента!Предлагам и 
обучение за човек без опит! 3213332983 
№18029

COAST TO COAST

NON CDL OWNER\\\’S, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Owner 
Operators Box Trucks & Sprinter Van 
Търсим да си сътрудничим със соб-
ственици на микробуси и камиони 
(Box Trucks/ Straight Trucks/ Sprinter 
Van). Регионални, локални и дълги 
курсове в зависимост от желание-
то Ви. Карти за гориво, съдействие 
при регистрация и застраховка. 
Директен депозит всяка седмица. 
За контакти: Phone: (815) 388 0004 
Cell: (224) 518 7032 2300 E Higgins 
Rd Elk Grove Village, IL 60007 vko@
tangraexpedited.com 2245187032 
№18092

CDL- A DRY VAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Опит и чис-
то досие.За контрактор с 20 год опит в 
бизнеса.Статр- веднага. Каране и почив-
ка по договаряне. 7734128280 №18094
DRIVERS/ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка се-
меина фирма с дълъг опит,търси OTR 
Drivers,седмично от $1800-$2500.Искате 
да сте собственик на камион,0%down 
payment,0% лихва.Честност и корект-
ност. 7738187459 №18062
ШОФЬОРИ В ЛАС ВЕГАС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89118, Набираме 
шофьори на камиони за дроп и хуук в 
Лас Вегас. Вкъщи през ден. Заплащане 
$275 на ден. 6466069181 №17920
NEED HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17109, Need 
housekeepers 3039748716 №17860

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

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. №18063
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
CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да 
Ви замествам в почивните дни.Имам 
опит и препоръки.Намирам се в Mount 
Prospect.Тел.за връзка 224-425-6746 
№17703

ИМОТИ 
Продавам

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
2BDR/2B 1 CAR GARAGE, 
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60110, Great 
area! 2bdr/2bath, 1 car garage, 2nd � oor 
unit in Silverstone Lake, Carpentersville. 
Large Kithchen, walkin closets, washer 
& dryer in the unit, patio w/ lake view. 
6305441808 №18080
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под наем 
напълно реновирани едностайни (1bdr.) 
апартаменти в Arlington Hights IL и във 
Addison IL. Всичко е включено в наема 
освен ток. Тел: 347-543-6879 №18056
ДАВА ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим 
жена самостоятелна стая ЧИКАГО 3 рей-
са 7737463728 №18073
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FOR RENT 1BEDROOM , 
Цена US$1,050.00, Зипкод 60176, FOR 
RENT BRIGHT AND SUNNY 1BEDROOM IN 
SCHILLER PARK. RENT 1050$ INCLUDES: 
HEAT, GAS, WATER, GARBAGE AND 
PARKING. 3124511561 №18006
ЕТАЖ ПОД НАЕМ, 
Цена US$, Зипкод 800, Давам под наем 
долен етаж от къща в Hoff man Estates 
в близост до Golf rd and Higgins rd. 2 
стаи с гараж за една кола или може да 
се ползва за склад по желание. Със са-
мостоятелна баня и тоалетна, достъп до 
пералня и сушилня. Всички сметки са 
включени в цената ( ток, вода, интернет ) 
5082926787 №18009
DAVAM 1BR BASEMENT , 
Цена US$700.00, Зипкод 60131, Davam 
1br basement pod naem v predrgadieto na 
Franklin Park,IL svoboden ot 1vi Septemvri 
za poveche informaciq pishete mi na 224-
770-1402 №18010
СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под 
наем стаи в Des Plaines, IL 7739344547 
№18014
CONDO ARLINGTON HTS, 
Цена US$1,250.00, Зипкод 60004, 2 
Bedroom 1 bath Condo for rent RENT 
INCLUDES HEAT, HOT and COLD WATER 
GARBAGE, PARKING and POOL 6095050341 
№18023
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 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. Асан-
сьор 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 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня с 
трапезария и баня с тоалетна. За контак-
ти: 773-322-3640 7733223640 №17932
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня с 
трапезария и баня с тоалетна. За контак-
ти: 773-322-3640 7733223640 №17934

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES 
PLAINES. Давам под наем oбзавeдeна 
cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Общо полз-
ване на хол и кухня с останалите квар-
тиранти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлю-
чени (вода, електричество, internet, gas, 
пералня и cyшилня) Близo дo Balkanika, 
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $450. За OTR 
шофьори цeнa $380. Депозит за един 
месец. Oт October 1. Oбaдeтe ce на тeлe-
фон 847-222-3412 №17865
POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ 
СЪКВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 
№17859
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES 
PLAINES. Давам под наем oбзавeдe-
на cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, елек-
тричество, internet, gas, пералня и cy-
шилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и 
Maлинчо. Цeнa $450. За OTR шофьори 
цeнa $380. Oт October 1. Oбaдeтe ce на 
тeлeфон 847-222-3412 №17866
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съ-
квартирант за споделяне на двустаен 
апартамент в шилер парк. Собствено 
парко място. Наем 500. Шофьор на ками-
он съм и отсъствам в повечето време. За 
повече информация позвънете на 630 
301 9985 6303019985 №17918
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под 
наем едностайни апартаменти (1bdr) в 
Addison и в Arlington heights. Напълно 
реновирани. Всичко е включено в на-
ема. Само ток се плаща допълнително. 
Тел:347-543-6879. №17869
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60007, Стая под 
наем в Elk Grove Village от 1-ви Октом-
ври. Цена $600 включва газ, вода, гараж; 
пералня и сушилня. За повече информа-
ция- 774-208-4819 №17832
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Об-
заведена стая под наем от приземен 
апартамент с три спални и две бани.
Хол и кухня се ползват общо с остана-
лите квартиранти..В апартамента има 
пералня и сушилня.В наема е включено 
всичко-ток, газ ,вода,интернет,пералня.
Намира се в Elmood parк..Наемът е $500 
7733879465 №17838
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Давам под 
наем едностайни апартаменти (1bdr.) в 
Addison IL и във Аrlington hights IL. Об-
ширни и напълно реновирани. Всичко 
е включено в наема освен ток, който 
се плаща отделно. Тел: 234-543-6879. 
3475436879 №17840
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на 
месец . Телефон за контакти 312-799-
1138 №17848
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на 
месец . Телефон за контакти 312-799-
1138 №17849
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 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 съквартирантка ливин 7737463728 
№17823

ТЪРСИ СЕ НАЕМАТЕЛКА, 
Цена US$ 125.00, Зипкод 60625, Търсим 
съквартирантка на ливин. Телефон за 
контакт 773 746 3728 №17824
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и тераса, 
близо до магазини и магистрали, изгод-
на цена! 8472192272 №17826

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

АВТОМОБИЛНИ КЛЮЧОВЕ, 
Цена US$ 135.00, Зипкод 60056, BG 
AutoGroup Автомобилен техник пред-
лага почти всички видове ключове, 
дистанциони, смарт ключове заедно с 
програмиране за вашият автомобил. Из-
пратете SMS: година, марка, модел. Тел.: 
708-632-7611 №18054
ЯСНОВИДСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ясновидство, ас-
трология, номерология. кабала, лични 
и бизнес прогнози, лечение на карма-
та. Връзка чрез Вайбър. 3590886811646 
№18049
GLEDAM DECA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Gledam 
deca v doma si v Hoff man Estate Predlagam 
domashno sgotvena hrana,mnogo 
igri zabavleniq i razhodki Za poveche 
informaciq 2246591156 №17998
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, Зипкод 0, Mix2 inc.-бо-
яджийски услуги.компания с 
insurance.847-312-2155 8473122155 
№18024
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 ками-
они 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 off 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 ками-
они и трейлъри. За повече информация 
и цени, моля позвънете на 773-656-8076. 
7736568076 №17890
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт 
на техниката във вашия дом.Компютри 
,бяла техника и телевизори.Готови сме 
да ви помогнем. Николай 6302200138 
№17872
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете 
вашите домашни филми като ги преза-
пишете на DVD преди касетите да ста-
нат неизползваеми. Презапис от VHS, 
MiniDV видео касети на DVD. 630-456-
1366 №17805

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

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 45.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie. 
Tel:630 386 5280 №18055
PRODAVAM PALATKA, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, 
PRODAVAM PALATKA \”COLUMBIA\” 4 
MESTNA.IZPOLZVANA E SAMO VEDNAJ I 
E KATO NOVA. TEL: 630 386 5280 №18060
CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Прода-
вам CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009 
/95000MLS перфектна-7000$. Тел.: 312-
722-7479 №17972
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Продавам ри-
фър трейлър уабаш/кериър 2008. Пер-
фектно състояние. 20,000 тотал часове. 
Алуминиеви джанти, уинд скъртс, всич-
ко по окачването 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 
рифер трейлър Wabash-Carrier 2008 го-
дина в идеално техническо състояние. 
Wind skirts, алуминиеви джанти. Ново 
окачване. Нов авs valve. LED светлини. 
Нов seal на компресора ($900). Цена 
$8000. Тел: 234-543-6879. 3475436879 
№17841
2015 GREAT DANE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Продавам 
2015 - Great Dane Dry Van 53 Air Ride PSI 
in� ation system Spare tires carrier Great 
condition for more info call 773-580-4032 
7735804032 №17843
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

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
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ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 950, Зипкод 60169, Давам ед-
ностаен апартамент под наем в Hoff man 
Estates близо до магистралa 90. Наема 
включва паркинг място, гас отопление, 
вода и pool passes. тел.: 224-595-6686 
2245951611 №18031
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Дава се 
стая под наем с собствена баня. Апар-
таментът е двустаен с балкон, паркинг 
място и е оборудван изцяло с нови ме-
бели. 7733875169 №18032

1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Дава се 
1-стаен апт под наем в Елк Гроув на 
втори етаж. Включено отопление. 
Балкон/Паркинг. Огледални гарде-
робни врати. Ламинатен под. Асан-
сьор в сградата. Басейн и фитнес. 
Близо до магистрали/магазини/рес-
торанти/паркове. За информация, 
тел: 2248291787 №18048

ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60156, Обзаве-
дена стая, 240$, всичко включено в 
Антиокс.Имотът граничи с река Фокс 
ривър.Идеално за риболов! За връзка 
тел:2242812020 №17990
1 BR FOR RENT, 
Цена US$1,100.00, Зипкод 60193, 1 BR 
condo in Downtown Schaumburg for 
rent.Heath/Ac,gas,pool,tennis court,2 car 
space,elevator,excellent school. Tenant 
pay only electricity. Criminal and credit 
background check required. 1 mount 
security deposit. 847 343 8526 №18005
ЕТАЖ ПОД НАЕМ, 
Цена US$, Зипкод 800, Давам под наем 
долен етаж от къща в Hoff man Estates 
в близост до Golf rd and Higgins rd. 2 
стаи с гараж за една кола или може да 
се ползва за склад по желание. Със са-
мостоятелна баня и тоалетна, достъп до 
пералня и сушилня. Всички сметки са 
включени в цената ( ток, вода, интернет ) 
5082926787 №18009
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. Асан-
сьор в сградата. Пералното е на същия 
етаж. Близо до магистрали/голям парк/
магазини/ресторанти. За информация, 
тел. 2248291787 2248291787 №17931

СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под 
наем стаи в Des Plaines, IL 7739344547 
№18014
БЕЙСМЪНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня с 
трапезария и баня с тоалетна. За контак-
ти: 773-322-3640 7733223640 №17932
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня с 
трапезария и баня с тоалетна. За контак-
ти: 773-322-3640 7733223640 №17934
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES 
PLAINES. Давам под наем oбзавeдeна 
cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Общо полз-
ване на хол и кухня с останалите квар-
тиранти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлю-
чени (вода, електричество, internet, gas, 
пералня и cyшилня) Близo дo Balkanika, 
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $450. За OTR 
шофьори цeнa $380. Депозит за един 
месец. Oт October 1. Oбaдeтe ce на тeлe-
фон 847-222-3412 №17865
POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ 
СЪКВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 
№17859
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES 
PLAINES. Давам под наем oбзавeдe-
на cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, елек-
тричество, internet, gas, пералня и cy-
шилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и 
Maлинчо. Цeнa $450. За OTR шофьори 
цeнa $380. Oт October 1. Oбaдeтe ce на 
тeлeфон 847-222-3412 №17866
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съ-
квартирант за споделяне на двустаен 
апартамент в шилер парк. Собствено 
парко място. Наем 500. Шофьор на ками-
он съм и отсъствам в повечето време. За 
повече информация позвънете на 630 
301 9985 6303019985 №17918
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под 
наем едностайни апартаменти (1bdr) в 
Addison и в Arlington heights. Напълно 
реновирани. Всичко е включено в на-
ема. Само ток се плаща допълнително. 
Тел:347-543-6879. №17869
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60007, Стая под 
наем в Elk Grove Village от 1-ви Октом-
ври. Цена $600 включва газ, вода, гараж; 
пералня и сушилня. За повече информа-
ция- 774-208-4819 №17832
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Об-
заведена стая под наем от приземен 
апартамент с три спални и две бани.
Хол и кухня се ползват общо с остана-
лите квартиранти..В апартамента има 
пералня и сушилня.В наема е включено 
всичко-ток, газ ,вода,интернет,пералня.
Намира се в Elmood parк..Наемът е $500 
7733879465 №17838
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на 
месец . Телефон за контакти 312-799-
1138 №17848
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на 
месец . Телефон за контакти 312-799-
1138 №17849
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 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 съквартирантка ливин 7737463728 
№17823
ТЪРСИ СЕ НАЕМАТЕЛКА, 
Цена US$ 125.00, Зипкод 60625, Търсим 
съквартирантка на ливин. Телефон за 
контакт 773 746 3728 №17824
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и тераса, 
близо до магазини и магистрали, изгод-
на цена! 8472192272 №17826

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

УРОЦИ ПО ПИАНО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 61801, Online 
професионални уроци по пиано за деца 
над 7 год., преподаване на Български 
или на Англииски. Преподавател с опит 
от България и USA. Зa информациа: 
773-320-3264, www.pianomatova.com 
7733203264 №18085
ЯСНОВИДСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ясновидство, ас-
трология, номерология. кабала, лични 
и бизнес прогнози, лечение на карма-
та. Връзка чрез Вайбър. 3590886811646 
№18049
GLEDAM DECA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Gledam 
deca v doma si v Hoff man Estate Predlagam 
domashno sgotvena hrana,mnogo 
igri zabavleniq i razhodki Za poveche 
informaciq 2246591156 №17998
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, Зипкод 0, Mix2 inc.-бо-
яджийски услуги.компания с 
insurance.847-312-2155 8473122155 
№18024
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 ками-
они 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 off 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 ками-
они и трейлъри. За повече информация 
и цени, моля позвънете на 773-656-8076. 
7736568076 №17890

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

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
FOR SALE BMW X1, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, BMW X1 
xDrive28i 2017 год на 28500 мили,първи 
собственик чист тайтъл без инциден-
ти колата е в гаранция до 03/21/2021 
7739642928 №18077
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 45.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie. 
Tel:630 386 5280 №18055
PRODAVAM PALATKA, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, 
PRODAVAM PALATKA \”COLUMBIA\” 4 
MESTNA.IZPOLZVANA E SAMO VEDNAJ I 
E KATO NOVA. TEL: 630 386 5280 №18060
CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Прода-
вам CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009 
/95000MLS перфектна-7000$. Тел.: 312-
722-7479 №17972
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Продавам ри-
фър трейлър уабаш/кериър 2008. Пер-
фектно състояние. 20,000 тотал часове. 
Алуминиеви джанти, уинд скъртс, всич-
ко по окачването сменено преди по-
малко от година, сийл между двигател 
и компресор нов($900) , abs валв нов.... 
3475436879 №17870
2015 GREAT DANE, 
Цена US$ 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
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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„Ах, каква чудна приро-
да тука, в това непознато 
райче.“ Кой ли не би въз-
кликнал като народния 
поет, щом дойде в Берко-

вица и поеме свежия въздух, вкуси от 
меката балканска вода, от ароматните 
малини, ягоди, кестени и усети нейната 
възрожденска и днешна романтика, ней-
ната задушевна българска атмосфера.

Старинна и съвременна, Берковица 
е свила гнездо под могъщата стряха на 
връх Ком. Когато се гледа от връх Кале-
то, тя изглежда като градче на длан, като 
огромен зелен килим, нашарен от бели-
те домове, изпъстрен с червените багри 
на покривите. Колко щедра е била при-
родата тук! Вековни кестени, букови и 
смърчови гори покриват хълбоците и 
полите на планината. Бистра и пенлива, 
Берковска река шуми в хладната доли-
на. Погледът спира на отсечените скали 
на Врачанския балкан, извива надясно 
към легендарните Тодорини кукли, зани-
ча в Петроханската седловина, на севе-
розапад към Чипровското краище и по-
речията на Огоста и се връща по китната 
долина на река Бързия.

Пшеница и овце 
с червеномеден цвят

отглеждат обитателите на Берковския 
край още от шестото хилядолетие пр.н.е. 
Те дават названията на върхове, на мле-
карски треви - комунига, къпина, и на 
Млечния път (Кумовата слама). Така и до 

днес ги наричат тук.
През желязната епоха - първото хиля-

долетие пр.н.е., Берковският край е оби-
таван от тракийското племе мизи, а през 
средата на хилядолетието тук отсядат 
сродните трибали. Траките изграждат 
крепости по стратегическите височини, 
обработват желязо и плавят злато в по-
речията на Златица и Врещица.

Началото на новата ера се ознамену-
ва с римското господство над местното 
тракийско население. За развитието на 
икономиката и културата през първите 
векове говорят богатите находки в раз-
критата римска вила край с. Калиманица, 
разкопките на Берковското кале.

Преди повече от век Феликс Каниц 
пише: „Берковица има очарователен 
вид. Разположен сред гористи хълмове 
и сенчести усои, разхладен от безкрай-
но течащи води, той без съмнение един 
ден ще стане

място за летен 
отдих

на хората от земите около Дунава.“ Пред-
виждането на Каниц се сбъдва. В начало-
то на нашия век, наред с популярния на-
ционален балнолечебен курорт Вършец, 
добива известност и Берковица като 
планински, климатичен, пък и като пло-
долечебен курорт.

Берковските туристи построяват пър-
вата туристическа хижа в местността По-
коя. Всъщност туристическото движение 
в Берковица започва още след Освобож-
дението от османско иго, когато Иван Ва-
зов повежда дружина от млади берков-
чани към връх Ком.

Над село Бързия, при цепене на гранит 
край реката, бликва минерална вода. За-
почва сондиране и едновременно с това 
се изгражда и балнеолечебница. Наблю-
дават се благоприятни биоенергетични 
условия за лечение, закаляване и спорт. 
Всичко това прави възможно почти це-
логодишното курортно използване на 
тази зона, която е твърде подходяща за 
климатотерапия при сърдечносъдови, 
ендокринни и кожни заболявания, не-
врози, бронхиална астма и др.

Днес националният курорт Берковица 
е една блестяща перла върху зеления гу-
бер в полите на Западна Стара планина, 
която мами любителите на природата, 
на историческите забележителности, на 
красивата панорама.
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FOR RENT 1BEDROOM , 
Цена US$1,050.00, Зипкод 60176, FOR 
RENT BRIGHT AND SUNNY 1BEDROOM IN 
SCHILLER PARK. RENT 1050$ INCLUDES: 
HEAT, GAS, WATER, GARBAGE AND 
PARKING. 3124511561 №18006
ЕТАЖ ПОД НАЕМ, 
Цена US$, Зипкод 800, Давам под наем 
долен етаж от къща в Hoff man Estates 
в близост до Golf rd and Higgins rd. 2 
стаи с гараж за една кола или може да 
се ползва за склад по желание. Със са-
мостоятелна баня и тоалетна, достъп до 
пералня и сушилня. Всички сметки са 
включени в цената ( ток, вода, интернет ) 
5082926787 №18009
DAVAM 1BR BASEMENT , 
Цена US$700.00, Зипкод 60131, Davam 
1br basement pod naem v predrgadieto na 
Franklin Park,IL svoboden ot 1vi Septemvri 
za poveche informaciq pishete mi na 224-
770-1402 №18010
СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под 
наем стаи в Des Plaines, IL 7739344547 
№18014
CONDO ARLINGTON HTS, 
Цена US$1,250.00, Зипкод 60004, 2 
Bedroom 1 bath Condo for rent RENT 
INCLUDES HEAT, HOT and COLD WATER 
GARBAGE, PARKING and POOL 6095050341 
№18023
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 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. Асан-
сьор 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 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня с 
трапезария и баня с тоалетна. За контак-
ти: 773-322-3640 7733223640 №17932
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня с 
трапезария и баня с тоалетна. За контак-
ти: 773-322-3640 7733223640 №17934

