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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Ръкавиците са свалени и хвърлени 
- президентската надпревара навлезе 
във финалния си етап, и то как. По-бру-
тален, срамен, отвратителен и непри-
стоен дебат не съм гледал за последните 
двайсетина години, в които съм отразя-
вал пет президентски надпревари. Дана 
Баш от CNN го определи най-точно в 
ефир - shitshow. Свинщина. Джо Байдън 
се принизи на нивото на Доналд Тръмп, 
отговаряйки на постоянните му атаки, 
прекъсвания и провокации. А народът е 
казал - когато се бориш със свиня, няма 
как да не се омажеш в лайната. Извине-
те ме за френския, както казват амери-
канците.

Тръмп за пореден път атакува демо-
кратичния процес в Съединените щати, 
като отново отказа да каже, че ще при-
знае изборните резултати. Безпочве-
ните му съмнения за въображаеми из-
борни измами имат две обяснения - или 
Тръмп се опитва да рационализира по-
тенциална загуба, или дали полага осно-
вите, за да претендира за победа, преди 
да бъде отчетен изцяло вотът от подаде-
ните по пощата бюлетини.

Усилията на Тръмп да делегитимира 
предварително американските избо-
ри са безпрецедентни. Те представля-
ват това, което директорът на ФБР оп-
редели като „дезинформация“, която 
„ще допринесе с течение на времето за 
липсата на доверие на американските 
избиратели и граждани във валидност-
та на техния вот“.

В този брой и в секцията АМЕРИКА 
ИЗБИРА 2020 обясняваме подробно как 
да гласувате на изборите за президент 
- срокове и правила, откъде и как да си 
поискате бюлетина по пощата и също 
как е защитено дистанционното гласу-
ване. Преди всички избори напомням, 
че демокрацията е процес, който работи 
само когато всички участваме в него ак-
тивно. И това е наше задължение. А най-
малкото, което може да направим, е да 
гласуваме - по пощата, лично или пред-
варително.

И тук е най-важното, което искам да 
ви кажа днес - забравете за гласуването 
по пощата. Направете го лично и пред-
варително. Близо 1,2 милиона бюлети-
ни са пуснати вече от хора, които са го 
направили лично и предварително. 42 
щата и окръг Колумбия позволяват да 
гласувате преди 3 ноември. В 20 щата 

може да го направите и в събота, а в 5 
дори и в неделя.

Ако искате да сте сигурни, че ваши-
ят глас ще бъде отчетен, особено изби-
рателите в оспорваните щати трябва да 
го направят лично (и ако не са в риско-
ва здравословна група). Разбира се, че 
няма нищо нередно, опасно или риско-
во в гласуването по пощата. Дори на-
против. Но имайте предвид, че на 24 
вътрешнопартийните избори в цялата 
страна тази година повече от 500 000 хи-
ляди бюлетини по пощата бяха отхвър-
лени като невалидни. А Тръмп спечели 
през 2016 г. изборите с по-малко от 80 
хиляди гласа в Пенсилвания, Уисконсин 
и Мичигън. Ето защо е най-добре да се 
гласува рано и лично.

Правилата в много щати казват, че бю-
летините по пощата ще се броят в края 
на изборния ден. А с двойно увеличе-
ния им обем тази година финалният ре-
зултат може да не се знае с дни. И ако 
Тръмп води в личното гласуване на 3 но-
ември, а Байдън - от гласуването по по-
щата, може да си представите какво ще 
последва.

Изборите в повечето щати се печелят 
с голяма разлика, като тези в силно де-
мократични или републикански щати 
или области, така че тези неуредици при 
броенето няма да променят резултати-
те. Но в силно оспорваните и решава-
щи щати като Пенсилвания, Уисконсин, 
Мичиган или Флорида това може да е 
решаващият фактор при близки избори 
за президент или Сенат. Добавете потен-
циала за партийна намеса от американ-
ската пощенска служба, тъй като наско-
ро назначеният генерален директор на 
пощата е голям дарител на кампанията 
на Тръмп, плюс избраните на много мес-
та републиканци в щатските и окръжни 
власти, и ситуацията може да излезе из-
вън контрол и да се стигне до сблъсъ-
ци, конституционна криза и още ерозия 
в демократичния процес. А решението 
да бъде взето от Върховния съд, къде-
то Тръмп се опитва да инсталира трети 
свой съдия.

Затова гласувайте рано и лично. На 
повечето места е възможно.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Вместо по пощата - 
гласувайте рано и лично

https://axz53.app.goo.gl/radio


30 септември - 6 октомври 2020 г. 3

Вместо по пощата - 
гласувайте рано и лично
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П
авел Вълнев и Цветан Цвета-
нов тръгват на предизборна 
обиколка из България, за да 
се срещнат с хората в стра-
ната преди предстоящите 

парламентарни избори.
Това обяви Цветанов, който преди дни 

учреди официално партията „Републи-
канци за България“ и предложи бизнес-
мена от Чикаго за свой заместник. Павел 
Вълнев бе избран за зам.-председател 
на новата формация по време на учре-
дителния й форум през уикенда.

„България трябва да стане привле-
кателно място за българите в чужби-
на. Благодаря на Павел Вълнев, че прие 
номинацията за заместник-председа-
тел“, заяви Цветанов. „Братя Вълневи са 
достойни българи, които реализираха 
американската мечта, но сега са тук и 
искат всеки един

да сбъдва 
и българската мечта

добави той.
На учредяването присъстваха 1123-

ма души. Сред учредителите на нова-
та партия е и доскорошният генерален 
консул на България в Чикаго Иван Ан-
чев, който ще бъде член на Изпълни-
телния съвет на формацията, както и 
Любомир Крулев – член на борда на ди-
ректорите на Малко Българско Учили-
ще, и Станислав Станимиров, основател 
на културен център „Магура“ в Чикаго.

„Знаещите и можещите 
трябва да участват 
в този проект“, 

каза Цветанов. По думите му, за първи 
път българите, върнали се от чужбина, 
имат политически проект. Той подчерта, 
че в момента на страната липсва ясна по-
литика как да стигне до българите, живе-
ещи в чужбина, за да се върнат и работят 
в България. Според него пътят е елек-
тронното управление, така че в края на 
мандата те да могат да гласуват онлайн.

Цветанов съобщи, че вече са изгра-
дени местните структури на партията в 
75% от страната, а през следващите ме-
сеци двамата с Павел Вълнев ще напра-
вят обиколка на страната.

Павел и Румен Вълневи са

най-успелите български 
бизнесмени в Чикаго

собственици на транспортната компа-
ния „AmeriFreight“ със 600 камиона, ве-
рига магазини „Сердика“, най-модерния 
трък стоп в района на Чикаго AF Truck 
Center. Те създадоха и телевизия BiT, в 
която имаше безпрецедентна за Бълга-
рия свобода на журналистите.

„Нека у вас да не остава усещането, че 
„Републиканци за България“ ще се упра-
влява от джипка, от която безотчетно ще 
се раздават пари“, заяви Цветанов във 
встъпителното си слово.

„Това, което наблюдаваме през по-
следната една година, е липсата на ясен 

хоризонт за бъдещето на страната. На-
блюдаваме и 80 дни протести, а това 
е негативна енергия, натрупвана през 
времето. В „Републиканци за България“ 
ще затвърдим пътя ни към евроатлан-

тическите ценности на страната“, заяви 
той.

„Днес повече от всичко се нуждаем от 
политически проект, който да обединя-
ва всички, независимо от тяхната рабо-

та, раса или вярвания“, каза още той.
„В края на едно ефективно управле-

ние ще имаме ефективно електронно 
управление, с което да знаем, че всички 
българи ще могат да гласуват по елек-
тронен път – това е ключът към високата 
избирателна активност и премахването 
на страха, който вирее в определени ра-
йони“, ангажира се Цветан Цветанов.

Сред учредителите на партията му са 
и бивши кадри на ГЕРБ, но и на партии 
като ДСБ и СДС. Известни спортисти, 
като олимпийския вицешампион Бла-
гой Благоев, телевизионния журналист 
Горан Благоев, лекари, университетски 
преподаватели,

български мигранти
от страни в Западна Европа, Австралия 
и Америка.

Павел Вълнев тръгва 
на предизборна 
обиколка в България

Отляво надясно: Павел Вълнев, Цветан Цветанов, 
Иван Анчев, Станимир Станимиров, Любомир 
Кривулев, Румен Вълнев (в гръб).

XБизнесменът от Чикаго бе избран  
за зам.-шеф на „Републиканци за България“

Снимки: БТА
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Павел Вълнев тръгва 
на предизборна 
обиколка в България

З
авесата над връзките между 
ГЕРБ и ДПС периодично се пов-
дига, но истинските отноше-
ния между двете партии така и 
не успяват да бъдат осветени в 

цялост.
От няколко дни те отново са в центъ-

ра на политическия дебат в България. 
Тонът зададе бившия зам.-шеф на ГЕРБ 
Цветан Цветанов, който малко след като 
учреди партията си „Републиканци за 
България“ обяви, че ДПС са давали на 
ГЕРБ списък за уволнения в горските в 
цялата страна.

„Хора се уволняваха от министрите в 
услуга на една или друга политическа 
сила. ДПС бяха обслужвани с всичките 
горски в цялата страна. Никой не ги за-
щитаваше освен мен. Премиерът беше 
разпоредил на Порожанов да се срещне 
с Мустафа Карадайъ, имаше списък за 
уволнения, аз спрях този списък“, каза 
Цветанов в интервю за Нова телевизия 
в петък.

Бившият лидер на ДПС Лютви Местан 
също се включи с потвърждение и заго-
вори за „задкулисен сговор със сараите“.

„Зависимостта между ГЕРБ и ДПС е но-
торен факт. Заради тази зависимост на 
Бойко Борисов напоследък забелязва-
ме ускорена ерозия в доверие на пре-
миера. Вместо да разгради сараите, Бо-
рисов стана част от сараите и

това е най-голямата 
му грешка

каза Местан, който сега е лидер на ДОСТ.
Той насочи вниманието към процента 

публичен ресурс, изразходен по линия 
на обществените поръчки, който е ми-
нал „през фирми на Сараите“.

„Вероятно за 10 г. управление Бори-

сов е предоставил възможност на фир-
ми на ДПС да оперират със стотици ми-
лиони левове публичен ресурс. Друг 

политически жест от премиера Борисов 
– след основаването на ДОСТ и по време 
на втория му мандат, той разпределяше 

обществен излишък. На няколко пъти 
предостави на ДПС-общините сериозни 
суми от порядъка на 17 млн. лева вед-
нъж, друг път - 20 млн. лева. Не казвам, 
че това е незаконно. В Кърджали има 7 
общини, шест от които тогава се упра-
вляваха от кметове от ДПС, а Джебел се 
управляваше от кмет на ДОСТ. От седем-
те общини 

Борисов пренебрегна 
единствено Джебел

Това е груб дебелашки и несправед-
лив политически жест от страна на Бо-
рисов към сараите“, посочи още Местан 
в едно от редките си публични изказва-
ния напоследък.

Местан смята, „всичко в ДПС се ръ-
ководи от бащицата Доган“: „Кои ще се 
наредят до него не е най-важният въ-
прос… В бизнес крилото на ДПС с най-
силно влияние е Делян Пеевски, но той 
не е единственият. Там има и други игра-
чи – тези, които монополизираха всички 
обществени поръчки в област Кърджа-
ли, фирма „Волф“, която спечели чис-
тотата на града. Има хиляди примери, 
стига да има реално желание разслед-
ващата журналистика да види очевад-
ните истини“.

„Борисов стана част от 
Сараите, вместо да ги разгради“
XПремиерът вероятно е предоставил стотици 

милиони левове публичен ресурс на ДПС

Сн.: „Свободна Европа“

https://www.facebook.com/nasko17
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КЕНО ФЕРЗЕК
„Дойче веле“

О
т едно десетилетие в Ев-
ропа обикаля призракът 
на популизма. Особено в 
източната и югоизточна-
та част на ЕС се наблюда-

ва подем на сили, смятани за открове-
но популистки. А още по-прецизно би 
било да се каже следното: в този реги-
он - от Полша до България и страните 
- кандидатки за еврочленство от За-
падните Балкани - почти без изключе-
ние, на власт дойдоха политици, кои-
то ако не управляват авторитарно, то 
най-малкото гледат на демокрацията 
и нейните институции с презрение и 
насмешка. И пропагандират национа-
листическа, отчасти етническа полити-
ка на идентичност и суверенитет, като 
под това идеологическо прикритие си 
изграждат свои системи на корупция и 
клиентелизъм.

Нещо става 
в Източна Европа

Това развитие стана възможно най-
вече заради многото поредни кри-
зи, които ЕС преживя през последно-
то десетилетие и половина. Възходът 
на управници като унгарския преми-
ер Виктор Орбан предизвика голяма 
загриженост сред привържениците 
на демокрацията и правовия ред, но и 
силно разколебаване.

Много европейски интелектуалци са 
изпълнени със съмнения, пряко или 
косвено поставят под въпрос либерал-
ната демокрация, проекта за европей-
ско единение и дори универсалния ха-
рактер на човешките и гражданските 
права. Говори се даже за ново разде-
ление между Изтока и Запада, за нова 
Желязна завеса, деляща уж различни-
те манталитети и традиции.

Всеки, който трайно и внимателно 
наблюдава развитието в Източна Ев-
ропа, няма как да не забележи, че по-
вечето от тези наблюдения са неточни, 
повърхностни, погрешни дори. Защо-
то три десетилетия след краха на ко-
мунистическите диктатури страните от 

Източна Европа сякаш се намират на 
прага на нови промени: през послед-
ните две-три години почти всяка дър-
жава в региона бе разтърсена от зна-
чими граждански протести срещу

авторитарни и 
корумпирани управници

Във всеки случай Източна Европа е 
в момента онази част от Стария конти-
нент, в която хората по най-настойчив 
начин се ангажират в името на демо-
крацията и върховенството на закона.

Поводите за протести бяха и си ос-
тават разнообразни - възмущение от 
конкретни случаи на злоупотреба с 
власт или просто дълго наслоявано не-
доволство. Всички те обаче имат един 
общ знаменател: хората искат свобода, 
равни шансове и законност. Искат да 
могат да изказват свободно мнението 
си, без да се страхуват от неприятно-
сти. Настояват за равноправно трети-
ране в сфери като здравеопазването и 
образованието и се противопоставят 

срещу привилегиите за отделни из-
браници. Искат право и закони, които 
да важат еднакво за всички, а не про-
ядено от корупция правосъдие и без-
наказаност за силните на деня, които 
се обогатяват за сметка на обществото.

Последните примери за такива про-
тести са от България и Черна гора. В 
България вече повече от два месе-
ца десетки хиляди протестират срещу 
управлението на премиера Бойко Бо-
рисов. В чужбина Борисов има имиджа 
на проевропейски политик. В действи-
телност обаче в България той изгради 
режим, който засенчва дори антиде-
мократичното и антиевропейско раз-
витие в Унгария и Полша. И сега бъл-
гарите настояват за коренна промяна 
- към повече демокрация и законност.

Разочарование от 
мълчанието на Европа

В същото време хората не само в 
България, но и в цяла Източна Европа 
са дълбоко разочаровани от факта, че 

европейски политици и дипломати ре-
довно си затварят очите за протестите, 
не спират да си имат взимане-даване с 
властимащите в региона и почти вина-
ги отказват срещи с представители на 
гражданските движения там. 

Хората в региона 
са разочаровани 

че Брюксел и Берлин не забелязват не-
доволството им от един живот в сис-
тема, която ги потиска и унижава, от-
немайки им правото на свободно и 
достойно развитие.

Да, в много части на Централна и 
Югоизточна Европа днес отново се 
иска смелост, за да изразиш мнение-
то си, за да излезеш на протест, дори 
за да гласуваш свободно и независи-
мо. Затова нека по достойнство оце-
ним хората в региона, които се борят 
за промяна в своите страни. Те са ис-
тински пример за подражание. И са за-
служили вниманието и подкрепата на 
цяла Европа.

Режимът на Борисов засенчва и 
най-недемократичните в Европа

XВ чужбина премиерът има имиджа на проевропейски 
политик, но в действителност дали е така

https://cabinetleader.com/
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BG ТЕЛЕГРАФ
България проучва покупката 
на още F-16

Министерството на отбраната 
проучва възможността за по-
купка на още 8 самолета F-16 

Block 70 от „Локхийд Мартин". Това 
обяви премиерът Борисов по вре-
ме на среща с представители на кон-
церна в Министерския съвет. На нея присъства и посланикът на САЩ в България 
Херо Мустафа. При следващия етап от модернизацията на армията ще се купят и 
нови радари, както и друго високотехнологично оборудване. Борисов отбеляза, 
че българското правителство е осигурило финансиране в размер на 300 мили-
она лева за подготовка на летищната инфраструктура.

6-има депутати напуснаха 
БСП в парламента

Шестима депутати обявиха, 
че напускат групата на БСП 
в парламента. Това се случ-

ва два дни след като бяха отстране-
ни от широкото ръководство на БСП. 
Напусналите опозиционери са Кра-
симир Янков, Валери Жаблянов, Ни-
колай Иванов, Лало Кирилов, Дими-
тър Стоянов и Георги Андреев. След 

тайния вот в събота през нощта от Националния съвет на БСП отпаднаха и Сер-
гей Станишев, Георги Пирински и Димитър Дъбов.

Коронавирус в над  
20 училища в София
Сериозен ръст на заразени с ко-

ронавирус деца и учители в сто-
личните училища отчетоха от 

РЗИ. В над 20 от учебните заведения 
са установени случаи на COVID-19, 
съобщи директорът на РЗИ-София 
д-р Данчо Пенчев. Става въпрос оба-
че за единични случаи. „Засега ня-
маме нито едно огнище в софийско 
училище. Към момента няма хоспитализирани ученици с COVID-19. В повечето 
случаи при учениците става въпрос само за носителство“, коментира д-р Пенчев.

Радев за втори мандат:  
Има време

„Много време има, всеки ден 
е важен“ - така президен-
тът Румен Радев отговори 

на въпрос дали ще се кандидатира за 
втори мандат. Президентските избо-
ри трябва да бъдат след година. Дър-
жавният глава продължи отговора си 
с коментар за ситуацията в страната: 
„Вижте, България е вече в криза - по-

литическа, социална, здравно-икономическа, но най-голямата е управленска-
та. Криза на едно управление, което е изчерпано откъм доверие и капацитет. На 
това трябва да се сложи по-скоро край“, каза той.

Шофьор стреля по друг  
след скандал на пътя
Шофьор стреля по друг с пис-

толет след скандал в Нови 
пазар, съобщиха от полици-

ята. Около 12:20 ч. на 28 септември 
на пл. „Раковски“ в града между два-
ма мъже на 18 и 19 години възникнал 
скандал заради отнето предимство. 
По време на разправията 19-годиш-
ният произвел изстрели със законно 
притежаван газов пистолет, а опонен-
тът му го съборил на земята, нанесъл му удар в главата и му отнел оръжието. Мъ-
жете не са пострадали.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Р
осен Йосифов, собственик 
на криптовалутната борса 
RGcoins, беше признат за ви-
новен от федерален съд в Кен-
тъки по две обвинения в заго-

вор за извършване на рекет и пране на 
пари.

Решението дойде след двуседмичен 
процес, в който Йосифов беше обвинен 
за организирането на сложна схема за 
кражба на пари от нищо неподозиращи-
те жертви от Америка и след това пране 
на средствата им с помощта на крипто-
валута.

Основателят на малката българска 
борса, която беше силно фокусирана 
върху местни клиенти от Източна Ев-
ропа, привлече вниманието на амери-
канските разследващи миналата година 
заради подозрения, че е помагал на ру-
мънска банда за пране на пари.

Очаква се присъдата на Йосифов да 
бъде прочетена на 12 януари 2021 г. Той 
може да получи до 20 години затвор, три 
години наблюдение и глоба от 250 000 
долара.

Според съдебните документи Йоси-
фов и неговите партньори са измамили 
поне 900 американци чрез фишинг ата-

ки между 2014 и 2015 г. Те са публикува-
ли фалшиви реклами в уебсайтове за он-
лайн търгове и продажби, като Craigslist 
и eBay, за скъпи стоки, които всъщност 
не съществуват. Продуктите, продавани 
по време на търговете, никога

не са получени 
от купувачите

а приходите са присвоени от група от 14 
румънски граждани, които след това из-
ползват RGCoins за пране на откраднати-
те пари чрез закупуване на биткойни.

Основателят на RGCoins обаче твърди, 
че не е бил наясно с факта, че румънците 
са участвали в престъпни дейности и са 
използвали услугата му само за пране на 
приходите им.

Росен Йосифов беше арестуван в Бъл-
гария през 2018 г. и беше екстрадиран в 
САЩ през 2019 г., за да може случаят да 
бъде разследван допълнително в чужби-
на, където се проведе процесът.

Американските власти заявиха, че той 
е бил наясно с целта на сделките, извър-
шени от румънските измамници. Дока-
то RGCoins са имали ограничение от 5 

BTC за анонимни поръчки, Йосифов е 
обменил биткойни на стойност над $4,9 
милиона само за четирима членове на 
престъпната група, без да прилага про-
цедури за легитимиране на клиентите.

„Според съдебните документи, след 
като жертвите са били убедени да изпра-
тят плащане, участниците в конспираци-

ята са участвали в сложна схема за пране 
на пари, при която местни сътрудници 
приемали средствата на жертви, конвер-
тирали тези средства в криптовалута и 
прехвърляли приходите под формата на 
криптовалута в чуждестранна база пра-
не на пари “, заявиха американските про-
курори.

20 г. затвор заплашват българин 
в Кентъки заради измами

XРосен Йосифов може да бъде и глобен с 250 000 долара

https://www.skyexpressinc.com
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Л
арс Миттанк е на 28 годи-
ни, когато пристига в Бълга-
рия с приятели през лятото 
на 2014 година, за да изкара 
няколко седмици на Златни 

пясъци. Той обаче не се връща в родна-
та си Германия, а следите му се губят на 
българска земя. И вече шест години от 
него няма новини.

Ларс изчезва при странни обстоятел-
ства. След конфликт и последвал побой 
по време на почивката той е със спука-
но тъпанче. 

Според лекари пътуването със само-
лет е противопоказно, затова се налага 
приятелите, с които е дошъл в България, 
да се върнат в Германия без него. А той 
остава.

Наема хотел на 7 юли. От там обаче си 
тръгва през нощта, по думите на свиде-
тели - дезориентиран и уплашен. Отива 
край крайбрежната алея, където среща 
жена, която моли да бъде упътен до ле-
тището. Младият мъж тръгва с нея, а на 
летището търси второ лекарско мнение 
- за да попита може ли да лети със само-
лет.

Преглежда го д-р Коста Костов.
„Видимо си беше притеснен. Защо - не 

мога да ви кажа. Докато беше в кабине-
та, се появи човек с униформа и като го 
видя, изпадна в дива паника“, спомня си 
лекарят пред bTV.

Полетът е противопоказен и според 
лекарите на летището. Ларс излиза от 
кабинета, за да се обади на майка си. Ос-
тавя вещите си там.

След малко побягва
а последното, което се вижда на охрани-
телните камери, е как прескача ограда-
та. След това прекосява полето и стига 
до магистрала „Хемус“, където следите 

му се губят. Детективи претърсват райо-
на на изчезването му с дрон. И устано-
вяват, че той се обитава от двама души 
без дом.

„Бездомниците споделиха с нас, че 
познават друг бездомник, който е из-
вънредно откъснат от останалите, не го-
вори с тях, избягва допир, извънредно 
затворен човек. И ние мислим, че има 

50% шанс това 
да е Ларс“, смята 
частен детектив.

Някои предпо-
лагат, че бягство-
то му се дължи 
на халюцинации, 
предизвикани от 
хапчета, предпи-

сани от лекаря му. Други - че е 
употребил коктейл от наркоти-
ци, които са предизвикали па-
раноя.

През периода на изчезване-
то му десетки хора твърдят, че 
са виждали Ларс около гората 
край летището.

През 2016 г. година майка 

му – Сара, се обърна с молба към всеки, 
който е бил там, да си припомни дали 
има забравени детайли, които да помог-
нат в откриването на Ларс.

„В самото летище ми показаха още 
едно видео, в което той се вижда много 
замислен на паркинга, съвсем спокойно 
пресича и стига до един автобус, който е 
паркиран там.

Минава зад автобуса
и не се вижда вече, автобусът се връща 
назад и се вижда как той върви паралел-
но с него, след това, когато автобусът 
пак тръгва напред, той започва да бяга“, 
сподели Сара Миттанк.

Майката е говорила и с приятелите му, 
те не са й разказали нищо по-различно 
или по-впечатляващо.

„Всяка сутрин със събуждането си 
започвам да мисля за него. Аз знам, че 
той е жив, и му казвам да е смел. Казвам 
му наум: Прибирай се, сине“, казва още 
майката.

XГерманецът бил дошъл у нас като турист през 2014 г., когато следите му се губят

6 г. без следа: Странната 
история на Ларс, изчезнал в BG

Германецът, тичащ, уплашен от 
нещо, уловен от камерите на 
летището в Бургас.

Ларс Миттанк както е изглеждал при изчезването си и както би 
изглеждал сега.

Майката на Ларс не губи надежда.

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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Български лекар е изправен пред 
медицински съд в Англия заради 
сигнал за грешна диагноза.

Съдбата на д-р Йордан Радев като 
медик на Острова зависи от решението 
на медицинския трибунал в страната, 
който трябва да се произнесе следва-
щата седмица. Обвиненията към бълга-
рина са две. Те са от дъщеря на неиз-
лечимо болна негова пациентка и са за 
грешна диагноза и

смущаващо поведение
към дъщерята. Д-р Йордан Радев рабо-
ти във Великобритания от 2008 г. в бол-
ницата Питърбъро.

Срещу българския лекар бил пода-
ден сигнал, в който се твърди, че той не 
е предоставил план за грижи до края 

на живота на майката и така е допуснал 
грешки в лечението й. Освен това док-
торът поканил дъщерята да обсъдят 
състоянието на болната в склад, където 
докоснал нейната гръд и горната част 
на таза, пише „24 часа“.

Направената до момента проверка е 
установила, че в действията на докто-
ра не е имало сексуален подтекст, а е 
искал да покаже местоположението на 
засегнати от болестта органи. Той оба-
че трябвало да разпознае, че се влоша-
ва състоянието на майката, и да проме-
ни

плана за нейното лечение
към такъв за доживотни грижи. По 

тази причина следващата седмица ще 
се реши дали може да продължи да ра-

боти като лекар, или ще трябва да из-
търпи някакъв срок на проверка и до-
пълнителна квалификация.

Британски медии съобщават, че Йор-
дан Радев е дошъл в Англия през 2008 
г., след като 7 години е работил като ле-
кар в България. По време на трибунала 
е давал ясни и правдоподобни отгово-

ри. Разказал, че понякога в отделение-
то в Питърбъро било толкова натова-
рено, че не е имал време дори да отиде 
до тоалетна. Подалата срещу него сиг-
нал жена, чието име не се съобщава, 
твърди, че го е направила, тъй като не 
иска д-р Радев да повтори действията 
си спрямо друг.

BG лекар на съд за грешна диагноза в Англия

Б
ългарче, родено в Пенсилва-
ния, е изчезнало в София в на-
чалото на тази година. Това 
става ясно от списъка на Ин-
терпол за издирваните лица. 

Когато е изчезнал, Кристиян Гроздев е 
бил на 7 години.

Момчето е видяно за последно на 12 
януари тази година. Кристиян, който вече 
трябва да е на 8 години, е с двойно граж-
данство – българско и американско. Той 
е обявен за издирване с жълта бюлетина 
от Интерпол.

От информацията в сайта на полицей-
ската организация става ясно, че детето 
говори български и английски. Като не-
гови родители са записани Константин 
Гроздев и Илияна Гроздева.

Интерпол издирва общо 15 българче-
та, следите на които се

губят от години
Те или са изчезнали, или са били отвле-

чени като малки.
Издирваните деца още не са навър-

шили пълнолетие. Те са 6 момичета и 9 
момчета. Най-малкото от тях е изчезнало 
през 2019 г. Тогава Диян Атанас Мандов е 
бил на две години, последно е забелязан 

в родния му град София и се издирва и до 
днес, пише „Параграф 22“.

Сред българските деца в списъка про-
дължават да бъдат близначките Амира и 
Алия. Майка им д-р Кънева Абделбаки ги 
вижда последно през 2016 г. - двете са от-
ведени от баща им, когато те са на 3. По 

думите на майката дъщерите й се нами-
рат в Йордания – родината на таткото на 
сестрите. Жената все още не успява да си 
ги върне, защото Йордания не е подписа-
ла Хагската конвенция срещу междуна-
родните отвличания на деца.

От най-дълго липсва 12-годишната Ана 

Гергинова, която изчезва през 2011 г., ко-
гато е на 3 години. Момиченцето е роде-
но в Испания, а според информацията в 
Интерпол не е посочено къде то е изчез-
нало. Вече

8 години няма информация
и за 17-годишната Амира Чау, която е с 
българско и алжирско гражданство – 
майка й е българка, а баща й алжирец. 
Момичето е родено в Испания и изчезва 
през 2012 г., когато е почти на 9.

Освен Кристиян от Пенсилвания, тази 
година в списъка на издирваните деца 
е добавено още едно българче. Това е 
16-годишната Евгения Любенова. Следи-
те й се губят преди десетина дни - на 18 
септември 2020 г. в родния й град Варна.

В тази група не влизат тези, които са 
изчезнали като деца, но вече са навър-
шили пълнолетие. Една от тях е Даяна 
Младенова, чиито следи се губят през 
2007 г., когато е на 9. Детето е вече мла-
да жена на 22 г., която все още е в неиз-
вестност. Тя е видяна последно в родния 
й град Левски.

Интерпол издирва българче от 
Пенсилвания, изчезнало в София

XПолицейската организация търси общо 15 български деца

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990
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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.

Седмици преди изборите 
Байдън води със 7%

Предварителното гласуване за 
президентските избори на 3 но-
ември започна в четири щата ми-

налата седмица. Месец и половина пре-
ди изборите изглежда, че кандидатът 
на демократите Джо Байдън има убеди-
телна преднина. Според социологиче-
ските проучвания на национална база 
той води пред настоящия президент и кандидат на Републиканската партия със 
7,1%. Междувременно Доналд Тръмп отказа да поеме ангажимент за мирно пре-
даване на властта, ако загуби президентските избори. „Ще видим какво ще ста-
не“, каза той.

Улична престрелка в Орегон, 
има загинали

Няколко души са загинали в поне-
делник при престрелка с участи-
ето на полицията в град Салем 

(Орегон). Това обяви в изявление мест-
ната шерифска служба. Сигналът до по-
лицията бил за предполагаемо взима-
не на заложници. Служителите на реда 
пристигнали на мястото и се опитали да 

влязат в преговори с престъпника. Последвала престрелка. „В резултат на инци-
дента, няколко души са загинали, включително заподозреният“, се казва в изя-
влението. Няма ранени полицейски служители.

„Гардиън“ за Доналд Тръмп: 
Кралят е гол
„Новите дрехи на царя“ е поучи-

телна приказка, която полити-
ците добре знаят. На един суе-

тен владетел, който не може да устои на 
изкушението да си купува нови дрехи, 
са продадени нови въображаеми дре-
хи. Той се разхожда с новите си „вълшебни“ дрехи, докато едно малко момче не 
казва истината, че кралят е гол. В приказката на Ханс Кристиан Андерсен кралят 
продължава да твърди, че е облечен в прекрасни дрехи. Поуката е, че властта се 
налага над истината. Американският президент Доналд Тръмп се мисли за такъв 
владетел, пише британският в. „Гардиън“ по повод разкритията за данъците му.

Пламнаха лозята на 
Калифорния, трима загинаха

Прочутите лозя в долината Напа, 
в северозападната част на Кали-
форния, са обхванати от бушува-

щите в щата горски пожари. Най-малко 
трима души са загинали в известната до-
лина. Хиляди хора бяха евакуирани от 
дома си посред нощ заради природното 
бедствие, което погълна около 4500 хек-

тара земя в окръг Напа – един от най-прочутите винарски райони в САЩ. Над 11 
000 души са били евакуирани в нощта на неделя срещу понеделник, съобщиха 
властите.

9 убити и над 50 ранени  
за уикенд в Чикаго
Девет души бяха убити в Чикаго 

през уикенда, а над 50 души бяха 
ранени при стрелби, съобщи по-

лицията. От полицейското управление 
в Чикаго съобщиха, че смъртта и нара-
няванията са станали от 18 ч. в петък до 
полунощ в неделя. Убийствата тази го-
дина вече са повече, отколкото през 2016 г. – изпълнената с най-много насилие 
година в Чикаго. Като цяло стрелбите и убийствата са се увеличили с 50 процента 
в сравнение с миналата година, според полицейското управление. До 20 септем-
ври полицията е регистрирала 560 убийства през 2020 г. в сравнение с 374 убий-
ства през същото време през 2019 г.

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


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

30 септември - 6 октомври 2020 г. 13

М
ъж, който иска да е жена, 
е обвинената в убийство 
на българина Станимир 
Цанков в Сиатъл. В поне-
делник прокуратурата в 

града повдигна официално две обвине-
ния срещу 46-годишната Майкъл Лоуел 
Робъртс - за убийство от първа степен 
и нападение от първа степен.  В обви-
нителния акт пише още, че тя е извест-
на и с името си Джъстин Стефънсън и се 
идентифицира като жена.

48-годишният Цанков беше намушкан 
миналата седмица при спор с Робъртс, 
която живеела в небостъргач в центъра 
на Сиатъл и управата решила да я изго-
ни. Българинът работил като мениджър 
там.

Според полицията Робъртс намушка-
ла и 43-годишна колежка на Цанков. Же-
ната обаче е в добро състояние. 

Съдът в понеделник отмени и гаран-
цията за Робъртс от 3 милиона долара 
и по искане на прокуратурата я оставя 
в ареста, защото и двете обвинения но-
сят потенциално наказание от доживо-
тен затвор.

Полицията арестува жената след 6 
часа, в които се беше барикадирала в 
апартамент в сградата.

Според прокуратурата в Кинг каунти, 
щата Вашингтон, жената има и „психич-
ни проблеми“ и в системата на полици-
ята в Сиатъл е записано, че има склон-
ност към насилие.

Властите са били повикани малко 
преди 11:30 ч. миналата сряда след сиг-
нал за намушкване. Инцидентът се слу-
чил в лобито на сградата – Centennial 
Appartments, която се намира на 4-о 
Авеню  в центъра на Сиатъл.

Валентин Михайлов е и човекът, на ко-
гото позвъняват първо от самата сграда 
минути след инцидента. Той работи в съ-

щата компания и е един от най-близките 
приятели на Станимир.

„Обади ми се неговата колежка Сте-
фани, която също е ранена. Каза ми да 
звънна на жена му, за да й кажа, че е на-
ръган, за да не чуе от някой друг“, каза за 
BG VOICE Михайлов.

При силен дъжд и в продължение на 
6 часа властите опитали да изкарат за-
подозряната от апартамента, в който се 
била барикадирала

Полицаите използвали електрошоков 
пистолет при ареста, а жената беше из-
несена на носилка, след като успяла да 
се нареже по време на 6-часовата бари-
када.

В обвинителния акт прокуратурата 
описва 

„ужасяваща история 
на заплахи и нападения“

на Робъртс срещу работещите в сграда-
та, включително и срещу Цанков. Тя го 
заплашила с ножовка през юли. А през 
август размахала пред лицето му кух-
ненски нож.

На 15 септември Робъртс заплашила и 
Стефани, която е управител на сградата, 
защото била заключена извън апарта-
мента си. Всъщност на всички живеещи 
там били дадени нови електронни клю-
чове, но Робъртс не си взела нейния. То-

гава тя изригнала към управителката на 
сградата Стефани: “Ако ме заключите на-
вън още веднъж, 

ще заколя теб 
и целия ти персонал”,

пише в обвиненията.
След този инцидент управата реши-

ла да поиска от съда изгонването на Ро-
бъртс и ограничителна заповед срещу 
нея.

“Само осем дни след това, когато об-
винената е била изнасяна от сградата, тя 
е последвала своята заплаха”, пише про-
курора.

След като заплашила с нож момчета-
та, наети от управата на сградата да из-
несат вещите й, тя слязла по стълбите от 
24-ия етаж, влязла в лобито, където ви-
дяла Цанков.

Тя започнала да му вика и обижда с не-
цензурни думи, след което го намушкала 
с нож в стомаха. Когато неговата колеж-
ка Стефани се намесила, Робъртс наръга-
ла и нея, след което намушкала още вед-
нъж Цанков в гърдите - този път фатално.

След това Робъртс се барикадирала в 
нейния апартамент.

От прокуратурата посочват, че Ро-
бъртс няма предишни присъди, но през 
май е била обвинена в нападение, ко-
гато връхлетяла в конферентна зала в 
Microsoft - фирмата, в която работела 
срещу добра заплата. Средният наем 
в сградата, където става инцидентът, е 
4,000 долара на месец.

Робъртс била приятна съседка, но 
преди около година започнала да се 
държи странно и агресивно, разказват 
съседи. 

Приятели на починалия българин 
казват, че е бил човек за възхищение и 
страхотен приятел. Те създадоха GoFund 
страница в подкрепа на семейството, 
която само за три дни събра над 50 хи-
ляди долара. Ако вие искате да помогне-
те, може да го направите тук >>

„Толкова време сме били заедно“, каз-
ва потъналият в скърб Валентин Михай-
лов. - Във вторник вечерта пихме бира у 
тях и се майтапихме“.

„Той беше такъв човек, 
който искаш да ти е 
приятел“, 

казва още Валентин.
Родом от Стара Загора, Станимир Цан-

ков емигрира в Щатите преди повече от 
20 години.

От 2015-а до днес е мениджър по под-
дръжката в компанията Екуити Резиден-
шъл, която оперира сградата, в която се 
е случила трагедията.

Приятели казват за него, че е един от 
първите български рейнджъри.

Станимир Цанков оставя след себе си 
съпруга на име Ваня и син Теодор, на 18 
години.

Когато властите приключат с разслед-
ването, тялото му ще бъде освободено 
от Съдебна медицина и погребано в Си-
атъл.

Станимир Цанков е един от първите 
български рейнджъри.

Мъж, който иска да е жена, 
уби Станимир от Сиатъл
XСъдът отмени гаранцията на обвиняемата, била високоплатена служителка в Microsoft

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Преди и след: Майкъл Робъртс/Джъстин Стефънсън е мъж, който се идентифицира като жена

При инцидента жената се нарязала, затова била изведена на носилка

https://www.gofundme.com/f/remembering-our-friend-stan-tzankov
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Т
ова беше отвратително за гледа-
не. Първият президентски дебат 
между Доналд Тръмп и Джо Бай-
дън не беше нито президентски, 
нито дебат.

Още в първите минути Тръмп започ-
на да прекъсва Байдън. Той не му остана 
длъжен и в следващите 90 минути двама-
та, заедно с водещия Крис Уолис от FOX 
News, не спряха да се надвикват, прекъс-
ват и обиждат.

„Дебатът беше много агресивен и мно-
го изострен“, казва Нина Бързашка, до-
цент по политология в колежа „Хоули 
Крос“ в Уорчестър, Масачузетс.

По време на дебата 77-годишният кан-
дидат на демократите Джо Байдън по-
иска 45-ият президент на САЩ Доналд 
Тръмп (74 г.) да „млъкне“, преди да го на-
рече „клоун“. „У вас няма нищо интели-
гентно“, отвърна му по-късно Тръмп.

„Определено дебатът беше много ди-
намичен, но по-скоро ми напомни на 
кръчмарско-улична битка“, допълни Иван 
Иванов, професор по политология в Уни-
верситета в Синсинати, Охайо.

По време на диспута президентът се 
опита да обрисува противника си като 
марионетка на радикалната левица.

Джо Байдън пък го нарече „пудела на 
Путин“, защото „отказва да каже и дума 
за премиите за убийства на американски 
военни“. Според няколко американски 
медии руски агенти са раздавали пари на 
бойци, близки до талибаните, за да уби-
ват американски войници в Афганистан.

„Всички знаят, че той е 
лъжец“, каза още бившият 
вицепрезидент 
по адрес на Тръмп.

45-ият президент на САЩ имаше про-
блеми през целия дебат да поеме кон-
трол върху ситуацията, макар и да доми-
нираше. Той се опитваше да прекъсва на 
няколко пъти Байдън, обръщайки се към 
него с „Джо“, и накрая модераторът, жур-
налистът от Фокс Нюз, трябваше да му 
припомни правилата. Но безуспешно.

Но най-големият гаф на президента, 
който предизвика коментари, е поредни-
ят му отказ ясно и категорично да заклей-
ми белите неонацисти.

„Тръмп имаше изключителната въз-
можност да каже къде се позиционира в 
политическото пространство и да се раз-
граничи от десните националисти и под-

дръжниците на белия супремацизъм. И 
не го направи, което е много проблема-
тично“, казва доц. Нина Бързашка.

„Готови ли сте тази вечер да осъдите 
белите неонацисти и паравоенните гру-
пи и да кажете, че те трябва да отстъпят 
и да не добавят към насилието в редица 
от тези градове, както видяхме в Кеноша 
и както видяхме в Портланд?“ – попита 
Уолъс президента.

„Разбира се, готов съм да го направя, 
но бих казал, че почти всичко, което виж-
дам, е от лявото, а не от дясното крило. Го-
тов съм да направя всичко. Искам да видя 
мир… “

– Е, тогава, направете го, сър – прекъс-
на го Уолъс.

– Кажи го – намеси се Байдън. „Направи 
го. Кажи го.“

„Искате ли да им се обадите, как искате 
да им се обадите?“ Тръмп отговори. „Дай 
ми име. Давай, кого би искал да осъдя?“

– Белите неонацисти – намеси се Уолас.
„Горди момчета“(The Produ boys), доба-

ви Байдън, посочвайки групата от „запад-
ни шовинисти“, чиито членове се появиха 
заедно с белите неонацисти групи на ми-
тинга „Unite the Right“ през 2017-а в Шар-
лотсвил и присъстваха постоянно по вре-
ме на по-новите сблъсъци в Портланд.

„Горди момчета“, отдръпнете се и изча-
кайте“, каза Тръмп – преди незабавно да 
прехвърли вината на друг. „Но ще ви кажа 
какво, някой трябва да направи нещо по 
отношение на антифа и лявото, защото 
това не е десен проблем.“

„Гордите момчета“ бързо възприеха 
момента, публикувайки клипове с комен-
тара на президента и дори разпространя-
вайки изображение с цитат на Тръмп, нас-
ложен върху логото им.

В миналото Тръмп се опитваше да об-
вини за насилието, произтичащо от ня-
кои неотдавнашни протести, антифа 
– общ термин за радикални леви акти-
вистки групи, които понякога участват в 
улични сбивания.

Байдън от своя страна заяви, че макар 
да подкрепя мирните протести, той осъж-
да насилието от всякакъв вид.

Главната тема на дебата трябваше да 
бъде икономиката, овладяването на пан-
демията от COVID-19 и здравната рефор-
ма. Но почти нищо не се чу от прекъсва-
нията, нападките и обидите.

„Вярвате ли за момент на това, кое-
то той ви казва, в светлината на всички 
лъжи, които ви е казал за COVID?“ – по-
пита Байдън. „Той все още дори не е при-
знал, че е знаел, че това се случва, че е 

знаел колко опасно ще е още през февру-
ари и дори не ви е казал.“

„Той изпадна в паника – или просто 
погледна борсата, едно от двете“, про-
дължи Байдън. „Защото, познайте какво, 
много хора умряха – и много повече ще 
умрат, освен ако той не стане много по-
умен, много по-бърз.“

Тръмп не отговори, за да защити дейст-
вията си срещу пандемията или да се 
обърне към „забравените мъже и жени“ 
в САЩ, които са били засегнати от нея. 
Цяла нощ президентът спореше, без да 
дава някакъв конкретен аргумент, пише 
Романо.

Вместо това Тръмп се обиди лично, ко-
гато Байдън обиди интелигентността му.

„Никога не използвай думата „умен“ за 
мен“ – възрази Тръмп.

„Няма нищо умно 
в теб, Джо.“

„Байдън показа капацитет да управля-
ва и показа емпатия, което е много ва-
жно“, смята доц. Нина Бързашка от коле-
жа „Хоули Крос“ в Уорчестър, Масачузетс.

„Аз не мисля, че този дебат ще промени 
значително възприятията как се справя 
Тръмп с пандемията. Той върна един жест 
към Байдън, който ми направи силно впе-
чатление, когато извади маската. Очевид-
но това беше добре режисиран трик и 
имаше за цел да промени възприятията, 
че не носи маска“, каза пък Иван Иванов, 
професор по политология в Университе-
та в Синсинати, Охайо.

И за финал - Тръмп отново отказа да по-
твърди, че ще приеме резултатите от из-
борите, и продължи кампанията си да де-
легитимира изборния процес.

„Тръмп „се опитва да изплаши хората, 
за да мислят, че това няма да бъде закон-
но“, отговори Байдън на сцената. Но „той 
не може да ви попречи да определите ре-
зултата от тези избори. Ако получим гла-
совете ви, всичко ще свърши. Той ще си 
отиде.“

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Комисията по президентските дебати 
обяви в сряда, че обмисля промяна на 
формата за оставащите дебати, след като 
президентът Доналд Тръмп многократно 
наруши правилата, в резултат на което 
дебатът протече хаотично.

„Дебатите от изминалата нощ показа-
ха ясно, че към формата на останалите 
дебати трябва да се добави допълнител-
на структура, за да се осигури по-подре-
дено обсъждане на проблемите “, се каз-
ва в изявление на Комисията.

„Комисията ще обмисли внимателно 
промените, които ще приеме, и ще обя-
ви тези мерки скоро.“

Комисията по президентските дебати 

работи с двамата кандидати, за да стигне 
до съгласуван набор от правила. Промя-
ната в структурата в последния момент 
е изключително необичайна и свидетел-
ство за това колко извън контрол е било 
събитието във вторник вечерта.

Въпреки че модераторът на Fox News 
Крис Уолъс беше критикуван от някои, 
че не контролира разговора и оставя 
Тръмп да доминира на сцената, Комиси-
ята му благодари за неговата работа.

„Комисията е благодарна на Крис 
Уолъс за професионализма и уменията, 
които той внесе в снощния дебат, и въз-
намерява да гарантира, че има допъл-
нителни инструменти за поддържане на 

реда за останалите дебати“, казаха те.
Не е ясно какви точно промени ще бъ-

дат приети и дали кандидатите ще се съ-
гласят с тях.

Вицепрезидентът Майк Пенс и сена-
тор Камала Харис, Калифорния, ще се 
срещнат следващата сряда за единстве-
ния вицепрезидентски дебат в изборния 
цикъл.

Следващият президентски дебат меж-
ду Тръмп и Байдън е на 15 октомври в 
Маями и понастоящем се очаква той да 
бъде в кметството. Предвижда се те да 
се изправят лице в лице и във финал-
ния президентски дебат на 22 октомври 
в Нашвил.

Комисията по президентски дебати променя правилата

„Кръчмарско-улична битка“: 
Експертите на BG VOICE за първия 
сблъсък между Тръмп и Байдън

Цялото видео гледайте тук

https://bg-voice.com/кръчмарско-улична-битка-експерти/
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П
резидентските избори в 
САЩ са на 3-ти ноември. До-
тогава остават по-малко от 
40 дни. Заради пандемията 
с коронавируса тези избо-

ри ще са по-различни, защото повечето 
избиратели няма да могат да отидат до 
урните и ще трябва да гласуват по поща-
та. С това обаче идват и нови срокове, с 
които те трябва да се съобразяват, за да 
са сигурни, че бюлетината им ще прис-
тигне навреме до комисията, която ще 
брои гласовете. Иначе гласът им няма да 
бъде зачетен.

Преди пандемията пет щата - Коло-
радо, Хавай, Орегон, Вашингтон и Юта 
- провеждаха избори по пощата, което 
означава, че всеки активен регистриран 
избирател автоматично е получил бюле-
тина по пощата, която ще им позволи да 
избегнат гласуването на място.

Поради COVID-19 още няколко щати, 
включително Калифорния и Ню Джър-
си, приеха този модел за изборите през 
2020 г. Резултатът - 29 щата плюс Ди Си 
вече са разрешили да се изпращат бюле-
тини по пощата, без да е заявена извини-
телна причина за отсъствието от урните 
в деня на избора.

Къде може да се гласува рано и по пощата?

Какво трябва да знаете 
за гласуването на 
президентските избори?

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Регистрацията
за гласуване също е много ва-
жна и все още задължителна в 
49 щати. Само Северна Дакота 
няма такова изискване. Прове-
рете какъв е срокът във вашия 
щат. Възможно е да е разре-
шена регистрация в изборния 
ден. Може да проверите дали 
сте регистрирани на този ад-
рес https://www.vote.org/am-i-
registered-to-vote/.

След като се регистрирате, 
трябва да решите дали ще гла-
сувате по пощата. Ако изберете 
този вариант, трябва да поиска-
те да ви бъде изпратена бюле-
тина. Може да я поискате, като 
се свържете с ревизора във ва-
шия окръг (county auditor).

Когато получите 
бюлетината

трябва да я попълните и да я 
върнете на ревизора или да 
я пуснете в специална кутия 
за бюлетини (ако има такива 
във вашия щат). 17 щата ще из-
пратят на избирателите плик 
с предплатена марка за бюле-
тината - Аризона, Калифорния, 
Делауеър, Хавай, Айдахо, Ин-
диана, Айова, Мериленд, Ми-
несота, Мисури, Невада, Ню 
Мексико, Орегон, Роуд Айлънд, 
Вашингтон, Западна Вирджи-
ния и Уисконсин. В останалите 
щати избирателитe трябва да 

платят за пощенската марка и 
да я поставят на плика. Пощен-
ската служба даде индикации, 
че ако има бюлетини, които са 
изпратени с марка, която не от-
говаря на тежестта на писмото, 
те най-вероятно ще бъдат из-
пращани до комисията за брое-
не. Пощата обаче може да се оп-
ита да се свърже с подателя на 
плика, за да си получи парите.

Когато получите плика с бю-
летината, отворете го внима-
телно. Един от най-често сре-
щаните проблеми, с които са 

се сблъскали гласоподаватели-
те на първичните избори през 
юни, е разкъсването на бюлети-
ните им или пликовете, аларми-
ра член на избирателна коми-
сия. Той казва, че изглежда, че 
много гласоподаватели първо-
начално са помислили, че бю-
летината или част от съдър-
жанието на плика е нежелана 
поща (junk mail).

Много е важно в плика с бю-
летината да има плик за секрет-
ност. Бюлетината трябва да се 
постави вътре в този плик и тя 

трябва да е вътре, когато ок-
ръжните членове на избира-
телни комисии получат вашия 
вот. Това означава, че когато 
получите бюлетината, трябва 
да имате приложени два пли-
ка, които трябва да използвате 
- плика за секретност и плика за 
изпращане на бюлетината.

Подписите
Не забравяйте да подпишете 

външния плик, преди да го из-
пратите обратно.

На гърба на външния плик, 

който съдържа плика за секрет-
ност и бюлетината, се изисква 
подпис. Не забравяйте да под-
пишете гърба на този плик, пре-
ди да го поставите в пощата или 
кутията за бюлетини. Бюлетини, 
които пристигнат без този под-
пис, ще бъдат изхвърлени.

Някои щати може да изискват 
подпис и на плика за секрет-
ност. Проверете в инструкци-
ите, които идват с бюлетината. 
Подписите, които поставяте на 
бюлетината, трябва да съвпа-
дат с тези от картата ви за гла-
суване. Подписите се сравняват 
също с последния подпис, кой-
то сте дали при друго гласува-
не.

Щатите, които имат

кутии за пускане 
на бюлетини

са 23: Аляска, Аризона, Кали-
форния, Колорадо, Кънектикът, 
DC, Флорида, Джорджия, Хавай, 
Илинойс, Айова, Мейн, Мери-
ленд, Монтана, Небраска, Не-
вада, Ню Джърси, Северна Да-
кота, Орегон, Южна Каролина, 
Юта, Вашингтон, Уисконсин.

Можете да пуснете вашата 
бюлетина само в определена-
та за вас кутия. В зависимост 
от това къде сте регистрирани 
да гласувате, ще можете да пус-
нете бюлетината си в града, ок-
ръга или щата, където сте реги-
стрирани.