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES 
PLAINES. Давам под наем oбзавeдeна 
cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Общо полз-
ване на хол и кухня с останалите квар-
тиранти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлю-
чени (вода, електричество, internet, gas, 
пералня и cyшилня) Близo дo Balkanika, 
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $450. За OTR 
шофьори цeнa $380. Депозит за един 
месец. Oт October 1. Oбaдeтe ce на тeлe-
фон 847-222-3412 №17865
POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ 
СЪКВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 
№17859
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES 
PLAINES. Давам под наем oбзавeдe-
на cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, елек-
тричество, internet, gas, пералня и cy-
шилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и 
Maлинчо. Цeнa $450. За OTR шофьори 
цeнa $380. Oт October 1. Oбaдeтe ce на 
тeлeфон 847-222-3412 №17866
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съ-
квартирант за споделяне на двустаен 
апартамент в шилер парк. Собствено 
парко място. Наем 500. Шофьор на ками-
он съм и отсъствам в повечето време. За 
повече информация позвънете на 630 
301 9985 6303019985 №17918
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под 
наем едностайни апартаменти (1bdr) в 
Addison и в Arlington heights. Напълно 
реновирани. Всичко е включено в на-
ема. Само ток се плаща допълнително. 
Тел:347-543-6879. №17869
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60007, Стая под 
наем в Elk Grove Village от 1-ви Октом-
ври. Цена $600 включва газ, вода, гараж; 
пералня и сушилня. За повече информа-
ция- 774-208-4819 №17832
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Об-
заведена стая под наем от приземен 
апартамент с три спални и две бани.
Хол и кухня се ползват общо с остана-
лите квартиранти..В апартамента има 
пералня и сушилня.В наема е включено 
всичко-ток, газ ,вода,интернет,пералня.
Намира се в Elmood parк..Наемът е $500 
7733879465 №17838
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Давам под 
наем едностайни апартаменти (1bdr.) в 
Addison IL и във Аrlington hights IL. Об-
ширни и напълно реновирани. Всичко 
е включено в наема освен ток, който 
се плаща отделно. Тел: 234-543-6879. 
3475436879 №17840
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на 
месец . Телефон за контакти 312-799-
1138 №17848
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на 
месец . Телефон за контакти 312-799-
1138 №17849
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 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 съквартирантка ливин 7737463728 
№17823

ТЪРСИ СЕ НАЕМАТЕЛКА, 
Цена US$ 125.00, Зипкод 60625, Търсим 
съквартирантка на ливин. Телефон за 
контакт 773 746 3728 №17824
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и тераса, 
близо до магазини и магистрали, изгод-
на цена! 8472192272 №17826

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

АВТОМОБИЛНИ КЛЮЧОВЕ, 
Цена US$ 135.00, Зипкод 60056, BG 
AutoGroup Автомобилен техник пред-
лага почти всички видове ключове, 
дистанциони, смарт ключове заедно с 
програмиране за вашият автомобил. Из-
пратете SMS: година, марка, модел. Тел.: 
708-632-7611 №18054
ЯСНОВИДСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ясновидство, ас-
трология, номерология. кабала, лични 
и бизнес прогнози, лечение на карма-
та. Връзка чрез Вайбър. 3590886811646 
№18049
GLEDAM DECA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Gledam 
deca v doma si v Hoff man Estate Predlagam 
domashno sgotvena hrana,mnogo 
igri zabavleniq i razhodki Za poveche 
informaciq 2246591156 №17998
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, Зипкод 0, Mix2 inc.-бо-
яджийски услуги.компания с 
insurance.847-312-2155 8473122155 
№18024
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 ками-
они 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 off 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 ками-
они и трейлъри. За повече информация 
и цени, моля позвънете на 773-656-8076. 
7736568076 №17890
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт 
на техниката във вашия дом.Компютри 
,бяла техника и телевизори.Готови сме 
да ви помогнем. Николай 6302200138 
№17872
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете 
вашите домашни филми като ги преза-
пишете на DVD преди касетите да ста-
нат неизползваеми. Презапис от VHS, 
MiniDV видео касети на DVD. 630-456-
1366 №17805

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

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 45.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie. 
Tel:630 386 5280 №18055
PRODAVAM PALATKA, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, 
PRODAVAM PALATKA \”COLUMBIA\” 4 
MESTNA.IZPOLZVANA E SAMO VEDNAJ I 
E KATO NOVA. TEL: 630 386 5280 №18060
CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Прода-
вам CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009 
/95000MLS перфектна-7000$. Тел.: 312-
722-7479 №17972
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Продавам ри-
фър трейлър уабаш/кериър 2008. Пер-
фектно състояние. 20,000 тотал часове. 
Алуминиеви джанти, уинд скъртс, всич-
ко по окачването 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 
рифер трейлър Wabash-Carrier 2008 го-
дина в идеално техническо състояние. 
Wind skirts, алуминиеви джанти. Ново 
окачване. Нов авs valve. LED светлини. 
Нов seal на компресора ($900). Цена 
$8000. Тел: 234-543-6879. 3475436879 
№17841
2015 GREAT DANE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Продавам 
2015 - Great Dane Dry Van 53 Air Ride PSI 
in� ation system Spare tires carrier Great 
condition for more info call 773-580-4032 
7735804032 №17843
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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ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 950, Зипкод 60169, Давам ед-
ностаен апартамент под наем в Hoff man 
Estates близо до магистралa 90. Наема 
включва паркинг място, гас отопление, 
вода и pool passes. тел.: 224-595-6686 
2245951611 №18031
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Дава се 
стая под наем с собствена баня. Апар-
таментът е двустаен с балкон, паркинг 
място и е оборудван изцяло с нови ме-
бели. 7733875169 №18032

1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Дава се 
1-стаен апт под наем в Елк Гроув на 
втори етаж. Включено отопление. 
Балкон/Паркинг. Огледални гарде-
робни врати. Ламинатен под. Асан-
сьор в сградата. Басейн и фитнес. 
Близо до магистрали/магазини/рес-
торанти/паркове. За информация, 
тел: 2248291787 №18048

ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60156, Обзаве-
дена стая, 240$, всичко включено в 
Антиокс.Имотът граничи с река Фокс 
ривър.Идеално за риболов! За връзка 
тел:2242812020 №17990
1 BR FOR RENT, 
Цена US$1,100.00, Зипкод 60193, 1 BR 
condo in Downtown Schaumburg for 
rent.Heath/Ac,gas,pool,tennis court,2 car 
space,elevator,excellent school. Tenant 
pay only electricity. Criminal and credit 
background check required. 1 mount 
security deposit. 847 343 8526 №18005
ЕТАЖ ПОД НАЕМ, 
Цена US$, Зипкод 800, Давам под наем 
долен етаж от къща в Hoff man Estates 
в близост до Golf rd and Higgins rd. 2 
стаи с гараж за една кола или може да 
се ползва за склад по желание. Със са-
мостоятелна баня и тоалетна, достъп до 
пералня и сушилня. Всички сметки са 
включени в цената ( ток, вода, интернет ) 
5082926787 №18009
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. Асан-
сьор в сградата. Пералното е на същия 
етаж. Близо до магистрали/голям парк/
магазини/ресторанти. За информация, 
тел. 2248291787 2248291787 №17931

СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под 
наем стаи в Des Plaines, IL 7739344547 
№18014
БЕЙСМЪНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня с 
трапезария и баня с тоалетна. За контак-
ти: 773-322-3640 7733223640 №17932
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня с 
трапезария и баня с тоалетна. За контак-
ти: 773-322-3640 7733223640 №17934
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES 
PLAINES. Давам под наем oбзавeдeна 
cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Общо полз-
ване на хол и кухня с останалите квар-
тиранти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлю-
чени (вода, електричество, internet, gas, 
пералня и cyшилня) Близo дo Balkanika, 
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $450. За OTR 
шофьори цeнa $380. Депозит за един 
месец. Oт October 1. Oбaдeтe ce на тeлe-
фон 847-222-3412 №17865
POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ 
СЪКВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 
№17859
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES 
PLAINES. Давам под наем oбзавeдe-
на cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, елек-
тричество, internet, gas, пералня и cy-
шилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и 
Maлинчо. Цeнa $450. За OTR шофьори 
цeнa $380. Oт October 1. Oбaдeтe ce на 
тeлeфон 847-222-3412 №17866
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съ-
квартирант за споделяне на двустаен 
апартамент в шилер парк. Собствено 
парко място. Наем 500. Шофьор на ками-
он съм и отсъствам в повечето време. За 
повече информация позвънете на 630 
301 9985 6303019985 №17918
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под 
наем едностайни апартаменти (1bdr) в 
Addison и в Arlington heights. Напълно 
реновирани. Всичко е включено в на-
ема. Само ток се плаща допълнително. 
Тел:347-543-6879. №17869
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60007, Стая под 
наем в Elk Grove Village от 1-ви Октом-
ври. Цена $600 включва газ, вода, гараж; 
пералня и сушилня. За повече информа-
ция- 774-208-4819 №17832
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Об-
заведена стая под наем от приземен 
апартамент с три спални и две бани.
Хол и кухня се ползват общо с остана-
лите квартиранти..В апартамента има 
пералня и сушилня.В наема е включено 
всичко-ток, газ ,вода,интернет,пералня.
Намира се в Elmood parк..Наемът е $500 
7733879465 №17838
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на 
месец . Телефон за контакти 312-799-
1138 №17848
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на 
месец . Телефон за контакти 312-799-
1138 №17849
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 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 съквартирантка ливин 7737463728 
№17823
ТЪРСИ СЕ НАЕМАТЕЛКА, 
Цена US$ 125.00, Зипкод 60625, Търсим 
съквартирантка на ливин. Телефон за 
контакт 773 746 3728 №17824
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и тераса, 
близо до магазини и магистрали, изгод-
на цена! 8472192272 №17826

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

УРОЦИ ПО ПИАНО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 61801, Online 
професионални уроци по пиано за деца 
над 7 год., преподаване на Български 
или на Англииски. Преподавател с опит 
от България и USA. Зa информациа: 
773-320-3264, www.pianomatova.com 
7733203264 №18085
ЯСНОВИДСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ясновидство, ас-
трология, номерология. кабала, лични 
и бизнес прогнози, лечение на карма-
та. Връзка чрез Вайбър. 3590886811646 
№18049
GLEDAM DECA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Gledam 
deca v doma si v Hoff man Estate Predlagam 
domashno sgotvena hrana,mnogo 
igri zabavleniq i razhodki Za poveche 
informaciq 2246591156 №17998
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, Зипкод 0, Mix2 inc.-бо-
яджийски услуги.компания с 
insurance.847-312-2155 8473122155 
№18024
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 ками-
они 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 off 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 ками-
они и трейлъри. За повече информация 
и цени, моля позвънете на 773-656-8076. 
7736568076 №17890

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

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
FOR SALE BMW X1, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, BMW X1 
xDrive28i 2017 год на 28500 мили,първи 
собственик чист тайтъл без инциден-
ти колата е в гаранция до 03/21/2021 
7739642928 №18077
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 45.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie. 
Tel:630 386 5280 №18055
PRODAVAM PALATKA, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, 
PRODAVAM PALATKA \”COLUMBIA\” 4 
MESTNA.IZPOLZVANA E SAMO VEDNAJ I 
E KATO NOVA. TEL: 630 386 5280 №18060
CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Прода-
вам CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009 
/95000MLS перфектна-7000$. Тел.: 312-
722-7479 №17972
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Продавам ри-
фър трейлър уабаш/кериър 2008. Пер-
фектно състояние. 20,000 тотал часове. 
Алуминиеви джанти, уинд скъртс, всич-
ко по окачването сменено преди по-
малко от година, сийл между двигател 
и компресор нов($900) , abs валв нов.... 
3475436879 №17870
2015 GREAT DANE, 
Цена US$ 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
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

Берковица – градче като 
длан под могъщия Ком
XВ началото на миналия век тя се превръща в планински и лечебен курорт

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Най-отличителният архитектурен 
паметник в центъра на града - негов 
символ и емблема - е старинната ча-
совникова кула.