XТози вот ще е по-различен, защото повечето 
избиратели няма да отидат до урните
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И
змамите при избори са мно-
го редки в САЩ, независимо 
дали хората гласуват лично 
или по пощата. Това показват 
почти всички изследвания по 

въпроса.
Целта при гласуването по пощата, раз-

бира се, е да се гарантира, че изпратени-
те бюлетини са легитимни, че се подават 
от регистрирани избиратели, а не от дру-
ги хора, мамещи за тяхната самоличност, 
както и че всеки избирател гласува само 
по веднъж. Процесът на гласуване по по-
щата има няколко вградени предпазни 
механизма, които правят трудно един чо-
век да гласува с измама и още по-труд-
но да извърши измама в мащаб, който да 
промени резултатите от изборите. Ето 6 
от защитните механизми на гласуването 
по пощата.

Само определени 
избиратели могат да получат 
бюлетина по пощата

Хората не получават бюлетини по по-
щата случайно.

Някои щати ги изпращат автоматично 
до всички регистрирани гласоподаватели 
(а не до всички жители) - като в Орегон, 
Вашингтон, Юта, Колорадо и Хавай. Тези 
5 щата провеждат всички избори по по-
щата, дори и да няма пандемия. Тези щати 
изпращат бюлетините до избирателите, 
които са се регистрирали и са посочили 
адрес в регистрационния формуляр. Бю-
летините се изпращат до посочения в ре-

гистрационния формуляр адрес.
В други щати избирателите трябва да 

поискат бюлетината да им бъде изпрате-
на - и тя не се изпраща по пощата, дока-
то длъжностно лице по изборите не по-
твърди, че лицето е допустим избирател. 
Това всъщност представлява по-висок 
стандарт за сигурност от този при лично-
то гласуване.

В много щати хората имат право да по-
пълват формуляр за регистрация и да гла-
суват едновременно, като гласът им се 
брои само след като регистрацията им 
бъде официално одобрена.

Много е трудно да се 
фалшифицира бюлетина

Бюлетините се отличават с определе-
ни дизайнерски елементи, които са труд-
ни за копиране. Те се отпечатват върху 
специална хартия, като точният размер 
на страницата, цветът и дебелината вари-
рат в зависимост от щата или дори окръ-
га или града.

Маркирането на избора също се раз-
личава, като на някои места се иска от из-
бирателите да „попълнят кръгче“, дока-
то други хора трябва да „отбележат със 
стрелки“ или „да затъмнят полето“.

Текстът върху бюлетините също е раз-
личен в различните изборни райони. Кан-
дидатите за президент са еднакви в цяла-
та страна, но имената, които са изброени 
след това, са различни. Всеки щат има 
различни кандидати за членове на Кон-
греса, както и за щатски длъжности като 

губернатор или главен прокурор. Освен 
тях са изброени и кандидатите за мест-
ния Конгрес, за съдилищата и училища-
та, местните политически съвети и дори 
комисарите по канализацията. Избирате-
лите може да не забележат всички малки 
подробности, но избирателните комисии 
със сигурност биха го направили, ако по-
лучат бюлетина, която не отговаря на ра-
йона, от който идва.

Избирателите трябва 
да потвърдят своята 
самоличност

Всеки щат има процес за проверка на 
отсъстващите гласоподаватели - техниче-
ският термин за хората, които гласуват от 
разстояние и изпращат бюлетини по по-
щата.

В повечето щати избирателите тряб-
ва да подпишат външната страна на пли-
ка за връщане. Този подпис не трябва да 
се различава значително от подписа вър-
ху оригиналната им карта за регистрация 
за избиратели, или бюлетината ще бъде 
отхвърлена. Ако има разлика, процесът 
на съпоставяне на тези подписи често е 
твърде детайлен.

Някои щати също изискват от избирате-
лите да получат подпис от един или пове-
че нотариуси или свидетели. Някои дори 
карат избирателите да представят копие 
от документ за самоличност, обикновено 
шофьорска книжка.

Много е трудно да се копират 
пликовете за бюлетините

По принцип избирателите не могат да 
връщат своите бюлетини по пощата в ка-
къвто и да е стар плик. По-скоро бюле-
тините трябва да бъдат върнати в офи-
циален плик на правителството, който 
обикновено се изпраща директно до из-
бирателите заедно със самата бюлетина.

Много от тези пликове разполагат с 
уникални баркодове, за да идентифици-
рат всеки избирател - и да позволят на из-
бирателите да проследят чрез пощата до-
къде е стигнал пликът с техния глас и след 
това процеса на преброяване.

Фалшификатор, който иска да произ-
вежда и разпространява фалшиви бю-
летини в достатъчно голям мащаб, за да 

повлияе на резултатите от изборите, ще 
трябва да направи два пъти и повече от 
специалния плик и от баркодовете. Освен 
това по някакъв начин ще трябва да по-
пречи на оригиналните, автентични пли-
кове и баркодове да бъдат използвани. В 
противен случай членовете на избирател-
ните комисии биха забелязали, че един 
уникален баркод се използва повече от 
веднъж.

Пощенската служба 
ще забележи странности

Всеки, който се надява да извърши из-
мама с гласуване по пощата, ще трябва да 
избягва разкриването й не само от редов-
ните членове на изборни комисии и над-
зорниците, но и от пощенската служба на 
САЩ.

Пощенската служба се координира с 
щатските и регионалните избирателни 
комисии, за да сигнализира за всички бю-
летини, които се отклоняват дори по не-
значителни неща от типичната процедура 
за гласуване. Например, окръжен служи-
тел в Тексас бе признат за виновен за из-
мама, след като служители на пощенските 
служби разкриха участието му при изпра-
щането на 56 бюлетини по пощата, попъл-
нени от други избиратели.

Пощата разполага и със собствена по-
лиция - Службата за пощенска инспекция 
на САЩ, която разследва потенциални 
престъпления, свързани с пощите.

Изборната измама е тежко 
федерално и щатско 
престъпление

При федерални избори всеки акт на из-
мама може да бъде наказан с пет годи-
ни затвор и 10 000 щатски долара глоба, 
плюс допълнителни санкции.

Целият опит за измама обаче би до-
вел до осигуряването само на един глас 
в полза на предпочитания от измамника 
кандидат. Както лаконично се казва в до-
клад на Бренънския център за правосъ-
дие, „този един допълнителен глас просто 
не си струва цената“.

Ако гласувате по пощата през ноември, 
може да бъдете сигурни, че бюлетините 
ви - и тези на вашите съседи и приятели - 
ще бъдат защитени от измами.

6 начина, по които бюлетините  
по пощата са защитени от измами

Сн.: АП/БТА
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https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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К
онсервативният съдия Ейми 
Кони Барет беше номинирана 
от президента Доналд Тръмп 
за член на Върховния съд и 
за наследник на починала-

та преди няколко дни либерална икона 
Рут Бейдър Гинсбърг. Това, според мно-
го анализатори, може да върне законо-
дателството на Америка десетилетия на-
зад, давайки превес на консервативното 
мнозинство в съда, което може да под-
ложи на риск правото на аборт и право-
то на еднополов брак.

Барет, която е смятана за идеологи-
ческа противоположност на Гинсбърг, 
е ревностна католичка и е популяр-
на сред религиозното консервативно 
крило на коалицията на Тръмп. Прези-
дентът настоява Сенатът да побърза с 
одобрението й преди изборите на 3 но-
ември, докато опонентът му за поста на 
държавен глава Джо Байдън смята, че 
новият съдия трябва да бъде номини-
ран от победителя в изборите.

Ейми Кони Барет е 48-годишна

майка на седем деца
от щата Луизиана. Тя е работила по-мал-
ко от три години в 7-ми Окръжен апе-
лативен съд, който отговаря за щатите 
Индиана, Илинойс и Уисконсин, а по-го-
лямата част от професионалния си жи-
вот е прекарала като преподавателка в 
католическия университет „Нотр дам“.

Ако бъде назначена на доживотната 
позиция, Барет ще наклони баланса във 
Върховния съд до 6 на 3 в полза на кон-
сервативното мнозинство вместо до-
сегашното консервативно-либерално 
мнозинство от 5 на 4. Това може за десе-
тилетия да тласне съда надясно, комен-
тираха след номинацията DPA и CNN.

През 2017 г. Барет беше назначена от 
Тръмп за съдия и предизвика разгоре-
щени спорове в Сената, тъй като много 
демократи бяха притеснени от нейните 
политически и религиозни възгледи. Ут-
върждаването й в Сената стана с малко 
мнозинство, до голяма степен с гласува-
не по партийна линия.

„Вие сте

пропита от догматизъм
и това буди безпокойство“, каза сенатор-
ката демократ Деян Файнстийн по вре-
ме на изслушването й. Думите й бяха 
оценени като изключително полемични.

Барет изтъкна, че религиозните й 
убеждения няма да влияят на съдебните 

й решения, като каза: „Никога не е умес-
тно съдия да поставя личните си убеж-
дения над закона, независимо дали про-
изтичат от вярата или от нещо друго“.

Тя има много научни публикации по 
въпроса, но съдебният й опит е по-огра-
ничен.

Позицията на Барет при произнасяне 
като апелативен съдия по дела за абор-
ти, имиграция и правото на притежание 
на оръжие показва консервативните 
й разбирания. През 2019 г. тя се обяви 
против федерален закон, забраняващ 
на престъпници да притежават оръжие, 
и обяви, че би ограничила обхвата му.

През 2018 г. Барет се присъединява 
към несъгласните с два щатски закона, 
които бяха блокирани - единият, изис-

кващ останките от зародиши да бъдат 
кремирани или погребвани, а другият 
- забраняващ абортите единствено въз 
основа на раса, пол или увреждане на 
ембриона.

Либералите се опасяват, че тя ще про-
мени идеологическия и философски ба-
ланса във Върховния съд, което би мог-
ло да доведе до промени по теми като 
здравеопазване,

отчетност на 
избраното правителство

и абортите.
Демократите казват, че Барет може 

да се опита да отмени решението по де-
лото Роу срещу Уейд - знаково дело във 
Върховния съд от 1973 г., гарантирало 

правото на жената да направи аборт.
На фона на притесненията от номина-

цията й, Тръмп я описа като „жена със за-
бележителен интелект и характер“, коя-
то е „изключително квалифицирана". Той 
призова медиите да се въздържат от 
лични нападки към нея. „Знам, че ще на-
правиш страната ни много горда“, каза 
Тръмп, като се обърна към Барет.

„Разбирам, че това е моментна номи-
нация. Ако ми се даде честта да бъда 
одобрена от Конгреса, ще се стремя да 
върша работата си по-най-добър начин. 
Обичам Америка, закона и конституция-
та“, заяви тя.

Ако бъде бързо утвърдена, Барет 
може да даде решаващия глас на 10 но-
ември, когато Върховният съд изслуш-
ва аргументите по голямо дело, в което 
правителството на Тръмп се опитва

да отмени „Обамакеър“
известен също като Закон за достъпна 
медицинска помощ от 2010 г., разширил 
покритието на здравното осигуряване. 
През 2017 г. Барет разкритикува въз-
гледа на председателя на съда Джон Ро-
бъртс, спасил закона през 2012 г.

Барет ще е третото назначение на 
Тръмп във Върховния съд. Тя ще е едва 
петата жена във висшата съдебна ин-
станция на САЩ. И най-младата съдийка 
в този съд, а пожизненото назначение 
би й позволило да влияе на съдопроиз-
водството в САЩ за поне едно поколе-
ние.

XРевностната католичка бе номинирана от Тръмп за мястото 
на починалата либерална икона Рут Бейдър Гинсбърг

Съдия Ейми, която може да върне 
Америка десетилетия назад

Ейми Кони Барет ще се яви на редица 
официални и неофициални срещи в кон-
тролирания от републиканците Сенат, 
който има правомощието да я утвърди 
на тази пожизнена длъжност.

Очаква се още в понеделник Барет да 
започне неофициални срещи със сенато-
ри на Капитолийския хълм, започвайки с 
лидера на републиканското мнозинство 
Мич Макконъл.

Юридическата комисия на Сена-
та, председателствана от съюзника на 

Тръмп Линдзи Греъм, е натоварена с раз-
следване на миналото и квалификацията 
на всеки номиниран.

Барет ще попълни въпросник за свое-
то минало, професионална кариера и фи-
нансово състояние. След това ще се яви 
на публично изслушване и накрая коми-
сията ще гласува по изпращането на кан-
дидатурата й в пленарна зала.

Предвидено е изслушванията да запо-
чнат на 12 октомври.

След като през 2017 г. републиканци-

те в Сената премахнаха т.нар. филибъс-
тър (тактика на бавене на одобряване на 
кандидат за даден пост чрез процедурни 
хватки) за номинирани за Върховния съд, 
сега е достатъчно обикновено мнозин-
ство от 100-те сенатори за одобряване 
на кандидата. Това вероятно ще се случи, 
тъй като републиканците имат мнозин-
ство от 53 места и само двама сенатори 
републиканци са се противопоставили 
публично на желанието на Тръмп да за-
пълни вакантното място преди изборите.

Как трябва да бъде избрана?

Сн.: БТА
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Доналд Тръмп свирепо пазеше 
своите данъчни декларации и 
стана първият президент в съ-
временната история, който не 
показа на обществото инфор-

мация за своите финанси. Сега в. New 
York Times разкри съдържанието на да-
нъчните му декларации за последните 2 
десетилетия. Те представят съвсем раз-
лична картина за Доналд Тръмп от тази, 
която той гради пред обществото.

Ето

основните разкрития 
от документите

Тръмп не е плащал федерални данъци 
върху доходите си в продължение на 11 
от общо 18-те години, които медията раз-
следва. От 2017 г. насам, когато той става 
президент, Тръмп е платил едва 750 дола-
ра федерален данък върху доходите си.

Той е намалил данъчната си сметка 
чрез съмнителни мерки, включително 
благодарение на възстановяване на да-
нък в размер на 72,9 милиона долара, 
който е предмет на одит от страна на Да-
нъчната служба на САЩ.

Много от неговите бизнеси, включи-
телно голф игрищата и хотели, са докла-
двали огромни загуби, които са му по-
могнали да намали данъците си.

Финансовият натиск върху него се уве-
личава, тъй като скоро предстои да бъ-
дат изискани над 300 милиона долари за-
еми, които той лично е гарантирал.

Дори докато декларира загуби, той се 
радва на охолен начин на живот, като 
се възползва от данъчни облекчения за 
неща, които повечето хора биха сметна-
ли за лични разходи, в това число рези-
денции, самолети и 70 000 долара, из-
харчени само за прически в телевизията 
(докато тече шоуто му „Стажантът“.

Докато Иванка Тръмп е работила като 
служител в неговата организация, тя е 
получавала и „консултантски такси“, по-
магали за намаляване на данъците на ця-
лото семейство.

По време на мандата си той е получил 
повече пари от чуждестранни източници 
и американски групи по интереси, откол-
кото някога преди е било известно. Раз-

критията обаче не посочват връзки с Ру-
сия, неотчетени преди това.

New York Times разкрива още и кон-
кретни

примери за конфликти 
на интереси

между бизнесите на Тръмп и неговата по-
зиция на президент.

Той е събирал допълнително по 5 ми-
лиона долара годишно от нови членове 
в своя курортен комплекс Mar-a-Lago във 
Флорида от 2015 г. насам. Строителната 
фирма за покриви GAF пък е похарчила 
най-малко 1,5 милиона долара в негово-
то голф игрище през 2018 г., докато меж-
дувременно индустрията му лобира пра-
вителството да отмени някои федерални 
регулации.

Установено е също така, че Евангел-
ската асоциация на Били Греъм е платила 
над 397 000 долара в хотела на Тръмп във 
Вашингтон през 2017 г.

В първите две години от мандата си 
Тръмп е събрал 73 милиона долара при-
ходи от чужбина, голяма част от които от 
неговите голф игрища, но също и от ли-

цензионни сделки, включително от Фи-
липините, Индия и Турция.

Въпреки че през 2017 г. е платил само 
$750 федерален данък на американската 
хазна, която управлява, Тръмп и негови-
те компании са платили $15,598 в Пана-
ма, $145,400 в Индия и $156,824 във Фи-
липините.

По думите на медията цялата получена 
информация е „предоставена от източни-
ци с легален достъп до нея“.

„Плащам много и включително пла-
щам много за федерални данъци върху 
доходите си“, контрира в неделя Тръмп и 
добави, че е готов да разкрие публично 
своите данъчни декларации, стига само 
да приключи проверката на Данъчна-
та служба, която по думите му „се отнася 
зле“ с него.

Тръмп обаче отказа да отговори на въ-
проса колко федерални данъци е платил 
по време на мандата си и напусна демон-
стративно пресконференцията.

Президентът обаче не е задължен да ги 
пази в тайна, докато тече проверка, въ-
преки многократните му твърдения, че 
това не е така.

По време на дебата с Хилари Клинтън 
през 2016 г. тя заяви, че Тръмп вероятно 
не разкрива декларациите си, защото „не 
е платил никакви федерални данъци“.

„Ако е вярно, 
това ме прави умен“

прекъсна я тогава той.
Разбира се, настоящият доклад ще 

даде нови поводи за атаки срещу прези-
дента в последните седмици на прези-
дентската кампания в страната.

„В лицето на Доналд Тръмп имате 
президент, който прекарва времето си 
в разсъждения за това как да избегне 
плащането на данъци, за да изпълни за-
дължението, което всеки друг работещ 
човек в тази държава изпълнява всяка 
година“, заяви говорителката на канди-
дата на демократите Джо Байдън – Кейт 
Бедингфийлд.

Тя се възползва от ситуацията, за да от-
бележи, че ако хората изберат Байдън, 
ще имат за президент човек, който има 
различна гледна точка относно това как-
во е да „бъдеш част от работещо семей-
ство“.

XОт декларациите  
на президента става ясно  
и че той дава  
$70 000 за фризьор

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Сн.: БТА

За данъците на Тръмп: 
Не плаща нищо и 
дължи милиони

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Ф
едералното правителство 
заяви, че скоро ще въве-
де безплатна автоматич-
на система за подаване на 
федерални данъци, с кое-

то връщането на суми ще става по-лес-
но. Промяната в политиката цели да оси-
гури възможност за връщане на данъци 
на хората, които пропускат подаването 
на декларациите си, и така не получават 
парите, които държавата им дължи.

Промяната ще помогне на стотици 
хиляди жители на страната с ниски или 
фиксирани доходи да получат

достъп до суми
които не са предполагали, че могат да 
получат обратно заради неподадени да-
нъци.

По закон и в повечето случаи само 
хората, които дължат данъци, трябва 
да подават декларация всяка година в 
Агенцията за приходите на Канада (CRA).

Много хора - особено онези, които 
взимат държавна помощ, очакват, че не 
дължат нищо на федералното правител-
ство, така че рядко подават документи. 
Съгласно предложените промени сама-
та приходна агенция всяка година ще 
изготвя документите за такива прости 
данъчни декларации - използвайки да-
нните, които вече има на разположение 
за доходите на физическите лица. Голя-
ма част от необходимите данни се пре-

дават по електронен път както от рабо-
тодатели, така и от държавни агенции.

Експертите в областта на данъчната 
политика отдавна твърдят, че CRA вече 
разполага с достатъчно информация за 
самоличността и доходите на жителите 
на страната, за да попълва автоматично 
данъчни декларации за тези, които мно-
го рядко подават документи за това. 

Средно 12% от възрастните в трудос-
пособна възраст в Канада не изпращат 
декларация всяка година. Цифрата ска-
ча до 15,9% в Онтарио според експерти 
от университета Карлтън.

В резултат на това много потенциални 
получатели на суми от данъци пропус-
кат някои федерални програми като

детските надбавки 
в Канада

(CCB), помощите за трудово заетите 
лица и отстъпката от данъка върху въ-
глерода - пари, които могат да помогнат 

на семействата с ниски доходи.
Либералното правителство прерабо-

ти изискването за помощи за семейства-
та с деца, което беше въведено от бив-
шия премиер Стивън Харпър, и даде 
правото да се изпращат повече пари на 
хора с ниски и средни доходи - но много 
от най-нуждаещите се все още бяха про-
пуснати.

Канадският отдел по заетостта и соци-
алното развитие, който отговаря за из-
пращането на чековете с върнатите да-
нъци, посочи, че хората 

не си търсят парите 
поради „недоверие 

към федералното правителство и него-
вите програми и поради съпротива сре-
щу данъчно облагане“.

Линдзи Тедс, професор по фискална и 
икономическа политика в университета 
в Калгари, казва, че обвързването на до-
пустимостта за обезщетения с данъчна-

та декларация е лоша политика, тъй като 
изключва много данъкоплатци, които по 
някаква причина не подават деклара-
ции.

Тедс заявява, че твърде дълго лобист-
ките групи за данъчни декларации и да-
нъчен софтуер

активно обезкуражават
Агенцията за приходите да прилага ав-

томатично генерирани декларации от 
страх, че това може да доведе до спад 
в печалбите. „Намирам наистина при-
теснително, че някой с много проста да-
нъчна декларация отива при данъчен 
експерт, за да плати 60 долара, за да по-
пълни нещо, което CRA вече може да на-
прави“, казва Тедс.

„Ако ще предоставяме удобства чрез 
данъчната система, тогава абсолютно 
трябва да преосмислим нашата данъч-
на структура, създадена през 1918 г. Зна-
чителен брой хора не получават такива 
удобства.“

Говорител на министъра на национал-
ните приходи Даян Лебутилиер заяви, че 
правителството се ангажира да напра-
ви данъчния процес по-лесен и по-дос-
тъпен за хората. „Всъщност през 2018 г. 
въведохме „File my Return “, където жите-
лите с ниски и фиксирани доходи могат 
да подадат своите данъчни декларации 
чрез проста и безплатна телефонна услу-
га“, заяви говорителят в изявление.

Но Тедс казва, че програмата не е тол-
кова полезна, защото срещу нея има 
голямо недоверие. То идва от това, че 
Агенцията за приходите първа се свърз-
ва с хората чрез

телефонно обаждане 
или писмо

а не те да се свързват с нея.
„Агенцията за приходите не е извест-

на като любяща, грижовна, възпитава-
ща организация, когато се работи с нея“, 
казва Тедс.

Вашите 
пари

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

Канада със система за електронно 
подаване на федерални данъци

XХората, които досега са пропускали да получат 
данъци обратно от държавата, ще бъдат улеснени

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Сн.: surveypolice.com

http://www.bulstate.com/
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М
оже би сте чували, че 
предварителното одо-
брение (Pre-approval) е 
първатa стъпка в проце-
са на закупуване на нов 

дом. Но защо е толкова важно? Когато 
търсите дом, изкушението да се влюби-
те в къща, която е извън вашия бюджет, е 
съвсем реално. Така че преди да започ-
нете дори да гледате от любопитство, е 
полезно да знаете своя ценови диапа-
зон, какво ще ви е удобно да заплащате 
в рамките на месеца по ипотечни разхо-
ди и в крайна сметка колко пари можете 
да отделите като заем. Предварителното 
одобрение се взима единствено от ли-
цензирани професионалисти, които ра-
ботят като брокери, или в други банко-
ви институции и имащи лиценз от щата, 
в който работят, да извършват този вид 
работа.

Едно от многото предимства да рабо-
тите с местни агенти на недвижими имо-
ти е, че много от тях имат отношения с 
кредитори, които ще бъдат в състояние 
да ви помогнат в този процес. След като 
сте избрали заемодателя, с когото въз-
намерявате да работите, ще трябва да 
попълните своите заявления за кредит 
и да му

предоставите 
важна информация

с която той/тя ще може да изиска повече 
подробности, свързани с вашия кредит, 
сегашни дългове, информациа за рабо-
тата, която работите сега и сте работили 
преди, и др.

Фреди Мак описва 4 основни факто-
ра, които помагат да се определи сума-
та, която ще може да бъде заета:

1.  Капацитет: вашата настояща и бъ-
деща възможност да направите ва-
шите плащания.

2.  Капитал или парични резерви: 
пари, спестявания и инвестиции, 
които имате, които могат да бъдат 
продадени бързо за пари в брой.

3.  Обезпечение: домът, или видът на 
дома, които бихте искали да заку-
пите.

4.  Кредит: вашата история на плаща-
не на сметки и други дългове.

Предварителното одобрение е една 
от многото стъпки, които ще покажат на 
продавачите, че сте сериозни за заку-
пуване, и то винаги ще помага за уско-
ряване на процеса, след като офертата 
е била приета. Освен това никой прода-
вач не би се замислил да приема офер-
тата ви, ако това пре-квалификационно 
писмо не е изпратено в един пакет заед-
но с офертата ви.

Колко конкурентен 
е днешният пазар?

Отговорът е – изключително, особе-
но сред купувачите. С ограничените на-
личности в момента има много повече 
купувачи, отколкото продавачи, и това 

подхранва конкуренцията. Според На-
ционалната асоциация на брокерите 
(NAR) домовете получават средно 2,9 
оферти за всяка къща, предлагана за 
продан в момента, така че „войните“ за 
наддаване се нажежават.

Даниел Хейл, главен икономист за 
realtor.com, отбелязва: „Днешният па-
зар на жилища също се променя непре-
къснато. Лихвените проценти са ниски, 
цените се покачват и кредитните ин-
ституции редовно актуализират своите 
стандарти. Ще ви трябват насоки, за да 
се ориентирате в тези води, така че е ва-
жно да имате екип от професионалисти 
(кредитен директор и агент по недвижи-
ми имоти), които да се уверят, че прави-
те правилните стъпки по пътя и да може-
те да покажете квалификацията си като 
купувач на време, когато намерите дом 
за покупка.“

В заключение
Много потенциални купувачи надце-

няват определени плащания и кредит-
ните си оценки, необходими, за да отго-
варят на условията за ипотека днес. Ако 
сте готови и имате намерение да заку-
пите сега или в следващите няколко ме-
сеца, не отлагайте... Дори да ви се стру-
ва, че няма да се класирате, вие нищо 
не губите да опитате, като се срещнете 

с човек, занимаващ се с финансиране 
на жилища. Обадете се на вашия бро-
кер на недвижими имоти или към ва-
шата банка и ги попитайте. А ако няма-
те агент, ще се радвам да ви помогна да 
направите правилния избор. Аз работя 
с няколко, които с удоволствие ще ви 
препоръчам.

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

Ако имате въпроси, свързани с тази 
или други мои статии досега, или 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 но-
мер е: 773-827-7827, или ми пишете на 
емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също моят уебсайт, за повече ин-
формация: GerganaTodorova.BairdWarner.
com

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

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

Предварителното одобрение: Защо е 
толкова важно при търсенето на дом?
XТо е една от многото стъпки, която ще покаже на продавачите, че сте сериозни за закупуване. И още

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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И
два зима, а с нея ще дойде 
и типичната за този сезон 
грипна вълна. До 20% от хо-
рата се заразяват ежегодно 
с грипни вируси. Какво ще 

стане тази година, когато грип и корона-
вирус връхлетят едновременно. Отгово-
рът търси „Дойче веле“.

Учените едва успяха да регистрират 
някакъв напредък в борбата срещу Ко-
вид-19, а ето, че идва зимата с типичните 
за този сезон настинки и грипни вируси. 
Именно комбинацията от коронавирус 
и грип представлява сега предизвика-
телство за науката, а неяснотите затруд-
няват подготовката за зимния сезон.

Двойна заплаха
Едно все пак е ясно: срещу грип мо-

жем да се ваксинираме. „Ако ваксинира-
лите се срещу инфлуенца въпреки това 
имат грипни симптоми, тогава по всяка 
вероятност не става дума за грип“, казва 
Жерар Краузе от Центъра за инфекциоз-
ни заболявания в германския град Бра-
уншвайг. „Това на свой ред улеснява не 
само диагнозата, но и преценката дали 
трябва да се наложи карантина“, добавя 
експертът.

С други думи: грипната ваксина може 
да помогне за по-бързото установяване 
на зараза с коронавирус. Не е ясно оба-
че дали тази ваксина би могла да повли-
яе на „поведението“ на новия вирус. За-
сега можем само да спекулираме, казва 
Краузе.

Зимата и бездруго е най-благоприят-
ното време за вирусите - студеният и сух 
въздух предлага идеални предпоставки 
за тяхното разпространение. Към това 
трябва да добавим факта, че поради сту-
да навън помещенията не се проветря-

ват толкова редовно и интензивно. А 
това е важна мярка срещу опасността, 
произтичаща от аерозолите.

По данни на института „Роберт Кох“, 
ежегодно между 5 и 20% от хората се 
заразяват с грипни вируси. Тези вируси 

също са опасни и биха могли да бъдат 
смъртоносни. Ежегодно грипните вакси-
ни трябва да се модифицират в съответ-
ствие с мутиращите вируси. Но вакси-
на все пак има. Докато при следващата 
грипна вълна все още няма да има иму-

низационна защита срещу коронавиру-
са.

Няма и практически опит от сблъсъка 
с Ковид-19 и грип едновременно. Но се 
предполага, че грипът може да улесни 
още повече коронавируса. „Цялостно-
то отслабване на имунната система при 
боледуване от грип би могло да напра-
ви пациента още по-податлив на зараза 
с коронавирус“, обяснява Краузе.

Значението на 
хигиенните мерки

Засега е неизвестно доколко опас-
на би била тази комбинация от зара-
зи. Както е неизвестно и какво би мог-
ло да бъде противодействието. Затова, 
казва Краузе, трябва да се пазим едно-
временно и от настинки, и от грип, и от 
Ковид-19. При настинка е важно да ос-
танем в леглото, за да предотвратим ус-
ложнения. Срещу грип можем да се вак-
синираме. А при коронавируса не ни 
остава нищо друго, освен да залагаме на 
добре познатите предпазни мерки. Още 
повече, че хигиенните мерки, с които се 
опитваме да овладеем поне донякъде 
пандемията, предпазват и от грип. „Хи-
гиенни предписания като честото миене 
на ръцете и носенето на маска ще огра-
ничат и разпространението на инфлуен-
цата“, убеден е Краузе.

XКакво ще се случи при сблъсъка на двете  
и ще помогнат ли антигрипните ваксини

Грип и коронавирус:  
Какво ни чака?

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Засилват охраната около 
парламента на Канада
Службата за парламентарна охрана 

ще засили присъствието си около 
парламента на Канада заради се-

рия сигнали за заплахи. Агенцията, коя-
то има мандат да охранява района на 
парламента в центъра на Отава, не даде 
никакви подробности около стратегия-
та си. От Новата демократическа партия 
съобщиха преди дни за инцидент в района. Видео, разпространявано в социал-
ните мрежи, показа мъж, който иска от партийния лидер Джеймит Сайт да се ос-
тави да бъде арестуван.

JBS Food Canada изтегля 
опасна телешка кайма

Една от най-големите компании за 
телешко месо в Канада, JBS Food 
Canada, изтегля някои продукти с 

телешка кайма, които може да са заразе-
ни с ешерия коли. Агенцията за контрол 
на храните в Канада уточни, че става 
дума за пакетирани продукти с телешка 
кайма, чийто срок на годност е бил меж-

ду 16 и 18 септември. Те са се продавали във веригата магазини Провиго в Гати-
но, провинция Квебек. Изтеглянето е по инициатива на JBS, но правителствената 
агенция е започнала разследване.

В Монреал издирват шофьор, 
убил мъж и избягал
Полицията в Монреал издирва шо-

фьор, причинил тежка катастро-
фа и избягал. При инцидента е 

починал мъж на около 80 години. Ката-
строфата е станала в петък, когато около 
23,30 часа е бил получен сигнал на теле-
фон 911. Сблъсъкът е станал на буле-
вард Pierre-Dupuy в предградието Ville-
Marie. Когато полицаите пристигнали на 
място, от Спешна помощ реанимирали 82-годишен мъж, който след това бил хос-
питализиран, но по-късно починал. Сред ранените са и две жени на 68 и на 84 
години.

Обвинения за тормоз  
в Музея на Канада

Историческият музей на Канада 
е обхванат от безпрецедентно 
вътрешно напрежение. Институ-

цията е предизвикала специализирано 
разследване, което да провери сигнали-
те за токсична работна среда, създадена 
от директора на музея. Бивши и насто-
ящи служители обвиняват Марк О'Нийл, 

че е избухлив, често се ядосва и създава атмосфера на непредсказуемост. Въпре-
ки че признават качествата му, заради които е поставен начело на музея, работе-
щите смятат, че методите му на управление могат да попречат на институцията.

Екстрадират рапър заради 
престъпления в Канада
Имиграционният съд в Канада 

даде зелена светлина за екстра-
дицията на монреалския рапър 

от алжирски произход Енима. Съдът ану-
лира отмяната на експулсацията. Енима, 
чието истинско име е Самир Слимани, 
вече получи забрана за престой в Ка-
нада през 2014 година заради многото 
престъпления, които е извършил. Той обаче получи отсрочка по хуманитарни 
причини с уговорката да изпълнява серия условия - да се явява един път месеч-
но в полицейско управление и да посещава терапия, фокусирана върху семейно-
то насилие. Енима обаче не изпълнил нито едно от условията.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Е
дно момиче, в чиито вени тече 
българска кръв, успя да раз-
вълнува сърцата в далечен Ли-
ван и да се превърне в една от 
най-желаните жени там.

Тя става известна в Родината на своя 
баща още като тийнейджърка и местни-
те медии често пишат за нея.

Отскоро Джейми Елиаз попадна и в 
полезрението на българските сайтове, 
които сравняват историята й с приказ-
ка на Шехерезада. Момичето с българ-
ска кръв попада под светлините на про-
жекторите, когато е едва на 16 години, в 
Ливан.

Тогава красавицата постига успех в 
кастинг за роля в музикален клип. Чарът 
на Джейми Елиаз надделява над стоти-
ци кандидатки и тя оставя зад гърба си 
над 2000 мечтаещи за слава момичета. 
Джейми е избрана за главна героиня в 
клипа на известния Зиад Бурджу.

Именно този успех се оказва

повратна точка в живота
на красавицата с българска и ливанска 
кръв. След участието си в клипа хубави-
цата, която днес е на 21 години, се пре-

връща от обикновено момиче в една от 
най-желаните и обожавани жени в цял 
Ливан.

Така в Родината на баща си Джейми 
Елизар прекарва близо шест години. Тя 
е непрекъснато под светлините на про-
жекторите и се къпе в звездна слава.

По това време красавицата решава да 
се завърне там, където е родена – в Бъл-
гария. И днес продължава да вълнува, 
но не само в Родината на баща си, но и в 
своята Родина. 

На българска територия тъмнооката 
грация започва да изкачва отново стъл-
бицата към успеха и вече е лице на ня-
колко модни бранда.

В момента Джейми следва психология 
в България и освен с успехи по модните 
студия, може да се похвали с перфектно 
владеене на няколко езика - английски, 
арабски, френски и български.

Красавица с българска кръв 
покори сърцата в Ливан
XДжейми Елиаз вече пробива и в модните среди в България

https://elgintruckrepair.net/
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„Вчера Филип ме снима как 
цепя дърва“, смее се Соня. 
Не е снимка като снимка - 
красавицата е с домашни 
дрехи, но с предизвикате-

лен грим... Една много секси „дърварка“, 
в позата на жената вамп. А нейният лю-
бим Филип с удоволствие хваща фото-
апарата, за да реализира шантавите им 
общи идеи.

Впечатляваща е самоиронията на два-
мата млади българи, които зарязват ус-
пешни кариери в чужбина, за да се засе-
лят в белоградчишкото село Стакевци, 
в „дивия“ Северозапад. „На снимките 
на село няма да ме видиш обикновена, 
те са именно такива - нетрадиционни - 
смее се Соня. - Защото

„Новите селяни“
(групата, която двамата създават - б.а.) 
са модерни селяни. Те се обличат фешън 
дори и на село. Не е задължително чо-
век да зарязва нещата, които е правил в 
големия град, може да ги пренесе и на 
село, особено когато то е в кръвта му...“

При Соня Валериева нищо не е „като 
хората“. Само преди няколко месеца тя 
е била успешен фотомодел по модни-
те корици и страници на списанията в 
Торино, Италия. Днес копае в градина-
та, прави ремонти, вари сладка, готви 
автентични турлашки ястия, които си 
записва от местните баби. От света на 
най-голямата суета - модния бизнес, ре-
шава да се пренесе в един друг свят - на 
идилията, спокойствието, хармонията и 
здравословния начин на живот на село. 
Филип се шегува, че на село тя е „поза-
гладила косъма“, а Соня се смее, че на-
пълняването не я притеснява. „При-
ключих с кариерата на модел и съм 
щастлива с избора си“, казва тя.

„Детството ми беше прекрасно - спом-
ня си Соня. - Аз съм дете на 90-те години, 

имах щастието да играя на воля навън, 
тогава технологиите не бяха напредна-
ли.“ Като малка мечтае да стане актриса. 
В училище винаги участва във всичко – 
рецитира, соло в детския хор, водеща на 
училищните празненства... Общо взето - 
артистична натура. Завършва гимназия-
та за моден дизайн във Видин, с дипло-
ма за моделиер конструктор на облекло.

За модата й отваря вратите един кас-
тинг на конкурс за красота през 2002 г. 
Записва се с една приятелка ей така, на 
шега. „Не харесвам конкурсите за красо-
та, не виждам смисъла да се състезават 
девойки коя е най-красива. Но пък ни 
харесаха“, разказва Соня. Продължават 
напред и след регионален кастинг в Со-

фия и се явяват на конкурса. Малко след 
него Соня се отказва да се занимава с 
това. Невъзможно й е да отсъства по три 
пъти седмично от училище, за да пътува 
до столицата за кастинги. Иска първо да 
завърши средното си образование.

В Торино се установява през 2010 г. и 
работи като PR в музикална компания - 
организира музикални събития. Работи 
и в ресторантьорската сфера. Успоред-
но с това получава много предложения 
за

сесии за списания, реклами
музикални клипове, късометражни фил-
ми, сериали, филми. Участва и в ревю-
та, но по-рядко, тъй 
като не е достатъч-
но висока за мод-
ния подиум. Но за-
това пък ангажират 
Соня Валери, както 
е известна в модния 
свят, като фотомо-
дел за италианския 
„Vogue“ и за мар-
ки като „Sister Jane“, 
„Kuboraum Berlin“, 
„Obay“, „Lazy Oaf“, 
„Dr Martens“, Je�rey 
Cambel“ и много 
други, търсят я и ди-
зайнери от Торино.

Свикнала е да я 
обявяват за луда за-
ради това, че след 
„лъскав“ живот е избрала Стакевци. „В 
един момент стресът, работата на три 
места ме изтощиха и ме накараха да 
копнея за по-спокоен живот - споделя 
Соня. - Изборът ми да дойда да живея 
на село е наистина в другата крайност, 
но той е повлиян именно от това. Светът 
на модата, музикалните ивенти и ресто-
рантьорството ме измориха до такава 
степен, че имах нужда от драстична про-
мяна. Нуждаех се силно от друг начин на 
живот, далеч от суетата, хората и град-

ския шум. Разбрах, че на човек не му е 
нужно всичко това, за да се чувства до-
бре. Имах крещяща нужда от промяна, 
затова избрах спокойствието, тишината 
и идилията. Живеем в XXI век и винаги 
мога да отида до града, когато ми липс-
ват развлечения.“

Соня открива за Филип чара на Ста-
кевци, където ходи при роднини. „Ко-
гато му показах селото, той се влюби в 
него от първия миг. Плениха го природ-
ната красота, чистият въздух, прекрас-
ната планинска вода и храната. Оказа 
се, че се продават къщи за гости и наме-
рихме това за прекрасна идея, появила 
се в подходящия момент в животите и 
на двама ни. Решихме да инвестираме 
в тях, да съчетаем живеенето на село с 
бизнеса“, разказва Соня.

Докато тя е във „въртележката“ в Тори-
но, Филип Захариев се вихри като шеф 
готвач в най-северната точка на света - 
Свалбард, известен още като Шпицбер-
ген. Там българинът жъне успех след 
успех, като предлага няколкостепенни 
менюта �ne dining, а

ресторантът му е номер 
едно в Норвегия

посещаван дори и от кралски особи.
Двамата видинчани се запознават в 

родния си край. Филип е любител фо-
тограф, предлага й да я снима за един 
родолюбив проект във Видин и тя при-
ема, защото идеята е доста нестандарт-
на. Продължават с още проекти и „както 
често се случва, покрай това се заражда 
любовта“.

И двамата са влюбени в родния си ви-
дински край. Спонтанно се ражда и иде-
ята да създадат групата „Новите селяни“ 
във фейсбук. Искат да покажат в снимки 
и текст как двама млади зарязват голе-
мите градове, как живеят и как се разви-

ва животът им на село. Как се грижат за 
градините, за животните, по какъв път 
минава храната, докато стигне до ма-
сата. „Искахме да сме по-близо до дома 
ни - Видин, а и защото Северозападът 
се нуждае толкова много от млади хора. 
Напоследък забелязвам такава тенден-
ция младите да се завръщат в България, 
но и да избират селата“, коментира да-
мата.

В момента тече усилен ремонт на къ-
щите за гости, които двамата реновират, 

Соня, която заряза Vogue 
заради „дивия“ СеверозападБОРЯНА АНТИМОВА

XМъжът й Филип пък държал ресторант №1 
в Норвегия, но я последвал в Стакевци

Лонгиербиен - март 2020 г. „Един от първите залези на острова, без слънцето да се е показало. Цветовете са 
точно такива!“. 

Сн: Филип Захариев

Соня преди и сега.

Двамата с Филип в най-северната точка на света – Свалбард, при -30 градуса по 
Целзий.
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и на специалния ресторант на Филип с 
елитни ястия. „Искахме освен да осве-
жим къщите, и да им придадем разли-
чен стил - казва Соня. - Ние сме млади 
и модерни хора и искаме къщите да са 
отражение на нас.“ Различното при тех-
ните къщи за гости е, че ще бъдат с до-
макини. Двамата ще се грижат за гостите 
си през цялото време. Закуската и обя-
дът ще са изненада за гостите, а вечеря-
та ще е специална, с дегустационно пет- 
или седемстепенно меню.

Това ще е първият ресторант за �ne 
dining не само на село, но и в цялата 
страна. Освен български ястия, прео-
бразени и представени по различен и 
модерен начин от Филип, гостите ще оп-
итват всякакви чуждоземски вкусотии. 
„Филип е обиколил света и има такъв 
богат репертоар с

рецепти от 
различни култури

че няма как да не ги внедри в кухнята 
си тук“, хвали любимия си Соня. Тя ще се 
грижи за къщите и ще сервира храната, 
тъй като има опит в това. „Да говоря за 

храна ми е страст, още повече след като 
съм живяла в Италия, където научих 
много“, споделя Соня.

В момента тя се е развихрила в ремон-
тите на къщите и ресторанта. Казва, че 
интериорният дизайн я влече и изпитва 
удоволствие да обзавежда, както пове-
чето жени. Освен храната, с която Филип 
смята да плени гостите, двамата искат да 
предложат на хората незабравимо из-
живяване с алтернативен туризъм - по-
ходи в гората и планината за билки, гор-
ски плодове и гъби, яздене на коне и оф 
роуд, велопоходи. Убедени са, че рано 
или късно хората ще „намерят пътя“ към 
техния рай, където могат да опитат яс-
тия, които никъде другаде не се предла-
гат, освен в най-северната точка на света 
- при Филип.

Планират и работилници и курсове, 
като рисуване на открито, йога в плани-
ната, декориране на бутикови бискви-
ти, керамика, тъкане на пана, курсове 
по фотография, готвене и др. В работа-
та си ще си сътрудничат само с артисти 
и занаятчии от Северозапада, за да под-
помогнат завъртането на икономиката в 
този регион, който има крещяща нужда. 
Продуктите за ястията ще набавят само 
от местните ферми, дребни земеделци, 
рибарници, винарни, пивоварни със съ-
щата цел - да дадат едно рамо на мест-
ния бизнес.

Денят на Соня в Стакевци започва 
рано сутрин - двете кучета Мишо и Бард 
и котката Сречко я посрещат с любов. 
Закусва и се занимава с техници и май-
стори. После копае в градината,

боядисва, сглобява мебели
и „какво ли още не“. А късно вечерта си 
ляга уморена, но доволна.

От бабите взима всякакви полезни съ-
вети за сладка, компоти, сиропи, тур-
шии, лютеници. Често е при съседите да 
гледа как се правят нещата. Сприятели-
ла се е с 85-годишната баба Ленка и два-
мата с Филип са си направили тетрадка 
с рецепти за местни турлашки ястия. А 
шеф готвач Захариев ще им придаде нов 
живот, като ги преобрази и модернизи-
ра през своя поглед.

„В началото хората ме гледаха стран-
но, но аз поздравявам всеки с усмив-
ка. Виждам, че експериментът ми с ус-
мивката действа безотказно. Обожавам 
да го правя и има винаги положителен 

ефект. Днес съселяните ме приемат до-
бре заради отношението ми към тях. 
Радват се на желанието ми да живея на 
село, колкото и странен да им се струва 
моят избор. Виждат обаче, че имам голя-
мо желание и работя усърдно“, разказва 
Соня. Обича да рисува, да шие, да пише 
и с всичко това тя смята да се занимава 
в Стакевци.

Твърди, че се е отказала без излишни 

емоции от кариерата си в Торино. Смята 
да се отдаде изцяло на новите си креа-
тивни занимания, за да превърне в рай 
това кътче от запустелия Северозапад. 
Любовта към модата все още е жива в 
нея, но фотосесиите не й липсват. Кога-
то й идват идеи за снимки, застава пред 
обектива на Филип, а той винаги е готов 
да снима своята красавица като ориги-
нална и нестандартна „нова селянка“.

„По пътя за Стакевци, най-красивият на света, винаги има крави, пасящи на 
свобода, и спирам да им се радвам“.

„Дървосекачката“ Соня в престилката и забрадката на баба Веска.
Първият им проект с Филип, който ги среща, с идеята да представят другата страна на България и Видин - една щастлива горда българка на 
фона на изоставените места.

Проект със Стефано Гай за дипломна работа в 
университета за мода в Торино. Снимка, одобрена 
за проекта The Italian �nest.

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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Починалите от COVID-19  
в света вече са над 1 млн.

Броят на починалите по света от услож-
нения, причинени от коронавируса, 
надхвърли един милион души. Смърт-

ните случаи са общо 1 000 555, показват 
цифрите, огласени в понеделник от аме-
риканския университет „Джонс Хопкинс“, 
който черпи информация от федералните 
и местните власти. Потвърдените случаи на 
коронавирус в света от началото на пандемията са над 33,2 милиона, но заразе-
ните вероятно са повече. САЩ е страната с най-много починали и заразени - съ-
ответно 205 000 и над 7,1 милиона.

Десетки жертви в боеве 
между Азербайджан и Армения

Ожесточените боеве избухнаха меж-
ду Азербайджан и Армения. В сблъ-
съците загинаха най-малко 80 души. 

Напрежението в района рязко ескалира 
в понеделник. Двете страни се обстрелва-
ха взаимно с ракети и артилерия при най-
ожесточената конфронтация от четвърт век 
насам. Съединените щати, Русия и Европей-

ският съюз призоваха двете страни да спрат огъня. Иран предложи да играе ро-
лята на посредник в преговорите. Конфликтът за Нагорни Карабах се разпалва и 
затихва вече десетилетия.

Брюксел пак забрани 
проституцията заради 
пандемията
Властите в Брюксел са решили до второ 

нареждане да затворят публичните до-
мове и да забранят уличната проститу-

ция. Мярката се налага като част от усилията 
за ограничаване на епидемията от COVID-19. 
В края на юни проститутките в града получи-
ха отново правото да работят, след като се наложи да прекъснат през март при 
избухването на епидемията. Миналата година Белгийската национална банка съ-
общи, че е поставен нов рекорд на годишните разходи за проституция в страната 
и за 2018 г. за тази цел са били изхарчени над един милиард евро.

Бивш министър в Македония 
влиза в затвора

Бившият министър на отбраната на 
Северна Македония Гордана Янку-
ловска беше осъдена на затвор за 

4 години. Тя получи тежката присъда за 
разхищение на държавни средства. Ян-
куловска заедно с бившия премиер Ни-
кола Груевски беше обвиняема по така 
нареченото дело „Танк". По негово иска-

не е бил закупен тежко брониран и свръхлуксозен правителствен автомобил за 
600 хиляди евро, без да има належаща необходимост. Груевски беше премиер от 
2006 до 2016 г., но след осъждането му се укри в Унгария.

Откриха нови езера 
под ледниците на Марс
Италиански учени съобщиха, че 

са открили мрежа от солени езе-
ра под ледниците на южния по-

люс на Марс. Откритието може да хвър-
ли светлина върху историята на климата 
на Червената планета, както и възмож-
ността за живот там. Същата група ита-
лиански изследователи вече откри един 
такъв воден обект на Марс през 2018 г. 
Езерната система е забелязана благодарение на радара на Италианската косми-
ческа агенция „Марсис“, инсталиран на сондата „Марс експрес“ на Европейската 
космическа агенция, която събира данни за планетата.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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РИГОБЕРТО ДИАС
Франс прес

Н
а входа на всеки магазин в 
Куба може да се види едно и 
също съобщение: „Конвер-
тируеми песос (кубинско 
конвертируемо песо или 

CUC) не се приемат". С наближаването 
на крайния срок, когато трябва да ос-
тане една-единствена валута, всички на 
острова искат долари, но първо трябва 
да ги намерят.

„Ако от 11 милиона жители, напри-
мер, 1 милион могат да купуват в дола-
ри, тогава какво става с останалите? Аз 
нямам семейство в чужбина, за да ми из-
пращат скъпоценните зелени банкно-
ти“, недоволства 31-годишният Алексис 
Родригес, докато чака на опашка да си 
купи кафе с CUC на пазар в Хавана, къ-
дето все още приемат тази валута.

От 1994 г. кубинците жонглират меж-
ду CUC, което е вързано към долара, и 
кубинското песо (CUP), което струва 24 
пъти по-малко. Скоро първото ще бъде 
премахнато, а за второто има риск от 
силно обезценяване и затова кубинците 
се обръщат към трета валута, която из-
глежда по-надеждна, и това е щатският 
долар.

Останал без туристи заради панде-
мията от новия коронавирус и отслабен 
от американските санкции, островът, 
който се управлява от комунистическа-
та партия от 1959 година, има нужда от 
валута повече отвсякога.

Куба внася 80% от стоките, които пот-
ребява, а няколко доларови банкноти 
са можели да вкарат човек в затвора до 
1993 г. След това щатската валута цирку-
лираше свободно в Куба до 2004-а и сега 
доларът направи голямото си завръща-
не.

В някои супермаркети и магазини за 
домакински уреди и авточасти хора-
та вече могат да пазаруват само в щат-
ска валута и с банкова карта по открита 
местна сметка за целта.

Нищо чудно
Така кубинското правителство полу-

чава в крайна сметка валутата, похар-
чена през тези сметки, които някои ку-
бинци захранват с долари, преведени 
от техните семейства в чужбина. Мно-
зинството местни жители обаче са при-
нудени да търсят щатската валута на ос-
трова.

Да намерите долари в банката или 
в обменно бюро? Невъзможна мисия. 
Единственото решение: черният пазар, 
на който търсенето повиши курса му до 
1,50 CUC - доста над официалния курс от 
1 CUC.

Централната банка отрече слуха, че 
CUC ще бъдат извадени от обращение 
още през октомври, но привлекател-
ността на долара остава силна, тъй като 
мнозина кубинци, които получават ме-
сечна заплата, еквивалентна на 40 до-
лара, в CUP, установяват, че магазините, 

където се плаща в долари, са по-добре 
снабдени.

Но на фона на повсеместния недостиг 
на стоки, в това няма нищо чудно. Имен-
но това потвърждава и Ниурка Ромеро, 
50-годишна домакиня, на излизане от 
един от тези модерни магазини.

„Не си купих почти нищо, а похарчих 
30,90 долара - много е скъпо“, въздъ-
хва тя, показвайки в кошницата си десет 
малки бутилки с плодов сок, пет пакета 
спагети и пет кутии доматено пюре.

За Павел Видал, кубински икономист 
от университета „Хавериана“ в Кали, Ко-
лумбия, тази повторна доларизация на 
икономиката на първо място е призна-
ние на властите, че са се провалили, и е 
последица от „непълните и доста под оч-
акванията“ реформи.

„Най-лошият 
възможен момент“

Вместо да изчака идеалния момент, за 
да остави в обращение една-единстве-
на парична единица - най-необходима-
та реформа според експерти - правител-
ството, притиснато от обстоятелствата, 
ще направи това в „най-лошия възможен 
момент“, подчертава Видал, със „значи-
телно понижаване на официалния обме-
нен курс“.

Когато обяви отварянето на магазини-
те, където разплащането става с долари, 
министърът на икономиката Алехандро 
Хил обеща да не се стига до „икономи-
чески апартейд“ и обясни, че целта е да 

бъде задоволено търсенето от прослой-
ката от населението с най-голяма поку-
пателна способност.

Соила Родригес, 75-годишна жена, 
която получава месечна пенсия от 280 
CUP (12 долара), очевидно не е част от 
тази класа. Тя вече само може да се надя-
ва нейната внучка да й превежда долари 
от Съединените щати.