Строена е през 1762-1764 г. и е ви-
сока 21,42 м, но имената на майсто-
рите не са известни. Тясна дървена 
стълба извежда до върха на кула-
та, където са монтирани часовнико-
вият механизъм и камбаната. Кулата 
е увенчана с островърха шапка, по-
крита с ламарина. Най-отгоре е по-

ставена от тогавашните власти ме-
талическа емблема - полумесец и 
знаме. Върху нея на 4 декември 1877 
г. руски войник привързва бронзов 
кръст, израз на победата над Турция.

Часовниковата кула - съвремен-
ница на Паисиевата история, днес 
се издига като пилон над спокой-
ния градски площад. Часовникът не-
изменно измерва времето с медения 
си звън и съобщава, че го има бъл-
гарското.

Часовниковата кула

Иван Вазов живее в Берковица 
около година и половина - през 1879-
1880 г. Тогава той е млад, но вече из-
вестен поет, пристигащ, за да поеме 
задълженията си на председател на 
окръжния съд. В Берковица той попа-
да сред красива и девствена природа 
и сред оригинални личности, които 
се съдят за имоти, клевети и кучета и 
които по-късно стават персонажи от 
негови произведения.

Вазов признава, че това е един от 
най-плодотворните периоди от жи-
вота му. Той записва много народни 
песни, предания, легенди, действи-

телни случки, разкази на участни-
ци или очевидци на едно или друго 
събитие и използва това градиво за 
своето творчество.

Къщата музей „Иван Вазов“ е откри-
та през 1957 г. Правят впечатление 
нейната украса и наредба. На горния 
етаж вниманието привлича резбова-
ният потон в голямата одая с дола-
пи, камина, стенописи и миндерлъци. 
След основен ремонт на 15 февруари 
1980 г. е открита новата експозиция 
на музея. Тя запознава с целия твор-
чески път на поета, но главно място 
е отделено на берковския му период.

Вазов и Берковица 
са неделими
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Бананов кекс с кисело мляко

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: МАТИНО. Арека. Арам. Ракитово. Аналема. Накат. Саган 
(Франсоаз). Котак. Латина. Опора. ИРА. Медина. “Узана”. “Анар”. Лава. Орех. 
ДЕРО. Ре. Наган. Нивалин. Пит (Брад). Лин. Накип. Ма. Пиридин. СОМАТ. 
Во. Пи- рат. Мита. “Атила”. Фенол. Малимо. Етал. Далавера. Анера. Мит. 
Ранина. Атанас. Анасон. Метан. “Ра”. Бисе (Жаклин). Иносан. Ноко. Кемал 
(Намък). Варава. Ама. Ковачев (Олег). Теке. Алан. Натаван (Хуршудбану). 
Лекова (Николина). Но. Ор (Робърт). Рада. Ана. АМ. Мед. Кафе. Аретино 
(Пиетро). Пик. Линотип. Гамен. Кесар. РЕНО. Ирала (Доминго). “Маракана”. 
Апенини. 

ОТВЕСНО: Паралелепипеди. Икономика. “Така,Да!”. Ирина Тасева. Екер. 
Сикатив. Тирол. Нематод. Са. Нитинан. Далара (Чарлз). Ачар. Лак. Вот. 
“На”. Алит. Василев (Милчо). Кира. Оса. Огин. “Менон”. Варан. Тава. Уран. 
Маринов (Никола). Нафора. Рогозен. СИЛАН. САТ. Дете. Не. Апах. Ноти. 
Амарела. “Ина”. Канон. “На мама”. Енаке (Стела). Апоп. МАН. Радика. Онат 
(Илхан). Векар. Ака. “Евита”. Етана. Онегин (Евгений). Вало. Арап. ТЕРАНО. 
Аватари. Ретинол. Витан. Кала. Иман. Камара. “Имола”. АРОМА. Анели 
(Джовани). “Макарена”. Алиса. Анемона. 

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

3 яйца се разбиват на висока ско-
рост за минута с миксер. Добавя 
се 1 1/2 ч.ч. – около 180 г - захар 

и се разбива за 3-4 мин. Тогава се при-
бавя 125 г меко масло и 1 капсула ли-
монова есенция или настъргана кора-
та на 1 лимон и се разбива за минута на 
средна скорост.

1 ч.ч. кисело мляко - 200 г - се поръс-
ва с 1/2 ч.л. сода бикарбонат и се раз-
бърква. Оставя се за минута да шупне.

3 банана се обелват и пасират заедно 
с киселото мляко. Сместа се слага при 
разбитите яйца и хубаво се размесва.

Накрая се добавя пресято 250 г 
брашно, щипка сол, 1 ч.л. бакпулвер и 
на ниски обороти се разбива добре с 
миксер.

Сместа се слага в кръгла 24 см тавич-
ка. Може да го „нашарите“ с малко ка-
као. Кексът се пече на 180 С в предва-
рително загрята фурна. Ако тавата не е 
с добро покритие, се намазнява с мас-
ло и поръсва с брашно, преди да се 
сипе сместа за печене.

Да ви е сладко!  

Супа топчета от пиле
Ще ви сгреем с класиката, но ни-

ско калорична и с диетично пи-
лешко бяло месо. Вкусна е, оп-

итайте!
Пасираме 200 г пилешко филе от гър-

ди заедно с останалите продукти за 
топчетата - 50 г кромид лук, 3-4 стрък-
чета магданоз, 1 белтък, 1 непълна с.л. 
натурално нишесте, 1 ч.л. сол, черен пи-
пер по желание, но без 4-те с.л. кръгъл 
ориз. Оставяме сместа да престои за 
кратко.

Приготвяме бульона. Нарязваме 2 
моркова, 1 глава кромид лук и няколко 
резена целина на кубчета, които поста-
вяме в тенджера със студена вода. По-
соляваме на вкус и варим под капак за 
5-6 мин.

Към пилешката кайма сега добавяме 
и 4-те с.л. ориз, като размесваме добре. 

С намаслени ръце оформяме топчета, 
които поставяме във врящия бульон.

Добавяме наситнени 1 ч.ч. домати, 
поливаме с 2 с.л. олио. Варим на тих 
огън, под капак, в продължение на 20 
мин.

В самия край прибавяме 1 шепа фиде 
и варим още 5 мин. Поръсваме със сит-
но нарязани стръкчета целина и магда-
ноз, след 1-2 мин. оттегляме тенджера-
та от котлона.

В купа разбиваме 1 жълтъка заед-
но с 4-5 с.л. кисело мляко. Наливаме на 
тънка струйка поне 500 мл от горещия 
бульон на супата, като енергично раз-
бъркваме с тел. Оттегляме тенджера-
та от котлона, изчакваме 1-2 мин., след 
което връщаме застройката, като я на-
ливаме на тънка струйка. Поднасяме 
супата, докато е още гореща.
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Н
ай-красивата и силна лю-
бов си остава невъзмож-
ната. Едни от най-великите 
шедьоври в литературата 
разказват точно за нея. Точ-

но тя преобръща света на двама, кара 
ги понякога да вършат безразсъдства. 
Никоя друга любов не е вечна, освен 
невъзможната. Тя е различна от неспо-
делената, която в крайна сметка вре-
мето успява да изтрие. По някое време 
оставаш в компанията на самотата и се 
примиряваш, че невъзможната любов 
умира трудно, а понякога дори се пре-
връща в безсмъртна.

Той е национална светиня, няма град 
без негов паметник. Баща му, митничар 
в Солун, се надява синът му да стане ви-
ден политик и с цената на много уси-
лия и жертви успява да го изучи в офи-
церско училище. Заради отличните си 
оценки по математика съучениците му 
го наричат Кемал – зрял, съвършен. По-
късно хората ще го нарекат Ататюрк. 
„Бащата на нацията“ успява да изведе 
Турция от мрака на религиозния фана-
тизъм и да изгради модерна държава.

Да, правилно, това е Кемал Ататюрк. 
Едва ли има човек, който да не е чувал 
за него. Това обаче, което не всички зна-
ят, е, че голямата и единствена любов на 
бащата на турската нация е една краси-
ва българка – Димитрина Ковачева.

Има толкова много разкази за любо-
вта между Кемал и красивата Мити, че 
днес е трудно да се разграничи митът 
от истината. Все пак тяхната история е 
завладяваща, истинска и изпълнена с 
много силна и пламенна любов,

която остава с двамата 
до самия им край...

Майор Мустафа Кемал идва в София 
на 28 октомври 1913 г. като военен ата-
ше. Той е на 32 години – висок, кра-
сив и общителен. Преди това е бил във 
Франция и е приел европейския мани-
ер на живот. Умният и обаятелен офи-
цер става близък приятел с редица бе-

лежити българи. Сред тях е и д-р Васил 
Радославов, който по-късно става ми-
нистър-председател.

Месец след пристигането си в в Со-
фия Ататюрк среща любовта на живо-
та си. С 21-годишната красавица Дими-
трина Ковачева са представени един на 
друг в Градското казино в края на ноем-
ври 1913 г. И двамата са като омагьоса-
ни един от друг. Турският военен аташе 
е очарован от усмивката, излъчването 
и изключителната начетеност на Мити, 
както викат на галено на изящното мо-
миче. Тя току-що се е върнала от обу-
чение в странство. В швейцарския град 
Нюшател е изучавала литература и му-
зика.

„Една от най-хубавите българки, вдъ-
хновила бележити мъже и поети“, казва 
за нея писателката Лиляна Серафимова 
в своя книга, където за първи път раз-
казва невероятната им любовна исто-
рия, изскочила от архивите и спомени-
те на съвременници. Описва Мити така: 
„Имаше миловидно лице, руси къдрави 
коси и тъмнокафяви очи, които гледа-
ха ту с чистотата на дете, ту с палавата 

закачливост на пораснала девойка, ту с 
нежна, едва доловима меланхолия, не-
присъща на възрастта й“.

Има само една „малка“ подробност,

която е фатална 
за двамата влюбени

Димитринка е втората дъщеря на до-
скорошния военен министър ген. Сти-
лиян Ковачев. Той е българският вое-
началник, който по-рано същата година 
е разгромил жестоко турската армия в 
битката при Булаир, която е прелюдия 
към триумфа с превземането на Од-
рин. Оказва се, че само преди година, 
по време на Балканската война, двама-
та с Кемал са били противници от двете 
страни на фронта...

Чуждите кореспонденти наричат 
Мити „Българската роза“. Тя често изна-
ся дарителски концерти пред елита и 
Кемал, който боготвори класиката.