„Ако тя ми прати пари, аз няма да 
ги сменя (в CUC), ще отида в Мирамар 
(квартал с доларови магазини) и дори 
само за 30 или 40 (долара), ще мога да си 

купя няколко дребни неща“, започва да 
мечтае възрастната жена.

Независимо какво е валутата, едно 
нещо не се променя във всекидневието 
на кубинците: дългите опашки, на които 
чакат. 

„Тук съм от 5.15 ч., сега е 11.30 ч., но 
вече затварят магазина и ще трябва да се 
върна утре, за да си купя моето кафе“, оп-
лаква се Магалис, 52-годишна учителка.

Според нея правителството не пра-
ви достатъчно, за да ограничи опашките 
през периода на пандемия. „Ако Ел Ко-
манданте Фидел Кастро (починал през 
2016 г.) още беше жив, той щеше да на-
прави нещо хубаво за народа“, уверена 
е тя.

XМнозина кубинци получават месечна заплата, еквивалентна на 40 долара

Куба днес: Доларът  
е цар, но ако го имаш

Сн.: AFP

Сн.: Flickr

Сн.: Flickr

Сн.: БТА
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„Това не е достойно за мене, трупът на пастира трябва да 
падне там, дето пада народ и войска“. С тези думи екзарх Ан-
тим Първи, председател на Първото Велико народно събра-
ние, отказва да търси убежище на румънския бряг на Дунав в 
началото на Сръбско-българската война.

„Най-добрият лек за повечето, ако не за всички злини, е 
свободата!“ Думи на Петко Каравелов, председател на Първо-
то, Второто и Четвъртото Народно събрание.

„Всяка власт, която се отдалечава от народа, пада като дър-
во, отсечено в корена“.

Думи на Петко Славейков, председател на Второто Обикно-
вено народно събрание.

„И за опашката на дявола ще се хвана, ако трябва, но ще 
изтегля България!“. Думи на 29-годишния Стефан Стамболов, 
председател на Четвъртото Народно събрание.

„Най-горчивата истина е по-приятна от най-приятното за-
блуждение“. Захари Стоянов, председател на Петото Народно 
събрание, бивш кореспондент на лондонския „Таймс“ на Бал-
каните.

„Към всички ония честни наши сънародници, които нямат 
нашите убеждения, трябва да се отнасяме с онова зачитане, 
с което очакваме и тe да се отнасят към нас“. Думи на гово-
рещия 5 езика Иван Евстатиев Гешов, председател на 11-ото 
и 13-ото Народно събрание и първият милионер, начело на 
България.

„Винаги миролюбив, моят народ днес копнее за своя кул-
турен и икономически напредък; в това направление нищо 
не бива да спъва България". Думи на Фердинанд Български из 
Манифеста, с който се обявява Независимостта на България 
във Велико Търново на 22 септември 1908 г. Думи, написани 
от

Александър Малинов, пет пъти министър-председател и 
председател на 20-тото Народно събрание.

„Диктатурата идва там, където няма парламент“. Стефан Са-
вов, председател на 36-ото Народно събрание.

„В България за асфалт дават пари, а за хора – не дават“. Думи 
на академик Благовест Сендов, председател на 37-мото На-
родно събрание.

„Отиват, протестират срещу лошия Бойко, качват се на ме-
трото и се прибират вкъщи. Ходи пеша, ходи пеша, бе! Това е 
положението“. Думи на Цвета Караянчева, председател на 44-
тото Народно събрание.

Край на цитатите. Това е положението. Наистина, това е по-
ложението.

СВЕТОСЛАВ 
ИВАНОВ*

*Коментарът на водещия на „120 минути“ тази седмица се състои 
само от цитати.

Това е 
положението

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

„Повечето хора носят маските 
правилно – така че да не им пречат 
да дишат.“

Коментар на икономиста 
Владимир Каролев във Facebook

„Делириумът на министър-председателя 
буди все по-голяма тревога.“

Президентът Румен Радев в отговор на 
изказвания на премиера Бойко Борисов

„Ние в ГЕРБ сме само жени... Дет' се вика, 
тук-таме мъж, ма и той - жена. Мода! Така ще 
я караме! “

Премиерът Бойко Борисов при посещението 
му в района на Айтос, където инспектира 

строителството на Айтоския проход
„Някои си пътуват с хубавите коли по 
магистралите на Борисов и викат: Ама те не 
стават... Метрото! Отиват, протестират срещу 
лошия Бойко, качват се на метрото и се 
прибират вкъщи. Ходи пеша, ходи пеша!“

Председателят на Народното събрание Цвета 
Караянчева на среща с членове и симпатизанти 

на ГЕРБ

„В мача ляво-дясно аз съм отгоре. 
И най-вече съм отдолу, че си върша 
работата.“
Министърът на околната среда Емил 

Димитров в отговор на въпрос какво 
мисли за антиправителствените 

протести

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Е
дни от тях вярват, че има тай-
но правителство, което иска 
да потопи света в мрак. И че 
Доналд Тръмп, представите-
лят на светлата страна, е тях-

на мишена. Други обикалят с пушки из 
улиците на Америка и стрелят по де-
монстранти. И те се кланят на Тръмп и 
са убедени, че тъмни сили искат да го 
свалят от власт.

В САЩ има около 300 граждански от-
ряди, които стават все по-популярни. 
Освен тях в страната набира скорост 
още една група привърженици на кон-
спиративните митове и теории, извест-
ни под името QАnon. Зародилото се в 
интернет движение твърди, че същест-
вува международен елит от педофили, 
по чието нареждане се отвличат и изте-
зават деца. Тяхната кръв служела като 
еликсир за подмладяване, използван от 
определени влиятелни личности като 
например Хилари Клинтън или извест-
ния американски инвеститор Джордж 
Сорос. Въпросната дрога им била нуж-
на, за да установят господството си над 
света и заради това също искат да от-
странят Тръмп.

Как изглеждат привържениците на 
тези движения и какво ги кара да тър-
сят изява? „Дойче веле“ се опитва да 
даде отговор на тези въпроси в серия 
материали.

Питър Диас е на около 38 години и 
е водач на гражданския отряд „Амери-
кански вълци". На таен стрелкови поли-
гон в една гора на федералния щат Ва-
шингтон около него се е събрала малка 
групичка негови съмишленици. Нао-

коло ехтят изстрелите от автоматични-
те оръжия, разнася се мирис на прах и 
тестостерон. Диас раздава визитни кар-
тички и неизменно повтаря: „За добри-
те момчета“.

„Добрите“, според него, са американ-

ските патриоти, които се възхищават на 
Доналд Тръмп, на неговата политика 
и решителност, и разбира се, застават 
изцяло зад записаното в конституция-
та право за употреба на оръжие. Диас 
иска да спечели тези „добри момчета“ 

за своята кауза и за своята малка армия 
от доброволци.

Тъмни сили искали 
да свалят Тръмп

Според изследване на Southern 
Poverty Law Centers през 2019-а в САЩ е 
имало 281 подобни милиции, с тенден-
ция към покачване. Общото между тях 
е близостта до Тръмп, отхвърлянето на 
традиционните медии и склонността за 
употреба на оръжие. Тъкмо последно-
то крие огромна опасност, предупреж-
дават социолози и историци. Седмици 
преди президентските избори, атмос-
ферата в страната е нажежена, а во-
енизираните отряди се смесват с учас-
тници в антирасистки демонстрации и 
нерядко започват да стрелят по тях.

Питър Диас е създал „Американски 
вълци“ преди три месеца със 180 000 
долара от личните си средства. Той оба-
че не обича да се говори за „граждански 
отряди“, „опълчение“ или „милиция“, за-
щото подобни думи плашели хората. 
Вместо това 38-годишният предприе-
мач говори за „политическо движение 
от средите на обществото“.

Започне ли да обяснява своите цели, 
Питър Диас се губи в общи приказки 
и конспиративни теории. Казва, че ис-
кал да „спаси Америка“, защото „тъмни 
сили“ искали да свалят правителството 
с преврат и да установят социализъм.

След това посяга към своята АK-47 - 
прословутият автомат „Калашников“ 

съветско производство - и изстрелва 
няколко куршума. Диас не крие възхи-
щението си от оръжието. Нищо, че ста-
ва дума за оръжието на бившия класов 
враг, чиято социалистическа политика, 
според него, е най-голямата заплаха за 
Америка. По-важно за него в случая е 
друго: „Толкова добри оръжия в наши 
дни вече не произвеждат“, казва Диас, 
сочейки към съветския автомат: „И в 
калта да го хвърлиш, пак ще стреля“.

Сред присъстващите на полигона 
има бивши войници, един студент и 
един афроамериканец. Питър Диас не 
желае да го смятат за белокож расист - 
той самият е син на нелегални имигран-
ти от Мексико.

Колко голяма е опасността от военни 
сблъсъци на расова основа в САЩ, ста-
на ясно в края на август в Кеноша, щата 
Уисконсин. След като полицай беше за-
стрелял афроамериканеца Джейкъб 
Блейк, Кеноша се превърна в средище 
на напрежение и демонстрациите под 
мотото „Black Lives Matter“ (Животът на 
тъмнокожите е от значение). Имаше 
масови протести, някои демонстранти 
дори подпалиха сгради, други разграб-
ваха стоки от магазини.

Тези събития допълнително подсил-
ват вярата на хора като Питър Диас, че 
подобни протести са дело на криминал-
ни елементи. Оттогава насам в Кеноша 
патрулират на своя глава граждански 
отряди като „Кеноша Гард“, които

носят бронирани 
жилетки

камуфлажни униформи и автоматични 
оръжия. А на видеозаписи, направени 
на смартфон, може да се види как поли-
цаи им благодарят и им раздават вода. 
Под сурдинка се говори, че в амери-
канската полиция високо ценят помо-
щта на въоръжените граждански ми-
лиции.

Отрядът на Питър Диас кръстосва 
Америка с огромна черна лимузина 
„Мерцедес“, върху която с едри букви е 
изписано „Американски вълци". 

Мъжете твърдят, че участват в „мисии 
за опазване на мира“ по време на кои-
то се грижели за реда и правото. Кога-
то преди време демонстранти от „Black 
Lives Matter“ пристигнали за улично 
шествие в Олимпия, родния град на 
Диас, той и неговите хора започнали да 
стрелят направо срещу хората. За Пи-
тър Диас протестиращите се опитват 
да дестабилизират правителството и да 
разрушат „нашия начин на живот“.

Самият Диас казва, че е готов да раз-
пръсква демонстрациите, стига да раз-
полага с повече хора и повече оръжия. 
За следващото си посещение в Порт-
ланд той очевидно вече се е погрижил. 
В Туитър гордо демонстрира най-нова-
та си придобивка - камион с вградено 
водно оръдие.

Срещу „тайното световно 
правителство“

Движението QАnon, което се зароди в 
интернет, вярва, че в света имало нещо 
като тайно правителство, наречено 
Deep State, което задкулисно дърпало 
конците и определяло политиката как-
то на САЩ, така и на останалия свят. От 
другата страна – тази на добрите сили – 
стоял американският президент Доналд 
Тръмп, който водел борба срещу тайно-
то световно правителство.

Тези теории понякога се преплитат и 
с различни антисемитски конспиратив-
ни идеи.

Движението тръгва през 2017 година. 
Тогава, през един ден на октомври, ано-
нимен юзър, нарекъл се Q, разпростра-
ни в интернет конспиративен разказ, 
който всъщност представляваше про-
дължение на появилия се по време на 
американската предизборна кампания 
през 2016-та „пица гейт". Твърдението 
беше, че в една пицария във Вашингтон 
действала педофилска мрежа, в която 
участвала и Хилари Клинтън.

Q твърдеше още, че като сътрудник 
на тайните служби разполагал с пове-
рителна информация, че Клинтън ско-
ро ще бъде арестувана. И макар нищо 
подобно да не се случи, неговите аб-
сурдни постинги се радват на засилва-
ща се популярност из различни форуми 
и групи във Facebook, Twitter, Telegram, 
Instagram и Youtube.

Наративите на QAnon често се видо-

изменят и прикрепват към теми, които 
са важни за определени населени места 
и региони. В този смисъл QAnon е нещо 
като Мета конспиративна теория, коя-
то интегрира в себе си различни други. 
В Германия, например, такива са идеите 
на т.нар. „Граждани на Райха“, а във Ве-

ликобритания – тези на редица привър-
женици на Брекзита. На редица демон-
страции в подкрепа на излизането на 
страната от ЕС участваха и привържени-
ци на QAnon, като някои от тях открито 
твърдят, че Борис Джонсън е съюзник 
на спасителя на света Доналд Тръмп.

Колкото и абсурдни да са митове-
те на QAnon, в случая далеч не става 
дума за невинен феномен от интер-
нет. Движението отдавна вече прес-
кочи и в аналоговия свят. След като 
привърженици на QAnon бяха пла-
нирали и осъществили редица насил-
ствени действия, ФБР обяви движе-
нието за потенциална терористична 
заплаха.

Атентаторът от германския град Ха-
нау беше оставил прощално писмо, 
преливащо от расистки и конспира-
тивни теории. В него не се спомена-
ва пряко QAnon, но пък се твърдеше, 
че някакви световни тайни служби от 
разстояние направлявали живота на 
хората. През февруари 42-годишни-
ят атентатор застреля девет души с 
миграционен произход, сред които и 
един българин.

Фейсбук и Туитър блокираха хиля-
ди профили на поддръжници на дви-
жението. Експерти смятат тази мярка 

за правилна и призовават да се пови-
шава медийната компетентност на хо-
рата в социалните медии. Тази задача 
обаче не е лесна - особено в несигур-

ни времена като сегашното, когато 
много хора са разтревожени от пан-
демията и търсят отговор на вълнува-
щи ги въпроси. 

Потенциална терористична заплаха

XКак изглеждат хората, които вярват в това, и какво ги кара да търсят изява?

В последно време масово се наблю-
дава близостта на QAnon с движение-
то, което вярва, че мерките срещу ко-
ронавируса са пресилени или че такъв 
вирус изобщо не съществува, а е из-
мислен с цел да бъдат принудени хо-
рата да се ваксинират. При протестите 
в различни страни добре се видя как 

редом с QAnon стоят противници на 
ваксинациите, езотерици и хора с дяс-
норадикални възгледи.

Макар преобладаващата част от съ-
държанията на QAnon да се споделят 
в САЩ, теориите им стават популяр-
ни и на други места. Наскоро се видя, 
че Великобритания е втората страна 

след САЩ, където тези конспиратив-
ни теории се споделят много усилено. 
В класацията по този показател след-
ват Канада и Австралия, а Германия 
е пета. Предполага се обаче, че твър-
дото ядро на поддръжниците на тези 
идеи в Германия обхваща само някол-
ко хиляди души.

В един отбор с антиваксъри и езотерици

За „тайното правителство“ и „тъмните 
сили“, които атакуват САЩ

Привърженици на QAnon в Мюнхен. 

Гражданският отряд „Американски вълци".

Сн.: „Дойче веле“

Сн.: „Дойче веле“

Сн.: Flickr

Привърженици на QAnon и на Тръмп. 

Сн.: Flickr
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 в цифри

милиметра е дължината на всяка 
страна на куб на Рубик, обявен за 
най-малкия в света. Той бе показан 
в Япония, а теглото му бе измере-
но на едва 2 грама. Създателят на 
играчката - Megahouse Corporation, я 
е изработил от алуминий, на което се 
дължи и лекотата на кубчето. Цената 
на триизмерния пъзел е 198 000 йени 
или около 1900 долара.

били открити в ново скри-
валище на един от най-го-
лемите наркобосове в света 
Пабло Ескобар. Това обяви 
племенникът на Пабло, Ни-
колас, в разследване, прове-
дено от телевизионния канал 
„Мас нотисиас“. Освен дола-
рите в скривалището били на-
мерени и химикалка, златна 
игла, радиостанции, фотоапа-
рат и пишеща машина.

$18 млн. 

9,9 
кутии от цигари е събрал мъж от Силистра в преследване на 
колекционерската си страст. В нея има екземпляри от началото 
на миналия век и от демократичните промени през 1989 година. 
Колекцията на Димитър представлява историята на тютюневата 
индустрия в България в продължение на седем десетилетия.

литра вино се изляха от по-
вредена цистерна в испан-

ска провинция и станаха 
повод за много шеги в ин-

тернет. Случката се разигра-
ла в завода „Витивинос“ в на-

селено място с 4000 жители в 
провинция Албасете. Служи-
телите на винарната не успе-

ли да спасят продукцията, а 
само да запишат на видео как 

червената течност се излива 
върху асфалта.

50 000 

800 

https://www.brookhavenmarket.com/
https://www.brookhavenmarket.com/
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С
ъществува древна гръц-
ка легенда, която разказва, 
че ментата първоначално е 
била водната нимфа Minthe. 
Тя била изключителна кра-

савица, с благ и лек характер. Живеела 
близо до река, която преминавала през 
подземното царство на Хадес. Гос-
подарят на това царство и 
нимфата били заплене-
ни един от друг и се 
обичали страстно, 
но Хадес вече бил 
женен за нимфа-
та Персефона. 
Тя ревнувала от 
красотата и вни-
манието на Ха-
дес към Minthe 
и в пристъп на 
гняв превърнала 
красавицата в рас-
тение. Хадес не мо-
гъл да промени сто-
реното, затова от любов 
добавил към растението възхи-
тителен свеж аромат и лековити свой-
ства. Когато Персефона стъпкала цвете-
то, то започнало да мирише божествено. 

Така любовта на Хадес и Minthe остана-
ла вечна.

Ментата притежава толкова полезни 
свойства, че е считана за една от най-
полезните български билки. Ментово-
то масло успокоява спазмите в стома-
ха, повишава апетита, потиска гаденето. 
Има болкоуспокояващо и противовъз-
палително действие.

В бабините рецепти и народната ме-
дицина ментата

се препоръчва при 
виене на свят

главоболие, безсъние, епилепсия, де-
пресия. При възпаление на венците, зъ-
бобол и лош дъх в устата също се при-
бягва до отвара от листа от мента.

Ментовото масло при масажи помага 
при мигрена, главоболие, простуда, на-

рушения в менструалния ци-
къл. Освен билка ментата 

е и оръжие срещу насе-
коми. Тя ги прогонва 

и затова много хора 
държат в гардеро-
бите се торбички 
с мента.

Растението е 
много полезно и 
преди сън. Мно-

го полезен е за 
хора, които често 

се нервират или из-
питват хронична пре-

умора. Ако нервите ви 
са на ръба и имате нужда да 

свалите напрежението, и съще-
временно да се насладите на спокоен 
сън, ето какво ви предлагаме: приготве-
те си отвара от едно пакетче чай от мен-

та и едно от маточина. След като водата 
заври, оставете пакетчетата чай да кис-
нат поне 30 мин. След което подсладе-
те с лъжичка мед. За цял ден пийте 
не повече от 3 чаши от този 
чай.

Билката е лекови-
та заради лечебни-
те свойства на със-
тавките й, които 
са богат източник 
на най-важните за 
човешкия орга-
низъм нутриенти. 
Витамини С участ-
ва в редица проце-
си в тялото ни –

укрепва 
имунната система

както и кръвоносните съдове, намалява 
лошия холестерол, улеснява храносми-
лателната система. Витамин А в ментата 
е концентриран в бета каротин. Той под-
държа здрави кожата, костите, ноктите, 
косата, очите. Грижи се за общия тонус 
на тялото, като пречиства от свободни-
те радикали.

Листата на билката са богати на фолат. 
В човешкото тяло той се преобразува в 
биологично активната форма на вита-
мин В9, позната като фолиева кисели-
на. Тя се грижи за растежа на клетките, 
предпазва от сърдечносъдови болести 
и намалява умората и депресията.

В състава на ментата влизат и важните 
минерали – манган, желязо, магнезий, 
калций. Около 45% от всички съставки 
е ментолът.

Ментата е особено предпочитана 
билка от хора, които имат проблеми с 

излишните килограми. Нейните ефекти

са да подтиска 
апетита

да пречиства свободните ра-
дикали и да тонизира тяло-

то. Въпреки тези ползи, 
за още по-силен ефект, 

е най-добре приемът 
на екстракт от билка-
та или под формата 
на чай да се съчета-
ва с физическа ак-
тивност и баланси-

рано меню.
Разбира се, билка-

та е особено полезна и 
при респираторни про-

блеми на дихателните пъти-
ща – астма, бронхит, ангина, сенна 

хрема, ринит. Екстрактът от мента може 
да се използва освен вътрешно чрез до-
бавки, така и външно чрез намазване на 
възпаленото място чрез масаж. Освен 
това могат да се правят инхалации с чай 
от мента за отпушване на носа,

облекчаване на болките 
в гърлото

Използвайте мента, за да намалите из-
лишното омазняване на кожата. Тя е бо-
гата на витамин А, който е много важен 
за нейната красота и младост. Нанасяйте 
сок от пресни листа от мента върху ко-
жата като лосион.

За да намалите омазняването на скал-
па, направете сок от мента, с който да 
изплакнете косата си, след като сте я из-
мили както обикновено. Може да напра-
вите и изплакващ разтвор за косата си 
от ментов сок с малко вода.

Ментата, 
която лекува 
1001 болести

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

1001 болести1001 болести1001 болести1001 болести1001 болести1001 болести1001 болести1001 болести1001 болести1001 болести1001 болести1001 болести1001 болести
Тя има божествен аромат и може да 
пребори както възпаление, така и стрес

https://taniasells.com/
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Н
юйоркската седмица на мо-
дата се завърна в края на 
септември почти без пуб-
лика заради пандемията, с 
много малко големи имена, 

но с надеждата да помогне на американ-
ските дизайнери да оцелеят в кризата.

Майкъл Корс, Томи Хилфигър, Ралф 
Лорън се отказаха от участие, съобщи-
ха световните агенции. Те ще предста-
вят колекциите си по-късно, извън ка-
лендара. Засега продават изостаналите 
в пандемията тоалети от предишната си 
колекция, застояли се не само заради 
по-малкото търсене, но и постъпили в 
магазините по-късно заради забавеното 
производство.

Единственият „гигант“ на Нюйоркска-
та седмица на модата бе Том Форд. Той 
обаче представи колекцията си виртуал-
но на закриването. Участието му бе сим-
вол на волята на Американския съвет на 
модните дизайнери, на който той е пред-
седател, да окаже

подкрепа на 
професионалистите

в сектора, някои от които изнемогват.
Дефилета пред публика почти няма-

ше. Сред изключенията бе дизайнерът 
Джейсън Ву, който представи своята ко-
лекция на откриването, и Ребека Мин-
ков, която се представи във вторник.

Американската луксозна конфекция 
разчита много на големите магазини, 
които са в криза заради пандемията, а 
някои съвсем затвориха.

Освен заради рисковете от зараза, ди-
зайнерите се въздържат да организират 
дефилета от финансови съображения.

„Когато се опитвате да плащате на 
възможно най-много служители и да не 
уволнявате още хора, да харчите мили-
они за шоу няма никакъв смисъл“, обяс-
ни Том Форд. Той не очаква „нормален“ 
сезон преди есента на 2021 г.

За да подпомогне американските ди-
зайнери, Съветът на модните дизайнери 
инвестира в нова платформа Runway360, 
където те безплатно могат да представят 
колекциите си и да предлагат виртуални 
събития. Повече от 50 от 70-те участни-
ци в Нюйоркската седмица на модата я 
използваха.

Много от американските дизайнери 
изнемогват заради пандемията

Снимки: БТА

Н
юйоркската седмица на мо- Много от американските дизайнери 

Снимки: БТА

Без публика и големи имена: 
Модата се завърна в NY
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Джаджите, които променят деня ни
Р

азвитието на технологиите 
не спира да променя живота 
ни. Колкото и да не ни харес-
ва това понякога, не можем да 
отречем безспорните удоб-

ства и купищата възможности, които ни 
предоставят.

Благодарение на тях можем да общу-
ваме на хиляди километри един от друг, 
да снимаме на тъмно и под водата, да 
превърнем дома си в кино и какво ли 
още не. За да дадем на джаджите въз-
можност да ни помогнат и да направят 
ежедневието ни наистина впечатлява-
що, обаче трябва да знаем как да ги из-
ползваме. Ето няколко технологии, кои-
то сигурно познавате и добре знаете, 
че имат потенциала да променят ритъ-
ма ви на живот. Ако пък все още не сте 
пробвали някои от тях, сега сигурно ще 
намерите причина да го направите. Ви-
жте пет джаджи за пет пъти по-техноло-
гично всекидневие, представени от EVA.

Екшън камера

Ако сте от хората, които обичат да за-
печатват всеки миг и се стараете да пра-
вите интересни и нестандартни кадри, 
то добрата екшън камера е точно за вас. 
Сега вече можете да запазите всеки мо-
мент, дори когато сте в движение. Не-
зависимо дали тичате, плувате или ска-
чате, екшън камерата ще е с вас, за да 

заснеме всичко, което пожелаете. Смя-
ната на снимка и видео е лесна, за да 
може с едно движение да превключвате 
режимите, когато сте в динамична сре-
да. Екшън камерата се свързва безпро-
блемно с лаптоп или друго устройство, 
на което да запазите и/или обработите 
направените видеа и снимки;

Техника за домашно кино
Всеки, който поне веднъж е ходил 

на кино, добре знае, че разликата меж-
ду това да гледаш филм на големия ек-
ран и у дома на телевизора или лаптопа 
е, меко казано, огромна. Ако обаче сте 
фенове на киното, то със сигурност сте 
търсили начин да подобрите качество-
то на картината у дома. Сега вече това 
е възможно благодарение на техника-
та за домашно кино, която ще ви даде 
възможност да се насладите на всички-
те си любими филми по възможно най-
добрия начин, без дори да ставате от ди-
вана. Подарете на себе си и на цялото си 
семейство невероятно изживяване!

Таблетът
Таблетите определено се наложи-

ха като предпочитана алтернатива на 
лаптопите. Благодарение на развитите 
технологии, много от техните характе-
ристики по нищо не отстъпват на ком-

пютрите. Но едновременно с това те са 
практични, леки, удобни за пренасяне и 
се побират дори и в средно голяма дам-
ска чанта. Дизайнът и теглото им изцяло 
отговарят на нуждите на съвременния 
динамичен човек, който постоянно тър-
си начини да пренася повече информа-
ция със себе си, но тя да заема по-малко 
пространство.

Електронен четец
И в тази връзка, преминаване към 

следващата любима на мнозина джаджа 
- електронния четец. Ако обичате кни-

гите и четенето, то добре знаете какво 
предизвикателство е да носите в себе си 
тежки книги, за да почетете в почивката, 
в метрото или в офиса. Много от тях не 
се побират в чантата или пък ако ги на-
тъпчете, рискувате да се намачкат. За да 
сложите край на всички тези книжни не-
воли, на помощ идва електронният че-
тец, който побира в себе си десетки хи-
ляди заглавия.

Графичният таблет
Друго устройство, което ще промени 

извършваната от вас всекидневна дей-
ност, е графичният таблет, подходящ за 
правене на чертежи и скици до най-фи-
ния детайл. Този тип джаджи са разде-
лени на такива за начинаещи и напред-
нали, като вторите са с много по-богат 
набор от различни функции. Графич-
ният таблет подобрява производител-
ността и предлага перфектна визуална 
комуникация. Той осигурява достатъч-
но място за съхранение на документи и 
файлове и лесно навигиране и търсене 
из тях.

Сигурни сме, че голяма част от вас 
използват поне някои от тези джаджи, 
ако не и всички. Хората, които вече са 
ги употребявали, със сигурност могат 
да потвърдят, че те променят работата 
и начините за забавление и релакс. Не-
зависимо дали говорим за улесняване и 
ускоряване на работния процес, или за 
разширяване на възможностите, едно е 
сигурно - ако някоя от тези джаджи по-
падне в списъка ви с покупки, няма да 
съжалявате.

XС тях и работата, и почивката са много по-вълнуващи
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М
ісrоѕоft пусна пъpвия си 
Аndrоіd - Ѕurfасе Duо. 
Той излезе oфициaлнo 
нa 10 ceптeмвpи, а цена-
та му е 1399 дoлapa. Тя е 

пpиблизитeлнo paвнa нa тaзи нa іРhоnе 
11 Мах, кoeтo пpeдизвиквa cмyт cpeд 
aнaлизaтopитe.

Cпopeд aвтopи нa СNN обаче вероят-
но има смисъл от високата цена заради 
функции на телефона, за които хората не 
знаят.

Пъpвo, Ѕurfасе Duо e ycтpoйcтвo c двa 
диcпeля. Місrоѕоft oпиca тeлeфoнa кaтo 
„нoв ocнoвeн фaктop зa фopмa“ в пyбли-
кaция в блoгa cи. Toвa e пo cъщecтвo 
cгъвaeм тaблeт, кoйтo e и тeлeфoн. Bceки 
oт двaтa eкpaнa нa Ѕurfасе Duо e c 5.6-ин-
чoви диcплeй, кoитo ce кoмбиниpaт в 
8.1-инчoв диcплeй кaтo тaблeт, кoгaтo 
ce paзгънaт. Teлeфoнът paзпoлaгa c eднa 
кaмepa, кoятo пoддъpжa зaпиc нa 4К 
видeo.

Taкa чe aкo тeлeфoнът нaиcтинa e кaтo 
іРаd mіnі, тoecт xeм тeлeфoн, xeм кaтo 
cгъвaeм тaблeт, цeнaта му нe изглeждa 
чaк тoлкoвa виcoкa.

Пaнтaтa paбoти и в двeтe пocoки, тaкa 
чe мoжeтe дa зaтвopитe тeлeфoнa кaтo 
книгa или дa гo oтвopитe нaпълнo, тaкa 
чe дa cтaнe кaтo

двycтpaнeн тeлeфoн
Ocвeн тoвa тeлeфoнът e cyпep тънък. 

Toй щe пpитeжaвa и eдин oт нaй-дoбpи-
тe диcплeи.

От друга страна, Місrоѕоft пoпyляpи-
зиpa Duо и кaтo ycтpoйcтвo зa пpoизвo-
дитeлнocт, пише money.bg. Да си при-
помним, че става дума за Ѕurfасе - cъщaтa 
мapкa, кoятo изпoлзвa зa cвoитe кoмпю-
тpи oт виcoк клac, кoитo ca cвъpзaни c 
пpeдcтaвянeтo нa coфтyepa нa Місrоѕоft, 
включитeлнo О�ісе и Wіndоwѕ. Місrоѕоft 
зaяви, чe oптимизиpa цeлия О�ісе Ѕuіtе 
зa Duо, кaтo пoмaгa нa xopaтa дa пpaвят 
видeopaзгoвopи, кoитo ca мнoгo вaжни 

ceгa, и дa въpшaт paбoтaтa cи в движeниe.
И тpeтo, „Duо вepoятнo e ycтpoйcтвo 

зa витpинa". Пoдoбнo нa opигинaлнaтa 
Ѕurfасе, Місrоѕоft вepoятнo пoкaзвa 
пoвeчe кaквo мoжe дa ce нaпpaви, oткoл-
кoтo дa ce oпитвa дa yбeди милиoни xopa, 
чe тpябвa дa кyпят Ѕurfасе Duо.

Toвa e пъpвият Аndrоіd тeлeфoн oт 
Місrоѕоft, cлeд кaтo гигaнтът бaвнo cпpя 
дa пoддъpжa cвoятa линия oт Wіndоwѕ 
тeлeфoни.

XSurfасе Duо вече е на пазара на цена като iРhоnе 11

Първият Аndrоid на 
Мiсrоsоft – телефон 
и таблет в едно

Американски учени 
създадоха раница, 
която може да изслед-

ва и да стимулира мозъчна-
та активност, пише списание 

Science.
Технологията може да даде на меди-

ците възможността да научат повече за 
работата на мозъка извън лабора-

торната среда, както и за различ-
ни заболявания като паркинсон 
и посттравматичните стресови 

разстройства.
Изследванията на мозъка 

обикновено изискват скъпо 
оборудване, както и специални 
условия. Апаратите за ядрено-
магнитен резонанс, например, 
струват над 1 милион долара, 

а пациентите трябва да стоят 
неподвижни поне един час.

Транскраниалната магнит-
на стимулация, при която на 
мозъка се въздейства с ди-

ректни електрически импулси, също не 
може да се прави извън специализира-
ните за това лаборатории.

Учените от Калифорнийския универ-
ситет в Лос Анджелис са нарекли спе-
циалното си устройство платформа за 
мобилно изследване и стимулация на 
мозъка.

То представлява раница, от която из-
лиза специален проводник до върха на 
скалпа на пациента. Това позволява на 
апаратурата да си „комуникира“ директ-
но с невронен имплант, поставен в мозъ-
ка.

Самият пациент може да носи и допъл-
нителни сензори, които дават информа-
ция за неговото състояние, например 
шапка за енцефалография, очила за вир-
туална реалност, които следят движени-
ето на очите, индикатор за сърдечната 
дейност и т.н.

Цялата информация, получена от тези 
сензори, се синхронизира от апаратура-
та в раницата.

Измислиха раница за 
стимулиране на мозъка

Улицитe нa Teл Aвив, втopият 
нaй-гoлям гpaд в Изpaeл, вeчe 
щe зapeждaт eлeктpичecкитe 

aвтoбycи oт oбщecтвeния тpaнcпopт, 
пишe СNN. Инициaтивaтa e cъвмecт-
нa мeждy oбщинaтa и кoмпaния-
тa ЕlесtRеоn, кoятo e paзpaбoтилa 
cиcтeмa, зapeждaщa eлeктpичecки-
тe пpeвoзни cpeдcтвa, дoкaтo тe ce 
движaт. B нeя yчacтвa и пpoизвoди-
тeлят нa aвтoбycи Dаn Вuѕ.

Пилoтният пpoeкт включвa 
600-мeтpoв yчacтък пo пътя мeждy 
жп гapaтa пpи yнивepcитeтa в гpaдa 
дo Кlаtzkіn Теrmіnаl в квapтaлa Paмaт 
Aвив. Eлeктpичecкaтa инфpacтpyк-
тypa пoд пътя щe зapeждa cпeциaл-
нo oбopyдвaни aвтoбycи. Cиcтeмaтa 
включвa мeдни нaмoтки, пocтaвeни 
пoд acфaлтa, кaзвaт oт ЕlесtRеоn.

Oчaквa ce пpeз cлeдвaщитe ceд-
мици дa бъдaт извъpшeни пъpвитe 
тecтoвe. Aкo тe ca ycпeшни, Teл Aвив 
щe paзшиpи eлeктpичecкитe yлици 
дo пoвeчe чacти oт гpaдa.

НАСА обяви, че ще започне 
кампания за изкупуване на 
скали, прах, пясък и други ма-

териали от Луната от частни компа-
нии, които ще имат мисии до естест-
вения спътник на земята. За това 
съобщи в Туитър лично ръководи-
телят на НАСА Джим Бранденщайн

Американската национална адми-
нистрация по аеронавтика и космо-
навтика ще купи всичко това, за да 
го използва за изследвания. Целта 
на кампанията е, както беше посо-
чено - да подкрепи бъдещи мисии 
на астронавтите до Луната.

Като част от програмата Artemis, 
администрацията на американския 
президент Доналд Тръмп планира 
да изпрати отново човек на Луна-
та до 2024 година. НАСА обаче про-
мени ролята си от ерата на „Аполо“ 
- сега се закупуват услуги от част-
ни компании - Blue Origin, SpaceX и 
Dynetics.

Улици 
„зареждат“ 
градския 
транспорт

Сн.: Місrоѕоft

Сн.: TOPALOVIC ET AL./NEURON

НАСА ще 
изкупува  
прах от 
Луната
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„В началото не ми беше лес-
но. Колегите често ми каз-
ваха, че са ме взели на ра-
бота заради гърдите ми“. 
Това разказва Дилета Леота 

– една от най-известните футболни ре-
портерки в Италия и истинска Instagram 
звезда с последователи колкото населе-
нието на България.

Тя признава, че красотата е плюс и че 
е човешко да бъдеш привлечен от нея. 
„Но ти трябва нещо повече от красота, 
за да се появиш по телевизията. Тя тряб-
ва да бъде подплатена и от други качест-
ва. Аз знам, че съм женствена и имам 
красиви извивки.

Не искам да крия 
тялото си

Но не си мислете, че това ме защита-
ва от критики, ако объркам нещо“, спо-
деля Леота.

Наскоро тя издаде книга - „Scegli di 
sorridere“ ("Изберете да се усмихвате"), 
идеята за коятo се ражда по време на ка-
рантината. В нея Дилета разказва за тези 
и други интересни епизоди от живота и 
кариерата си, които е успяла да преодо-
лее, в повечето случаи с усмивка на уста. 
Талантливата италианка е известна с лю-
бовта си към футбола, преди години тя 
се прочу и с изтеклите й голи снимки, а 
също и това, че беше партньор на Зла-
тан Ибрахимович, пък било то и само за 
рекламна кампания.

„Обичам книги, след което ти остава 

нещо, които те учат на нещо, дори само 
да те мотивират - казва Леота в интер-
вю за Corriere della Sera. - Искам да пока-
жа чрез моя опит, че дори в най-тежките 
моменти от живота могат да се намерят 
красота и позитивизъм. Ако тази книга 
помогне дори на едно момиче, ще си е 
струвало“, цитира я webcafe.

Италианското издание сравнява ар-
мията й от последователи в Instagram с 
населението на малка страна, давайки 
именно България за пример. В тази ар-
мия обаче понякога доминират хейтъ-
рите и хора, които завиждат на успеха й.

Не разбирам завистта 
на жените

Аз винаги бих се радвала на успеха 
на друга жена. В началото се трогвах от 
обидните коментари и от нападките, но 
вече си изградих броня срещу тях. С те-
чение на времето се научих да се рад-

вам на хубавите съобщения и да игно-
рирам гадните коментари, без да им 
придавам никакво значение.“

Разбира се, външният й вид й помага 
както в набирането на последователи в 
социалните мрежи, така и в кариерата, 
която преминава през радиото, телеви-
зия Sky, а сега Дилета е част от новата 
стрийминг платформа DAZN.

Леота говори и за нейни голи снимки, 
които изтекоха в интернет преди години.

„Много години минаха вече и това 
не е актуално. Надявам се моят опит да 
помогне на други, които се сблъскват с 
такъв проблем. Това е нарушаване на 
личното ти пространство, болка, която 
трудно се описва.

Когато се разхождаш по улицата, 
имаш чувството, че си гола. Тези неща 
се приемат по-леко, когато си на 17-18, 
но след това се превръщат в сериозен 
проблем, с който трябва да се справиш 
някак си. След това

никога повече не съм се 
снимала така

Леота се надява да продължи да се 
занимава с това, което обича най-много 
- футбола, дори след 20 или 30 години. 
Все пак, благодарение на нея не само 
се запознава с хора като Златан Ибра-
химович, но и си партнира с тях.

Дилета призна, че в момента няма чо-
век до себе си, но и отрече да има нещо 
повече между нея и шведа, който е в 
щастлива връзка с дългогодишната си 
приятелка Хелена Сегер, от която има 
две деца. Журналистката и Златан са 
партньори в рекламна кампания на мо-
билно приложение за тренировки. „От 
партньори се превърнахме в приятели, 
но нищо повече“, добави италианката.

„Назначиха ме на 
работа само заради 
гърдите ми“
XИзповедта на една журналистка с фенове 

колкото населението на България

Снимки: Instagram
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цата, но виждат патрулка и единият казва 
на другия:

- Усмихни се, патрулка!
След 5 минути пак му казва:
- Стига си се усмихвал. Вече сме в па-

трулката.

  
Жена иска в магазина висок гардероб. 

Питат я:
- Висок ли ви е таванът?
- Не, но съседът е висок.

  
Мъж подарил за годишнината от сват-

бата на жена си злaтен пръстен с голям 
диамант. Разказва за това на свой прия-
тел. А той му казва:

- Струваше ми се, че тя не иска пръстен, 
а спортен автомобил!

- Знам това! Но откъде, по дяволите, да 
намеря фалшив автомобил?

  
Две мутри седнали да хапнат в ресто-

рант и си поръчали свинска глава. Мно-
го им харесало и на излизане казали на 
готвача:

- Брато, утре пак ша додем и искаме 
пак свинска глава, ама да е от същата сви-
ня, че много ни хареса...

  
Между приятелки:
- Вчера мъжът ми получи анонимно 

писмо.
- Ау, какъв ужас. От кого?

  
Жена към съпруга си:
- С това пиене няма да стигнеш далеч!
Съпругът:
- Не ми и трябва… Кръчмата е на десет 

метра от дома ми!

  
Един шут чел на кралицата виц. Прочел 

го един път, прочел го втори път, прочел 
го трети път. Накрая кралицата казала:

- Е, стига си го чел този виц! Разбрах го 
вече!

- Да, Ваше величество, но аз още не 
съм го разбрал.

  
По време на изпит по кормуване:
- Достатъчно, госпожо, вие не издър-

жахте изпита!
- Но аз още не съм започнала? Даже не 

съм хванала волана!
- Да, но седнахте на задната седалка...

  
На митницата:
- Мито ще платите ли?
- Не! Както винаги, имам 

само контрабанда.

  
В зоомагазина:
- Трябват ми 276 дървени-

ци, 512 хлебарки и 4 мишки.
- Защо?
- Напускам апартамента под 

наем, а в договора пише, че 
трябва да го върна в същото 
състояние, в което съм го наел.

  
Мъж и жена се чудят къде да отидат за 

годишнината от сватбата си.
Мъжът казва:
- Съкровище, искам да отида на място, 

където никога не съм ходил, и да правя 
неща, които никога не съм правил!

А тя му отвърнала:
- Ами, отиди в кухнята и измий чинии-

те!

  
Eдно момченце плаче на улицата. При-

ближава се човек и го пита:
- Защо плачеш, малкия?
- Загубих се... - отговаря му то.
- Искаш ли да те заведа при майка ти? - 

пита го човекът.
- Не искам!
- Защо не искаш? - пита го чичкото.
- Защото ме бие! - отговаря детенцето.
- Тогава да те заведа при баща ти?
- И при него не искам. И той ме бие!
- Е, къде тогава да те заведа? - учудил 

се човекът.
- Заведи ме във ФК „Левски“ - те не 

бият! - казало момченцето.

  
- Госпожице, свободна ли сте за след-

ващия танц?
- Да, разбира се!
- В такъв случай бихте ли ми пазили би-

рата?

  
Учителката дава задача да се напи-

ше изречение с думата „захар". Малкият 
Иванчо пише:

„Пия чай с лимон.“
- А къде е захарта? - пита учителката.
- Разтворила се е...

  

  
Художници седят на брега на морето и 

рисуват пейзажа. Минава японско семей-
ство туристи. Бащата казва поучително:

- Деца, виждате ли как се мъчат хората, 
които си нямат фотоапарат?

  
Две костенурки в пустинята. Водата е 

на привършване. Едната казала:
- Отивам за вода, в напръстника има 

три капки, да не ги изпиеш, докато се 
върна?

- Няма - обещала другата.
...Изминал цял месец! Тогава тази, коя-

то останала при напръстника, се опитала 
да отпие една капка. В този момент зад 
една дюна се чуло:

- Ако ще си правим номера, по-добре 
да не тръгвам!

  
Един ден майката на седемте козлета 

излязла на пазар и им казала:
- Не отваряйте на никого, ако някой по-

чука, паролата е „Ям люти чушки“.
Но случайно вълкът чул паролата и 

след малко отишъл да почука с престо-
рен глас:

- Отворете, аз съм майка ви.
Козлетата попитали за паролата, а той 

отговорил:
- Ям люти чушки.
Най-малкото козле казало:
- Яж си ги, ние имаме шпионка!

  
Плешив мъж влиза във фризьорския 

салон.
- С какво мога да ви помогна? - пита 

фризьорът.
- Плащам сто лева, ако направите така, 

че моята прическа да изглежда като ва-
шата.

- Няма проблем - казал фризьорът и на-
бързо се подстригал гола глава.

  
Вкарват един в затвора и адвокатът му 

казва:
- След някой ден ще те измъкна, а до-

тогава запомни, като те питат другите за-
творници за какво си, да им кажеш, че си 
по член 114, алинея първа.

Влязъл той и веднага другите го питат 
за какво е, а той:

- Член 114, алинея първа...
Веднага се поотдръпнали от него, дали 

му най-доброто място, изпълняват му 
всички желания.

След няколко дена, както му бил обе-
щал, адвокатът го измъкнал. И той го по-
питал:

- А за какво е член 114?
- „Изнасилване на едър рогат добитък 

със смъртен изход“.

  
Полицай спира на улицата пиян човек.
- Къде отивате?
- Не отивам никъде, а се връщам от гос-

ти. Празнувахме Нова година!
- Но сега е вече март!
- Затова и бързам. Не ме задържайте, 

защото жена ми сигурно вече се безпо-
кои!

  
Борец отива в Англия, наема си нов 

ролс-ройс, а човекът му обяснява:
- Значи - при нас всичко е обратно, дви-

жите се в лявата лента, воланът е десен, 
обратният завой е надясно...

Тръгва оня из Лондон. След 2 часа се 
връща, а колата потрошена.

- Абе човек, какво си направил, тая 
кола струва 200 000 лири!

- Тъпак, ти ми каза, че всичко е обра-
тно! Отде да знам аз, че и вие минавате 
на зелено?

  
Двама наркомани се разхождат по ули-

Виц в снимка

Мутра влиза в ресторант и 

разправя на келнера:

- Имаш ли жабешки 

крачета?

- Да, господине.

- Я, тогава да те видя как 

подскачаш да ми донесеш 

една бира.

Мъж отишъл при любовницата си, заи-
грали се, станало късно. Взел да се при-
теснява:

- Какво да излъжа жената, дали ще по-
вярва?

- Вземи този молив и го сложи зад ухо-
то си! Като те пита жена ти къде си бил, 
кажи бях при една мацка - посъветвала 
го любовницата.

Прибрал се мъжът вкъщи.
- Къде ходиш досега бе, хаймана? - по-

срещнала го жена му.
- Бях при една мацка - отговорил, както 

го научила любовницата.
- Кого ще лъжеш, бе, пак си ходил да 

играеш белот, я, моливът още е на ухото 
ти...

  
Блондинка и мъж пътуват в самолет. 

Мъжът решил да се избъзика:
- Искате ли да играем на една игра? Аз 

ще ви задавам въпрос, ако не познаете, 
ще ми дадете $5, а ако аз не позная, аз ще 
ви дам.

- А, не, не мога, уморена съм.
- Добре де, ако аз не позная, ще ви дам 

$500.
- А не... е, добре, хайде.
И така мъжът задал някакъв въпрос, 

блондинката не знаела и му дала $5.
Дошъл нейният ред:
- Кое е това нещо, което се качва в го-

рата на четири крака и слиза на три?
Мъжът почнал да мисли, мислил, нищо 

не измислил. Извадил лаптопа и почнал 
да рови. Но накрая се отказал, извадил и 
й дал $500.

Дошъл негов ред:
- Добре де, какво е?
- Ами, и аз не знам - казала тя и му дала 

$5.

  
 Един пиян човек си карал колата и се 

блъснал в един стълб.
Докторът го пита:
- Как се блъснахте в права магистрала, 

без нито една кола да има?
- Както си карах колата, едни стълбове 

почнаха да пресичат и един не успя.

Двама планинари изкачвали Еверест. 
На средата единият казал на другия:

- Ззз...з...з
- Ще ми го кажеш, като стигнем.
На върха на планината заекващият ка-

зал:
- Ззабраввихме ппалаткките долу.
На слизане започнал:
- Ммм...м...м.
- Ще ми кажеш, като слезем.
Долу заекващият казал:
- Ммайтап ббе!

  
Пиян мъж се прибира у дома, а жена му 

го чака с точилката на вратата:
- Ей, каква добра жена имам! И баница 

решила да ми разточи...

  
Алкохолик доверява на приятеля си:
- Не обичам да се напивам в присъст-

вието на жена си. Неприятно ми е да виж-
дам как стават две...
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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 
30 септември - 6 октомври 2020 г.

ОВЕН
Има вероятност да възникне 
напрежение или стресова си-
туация от финансов характер, 
която да има връзка с млада 
жена. Този период вещае и не-

приятна новина или събитие, свързано с мъж над 
средна възраст. Може да ви изненада възниква-
нето на една нова възможност или шанс, за които 
не сте имали очакване и вероятно дори не сте си 
мечтали. За всеки един може да е под различна 
форма, а някои дори може да го отхвърлят, тъй 
като не съвпада с това, което искат сега.

РАК
Обърнете внимание на важни-
те въпроси, за да постъпите 
най-разумно. Не си правете из-
лишни илюзии. Оценете трезво 
с какво разполагате като ресур-

си и действайте според наличностите ви. Те никак 
не са малко. Може да осъзнаете ваша сериозна 
грешка. Не губете време във вайкане, то няма да 
ви помогне. Вземете си поука, опитът е безценен. 
Не повтаряйте ничии чужди грешки. Може да се 
поучим само от собствения ни опит и ничий друг 
живот не пасва на нашите обстоятелства.

ВЕЗНИ
Избягвайте вземането на ва-
жни решения и ангажирането 
с юридически дела. Благопри-
ятно развитие ще имат при-
ятелствата ви с хора, които 

живеят в същото населено място като вас. Не се 
колебайте да бъдете по-различни. Дори малък 
нюанс в начина ви на обличане ще раздвижи не-
щата около вас и ще ви накара да се чувствате 
по-добре и по-свежи. Надежда и оптимизъм са 
двете неща, от които ще имате нужда. Прекарай-
те време по непривичен за вас начин. 

КОЗИРОГ
Не бъдете съдник. Често сте по-
далновидни от останалите, но 
това не означава, че имате мо-
ралното право да критикувате. 
Рискувате да загубите приятел. 

Не мислете и за работа. Дори мислите ви да са само 
в тази насока - помислете как да използвате вдъх-
новението си в ежедневието. Пред този период не 
бъдете по-упорити от обикновено. Изненадайте 
близките си с готовност за компромиси и отстъпчи-
вост. Те ще ви се отблагодарят подобаващо, като се 
вслушат в съветите ви.

ТЕЛЕЦ
Може да ви зарадва новина, 
свързана с благоприятно лече-
ние и възстановяване на род-
нина или приятел. Поглезете се 
с нещо ново. Може да помис-

лите за освежаване на гардероба или закупуване 
на аксесоари, които да ви разведрят. Не оставай-
те длъжни на някой, който има претенциите, че 
ви познава много добре. Покажете, че не може да 
ви настъпват по чувствителните места. Периодът 
може да бъде определен като сполучлив за част от 
мъжете заради силния им творчески период.

ЛЪВ
Период за усилена комуника-
ция с близки, приятели, биз-
нес партньори. Дори да не 
ви се иска, сега ще може да 
научите много нова инфор-

мация, която да ви е полезна. Ще спечелите и 
съмишленици. Този период може да си пожела-
ете най-доброто за вас. По това как ще се наре-
дят обстоятелствата, ще се види дали исканото 
действително е подходящо за вас. Ще ви бъде 
предоставена друга гледна точка по важен за 
вас въпрос. 

СКОРПИОН
Време, в което да заложите на 
разнообразието. Всяка дей-
ност, каквато и да е тя, няма да 
ви донесе удоволствие и ре-
зултат, ако продължи прекале-

но дълго. Това е време, в което рискувате да про-
пуснете нещо важно, свързано с личния ви живот. 
Вслушайте се в скритите сигнали. Притесненията 
няма да ви помогнат, нито ще ви послужат за оп-
равдание. Не вярвайте на чужди съвети и думи. 
Нечия благосклонност може сериозно да ви за-
блуди. Потърсете отговора на въпросите в себе си.

ВОДОЛЕЙ
Не мислете, че сте единстве-
ните, които имат недостижи-
ми цели. Поставете си сроко-
ве за всяка малка стъпка и ще 
видите как бързо ще се прид-

вижите напред. Може би ще изпитате някакво 
безпокойство, което ще попречи на работата 
ви. Няма да можете да споделите проблемите си 
с вашите колеги и ще ви се наложи сами да се 
справите с тревогите си. Ако искате да се осво-
бодите от напрежението и да се успокоите, не го 
правете чрез шопинг. 

БЛИЗНАЦИ
Продуктът, които може да съз-
дадете, е достатъчно качест-
вен, за да ви донесе слава и 
пари. Объркани сте обаче емо-
ционално. Пред вас се очер-

тава предложение за доходна работа. Затова пе-
риодът ще бъде изпълнен с напрежение – добре 
ще е да се погрижите за здравето и най-вече за 
спокойствието си, тъй като те са тясно свързани. 
Общуването ви с любимите хора ви носи радост. 
Период за пожелания, използвайте го правилно, 
като взимате мъдри и навременни решения.