На новогодишния бал в двореца той 
се появява в униформата на еничарин, 
изписана от музей в Истанбул специал-
но за случая. Кани Мити на танц и всич-
ки се отдръпват, за да се насладят на 
красивата двойка.

Това е началото

на красивата им 
романтична любов...

Във всяка възможна свободна мину-
та са заедно. Любимото място и на два-
мата е Боянският водопад. Обичат да 
правят дълги разходки в Борисовата 
градина. Мити обожава пързалянето с 
кънки, Кемал я чака на езерото „Ариа-
на“... Един прекрасен ден младият офи-
цер предлага брак на Димитрина. Също 
лудо влюбена в него, тя приема и се на-
дява баща й с радост да се съгласи на 
този брак.

Все по-уверен, че Мити е любовта на 
живота му, Кемал премисля как да из-
бегне пречките за евентуален брак по-
между им. Един ден, когато в дома на 
Мити пие кафе с баща й, той чистосър-
дечно го моли за ръката за дъщеря му. 
Генерал Ковачев обаче смята, че Мити 
няма да понесе условностите на друга 
религия. Бащата е категоричен: „Съжа-
лявам, но има неща, които са предвари-
телно обречени.“

И Мустафа Кемал си тръгва огорчен, 
но продължава да се вижда тайно с нея 
чак до април 1915 г. Софийска клюка от 
онова време твърди, че Кемал дава и 
последната си стотинка, за да изпрати 
на Мити като прощален подарък един 
файтон, пълен с рози.

На 29 октомври 1914 г. обаче Турция 
се включва във войната на страната на 
Германия и Австро-Унгария, а през 1915 
г. Ататюрк, вече подполковник, полу-
чава заповед да се върне в Истанбул. 
После тайно идва и повторно иска ръ-
ката на любимата си. Генерал Ковачев 
пак отказва и прибързано я сгодява за 
инженер от Русе. Тя припада и връща 

Обречената любов на  
Кемал Ататюрк и 
българката Димитрина
XБагряна: „Разбрах, че не аз съм в неговите прегръдки – той прегръщаше Мити“

Мити (седнала) със своя приятелка

Сн. Wikipedia

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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пръстена, но се подчинява на волята на 
баща си и се разделя с Кемал. По-късно 
се омъжва за заможния адвокат Деян 
Деянов, станал по-късно депутат. От 
него има три деца – Анна, Олга и Тодор.

Мити преживява много 
житейски драми

Градска легенда гласи, че Мити се по-
болява след отказа на баща си. След 9 
септември 1944 г. съпругът й получава 
смъртна присъда. В последния момент 
името му е изтрито от списъците. Двама-
та са интернирани в Делиормана, а иму-
ществото им е конфискувано. 

Макар че Димитрина никога не гово-
ри пред мъжа и децата си за своето ми-
нало, в душата й е останала искрата на 
любовта й към Кемал. Тя следи събития-
та в Турция, изрязва съобщения за него 
и ги пази в тетрадка.

Двамата с Мити не си пишат и не под-
държат връзка, но Ататюрк винаги знае 
какво се случва с любимата му и дис-
кретно се интересува от съдбата й. Ата-
тюрк минава през България на няколко 
пъти вече като ръководител на турската 
държава, но никога повече не се среща 
с Мити. Само веднъж изпраща романа 
„Чучулигата“ на турския класик Решат 
Нури в оригинал с молба да го издаде 
в България. Димитрина наема прево-
дач и вестник „Зора“ помества романа с 
продължение в изпълнение на негово-
то желание.

Димитрина Ковачева умира от рак на 
стомаха на 80 години, сутринта на 9 ав-
густ 1966 г.

През целия си живот 
не говори за Ататюрк

затова и никой от семейството и близ-
ките й не подозира за голямата им лю-
бов. И въпреки че си е забранила да го 
споменава до края на дните си, часове 
преди да си отиде от този свят, тя споде-
ля: „Тази нощ сънувах Кемал…“.

Според близки на Ататюрк той също 
не я забравя до края на живота си. Дори 
и по време на най-голямата си слава 
се интересува дискретно от съдбата й. 

Първият турски президент, който въ-
вежда латинската азбука, забранява фе-
совете и шамиите, заменя старите ре-
лигиозни фамилии с модерни имена и 
дава права на жените, много се радва, 
когато чува българска реч. Когато Коо-
перативният музикален театър гастро-
лира в Истанбул, ги кани в имението си 
и откупува всички представления, за да 
могат хората да влизат безплатно.

Друг път група български писате-
ли са на посещение в Турция. Сред тях 
е и Елисавета Багряна. Ататюрк я кани 
на вечеря. По-късно в спомените си го-
лямата поетеса пише: „Той ме покани 
на танц. Погледна ме в очите толкова 
мило, топло и каза: „Оставих сърцето си 
в България. Кажете ми как сега живее 
Мити?“ „Добре е, споделя самотата си 
със съпруг“, отвърнах и разбрах, че не 
аз съм в неговите прегръдки – той пре-
гръщаше Мити.“

Ататюрк умира на 57 г. 
и в самота

Обичта на Ататюрк към Димитрина е 
коментирана от всички днешни турски 
историци. Блузата, с която българката 
танцува с него на паметния бал, близки-
те й предават в музея на Ататюрк в Ан-
кара. Първият турски президент умира 
на 10 ноември 1938 г. от чернодробна 
цироза само на 57 г. Днес стаята му в ис-
танбулския дворец Долмабахче е запа-
зена в автентичния си вид. Дори часов-
никът е заковал стрелките си на часа на 
неговата смърт – 9,05 часа.

Кемал все пак има един брак, който 
е сключил по политически причини с 
красивата млада и образована турки-
ня Латифа през 1923 г. Тя е дъщеря на 
богат търговец и е следвала право в Па-
риж. Според историците Кемал е поко-
рен от нейната недостъпност. Латифа 
не искала да бъде просто една от мно-
гобройните му любовници. „Освободи-
телят на турците“ прави предложение 
на девойката и тя се съгласила да се 
омъжи за него. Предполага се, че раз-
ногласията между съпрузите са били 
предизвикани от пристрастието на Ата-
тюрк към алкохола. Почти не живеят 
под един покрив и

две години по-късно 
бракът е разтрогнат

Съществуват още няколко версии за 
разрива на семейството, случил се две 
години след сватбата им. Според една-
та Ататюрк сам изгонил съпругата си 
от Анкара и до смъртта му през 1938 г. 
Латифа се надявала, че той ще проме-
ни решението си. Според друга версия 
инициатор на раздялата станала самата 
съпруга, която не могла да издържи по-
стоянното чувство за вина, което Кемал 
изпитвал след самоубийството на своя 
бивша любовница.

Разказва се, че той купува къщата на 
генерал Ковачев като спомен за своя-
та любима. Казват още, че след смъртта 
му сред личните му вещи е имало една-
единствена снимка – тази на българка-
та Димитрина, неговата единствена лю-
бима...

Ататюрк е единственият държавник 
от Балканите, който многократно е из-
повядал не просто привързаността си 
към българския народ, но и силната 
си любов съм него. Той признава, че в 
детството си е играл само с българче-
та, които са му били верни приятели.

В края на октомври 1931 г. Кемал 

Ататюрк изповядва: „Няма да забравя 
приятните моменти, които съм прежи-
вял в България. Бил съм, съм и вина-
ги ще бъда приятел на българския на-
род. Обичам безпределно българския 
народ още от детинство. В Солун съм 
другарувал през всичкото време само 
с българи. Всяко българско нещастие 

ми причинява невъобразима болка. 
Винаги съм правил всичко възможно 
да помогна на България. Турция и Бъл-
гария трябва да бъдат приятели. Кой-
то е против България, той е и против 
Турция. Моят съвет към вас е: Идете в 
България. Вие ще обикнете българи-
те.“

„Няма да забравя България!“

Ул. „Раковски“ 134. Къщата, в която Кемал е живял в София. Днес на мястото й се издига друга постройка, влязла в най-новата ни история като сградата на СДС.

 На бала, когато двамата влюбени танцуват.
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И
ндустрията за филми за въз-
растни не е официално ре-
гулирана, така че там не е 
имало официално наложе-
на карантина, когато пан-

демията от коронавирус започва да се 
вихри. В Калифорния например сним-
ките на порно филми спират в средата 
на март, но всичко е по-скоро добро по-
желание, отколкото рестрикция, пише 
webcafe.

Но когато баровете и ресторантите за-
тварят врати, не е най-добрата идея да 
снимаш някоя интимна групова сцена.

Това разказва пред Business Insider 
32-годишната Роми Рейн. Обикновено 
кариерата на жените в еротичния бранш

продължава между 
две и пет години

Роми навлиза в хардкор жанра на 25, 
така че вече можем да я приемем за ве-
теран в областта й. Пътят й до експли-
цитните видеа обаче е дълъг и започва 
още когато Рейн е на 19.

Тогава тя започва да позира като гол 
модел на свободна практика. Всъщност, 
Роми дотолкова обича да танцува и да се 
снима гола, че един ден просто става от 
леглото и отива право в еротичен клуб 
в Лос Анджелис, за да стане стриптий-
зьорка.

Годините в заведението за екзотични 
танцьорки учи Рейн колко е важно да 
можеш да водиш увлекателен разговор 
и да създаваш добро настроение.

Тя никога не сяда в скутовете на по-
сетителите, вместо това предпочита да 
седне до тях и да поведе някакъв диа-
лог. Така, ако се стигне до интимни танци 
във ВИП залата, вече има ясно установе-
ни граници и уважение между танцьор-
ката и клиента.

Роми още работи в клуба, когато се 
захваща и с нещо ново –

включвания на живо 
през уеб камера 

за сайта на Playboy.

Тогава Рейн е на 23 години и се заба-
влява страхотно. Постепенно започва 
участия за Playboy TV, което е и първото 
софт порно, в което се снима. Стига се до 
корица на еротичното списание Hustler 

и първите й клипове със соло сцени. До-
като навърши 25 години, Роми вече има 
стабилни контакти в индустрията за въз-
растни и започва да получава оферти и 
за хардкор филми.

И до ден-днешен смята, че успехът й 
се дължи на факта, че има ясни и кате-
горични граници, когато се съгласява 
на участие. Не казва „Да“ на продукции, 
в които е ограничен достъпът й до въз-
дух, и отказва веднага, ако става въпрос 

за шамари през лицето й.
Рейн има списък с 20 до 30 мъже ак-

тьори и е съгласна да работи само с тях 
и признава, че стандартите й й носят 
славата на капризна примадона в бран-
ша. Тя обаче подчертава, че просто се 
опитва да защити себе си.

За разлика от много свои колеж-
ки, Роми не съжалява, че се е захвана-
ла именно с тази професия, и казва, че 
води живот, какъвто дори не си е пред-
ставяла. През 2019 г. е водеща на награ-
дите, които мнозина наричат „Оскарите 
на порното“, в магазините се продава се-
рия секс играчки, които са точно копие 
на интимните й части, и понякога отска-
ча за участия в Италия.