ДЕВА
Ще ви се наложи да навакса-
те загубено време. Не мислете 
за мащаба на пропуснатото, за 
да не пропилеете още ценни 
часове. Наложете си да дейст-

вате активно. Този период е време и за активни 
дейности в научна област, която е свързана с ра-
ботата ви. Самочувствието, което притежавате, ще 
ви свърши половината работа, така че си го осигу-
рете. Могат да ви ощетят действията на хора, ро-
дени под знака на Телец, които да са свързани с 
ваши вещи или собственост, която притежавате.

СТРЕЛЕЦ
Не тръгвайте на дълъг път. В по-
следния момент може да про-
мените желанието си за прекар-
ване на определен ден, но да е 
късно за промяна на плановете. 

Потърсете загубени вещи. Сега всичко ще намирате 
лесно и търсеното ще изниква пред очите ви. Това 
ще важи, както в буквален, така и в преносен сми-
съл. През този период не търсете скрит смисъл и 
послание. Нещата ще са такива, каквито изглеждат, 
и нищо повече. Изчакайте да мине, за да се отдаде-
те на мечти.

РИБИ
Бъдете изключително внима-
телни в боравенето с пари и 
внимавайте какво точно под-
писвате. Ще трябва да се зае-
мете с доста отговорни задачи 

и уреждане на плащания по някои фактури. Ра-
ботата ви ще бъде на първо място и упорито ще 
следвате целта си, за да се издигнете в кариерата. 
Дребните проблеми и някои малки подробности 
няма да са в състояние да нарушат спокойствието 
ви. Вероятно ще осъзнаете, че купувате доста по-
скъпи неща, отколкото бюджетът ви позволява.

http://www.prospectlicensing.com/
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И
скате да забогатеете, но 
дори и вие не си вярвате, 
че може да го направите. 
Ако наистина се чувства-
те така, то за вас има добра 

новина. Анализ на поведението на бога-
тите хора показва, че може вече да сте 
на път към това да станете богати. Това 
наистина не е нещо фантастично и не-
постижимо.

Taкa чe мoжeтe дa зaбoгaтeeтe, aкo:

He cи гyбитe 
вpeмeтo

Глeдaнeтo нa тв шoy вcякa вeчep мoжe 
дa бъдe пpивлeкaтeлнa идeя, нo нe и зa 
вac. Bcичкитe ви чacoвe ca плaниpaни и 
пo-дoбpe пpeкapвaйтe cвoбoднoтo cи 
вpeмe в чeтeнe нa пoлeзнa литepaтypa 
или глeдaнe нa видeoypoк или cлyшaнe 
нa мoтивaциoннa peч.

Bpeмeтo e нaй-цeнният pecypc, виe гo 
цeнитe и знaeтe кaк дa ce paзпopeждaтe 
c нeгo.

Пocтaвятe cи цeли 
и ги пocтигaтe

Oбичaтe дa cи пocтaвятe цeли, нeзa-
виcимo дaли cтaвa въпpoc зa дpeб-

ни нeщa зa дeня или плaнoвe зa cлeд-
вaщия мeceц. Boдитe cпиcък c цeли и 
зaчepквaтe вcякa пocтигнaтa oт тяx.

Пocтaвянeтo нa цeли (и пocтигaнeтo 
им) e eднa oт cъcтaвкитe зa пocтигaнe нa 
ycпex. Пpoдължeтe в cъщия дyx!

Имaтe визия 
зa бъдeщeтo cи

Имa тaкaвa иpoничнa пoгoвopкa „Aкo 
иcкaтe дa paзcмeeтe Бoг, кaжeтe мy 
зa плaнoвeтe cи". Toвa пpeдпoлaгa, чe 
плaнoвeтe ни мoгaт дa ce cpинaт, a мeч-
титe дa нe ce cбъднaт. Ho aкo изoбщo 
нe плaниpaтe нищo и нe миcлитe кaкъв 
живoт иcкaтe дa живeeтe, тoгaвa някoй 
дpyг щe гo peши вмecтo вac.

Дoбpe e тoвa да нe ce oтнacя зa вac. 
Имaтe cнимкa нa живoтa cи и виe caми 
нaнacятe щpиxитe, oт кoитo ce нyждaeтe.

C тeчeниe нa вpeмeтo визиятa ви зa 
живoтa мoжe дa ce пpoмeни и тoвa e 
cъвceм нopмaлнo, ocнoвнoтo e, чe имaтe 
тaкaвa и въpвитe пo cвoя път.

Heycпexът 
нe ви cпиpa

Heycпexът нe ви cъбapя, нo caмo ви 
пpaви пo-cилни. He ce oткaзвaтe и пpo-

дължaвaтe дa въpвитe към цeлтa cи, 
дopи aкo ce пpoвaлятe oтнoвo и oтнoвo.

Tъpcитe дpyги нaчини и изпpoбвaтe 
нoви oпции. Hямaтe миcли кaтo „нямaм 
къcмeт“, „вepoятнo тoвa нe e мoe". Пpo-
дължaвaш бeз знaчeниe кaквo. И пpa-
виш пpaвилнoтo нeщo!

Cмятaтe, чe бeднocттa 
нe e пpиcъдa

Бeднocттa нe e дoбpa и aкo ce зa-
миcлитe, вcички paзбиpaт тoвa дълбoкo 
в ceбe cи, нo нe вceки мoжe дa гo пpиз-
нae.

Toвa нe oзнaчaвa, чe щacтиeтo e в 
бoгaтcтвoтo, нo пapитe oтвapят мнoгo 
вpaти и пpeдocтaвят мнoгo възмoж-
нocти.

Hямa знaчeниe кaквo тeжкo 
финaнcoвo cъcтoяниe имaтe ceгa, тoвa 
нe e oкoнчaтeлнa пpиcъдa зa вac. Bиe 
нe иcкaтe дa тъpпитe cитyaциятa cи и 
знaeтe, чe мoжeтe дa я пpoмeнитe.

Cъбyждaтe ce 
paнo cyтpин

Bъзпoлзвaтe ce мaкcимaлнo oт cyтpин-
тa cи. Дoкaтo вcички вce oщe cпят, имaтe 

вpeмe дa нaпpaвитe мнoгo нeщa, билo 
тo нa paбoтa или пo вaшия нoв пpoeкт.

Зa вac cyтpинтa (кaктo зa мнoгo ми-
лиoнepи) e нaй-пpoдyктивният пepиoд 
oт дeня.

Hикoгa нe cпиpaте 
дa yчите

Bиe нe cтe тoзи, кoйтo кaзвa, чe биxтe 
мoгли дa гo нaпpaвитe, aкo мoжexтe. 

Aкo нe знaeтe нeщo или нe знaeтe 
кaк, пpocтo гo нayчeтe. Пocтoяннo ce 
caмooбyчaвaтe, зaпиcвaтe ce в кypcoвe, 
чeтeтe, нayчaвaтe нoви yмeния. Пpи-
дъpжaтe ce към мъдpocттa „Знaниeтo e 
cилa“ и нe cпиpaтe дa yчитe.

Bиe cтe 
oптимиcт

Xopaтa, кoитo виждaт лoши нeщa във 
вcичкo, нe ca гoтoви дa oпитaт нищo 
нoвo, зaщoтo миcлят, чe щe ce пpoвaлят. 
Зa щacтиe виe имaтe paзличнo миcлeнe.

Baшeтo oптимиcтичнo oтнoшeниe в 
живoтa e тoвa, кoeтo ви движи. Bяpaтa 
ви в ycпexa ви кapa дa ce cъбyждaтe 
paнo cyтpин, дa cи пocтaвятe цeли и дa 
ги пocтигaтe.

XПътят минава през тези действия 
и вие вече може да сте на него

Искате да забогатее?  
8 признака, че може  
да се случи

1

2 4

3 5

6

8

7

https://www.zneimerlaw.com/
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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
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
CDL CLASS A , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Малка транс-
портна компания търси да назначи шофъ-
ор за камион 2021 Volvo 760 стандартно 
оборудван ( хладилник, печка, микровъл-
нова и т.н ) DRY VAN товари. Заплащане на 
миля $0.60 всички мили платени или на 
ден. За повече информация 630-363-7787 
№18057
MYPROHELPERS , 
Цена US$ 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

Chicago + suburbs

ТЪРСИ СЕ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Диспечер 
търси шофьор на камион.Компанията се 
намира в Elk Grove Village, IL. Заплащането 
е $0.60 на миля ($1200-$1800 на седмица). 
По желание не шофйора, почивката ще е в 
Чикаго. 7734820962 №18100

OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за CDL шофьо-
ри и собственици на камиони! *Midwest 
Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Dispatcher 
with Over 15 years Experience *Предимно 
леки товари!*Direct Deposit every Friday* 
Намаления за гориво до $0.70/г.Tel:847-
483-8787 №18107

DRIVER CDL , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Собственик 
на камион търси шофьор. Възможност за 
дълги мили и заплащане на миля, или то-
вари само Мidwest И процент от букинга.
Отворени сме да договорим справедливо 
заплащане за всички сериозни момчета в 
зависимост от категориите и как сте гото-
ви да карате.ТЕЛ-847-749-9161 №18109

CDL DRIVER NEEDED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Owner 
operator is looking for a driver. Tanker hazmat 
is a plus, but if don’t have one it’s still OK.OTR 
and long miles available,as well as Midwest 
loads only. We are open to negotiate a fair 
pay for any serious guys depending what 
endorsements you have and what are you 
willing to drive. 3127308025 №18111

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

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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

ТЪРСИ DRIVER CDL-A,, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьор ! За повече информация се 
обадете на 708-831-8432 №18121

ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьор и собственици на камиони! 
За повече информация се обадете на 708-
831-8432 №18122

CDLDRIVER$0.60,$0.70, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya 
CDL driver za Volvo truck s I shift. Dobro 
zaplashtane i dobri mili. Garantiram $1,800 
per week! Shte bydite dovolni ot rabotata s 
nas! Cell: 224-659-1690 Evgeni 2246591690 
№18125

CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим 
CDL Driver за регионална работа ( не е ло-
кална) pick Up и delivery от понеделник до 
петък. Заплащане $300 на ден, $1500 на 
седмица. тел.: 708 953 9035 Вера №18075

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

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

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Българска 
транспортна компания наема шофьори с 
чист CDL. Перфектно заплащане и усло-
вия! Плащаме всяка седмица! Търсим хора, 
които искат да работят, да се развиват и да 
работят добре в екип! Ако ти си този чо-
век, моля обади ни се или остави съобще-
ние на (779)717-2647! №18084

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

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, По-
чистване на къщи в екип и собствен 
транспрт когато се налага.Тел.224-
415-2174 №18124

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

CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL 
Class A- Транспортна компания 
търси да назначи шофьори с ми-
нимум 2 години опит. Автоматик 
камиони с АPU. Заплащане според 
опита- $0.55-$0.65 cpm! 7736036413 
№18115
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CONSTRUCTOR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, предлагам 
постоянна работа (5-дена в седмицата) за 
помощник разполагащ с соствен транс-
порт 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.Специално 
отношение. Най-добро заплащане. За Кон-
трактор-диспечер с голям опит в индус-
трията. 7734128280 №18095
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-
3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлич-
на работна среда с човешко отношение. 
7737421234 №18098
DL-A DRIVER , 
Цена US$ 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 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 търси 
CDL Hazmat шофиор 0,70 cent per miles 
или може и на ден. Заплащане за допъл-
нителен PU and Delivery, постоянни кур-
сове. Ще се погрижа да останете доволни. 
5082926787 №18004
CLASS C DRIVER , 
Цена US$1,000.00, Зипкод 60074, Търся 
шофьор с опит за straight truck (class c). За-
плащане 35% от оборота($1000-$1500+ на 
седмица, зависи от желанието за каране). 
6309301955 №18012
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/миля. 
Отлична работна среда с човешко отноше-
ние. 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 механици 
на камиони и трейлъри. Опит не е задъл-
жителен, но е препоръчителен. За повече 
информация, моля позвънете на 773-656-
8076. №17980
CDL- A DRY VAN, 
Цена US$ 82.00, Зипкод 60016, Чист рекорд 
и опит.Каране и почивка по договаряне. За 
контрактор с 20 г. опит в бизнеса. Старт- 
веднага! 7734128280 №17983
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving company 
наема помощници носачи на вещи и ме-
бели. Предишен опит не се изисква. Full 
time and part time. Атрактивно заплащане 
в брой.Пишете на имейл slavtchokerelski@
gmail.com или звънете на тел.2243108907-
Слави. 2243108907 №17943

EUROCLEAN NAEMA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean 
tarsi da naeme Jena za pochistvane na kashti 
v raiona na Palatine IL. Kola, knijka i opit sa 
zadaljitelni. Za poveche informacia molia 
tarsete Petya na (773)600-0019. Blagodarim 
vi! 7736000019 №17884
ТЪРСЯТ СЕ МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механици 
на камиони и трейлъри. Опит не е задъл-
жителен, 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 запла-
щане 30 процента от цената на товара Мо-
билен 773/600-3511, офис 224/210-2893 
№17834
ТЪРСИ DRIVER CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Малка 
trucking company търси company Driver 
CDL-A for Over the road. Up to $0.65 на 
миля. За повече информация се обадете 
на 773-580-4032 №17842
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьори и собственици на ка-
миони! *Midwest Accounts! *Strong 24/7 
Dispatch! *Предимно леки товари! *Direct 
Deposit всеки петък! * Намаления за го-
риво - 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 $3 на миля. Компа-
нията предоставя Fuel карти с големи от-
стъпки- 40-80 цента на галон, 10% диспеч. 
Заплащане всяка седмица. Моля обадете 
се на 773-538-3818 №17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка ком-
пания специализирана в преместване на 
вещи и мебели наема на пълно и непълно 
раб.време.Автомобил е предимство и носи 
доп.бонус.Атрактивно заплащане в брой. 
Пишете на имейл slavtchokerelski@gmail.
com или звъннете на тел.2243108907-Сла-
ви 2243108907 №17926
ШОФЬОР CLASS C, 
Цена US$ 99,999.00, Зипкод 60074, Търся 
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 $0.60 за миля. Тел. 8472245462 
8474205350 №17875
OFFICE ASSISTANT , 
Цена US$ 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
CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся шо-
фьор за 2020 Volvo или Kenworth автома-
тик с dry van. Хубави мили, лично отноше-
ние. 8476680373 №17752
SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking 
company looking for Safety person with 
experience. Part-time with possibility for 
full time. Serious inquiries only. 8476680373 
№17751

SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia Sho� or 
(solo) c \”double/triple\” endorsement.
Rabota okolo Chicago.Moje da e vsiaka 
vecher v kashti.Tax 1099 forma 6304409199 
№17755
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предлага-
ме 30% от товарите.Ново волво автоматик.
Перфектни условия 2243882400 №17625

АТЛАНТА
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся отго-
ворен CDL Hazmat шофьор на камион I-
Shift Volvo, голямата кабина с APU, Около 
3000-3500 мили седмично, $0.60/миля. От-
лична работна среда с човешко отноше-
ние. Говоря руски, български и английски. 
7737421234 №18096

SOMEWHERE ELSE
NEEDS BOOKKEEPER, 
Цена US$ 99.00, Зипкод 60007, Needs person 
with experience to work as a bookkeeper 
from home in Bulgaria.Needs to live in 
Bulgaria and be familiar with invoices and 
bills of lading..Call 8476306652. №18103
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 94041, Търсим жена 
за гледане на деца и помагане с домашна 
работа. Дългосрочно, 1-3 години. Жената 
ще живее с нас в Северна Калифорния. 
Ако се интересувате или познавате ня-
кой който се интерсува (дори да живее в 
момента в БГ) пишете на ivtch2011-bg@
yahoo.com №18110

ФЛОРИДА
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся отго-
ворен CDL Hazmat шофьор на камион I-
Shift Volvo, голямата кабина с APU, Около 
3000-3500 мили седмично, $0.60/миля. От-
лична работна среда с човешко отноше-
ние. Говоря руски, български и английски. 
7737421234 №18097
ТЪРСЯ ШОФЬОР OTR, 
Цена US$ , Зипкод , Търся шофьор CDL A 
.Камиона е Фридлайнер 2016 с автоматич-
на кутия.Ремарке 2019 Dry Van.Заплащане 
55-62 цента!Предлагам и обучение за чо-
век без опит! 3213332983 №18029
NOW HIRE , 
Цена US$ 52.00, Зипкод 34240, Arrow Express 
is looking for drivers and owner operators to 
join our team. For more information please 
call 9415869366 №18104
ARROW EXPRESS , 
Цена US$ 57.00, Зипкод 34240, Arrow 
Express Trucking Co. looking for owner 
operators and drivers to join our team. CDL 
class A OTR driver with minimum 2 years of 
experience,60 cents per mile, clean driving 
record. Pay is every Friday Call 941-586-9366 
for more information. 9415869366 №18105

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 чисто 
досие.За контрактор с 20 год опит в биз-
неса.Статр- веднага. Каране и почивка 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-$2500.Искате 
да сте собственик на камион,0%down 
payment,0% лихва.Честност и коректност. 
7738187459 №18062
ШОФЬОРИ В ЛАС ВЕГАС, 
Цена US$ 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
OFFER, 
Цена US$ 12,345.00, Зипкод 60016, Тър-
ся trucking company за изготвяне на 
sponsorship от чужбина като шофьор 
готов съм да подпиша дългосрочен до-
говор за работа на преференциални 
цени имам 10 годишна туристическа 
виза с която мога да чакам процедурата 
и в Чикаго viber 2242093339 WhatsApp 
+447375018459 Phone 00359876655659 
Email anastasnpetrov@yahoo.co.Uk 
№18101
OFFER, 
Цена US$ 12,345.00, Зипкод 60016, Тър-
ся trucking company за изготвяне на 
sponsorship от чужбина като шофьор го-
тов съм да подпиша дългосрочен договор 
за работа на преференциални цени viber 
2242093339 WhatsApp +447375018459 
Phone 00359876655659 Email 
anastasnpetrov@yahoo.co.Uk №18102
DISPATCHER +5, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся работа 
от България Диспечер +5 год опит Вибер 
7736560232 тел:088 9901909 №18119
BABYSITTER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60, Грижа се за деца 
в моя дом в Ho� man Est (Golf/Salem)поча-
сово и целодневно.Мога да откарвам или 
вземам детето ви от училиуще-тел:847 987 
9524 №18126
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

Chicago + suburbs
10025 IRVING PARK , 
Цена US$ 87,777.00, Зипкод 0, 10025 IRVING 
PARK Rd Unit 1D Schiller Park IL 60176 
Amazing investment! $900 rent.Втори етаж 
от три,тераса,1 баня 1 спалня 2 парко мес-
та до 294/90 847-207-3330 №18108

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

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

30 септември - 6 октомври 2020 г. 46 - 47

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
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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 Ho� 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$0.00, Зипкод 60169, Gledam 
deca v doma si v Ho� man Estate Predlagam 
domashno sgotvena hrana,mnogo 
igri zabavleniq i razhodki Za poveche 
informaciq 2246591156 №17998
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, 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 o� ers a 
safe online community for singles looking 
for partner. Register now at velidadating.
com Use all the website features for free! 
887281079 №17921
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за 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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SOMEWHERE ELSE

ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Luxury Property 
предоставя персонализирано обслужване 
и възможност за виртуални огледи на имо-
ти, в реално време или на запис. Ние сме в 
контакт с водещи инвеститори в София и 
предлагаме - Качество, Стил и Лукс. Свър-
жете се с нас luxuryproperty.bg, да обсъ-
дим вашите изисквания и да ви помогнем. 
17738886865 №18114

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

MASTER BEDROOM, 
Цена US$ 799.00, Зипкод 60193, Самосто-
ятелна стая с нова баня + гараж в напъл-
но обзаведен 2bed/2bath townhouse в 
Schaumburg. Просторен хол на 2 етажа, 
паркет, централен климатик и парно. Нови 
уреди Samsung. Патио към парк, 2 басейна 
и тенис кортове. Близо до Super Target и 
други магазини. 8478776191 №18112

SCHILLER PARK , 
Цена US$ 900.00, Зипкод 60176, 10025 
IRVING PARK Rd Unit 1D Schiller Park, 
IL, 60176 -$900 1 спалня 847-207-3330 
№18113

STAIA- VSICHKO VKL., 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Staia s 
vkliucheni vsichki konsumativi. Belmont / 
Narragansett 7734252700 №18118

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60008, 
Апартамент с една спалня след пъ-
лен ремонт,находящ се в Rolling 
meadows 2244252174 №18123

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 ос-
вен ток. Тел: 347-543-6879 №18056

ДАВА ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим 
жена самостоятелна стая ЧИКАГО 3 рейса 
7737463728 №18073
ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 950, Зипкод 60169, Давам ед-
ностаен апартамент под наем в Ho� man 
Estates близо до магистралa 90. Наема 
включва паркинг място, гас отопление, 
вода и pool passes. тел.: 224-595-6686 
2245951611 №18031
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60156, Обзаведена 
стая, 240$, всичко включено в Антиокс.
Имотът граничи с река Фокс ривър.Идеал-
но 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 до-
лен етаж от къща в Ho� man Estates в бли-
зост до Golf rd and Higgins rd. 2 стаи с га-
раж за една кола или може да се ползва за 
склад по желание. Със самостоятелна 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 ма-
лък 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/ма-
газини/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 тра-
пезария и баня с тоалетна. За контакти: 
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 тра-
пезария и баня с тоалетна. За контакти: 
773-322-3640 7733223640 №17934
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. 
Давам под наем oбзавeдeна cтaя в гар-
дeн aпaртaмeнт. Общо ползване на хол и 
кухня с останалите квартиранти. Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, електри-
чество, internet, gas, пералня и cyшилня) 
Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. 
Цeнa $450. За OTR шофьори цeнa $380. Де-
позит за един месец. Oт October 1. Oбaдeтe 
ce на тeлeфон 847-222-3412 №17865
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съквар-
тирант за споделяне на двустаен апар-
тамент в шилер парк. Собствено парко 
място. Наем 500. Шофьор на камион съм 
и отсъствам в повечето време. За повече 
информация позвънете на 630 301 9985 
6303019985 №17918
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60007, Стая под 
наем в Elk Grove Village от 1-ви Октомври. 
Цена $600 включва газ, вода, гараж; перал-
ня и сушилня. За повече информация- 774-
208-4819 №17832
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Обзаве-
дена стая под наем от приземен апар-
тамент с три спални и две бани.Хол и 
кухня се ползват общо с останалите 
квартиранти..В апартамента има пералня 
и сушилня.В наема е включено всичко-
ток, газ ,вода,интернет,пералня.Намира се 
в Elmood parк..Наемът е $500 7733879465 
№17838

POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ 
СЪКВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 
№17859
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на ме-
сец . Телефон за контакти 312-799-1138 
№17848
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на ме-
сец . Телефон за контакти 312-799-1138 
№17849
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed 
2 bath apartament pod naem v arlington 
heights. Zvunnete na 847-84-4435. 
8478944435 №17851
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и тераса, 
близо до магазини и магистрали, изгодна 
цена! 8472192272 №17826

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

ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете ва-
шите домашни филми като ги презапише-
те на DVD преди касетите да станат неиз-
ползваеми. Презапис от VHS, MiniDV видео 
касети на DVD. 630-456-1366 №18116
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер 
на негативни филми в дигитални снимки, 
JPEG формат. Запазете вашите стари ленти 
като ги направите дигитални снимки пре-
ди на станат неизползваеми. 630-456-1366 
№18117
УРОЦИ ПО ПИАНО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 61801, Online про-
фесионални уроци по пиано за деца над 7 
год., преподаване на Български или на Ан-
глииски. 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$0.00, Зипкод 60169, Gledam deca 
v doma si v Ho� man Estate Predlagam 
domashno sgotvena hrana,mnogo igri 
zabavleniq i razhodki Za poveche informaciq 
2246591156 №17998
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, Зипкод 0, Mix2 inc.-бояджийски 
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 o� ers a 
safe online community for singles looking 
for partner. Register now at velidadating.
com Use all the website features for free! 
887281079 №17921
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за 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 по-
могнем. 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
COMPANY FOR SALE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се 
MC& DOT на Транспортна фирма с добър 
сейфти рекорд 7736573380 №18099
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, Продавам 
CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009 /95000MLS 
перфектна-7000$. Тел.: 312-722-7479 
№17972
2015 GREAT DANE, 
Цена US$ 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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В 
едно българско село са оста-
нали да живеят само 61 души, 
но всеки от тях е горд, че мяс-
тото е родило и отгледало 
цели седем милионера. Зато-

ва и хората от пловдивското село се ше-
гуват, че са родом не от Мостово, а от 
Милионерово.

Едни от най-богатите хора са оттук, 
потвърждава и новият кметски намест-
ник Райчо Тютюнджиев, цитиран от 
вестник „Марица“.

Потвърждава го и местната статисти-
ка – хората в селото разказват за 7-те 
много богати българи, излезли от тех-
ните редици, които с годините оредя-
ват все повече и повече.

„Най-големите бизнесмени в Бълга-
рия са от Мостово! Първо, това е фирма 
„Хъс“ с двамата братя

Александър 
и Иван Асенови

разказва 77-годишният Запрян Желев. 
Старецът е истински родопчанин и доп-
реди няколко години си е вадил хляба 
с гледане на тютюн. „Вече омалях и не 
гледам“, казва той.

Пловдивската фирма за търговия с 
метали „Хъс“ ООД е с годишен оборот 
от около 350 милиона лева. В единия 
край на селото е родовата къща на два-
мата братя. В нея допреди няколко го-
дини са живеели родителите им.

„В къщата няма нищо луксозно и тя 
по нищо не се отличава от съседските. 
Наскоро за няколко дни се върна май-
ката на братята и поздрави всички, кои-
то още са в Мостово“, разказва кметски-
ят наместник.

Всяка година в началото на есента 
собствениците на „Хъс“ ООД раздават 
на всеки постоянно живеещ по един чу-
вал брашно, олио, захар и какви ли не 
продукти.

Другите богати хора от Мостово са 
Александър Чотров от Чотровата маха-
ла, Асен Кикьов от „Транс Кикьов“ ООД, 
собственикът на „Симид“ Димитър Ка-
раджов и асеновградските братя Хрис-
то и Райчо от гиганта за станимашки за-
куски „Боби Рач“.

„Всичките ни богати хора са много 
скромни и никога не парадират с пари-
те си“, подчертава 67-годишният бивш 
шофьор Иван. Асен Кикьов обаче доби 
незавидна известност със скандалите 
около строежа на обекта „Къща за гос-
ти“ в охраняемата зона на Белинташ.