А по време на пандемията има въз-
можността да изкарва пари от вкъщи, 
като се съблича пред камера.

Снимането на филми за възрастни не 
продължава вечно, затова създаване-
то на разнообразно съдържание е спа-
сителният план на много порно звезди, 
включително и на Рейн. Пандемията пък 
доказва колко от актрисите в бранша 
могат да се захванат с нещо

различно от стандартните 
порно продукции

Роми има собствен уебсайт, но освен 
това е в PornHub, OnlyFans и още някол-
ко платформи. Дори стриймва на живо в 
Twitch, докато играе компютърни игри. 
Когато стане въпрос за съдържанието, 
което представя, всичко е създадено от 
нея - от сценария, през заснемането, до 
последващата обработка на кадрите.

Смята, че тайното й оръжие е способ-
ността й да говори увлекателно и въз-
буждащо, а дългите мръснишки моноло-
зи пред камера със сигурност изискват 
талант.

Славата, дошла от еротични филми, 
обаче си има и тъмна страна, разказ-
ва Рейн. Извън карантината на всеки 14 
дена актьорите трябва да минават пъ-
лен пакет изследвания, за да докажат, че 
са в перфектно здраве. Това струва над 
160 долара, които здравните застрахов-
ки не покриват.

Освен това мъжете могат да носят 
една и съща риза десетки пъти, докато 
жените трябва да са различни от глава 
до пети всеки път.

Роди се порно звезда...  
по време на пандемията
XРоми Рейн започнала да снима сама от дома си и сметката й набъбнала значително

Това е и една от причините Рейн 
сериозно да обмисля как ще 
продължи кариерата си оттук 

нататък. Тя вече трудно си представя 
как отново ще снима под нечие чуж-
до ръководство. Не може да се оплаче 
и от парите, напротив - за последните 
шест месеца е спечелила повече, от-
колкото за първата си година в хард-
кор порно бранша.

Работните й часове през седмица-
та зависят само и единствено от това 
дали си е поставила определена фи-
нансова цел. Ако държи да изкара 
повече средства, Роми снима и кач-
ва съдържание всеки ден. В противен 

случай почива по няколко дни сед-
мично.

Споделя, че месечният й доход е 
петцифрен, а колко високо ще стигнат 
тези цифри - зависи само от нея сама-
та. По нейно мнение пандемията е на-
правила зрителите още по-жадни за 
еротично съдържание, и то по всяко 
време на денонощието, не само в оп-
ределен часови пояс.

Затова е и сигурна, че порно индус-
трията бързо ще се възстанови от кри-
зата.

„Хората ни познават и ни харесват. 
Иначе нямаше да имам работа“, казва 
в заключение Рейн.

Месечният й доход 
е петцифрен

Роми Рейн навлиза в хардкор жанра на 25 години.

Домашните видеа на Рейн стават хит за рекордно кратко време. 
Сн.: Businessinsider
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Т
рудно някой може да убеди 
хората, че Дуейн Джонсън - 
Скалата не може да постигне 
нещо, ако си го науми.

Да, и президент може да ста-
не, стига да поиска. А вече е и собстве-
ник на професионалната лига по амери-
кански футбол - XFL.

Лигата се състои от осем отбора и е

създадена през 2018 г. 
от Винс Макмеън

главният изпълнителен директор на 
Световната федерация по кеч.

Интересното е, че лигата обяви бан-
крут през април заради пандемията, 
без нито един сезон да бъде официално 
изигран.

XFL обаче намира спасението си в ли-
цето на Дуейн Джонсън и бившата му съ-
пруга и бизнес партньор Дани Гарсия. В 
сделката е включена и компанията на 
бизнесмена Джери Кардинал - RedBird 
Capital, която наскоро придоби и мажо-
ритарен дял от

френския футболен 
клуб Тулуза

Стойността на сделката според 

ClutchPoints пък е 15 милиона долара. 
Това едва ли е проблем за Скалата, кой-
то е най-скъпо платеният актьор на пла-
нетата. Освен това мечтата му била да 
играе американски футбол на профе-
сионално ниво, но това така и не се слу-

чило.
Скалата влезе в новинарските емисии 

с по-куриозна постъпка от купуването 
на футболната лига. Джонсън изкърти 
електрическата порта на имението си с 
голи ръце, за да не закъснее за снимач-

ната площадка, съобщи телевизия Скай.
В публикация в Инстаграм, заедно 

със снимка на портата, лежаща на земя-
та, холивудската звезда обясни, че буря 
причинила прекъсване на електрозах-
ранването, което означавало, че нямало 
как да отвори.

Той пише, че въпреки това трябвало 
да отиде на работа.

Опасявайки се, че „стотици“ членове 
на екипа, работещи по филма на „Black 
Adam,“ ще го чакат, след като му било ка-
зано, че на техника

ще му отнеме 45 минути, 
за да пристигне

той буквално взел нещата в свои ръце.
„Блъснах, дръпнах и изтръгнах порта-

та“, посочва Скалата.
„Изтръгнах я изцяло от тухлената сте-

на, скъсах хидравликата и я хвърлих на 
тревата. Екипът по сигурността ми по-
срещна техника и заварчика след около 
час по-късно - и те очевидно не могли да 
повярват, и също толкова били уплаше-
ни как съм я изтръгнал.“

Скалата си купи професионалната 
лига по американски футбол

XXFL обяви банкрут през април заради пандемията

Скалата вече е горд собственик на XFL. 
Сн.: cheatsheet.com

Дуейн Джонсън изкъртил с голи ръце портата си. 

Сн.: Fox Sports
Сн.: Bleacher Report

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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Т
ова сякаш са въпросителни, 
обърнати наопаки. Когато ви-
диш тези смайващи дърве-
та, имаш чувството, че си по-
паднал в Забранената гора на 

Хари Потър или пък в приказка на Ан-
дерсен. Но не, всичко е съвсем реално. 
Намират се в Северозападна Полша, на 
някакви си 20-ина км от Шчечин и още 
по-близо до германската граница.

Неправилните форми сред природата 
не са нещо рядко срещано. Много дър-
вета страдат от генни мутации и боле-
сти, но в Кривата гора не е така - въпре-
ки странната си форма, всички дървета 
са напълно здрави и гладки.

Тук, до село Нове Чарново край Гри-
фино, насред една голяма гора от пра-
ви като стрела борове, чиито върхове 
се сблъскват с небето, са се настанили 
400 редки екземпляра. Дървета, които 
малко след като са тръгнали от земята, 
са завили на 90 градуса, после са напра-
вили един полукръг и чак тогава все пак 
са поели по правия път – право нагоре.

Кривата гора в Полша е колкото из-
вестна, толкова и мистериозна. Едва 1,7 
хектара, но няма човек, който да дойде 
наоколо и да не я види. А много от посе-
тителите, както и местните хора се пре-

насят в света на фантазиите и развиват 
своите версии защо тези борове са кри-
внали така еднакво, като близнаци.

Знае се, че са засадени 
около 1930 г.

Според един от сценариите близка 
река излязла от корито-
то си след страхотни дъ-
ждове и изкривила още 
младите тогава фиданки. 
Друга история сочи като 
виновник не водата, а си-
лен снеговалеж, който в 
тежка зима така навалял, 
че затиснал дърветата и те 
тръгнали хоризонтално.

Има обаче и политиче-
ска версия. Германските 
войски струпали на това 
място танкове, за да под-
готвят настъплението си през Втората 
световна война, и тежките машини де-
формирали борчетата.

Още по-невероятно 
звучи следното обяснение:

в района гравитацията била много сил-
на и просто придърпала стволовете на 
дърветата към земята. После очевидно 
отслабнала и ги пуснала да си растат на-
горе.

Така или иначе, гледката е удивител-
на! Като че ли художник ги е нарису-
вал – еднакво дебели, еднакво извити 
– всичките в северна посока, завоят и 
при 400-те започва на 20 см над земята, 
грациозни, всичките високи около 11-12 
метра. А въпросителният им знак, обър-
нат наопаки, свършва на около 3 метра 
над земята.

Изглежда, най-вероятната

причина за горското 
чудо е… човекът

Според тази история, която е смятана 
за най-достоверна, местни хора засади-

ли борчетата преди 80-ина години.
Когато станали 10-годишни, ги дефор-

мирали и съзнателно ги повели по кри-
вия път. Как точно са постигнали този 
овал, никой не се наема да каже. Надя-
вали се, когато дърветата пораснат и на-
трупат маса, да ги направят на мебели 

или да ги използват в производството 
на кораби. Но явно тъкмо избухването 
на Втората световна война проваля пла-
новете и спасява боровете, които днес 
са истинска екологична атракция.

Ех, ако можеха да говорят… Поне 
щяха да ни разкажат какво им се е слу-
чило...

А защо не са отсечени
и превърнати в инструменти? Поради 
най-простата причина – след избухва-
нето на Втората световна война и окупи-
рането на Полша Грифино е унищожено. 
Фермерите едва ли са мислели за дър-
ветата в гората по това време и така те 
остават да си растат непокътнати в своя-
та странна форма.

И въпреки че това е най-логичното 
предположение, никой не може да бъде 
сигурен във верността му, защото след 
войната, докъм 70-те години на ХХ в., ни-
кой не живее в Грифино. А след това ни-
кой от жителите му отпреди войната не 
се завръща, за да каже истината за ма-
гичната крива гора...

Сн. Wikipedia

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Кривата гора: Една 
красива мистерия
X400 дървета правят рязък завой по пътя си към небето

https://www.russianschool.com/
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Деми се сгоди за актьора Макс Ех-
рич през юли. Става ясно, че звез-
дата вече обикаля магазините, за 

да търси перфектната булчинска рок-
ля. Тя дори намекна какво точно смята 
да носи на сватбата си.

„Имам представа как искам да из-
глеждам, ако направя голямо търже-
ство. Не искам да се издавам, но опре-
делено няма да е бяла рокля“, сподели 
тя.

Ловато беше облечена с бяла рокля 
по време на годежа си и явно иска сега 
да заложи на нещо различно.Скоро 
стана ясно, че изпълнителката и Макс 
все още не са определили дата за сват-
бата.

„Няма определен график за сватбата 
все още. Те са щастливи, че са отдадени 
един на друг и че ще започнат следва-
щата глава от животите си“, споделя из-
точник на списание „Us Weekly“.

Офсет постоянно изневерявал 
на Карди Би

Сервитьорката Лиса Молет получи като бак-
шиш автомобила на редовните си клиенти 
- Нисан Алтима.

Двойката Лиса Аяла и Джейсън Медина за по-
реден път останала доволна от обслужването. Но 
вместо да й оставят някой и друг долар за бак-
шиш, те й предоставили ключа на личния си ав-
томобил с придружаващата бележка: „Лиса, това 
е за теб!“

Келнерката, която обслужвала двойката в про-
дължение на две години, избухнала в сълзи от 
вълнение.

Клиентската двойка обяснила, че нисанът бил 
в много добро състояние, защото бил използван 
рядко. Аяла и Медина разполагали и с други, по-
нови коли. Те си спомнили за проблемите на кел-
нерката, която споделила с тях, че нейният авто-
мобил плачел за основен ремонт.

Екип от палеонтолози откриха, според тях, 
най-старите сперматозоиди в света, запазе-
ни в мънички ракообразни в парче кехлибар 

в Мианмар на 100 млн. г. Те са открити в тялото на 
женски екземпляр и са с с размер до 4,6 пъти по-
големи от размера на тялото на мъжкия.

Най-старите известни примери за вкаменени 
сперматозоиди от животни, открити преди това, 
са на 17 млн. г. според екипа от експерти.

Сперматозоидите са открити в остракод, вид 
ракообразни, които съществуват от 500 милиона 
години и днес се срещат в много океани, твърдят 
учените, които са публикували материал за от-
критието си в престижното списание Proceedings 
на Кралското научно общество.

Сервитьорка получи като 
бакшиш кола

Откриха най-старите 
сперматозоиди в света

Кейт Мидълтън прави гевреци 
в Лондон

Деми Ловато вече  
търси булчинска рокля

Стана ясно, че Карди Би е подала доку-
менти за развод с Офсет след 3 години 
брак. Двамата имат 2-годишна дъще-

ря Кълчър и през 2018 г. се бяха разделили 
за кратко, тъй като се твърдеше, че Офсет е 
изневерил на певицата с танцьорка.

Явно изневерите са причината и за раз-
вода. Рапърът отрича да е изневерявал, но 
няколко жени са се свързали с Карди и са 
признали, че са имали взаимоотношения с 
Офсет.

Според записи от съда в Джорджия, връз-
ката между Карди и Офсет е „безвъзвратно 
разрушена“ и „няма изгледи за помиряване". 
Рапърката е опитала да прости на съпруга 
си и да му вярва отново след първата му из-
невяра, но не се получило.

„Карди търпя достатъчно и реши да пода-
де документи“, споделя източник.

Кейт Мидълтън може и да е бъде-
щата кралица на Великобрита-
ния, но съвсем спокойно може 

да помисли и за друга работа. След по-
следния си кралски ангажимент херцо-
гинята доказа, че е способна да прави 
гевреци, което никак не е лошо за про-
фесионално поприще.

След като поздравиха принц Хари за 
рождения му ден, Мидълтън и принц 
Уилям посетиха Лондон за първи път 
от началото на карантинните мерки, 
наложени заради пандемията от коро-
навирус. Те се отбиха до централната 
джамия в Източен Лондон, бюрото по 
труда и местна пекарна, в която се при-
готвят вкусни гевреци.

Кейт носеше красива червена рокля, 
която се спускаше до глезените й. Ня-
колко часа след появата на снимки в 
мрежите роклята беше разпродадена
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Някогашната вила на Елвис Пресли със се-
дем спални, езерце в двора и традицион-
на японска чайна, се продава за почти 30 

милиона щатски долара. Имотът се намира в Лос 
Анджелис.

Къщата беше обявена за продажба преди две 
седмици за 20 милиона долара, заедно с близ-
кия парцел, който струва 9,3 милиона долара. 
Това потвърди говорителят на агенцията „Хилтън 
и Хайланд“, която води продажбата. Повече под-
робности за нея все още не са обявени, но слухо-
вете твърдят, че купувачите ще бъдат Райън Хек-
мат и Жасмин Лариан - собственици на модната 
марка „Cult Gaia“.

Другата къща, също в Лос Анджелис, където е 
живял Елвис Пресли, бе продадена за 25,5 мили-
она долара миналата година.

Феновете на тази подправка може дори да 
не знаят за многото полезни свойства на 
копъра. Ако консумирате копър с „тежка“ 

храна, това ще ускори разграждането на мазни-
ните. Копърът е с ниско съдържание на калории 
- само 30 на 100 г зеленина, така че може безопас-
но да се използва в диетичното хранене, за да го 
обогати с полезни вещества.

Тази ароматна билка съдържа цял набор от 

хранителни вещества. Копърът съдържа голямо 
количество микроелементи - каротин, калий и 
калций, витамини А, В1 и В2, фолиева и аскорби-
нова киселини, етерични масла. Редовната консу-
мация на копър ще ви помогне да се отървете от 
безсънието, да освежите тена си, а също така ще 
ускорите растежа на косата и ще заздравите но-
ктите си.

Копърът е и лекарство

Джейми Оливър: Семейният 
живот е труден

Мохамед Хадид намекна,  
че Джиджи е родила
Слуховете, че Джиджи Хадид 

може вече да е родила, про-
дължават да се засилват. Ско-

ро Бела Хадид постна снимка, на 
която двете показват коремчета-
та си. Бела се пошегува, че и две-
те имат „хлебче в печката“ - англий-
ски идиом, с който се съобщава, че 
една жена е бременна.

Но Бела обяснява, че тя има 
хлебче в стомаха си от бургер, кой-
то е изяла. Феновете смятат, че по 
този начин малката сестра Хадид е 
намекнала, че Джиджи вече е ро-
дила.

Сега бащата на сестрите Хадид, 
Мохамед, написа писмо, посветено 
на внучето си и така отново почи-
тателите помислиха, че се намеква, 
че Джиджи вече е майка. Той пост-
на снимка на ръчно написано пис-
мо в Instagram, но после Мохамед 
изтри публикацията си.

Парис Хилтън иска да има 
близнаци
Парис Хилтън и Картър Ръм обмислят 

възможността да създадат семейство. 
Хилтън разкри, че е замразила свои яй-

цеклетки, които скоро може да използва, за да 
зачене близнаци. Тя дори си пожела момче и 
момиче, които да отгледа заедно с приятеля 
си. Звездата добави, че близката й приятелка 
Ким Кардашян я е насърчила да замрази яй-
цеклетките си, за да тушира напрежението в 
медиите от факта, че все още не е омъжена. 
Освен това този подход може да успокои и са-
мата Парис, която винаги ще знае, че може да 
забременее благодарение на науката.

Въпреки напредването на науката, все още 
няма 100% гаранция, че този процес ще е ус-
пешен. Хилтън обаче не се отказва и твърди, 
че вече си е направила планове за децата.

Къщата на Елвис Пресли 
се продава за $30 млн.

Семейният живот може да 
бъде наистина труден, при-
зна известният телевизионен 

готвач Джейми Оливър. Той е же-
нен за съпругата си Джулс от 2000 
г., като двойката има пет деца.

45-годишният готвач призна-
ва, че с Джулс през годините са се 

сблъсквали с много възходи и па-
дения, но все още са „най-добри 
приятели“.

„Не мога да си представя как има 
хора, които намират половинки-
те си през интернет приложения 
на телефона, това е странно“, каза 
Оливър.

Междувременно съпругата му 
Джулс - 45-годишна бивша мане-
кенка, призна, че за три години е 
изгубила три бебета при спонтанни 
аборти, последното от които преди 
три седмици, но няма да се откаже 
да се бори за шесто дете в семей-
ството.
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46-годишният супермодел 
обича бижутата си и дори 
стига дотам, че не се раз-

деля със скъпите си вещи, докато се 
излежава на плажа или плува в мо-
рето.

„Когато съм в Ибиса, обичам да 
нося диаманти на плажа. Когато 
отивам да плувам в морето, поня-
кога нарочно слагам изумрудения 
си пръстен, който получих от Джейд 
Джагър, защото цветовете му из-
глеждат толкова красиви във вода-
та. Знам, че това звучи доста дека-
дентски, но затова обичам бижутата 
- доставя ми удоволствие, опреде-
лено ми носи радост да ги нося на-
всякъде“, каза Мос.

Кейт е „импулсен купувач“. „Ако 
бижуто ми хареса в момента, трябва 
да го имам. И искам да го нося точно 

в тази секунда, не мога да напусна 
магазина без него“, споделя тя.

Ева Лонгория коментира 
пандемичната обстановка, 
като сподели прозрение-

то си, че изолацията се отразява 
по-зле на жените, отколкото на 
мъжете. 45-годишната актриса 
дори окуражи представителките 
на нежния пол да се грижа по-се-
риозно за психическото си здра-
ве в тези времена.

„Жените са ударени по-сери-
озно от пандемията, защото по-
емаме тежестта на домашните 
задължения, решенията за учи-
лище, за здравето у дома. Затова 
трябва да се грижим за ментал-
ното си здраве“, сподели майката 
на 2-годишния Сантяго.

„За мен грижата за здравето 
ми включва моите приятелки, 
повече от всичко друго. Медита-
цията също ми помага да запазя 
психиката и духа си“, разкри как 
се грижи за себе си Ева.По време на социалната изолация заради 

пандемията Елтън Джон е намерил време 
да прегледа архива си. Резултатът е нова 

колекция с редки и непубликувани песни. 
Колекцията Elton: Jewel Box ще е от осем диска 

и ще излезе в продажба на 13 ноември. От вклю-
чените в колекцията 148 песни 60 не са издавани. 
Една от тях е „Sing Me No Sad Songs“ - неиздаван 
демонстрационен запис от 1969 г.

Два от дисковете съдържат песни, които са спе-
циално подбрани от Елтън Джон. Към тях е доба-
вен и разказ от певеца, който е носител на шест 
награди Грами.

Цената на колекцията не се посочва.
„Винаги ми се иска да гледам в бъдещето. Го-

лямо удоволствие обаче беше да отделя тези мо-
менти от спомените си“, обяснява певецът.

Ейми Шумър има лаймска болест. Това съоб-
щи самата комедиантка, разкривайки, че я 
диагностицирали наскоро.

Типично в стила й, актрисата съобщи новината 
под формата на шега, публикувайки своя снимка 
като малка, на която лови риба. 

39-годишната Шумър помоли последователите 
си в социалната мрежа за съвет, като изтъкна, че 
знае малко за заболяването.

Ейми посочи, че за момента се чувства отлично, 
но желае да се излекува по-скоро.

По думите на звездата, която е майка на едно 
момченце, тя трябва да се пази от слънчевите 
лъчи, но не знае дали й е позволено да пие вино и 
прави други нормални неща, приемайки хапчета-
та, които са й предписали. За момента тя взима и 
специални билки, препоръчани й от познати.

Елтън Джон пуска на диск 
забравени песни

Ейми Шумър:  
Имам лаймска болест

Ева Лонгория: Пандемията  
се отразява по-зле на жените

Хари Стайлс се съгласи да се снима с 
фен и започна вълна от разгорещени 
дискусии в мрежата. Работата е там, 

че 26-годишният музикант показа новия си 
имидж. Той обръсна мустаците, които беше 
отгледал по време на карантината, и върна 
емблематичната си прическа от времето на 
One Direction.

Стайлс не е единственият изпълнител, кой-
то разгневява феновете си с мустаци. През 
зимата фенове на Джъстин Бийбър го помо-
лиха да се прости с растителността над уст-
ната му, но той беше безразличен към мол-
бите им.

Възможно е Хари Стайлс да е актуализи-
рал имиджа си за нов проект. Наскоро стана 
известно, че той ще замени Шая Лабъф във 
филма „Не се притеснявай, скъпа“, който ще 
бъде режисиран от актрисата Оливия Уайлд.

Хари Стайлс си обръсна 
мустаците

Кейт Мос си носи диамантите 
и на плажа
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Пинк публикува в Instagram трога-
телна снимка със съпруга си Кари 
Харт и говори откровено за се-

мейния живот. Заедно с 45-годишния 
мотоциклетист 41-годишната певица от-
глежда две деца. През пролетта звездата 
и най-малкият й наследник страдаха от 
коронавирус, който малкото дете изка-
ра тежко.

„Хората ни се смеят, защото или се ка-
раме, или се смеем. Те въртят очи, когато 
говорим за семейна терапия. Но ще ви 
кажа, че си заслужава. Терапията няма 
да работи за слаби хора, хипита и либе-
рали. Това е за разбити хора, които ис-
кат почтеност. Това е за бегълци, които 
се нуждаят от семейство. Научаваш се да 
седиш и да слушаш. Научаваш се да оби-
чаш себе си, за да може друг човек да на-
прави същото.“

Бившата руска тенисистка Анна Курникова 
и латиноидолът Енрике Иглесиас не са от 
двойките, които споделят щедро нещата, 

които се случват зад стените на дома им. За това 
говори и фактът, че успяха да опазят в тайна и 
двете бременности на Анна.

Последната снимка, която пусна Анна, предиз-
вика огромен интерес. Тя е на седеммесечната 
Маша, третото дете на двойката.

Синеоката хубавица, която според всички е ко-
пие на красивата си майка, вече седи сама на ди-
вана и се усмихва очарователно, облечена в кра-
сивата си бяла рокля.

„Уимбълдън, ето ме и мен“, написа Курникова 
шеговито. Дали малката Маша ще продължи ней-
ната кариера, или пък тази на баща си, само вре-
мето ще покаже.

7-месечната Маша - копие 
на известната си майка

Мечка изненада мъж от Масачузетс, като го 
събуди от следобедната дрямка край ба-
сейна. Матю Бет от Грийнфийлд спял до 

басейна си, когато мечка се вмъкнала в задния му 
двор през отворената врата. Животното първо се 
напило с вода от басейна, а след това подушило 
крака на Матю.

Спящият американец се събудил едва когато 
мечката решила да си поиграе с крака му и го за-
качила лекичко с лапа. Внезапното му движение 
на уплаха изплашило и мечката и тя хукнала. Це-
лият инцидент бил заснет от охранителна камера. 
Съпругата на Матю, Дона Бет, публикува видеото 
във Фейсбук и то веднага стана хит.

През последните години черни мечки се ширят 
в цял Масачузетс. Държавата съветва хората при 
среща с тях да вдигат много шум.

2020-а може и да не е най-добрата го-
дина, но пък за някои хора е изпълне-
на само с щастливи моменти. Двамата 

влюбени Наум Шопов и Теа Минкова по-
срещнаха дъщеря си Амая преди 9 месеца 
и това лято посетиха няколко пъти морето 
заедно с нея.

Сега тримата отпразнуваха още един 
специален празник.Те кръстиха Амая, а ху-
бавата новина беше обявена със снимка от 
майката на актьора – Марияна. „Принцеса 
Амая – кръстена“, написа тя.

За кръщенето си Амая беше облечена 
в малка бяла рокличка, на която са изри-
сувани червени цветя. За да бъде още по-
красива, момиченцето носи и малка банда-
на върху главата си, вързана на панделка.

Теа разкрива, че е решила да направи 
тържеството в двора на кооперацията, в 
която живеят с Наум.

На хоризонта изгря още една млада 
звездна двойка. Кая Гербер и Джейкъб 
Елорди потвърдиха за връзката си, 

след като бяха уловени да се разхождат ръка 
за ръка по улиците на нощен Ню Йорк, носей-
ки предпазни маски и почти еднакви дънки.

Слухове за романтичните им отношения 
се завъртяха още преди няколко седмици, 
но чак сега папараците успяха да ги докажат. 
19-годишният модел беше свързвана с Кара 
Делевин, с която обаче са си само приятелки. 
Елорди пък имаше кратка връзка с колежката 
си Зендая, но явно и там всичко вече се свеж-
да до приятелство.

Джейкъб заложи на риза с къс ръкав, коя-
то беше изрисувана с цветя. Гербер пък под-
ходи малко по-есенно към времето и избра 
да носи черен блейзър и малка бежова чанта.

Наум Шопов и Теа кръстиха 
дъщеря си

Мечка погъделичка  
мъж край басейна му

Кая Гербер  
с ново  
гадже

Пинк: Бракът е скучен и 
стресиращ
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Л
еонардо да Винчи, чийто жи-
вот и година на смърт са из-
вестни на целия свят, е може 
би най-загадъчната фигура 
от Възраждането. За него се 

казва, че е първообраз на ренесансовия 
човек и всеобхватен гений. Леонардо е 
прочут най-вече заради картините си, 
най-известните от които са „Тайната ве-
черя“ - стенопис, нарисуван за неговия 
покровител херцог Лудовико Сфорца - и 
„Мона Лиза“.

Една от най-нашумелите му картини 
и все още неразгадани е именно Мона 
Лиза. Светът й се възхищава вече пове-
че от 500 г., но тайната й си остава все 
така мистериозна.

Тъжната съдба на Мона Лиза е да бъде 
винаги усмихната. Непроницаемата ми-
мика, която Леонардо е изрисувал по 
устните на съпругата на търговеца на 
коприна Франческо Бартоломео дел 
Джокондо,

занимава умовете 
векове наред

На 19 септември 1478 г. Да Винчи за-
вършва Мона Лиза, но дълги години 
пази това в тайна. Между 1503 и 1517 г. 
рисува, преправя и завършва най-из-
вестния портрет в историята на изку-
ството. През 1524 г., след смъртта му, се-
стрите на Салай продават картината на 
Франсоа І за 4000 екю. Кралят нарежда 
картината да бъде окачена в банята му, 
където има платна на Рафаело и други 
художници. От влагата състоянието на 
Мона Лиза се влошава и я преместват 
в Лувъра – така тя попада там за първи 
път през 50-те години на 17-ти век.

След революцията Джокондата става 
част от бъдещия музей, разположен в 
Лувъра. Тя е там до идването на власт на 
Наполеон, който я взима за спалнята си.

След войната Джокондата е напуска-
ла Лувъра само два пъти – през 1963 г. 
гостува в САЩ, където в Ню Йорк над 
един милион души отиват да я видят, а 
през 1974 г. е изложена в Токио и в Мос-
ква. Пред музея „Пушкин“ има безкрай-
ни опашки, на които хората чакат с дни и 
спят на тротоара, за да видят Джоконда-
та с нейната провокираща усмивка.

От 1974 г. до днес Мона Лиза е в Лув-
ъра. Тя е задължително място за покло-
нение и ако успеете да пробиете кордо-
на от азиатци с огромни фотоапарати и 
безброй туристи, гледащи я през екра-
ните на таблетите и телефоните си, може 
и да я видите – малка, далечна и гледаща

насмешливо на цялата 
тази суета

„Това, което отличава Мона Лиза от 
всички легендарни жени, е, че докрай 
остава непозната величина, анонимна, 
нереална, без съдба, един ненаписан 
лист, повече продукт на фантазията, от-

колкото реалност“, пише Тим Улрихс, из-
следовател и колекционер на Да Винчи.

Леонардо е роден на 15 април 1452 г. 
като незаконен син на богатия нотари-
ус и земевладелец Пиеро да Винчи, но 
приет от баща си, женен за богата ари-
стократка, години по-късно. Майката на 
един от най-големите гении в историята 
на изкуствата - Катерина - била обикно-
вена селянка, бедно момиче, останало 
рано без родители, което едва 15-го-
дишно е прелъстено от доста по-голям 
от нея мъж,

превърнал се в баща 
на детето й

Имал е добро домашно образование 
от мащехата си, която се грижела добре 
за него, но са му липсвали систематич-
ните занятия по гръцки език и латински. 
Имал е умението да свири на лира, при 
това много добре.

Леонардо презирал художниците, 
които работели само за пари. Той бил 
вегетарианец и е писал, че „ще дойде 
време, когато хората ще гледат на убий-
ството на животно, както гледат на убий-
ството на човек“. Той обожавал животни-

те, особено конете. Купувал от пазарите 
птици в клетки и

след това ги пускал 
на свобода

В Милано Да Винчи 13 години бил раз-
поредител на придворни пирове. По 
това време изобретил приспособления, 
които облекчавали труда на готвачите. 
Опитвал се безуспешно да въведе сал-
фетките, възмущавал се, че аристокра-
тите бършели приборите си в дрехите 
на съседите си по маса или в покривка-
та на масата.

Две години преди смъртта си Леонар-
до престанал да усеща дясната си ръка 
заради увреден нерв следствие на сър-
дечен удар, започнал трудно да се дви-
жи. Въпреки че е с парализирана дясна 
ръка, продължава да работи до края на 
живота си. Последната година изкарал в 
леглото си.

Леонардо умира на 2 май 1519 г. на 
68-годишна възраст в замъка Кло Люсе. 
Според Вазари крал Франсоа I присъст-
ва в момента на смъртта му, но някои 
други сведения показват, че това е само 
легенда, популярна във Франция.

Съгласно неговото завещание, ковче-
гът на Леонардо

е следван от процесия 
от 60 просяци

Той е погребан в параклиса „Свети 
Юбер“ в кралския замък в Амбоаз. Глав-
ният наследник и изпълнител на заве-
щанието е Мелци, който получава пари, 
картини, инструменти, библиотеката на 
Леонардо и неговите лични вещи.

Сред останалите наследници са дъл-
гогодишният ученик на Леонардо Са-
лай и слугата му Батиста, които получа-
ват половината от лозята му, братята му, 
които получават земи, и прислужница-
та му, която получава черно наметало с 
кожи.

Леонардо е известен и с многоброй-
ните си изобретения, изпреварили вре-
мето си, но останали само на хартия. 
Допринася също така за развитието на 
анатомията, астрономията и инженер-
ството. Изобретил е прототипа на авто-
мобила, подводницата, парашута, танка, 
вертолета и др.

XСпоред завещанието му ковчегът на Леонардо е следван от процесия от 60 просяци

Мона Лиза: Повече от 500 г. 
загадки и приключения

Гробът на Леонардо в параклиса „Свети Юбер“ в 
кралския замък в Амбоаз.Леонардо да Винчи

Сн. Wikipedia

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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