Той и съседът му Димитър Суров

се съдиха с години
припомня „Марица“, а РДНСК-Пловдив 
констатира през май 2013-а, че стро-
ежът е незаконен. Мостовци разказват, 
че Кикьов е продал комплекса „Къща за 

гости“.
В началото на живописното село на 

втория завой е вилата на управителя на 
болница „Пълмед“ д-р Димитър Дими-
тров. Това е къщата за гости „Кръстова 
гора“. Възстановеният каменен родоп-
ски дом гледа точно към неповторими-

те скали на Белинташ.
„Навремето във всяка къща имаше 

по 4-5 деца. Бяхме 100 къщи, а цялото 
село - към 800 души. Тук идваха на учи-
лище и живееха в общежитие 300 деца 
от махалите наоколо. За тях имаше въ-
жен мост през реката - кипеше живот“, 
спомня си Иван.

Сега жителите се броят на пръсти, но 
пък селото избухва в почивните дни, 
когато тук дойдат стотиците виладжии. 
„Последния уикенд имахме празник 
и само на бившето игрище паркираха 
над 100 коли и джипове. Пълно беше с 
народ“, пресмята кметският наместник 
Тютюнджиев.

Той е бивш капитан от полицията, ам-
бициозен е и се е заел сериозно с реа-
лизирането на два големи проекта.

Единият отлежава от 40 години и е за 
пътя между селото и близката Кръстова 
гора. Другият е слагането на нови ме-
тални стъпала към легендарния Кара-
джов камък, за да не се претрепят ту-
ристите.
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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 Ho� 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$0.00, Зипкод 60169, Gledam 
deca v doma si v Ho� man Estate Predlagam 
domashno sgotvena hrana,mnogo 
igri zabavleniq i razhodki Za poveche 
informaciq 2246591156 №17998
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, 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 o� ers a 
safe online community for singles looking 
for partner. Register now at velidadating.
com Use all the website features for free! 
887281079 №17921
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за 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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SOMEWHERE ELSE

ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Luxury Property 
предоставя персонализирано обслужване 
и възможност за виртуални огледи на имо-
ти, в реално време или на запис. Ние сме в 
контакт с водещи инвеститори в София и 
предлагаме - Качество, Стил и Лукс. Свър-
жете се с нас luxuryproperty.bg, да обсъ-
дим вашите изисквания и да ви помогнем. 
17738886865 №18114

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

MASTER BEDROOM, 
Цена US$ 799.00, Зипкод 60193, Самосто-
ятелна стая с нова баня + гараж в напъл-
но обзаведен 2bed/2bath townhouse в 
Schaumburg. Просторен хол на 2 етажа, 
паркет, централен климатик и парно. Нови 
уреди Samsung. Патио към парк, 2 басейна 
и тенис кортове. Близо до Super Target и 
други магазини. 8478776191 №18112

SCHILLER PARK , 
Цена US$ 900.00, Зипкод 60176, 10025 
IRVING PARK Rd Unit 1D Schiller Park, 
IL, 60176 -$900 1 спалня 847-207-3330 
№18113

STAIA- VSICHKO VKL., 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Staia s 
vkliucheni vsichki konsumativi. Belmont / 
Narragansett 7734252700 №18118

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60008, 
Апартамент с една спалня след пъ-
лен ремонт,находящ се в Rolling 
meadows 2244252174 №18123

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 ос-
вен ток. Тел: 347-543-6879 №18056

ДАВА ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим 
жена самостоятелна стая ЧИКАГО 3 рейса 
7737463728 №18073
ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 950, Зипкод 60169, Давам ед-
ностаен апартамент под наем в Ho� man 
Estates близо до магистралa 90. Наема 
включва паркинг място, гас отопление, 
вода и pool passes. тел.: 224-595-6686 
2245951611 №18031
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60156, Обзаведена 
стая, 240$, всичко включено в Антиокс.
Имотът граничи с река Фокс ривър.Идеал-
но 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 до-
лен етаж от къща в Ho� man Estates в бли-
зост до Golf rd and Higgins rd. 2 стаи с га-
раж за една кола или може да се ползва за 
склад по желание. Със самостоятелна 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 ма-
лък 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/ма-
газини/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 тра-
пезария и баня с тоалетна. За контакти: 
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 тра-
пезария и баня с тоалетна. За контакти: 
773-322-3640 7733223640 №17934
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. 
Давам под наем oбзавeдeна cтaя в гар-
дeн aпaртaмeнт. Общо ползване на хол и 
кухня с останалите квартиранти. Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, електри-
чество, internet, gas, пералня и cyшилня) 
Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. 
Цeнa $450. За OTR шофьори цeнa $380. Де-
позит за един месец. Oт October 1. Oбaдeтe 
ce на тeлeфон 847-222-3412 №17865
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съквар-
тирант за споделяне на двустаен апар-
тамент в шилер парк. Собствено парко 
място. Наем 500. Шофьор на камион съм 
и отсъствам в повечето време. За повече 
информация позвънете на 630 301 9985 
6303019985 №17918
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60007, Стая под 
наем в Elk Grove Village от 1-ви Октомври. 
Цена $600 включва газ, вода, гараж; перал-
ня и сушилня. За повече информация- 774-
208-4819 №17832
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Обзаве-
дена стая под наем от приземен апар-
тамент с три спални и две бани.Хол и 
кухня се ползват общо с останалите 
квартиранти..В апартамента има пералня 
и сушилня.В наема е включено всичко-
ток, газ ,вода,интернет,пералня.Намира се 
в Elmood parк..Наемът е $500 7733879465 
№17838

POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ 
СЪКВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 
№17859
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на ме-
сец . Телефон за контакти 312-799-1138 
№17848
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на ме-
сец . Телефон за контакти 312-799-1138 
№17849
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed 
2 bath apartament pod naem v arlington 
heights. Zvunnete na 847-84-4435. 
8478944435 №17851
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и тераса, 
близо до магазини и магистрали, изгодна 
цена! 8472192272 №17826

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

ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете ва-
шите домашни филми като ги презапише-
те на DVD преди касетите да станат неиз-
ползваеми. Презапис от VHS, MiniDV видео 
касети на DVD. 630-456-1366 №18116
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер 
на негативни филми в дигитални снимки, 
JPEG формат. Запазете вашите стари ленти 
като ги направите дигитални снимки пре-
ди на станат неизползваеми. 630-456-1366 
№18117
УРОЦИ ПО ПИАНО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 61801, Online про-
фесионални уроци по пиано за деца над 7 
год., преподаване на Български или на Ан-
глииски. 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$0.00, Зипкод 60169, Gledam deca 
v doma si v Ho� man Estate Predlagam 
domashno sgotvena hrana,mnogo igri 
zabavleniq i razhodki Za poveche informaciq 
2246591156 №17998
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, Зипкод 0, Mix2 inc.-бояджийски 
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 o� ers a 
safe online community for singles looking 
for partner. Register now at velidadating.
com Use all the website features for free! 
887281079 №17921
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за 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 по-
могнем. 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
COMPANY FOR SALE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се 
MC& DOT на Транспортна фирма с добър 
сейфти рекорд 7736573380 №18099
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, Продавам 
CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009 /95000MLS 
перфектна-7000$. Тел.: 312-722-7479 
№17972
2015 GREAT DANE, 
Цена US$ 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

Българското „Милионерово“: 
С 60 жители, но 7 милионера

XМестните хора разказват за успехите на богаташите си

Иван Асенов Асен Кикьов

Сн.: „Строителство и имоти“

село Мостово

село Мостово село Мостово 

Сн.: Algaivel Сн.: peika.bg
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Млечна баница с юфка

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Камора, Чукчи, Бригада* Зов, „Ако”, Годеч, Лин* Сирена, Нане, 
Най, Ласо* Диск, Зола (Емил), Риск* Водоскок, Меню, Въртоп* Таз, Кета, Жарсе* 
Каца, Пират, Такт* Ниша, Капаро, Чене* Фабула, Сабо, Перископ* Тераса, 
Докер, Ампула* Филе, Ава, Ролер, Бал* Траки, Катод, Сага* Пике (Жерар), 
Алонсо (Фернандо), Обор, Код* Залп, Арда, Провал* Кадаиф, Девер, Топ, Дем* 
Натрий, Кагот, Дилема* „Нора”, Кокс, Ефир, Девиз* Буза, Критик, Вино* Барк, 
Синор, Лобош, Нал* „Леон”, Лапад, Валат* Дистих, Питон, Ром, Сак* Тен, Тенис, 
Савани* Обол, Аид, Релеф, Невен* Драже, „Миг”, Ки* Елтер, Фира, Бином, Ока* 
Хесе (Херман), ОРОЛ, Ита, Атлас* Валентност, Силоз, Ака 

ОТВЕСНО: Казино, Анати, Изаномали, Бълха* Мор (Томас), Децибел, Кадар 
(Янош), Ресто, Тел* Говедо, Ашуре, Елата, Котел, Есе* НИСА, „Ала”, Пир, Нин, 
Дрен* Дамаск, Асара, Фикус, Ар* Котик, Авала, Йозил (Месут), Диафон* Ичан, 
Карас, Акорд, Канап, Джиро* Указ, Запад, Индекс, Опит, Ерос* Иконом, Табор, 
Сава, Кратер, Алт* Елек, Рококо, Егер, Донев (Доню)* Жиг, „Ането”, Ела, Профил, 
Нил, Бис* Он, Юта, Претор, Титов (Герман), Семити* Абдал, Акче, Робот, Рибар, 
Финал* Рей, Тера, Довод, Колос, Го* Бич, Ръж, Нимб, Рапид, аман, МАЗ* Лира, 
Еспас, Лев, Век* Баластра, Кулак, Девин, Савиола (Хавиер)* Дискос, Цол, 
Големина, Ане (Клод), „Как”* Пано, Пеш, Парад, Мазол, Киншаса* 

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

Вкусна и лесна пухкава млечна ба-
ница с юфка за закуска.

Намасляваме дъното на тава за 
печене, слагаме 1 пакет юфка – 200 г, 
поливаме с разтопеното 60 г краве мас-
ло. Поставяме в средата на предвари-
телно загрята фурна, запичаме на 180 
градуса за 5-10 мин. или докато юфка-
та порозовее.

През това време приготвяме залив-
ката. В купа счупваме 5 яйца, добавяме 
1–1 ½ ч.ч. захар. Прибавяме и 1 капсула 
ванилия или 1 пакетче ванилова захар 
и разбиваме добре.

Наливаме постепенно 1 л прясно 
мляко, размесваме продуктите с помо-
щта на тел.

Поливаме върху вече изпечената 
юфка, отново връщаме във фурната. 
Печем баницата при същата темпера-
тура, докато придобие златист цвят – 
за 45-50 мин.

При сервиране поръсваме с пудра 
захар.

Да ви е сладко!  

Свински пържоли по селски

Вкусни задушени пържоли с кар-
тофи, домат и чесън. 3-4 свински 
пържоли се посоляват, поръсват 

с риган и върху всяка се разпределя 
половин глава настърган на фино рен-
де лук Така се оставят за няколко часа, 
за да са по-крехки.

В тиган се загрява 4 с.л. олио и на 
умерен огън се слага половин гла-
ва едро нарязан лук, за да се запържи 
леко. Добавя се нарязана на едро пече-
на чушка, 1 кафена чашка пасирани до-
мати - 100 г - и 60 мл бяло вино.

Виното се оставя да се изпари напо-
ловина и тогава на дъното на тигана се 
редят нарязани на колелца 3 картофи с 
дебелина 1 пръст.

Слага се скилидка чесън, дафинов 
лист и върху картофите маринованите 
пържоли. Посолява се и се налива го-
реща вода, която трябва да достига до 
пържолите.

Така на слаб огън и под капак, пър-
жолите се задушават за 30-45 мин. Ако 
през това време водата изври, се доли-
ва по 1 кафена чашка гореща вода.
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В 
китaйcкaтa прoвинция Шaнcи 
имa тeритoрия oт oкoлo 80 
квaдрaтни мили, кoятo включ-
вa дoлинaтa Вeй, гoлямo 
блaтo, пяcъцитe нa Oрдoc и 

плaнинcкaтa вeригa Цинлинг.
Дo 1987 г. пo тeзи мecтa e имaлo cрeд-

нo гoлямo ceлo, нo прeз 1987 г. вcич-
китe му житeли миcтeриoзнo изчeзвaт. 
Cтрaннaтa иcтoрия нa тoвa ceлo, чиeтo 
имe нe ce cпoмeнaвa никъдe, някoгa 
e билa зaceкрeтeнa и зaбрaнeнa дa ce 
cпoмeнaвa в нoвинитe, нo вeчe в нaшe 
врeмe, прeз 2010 г., тя ce пoяви oтнoвo 
в китaйcкитe coциaлни мрeжи и вдигнa 
мнoгo шум.

Вcички ceляни изчeзнaли в рaмкитe 
нa caмo eднa нoщ, дo пocлeдния чoвeк, 
кaтo нaceлeниeтo нaбрoявaлo oкoлo хи-
лядa души. Липcвaт мъжe, жeни, дeцa, 
бeбeтa и възрacтни хoрa и дoри вcич-
ки живoтни - и кoтки, и кучeтa. В cъщoтo 
врeмe вcички вeщи нa хoрaтa ocтaнaли 
нa мecтaтa cи, в някoи дoмoвe дoри 
имaлo мacи, пoдрeдeни c хрaнa зa зa-
куcкa.

Oщe пo-cтрaшeн e фaктът, чe при-
близитeлнo ceдмицa прeди миcтeриoз-
нoтo изчeзвaнe нa хиляди хoрa ce пoя-

вили cтрaнни cвeтлини в нeбeтo и НЛO 
във фoрмaтa нa клacичecки диcкoвe. 
Oчeвидeц oт близкo ceлo cъoбщaвa, чe 
e видял въртящ ce oбeкт в нeбeтo нaд 
oпуcтoшeнoтo ceлo, в кoeтo имaлo „oceм 
ярки cвeтлини“.

Зaрaди тoзи oбeкт нeбeтo внeзaпнo 
зaпoчнaлo дa пoчeрнявa, a пocлe 
oбeктът изпуcнaл ярки пурпурни 
прoбляcъци, чул ce звук oт cил-
нa eкcплoзия, cлeд кoeтo НЛO-тo 
oтлeтялo нa ceвeр.

Друг oчeвидeц зaбeлязaл oщe 
eдин cтрaнeн дeтaйл. Змиитe били 
рядкocт в тeзи пуcтинни cкaлиcти 
мecтa, нo мaлкo прeди ceлянитe дa 
изчeзнaт, тeзи влeчуги извeднъж 
зaпoчнaли дa ce cрeщaт нa пoчти 
вcякa cтъпкa. Cякaш нeщo прину-
дилo

змиитe oт цялaтa oблacт 
дa дoпълзят дoтук

Тaзи иcтoрия, мaкaр и фaнтac-
тичнa, нe e грaдcкa лeгeндa, a e 
иcтинcки cлучaй, a причинaтa зa 
изчeзвaнeтo нa хoрaтa ce oпитвa 
дa рaзcлeдвa китaйcкият тeлeви-
зиoнeн кaнaл NTDTV. Cпoрeд нeгo 
кoдoвoтo имe нa инцидeнтa cрeд 
вoeннитe e „Инцидeнт c нoщни кoт-
ки“ и вeднaгa cлeд изчeзвaнeтo нa 
хoрaтa мнoгo пъти вoйници c кa-
миoни ca били нaблюдaвaни пo 
пътищaтa, вoдeщи към ceлoтo. Тe блo-
кирaли вcички вхoдoвe и нe пуcкaли ни-
кoгo в тaзи пocoкa.

Cпoрeд eднa вeрcия, житeлитe нa 
ceлoтo били

тaйнo трaнcпoртирaни 
c вoeнни кaмиoни

нa другo мяcтo. Дoри и в тoзи cлучaй 
причинaтa зa прибързaнaтa eвaкуaция 
нa ceлянитe e нeизвecтнa. Вcички oпити 
нa нoвинaрcкия кaнaл дa дaдaт глacнocт 
нa тoвa cъбитиe ce прoвaлили, зaщoтo 

билa издaдeнa тaйнa прaвитeлcтвeнa 
дирeктивa, зaбрaнявaщa дa ce гoвoри зa 
тaкивa нeщa в нoвинитe.

Cъщecтвувa и другa тeoрия, cпoрeд 
кoятo близo дo ceлoтo e била

рaзпoлoжeнa тaйнa 
ядрeнa бaзa

в плaнинaтa и чe ceлянитe ca видeли 

нeщo, кoeтo нe e трябвaлo дa ce виждa, 
и вcички ca били извeдeни пoд нoщнoтo 
пoкритиe в нeизвecтнa пocoкa.

Другa хипoтeзa cвързвa нaблюдe-
ниeтo нa НЛO и пoявaтa нa вoeнни-
тe. Cпoрeд нeя хoрaтa ca eвaкуирaни, 
тaкa чe дa нe виждaт eкcпeримeнтaл-
нитe caмoлeти, кoитo лeтeли в нeбeтo и 
приличaли нa НЛO. Ceгa изocтaвeнoтo 
ceлищe пocтeпeннo e oпуcтoшeнo и 
oбрacлo c хрacти. Житeлитe нa дру-
ги мecтни ceлa гo нaричaт „ceлoтo при-
зрaк“.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Мистерия: Как едно село 
изчезна безследно за нощ
XДо ден-днешен никой не знае какво се е случило с хилядите жители на селището

https://www.russianschool.com/
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К
олони от автомобили за-
дръстват пътя към дома на 
Марина от Миялица. От годи-
ни тя събира пред къщата си 
хора, загубили всякаква на-

дежда за себе си и близките си. Сега оба-
че заради неизвестностите около пан-
демията от коронавирус и несигурното 
бъдеще Марина привлича безкрайни 
опашки от желаещи среща с нея. Освен 
колоните от автомобили към сръбското 
село Миялица, стотици палатки са раз-
пънати около родната й къща там. Сръб-
ският вестник „Република“ пък излезе 
на първа страница с огромно заглавие 
и репортаж какво се случва около ясно-
видката, някои от които я наричат нова-
та Ванга.

В селото в южната част на Сърбия има 
редици коли от цялата страна, но и от 
чужбина,

предимно от България
Хората идват най-вече заради 

болести, защото твърдят, 
че Марина има страхот-
на биоенергия и е яс-
новидка, разказва 
„Стандарт“.

Десетки хора 
ни казаха, че тя 
им е помагала 
със стерилитет, 
че е предсказва-
ла красиви и тъж-
ни моменти. На-
стойчивите хора 
чакат от две до три 
нощи, когато е прена-
селено. Безкрайните ко-
лони от автомобили стоят на 
входа на село Миялица, в което жи-
веят 190 души и е недалеч от Лесковац. 
Хората спят през нощта пред къщата на 
тази загадъчна жена в очакване на сеси-
ята.

За Марина се знае много малко, ос-
вен че тя е жена на четиридесет и че „е 
открила своите свръхестествени сили 
преди 15 години“. Тези, които са били 
на преглед при нея, казват, че веднага 
поставя диагноза и след това лекува за 
кратък период от време.

Входът за селото прилича на граничен 

пункт. Препъл-
но е с коли, хора-

та търпеливо стоят, 
облегнати на колите 

си,и чакат да стигнат до 
къщата на Марина.

Не стотици, хиляди хора лагеру-
ват на палатки всеки ден пред къщата на 
Марина. Условието й да ги приеме е да 
спят една нощ пред дома й, но много но-
щуват три или четири нощи. На сутрин-
та една от съквартирантките й излиза и

раздава номера 
на хората, като в банка

След това, според графика, посетители-
те влизат в къщата на Марина за сесия. 
Там тя ги приема в стая, пълна с икони - 
разказват местните жители на Миялица, 

които самите дълбоко вярват, че тя има 
лечебни сили, защото ги е излекувала от 
различни болести.

Марина първо лекува с биоенергия, а 
после предписва терапия. Няма тарифа, 
всеки плаща, колкото може.

Българите я смятат за новата Ванга. 
Идват болни също така от Македония, от 
Черна гора, от Босна, от цяла Сърбия... 
Тя лекува и тези, които не идват лично, 
достатъчно е да се покаже снимка. До-
колкото знаем, тя е разбрала за своите 
сили преди 15 години и оттогава се за-
нимава с този бизнес - уверяват съседи-
те на Марина.

Един българин, чакащ търпеливо в 
Миялица, за да се види с Марина, каза, 
че е убеден в нейните сили.

„Тази жена не е магьосница, а истин-

ска лечителка. Когато дойдеш при нея, 
все едно си дошъл при психолог.

Освобождава от страха, 
дава надежда

Познавам жени, които са били без-
плодни и след сеанса са родили две 
деца“, казва българинът. Той твърди, 
че тя вдигнала на крак много отписани 
хора. „Скромна жена е, не иска много да 
се знае за нея“, обяснява друг българин, 
който е сред тълпата, чакаща в Мияли-
ца.

Славата на Марина се носи в Сърбия 
и на Балканите от години. Сръбските ме-
дии с охота разпространяват всяка дума, 
казана от нея. Твърдят, че сред най-чес-
тите й клиенти са Лепа Брена, Цеца Ве-
личкович и много политици.

Дали е новата Ванга, кой знае? Мари-
на обаче иска да я приемат като така-
ва. Всеки влиза при нея с бучка захар, 
с която е преспал. Именно по сладките 
кристали едно време гадаеше великата 
Ванга. Самата Марина разказва пред ме-
диите, че за метода е научила от проро-
чицата на Рупите, която посетила някол-
ко пъти по личен проблем. Така двете 
се сприятелили. За последно се видели 
преди смъртта на известната българска 
гадателка. Тогава тя й споделила, че си 
отива при „своите“, без да уточнява как-
во има предвид. Заръчала й да не плаче, 
защото щяла да бъде по-жива от живите.

„Ти ке ме наследиш“ – казала й Ван-
га. Или поне така твърди сръбската га-
дателка. Но между смъртта на великата 
пророчица и началото на сеансите на 
провъзгласилата се за нейна наследнич-
ка има дълъг период от 10 години.

Новата Ванга: Колони от коли 
при Марина от Миялица
XХиляди се стичат пред родната къща на жената и вярват в лечебната й сила

Сн.: Sitel

Колоните по пътя към село Миялица.

Баба Ванга
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Е
дна късна вечер няколко кос-
тюмирани мъже чакат Мария 
Шарапова да излезе на корта 
на тенис академията на Ник Бо-
летиери. Тя е само на 11 годи-

ни, но бързо разбира, че сигурно е из-
брана да е следващата тенис звезда на 
света. И че тенисът не е просто игра, а 
бизнес.

Шарапова си припомни този момент 
в интервю за британския вестник „Теле-
граф“, където се връща в началото на 
пътя си към големия тенис, когато още 
като дете тренира в известната тенис 
академия на Ник Болетиери в Браден-
тон, Флорида.

Маша пристига 
от Русия в САЩ

с баща си Юри Шарапов, който риску-
ва всичко в опит да превърне дъщеря 
си в следващата голяма звезда на тени-
са. Парите им не са много, затова май-
ка й - Йелена, пристига цели две годи-
ни по-късно, когато семейството успява 
да събере достатъчно за самолетен би-
лет за нея. Тогава семейството отново 
е цяло, но този път в Северна Америка, 
докато дъщеря им тренира в академия-
та, известна с това, че произведе икони 
като Андре Агаси и Моника Селеш, пише 
webcafe.

Една нощ на вратата на общежитието 
на Шарапова се чука. Отвън е треньорът 
й, който я вика за допълнителна трени-
ровка. Мария е на път да разбере, че е 
избрана да се превърне в следващата 
голяма звезда на академията.

„Един от треньорите почука на врата-
та ми и каза: „Би ли дошла на централ-
ния корт, за да поиграеш малко тенис?“ 
- спомня си 33-годишната рускиня в ин-
тервюто за „Телеграф“.

В академията беше забранено да се 
играе тенис след 19 часа. А когато изля-
зох на корта, там вече се бяха събрали 
някакви костюмирани мъже. Бях само 
на 11 или 12, но още тогава разбрах, че 
това е бизнес.

По онова време нямах идея какво е 
инвеститор, но си помислих: „Еха, пови-
каха точно мен!“ Чувствах се все едно иг-

рая в мач от вечерната сесия US Open. 
Спомням си, че ми хареса да извикат 
точно мен на централния корт и да ме 
представят като тенисистката, в която 
някой би инвестирал. Обичах да усещам 
напрежението.“

Шест години по-късно Шарапова по-
кори света, побеждавайки Серена Уи-
лямс, за да

спечели Уимбълдън 
само на 17

в един от най-паметните финали. Впо-
следствие рускинята спечели още чети-
ри трофея от турнири на Големия шлем 
и още 36 други титли на сингъл.

Също така тя се превърна и в спор-
тистката с най-тлъстите рекламни чеко-
ве в света. Шарапова оглавяваше класа-

цията на списание „Форбс“ за най-скъпо 
платена спортистка в продължение на 
11 години, а рускинята заработи общо 
над 325 милиона долара по време на ка-
риерата си. В допълнение, не слизаше 
от кориците на списанията и успя да по-
строи своя бизнес империя.

Harvard Business School дори изследва 
кариерата й и създаде курс за това „как 
да създадеш шампион“ по нея.

Когато се отказа от тениса, от Nike съз-
дадоха реклама, описвайки присъст-
вието й в тениса с постулатите, които 
следваше през всичките тези години на 
корта:

„Те искаха да се усмихваш повече.
Те искаха да бъдеш по-мила.
Те искаха крясъците ти да бъдат по-

нежни.
Те искаха да бъдеш по-малко агресив-

на, когато печелиш.
Те искаха да се откажеш, когато допус-

каше грешки.
А вместо да се превърнеш в играча, 

който играта искаше...
Ти се превърна в този, от когото тя се 

нуждаеше.“
Били Джийн Кинг казва за нея: „Тя на-

истина помогна много на спорта, защото 
привлече погледите към него - не само 
защото беше невероятна тенисистка, но 
и защото

се справяше прекрасно 
и извън корта

Фактът, че девет от Топ 10 на най-скъ-
по платените спортистки тази година са 
тенисистки и че Наоми Осака инкасира 
рекордните приходи от 34 милиона до-
лара от реклами в последните 12 месе-
ца, е в огромна степен заслуга както на 
Шарапова, така и на голямата й съпер-
ничка Уилямс. „Осъзнавах, че това с те-
ниса няма да продължи вечно“, призна-
ва сега Маша.

За разлика от редица други спорти-
сти, дори когато бе връхлетяна от до-
пинг скандала, големите й спонсори не 
я изоставиха, а тя продължи да работи, 
посещаваше часове в Harvard Business 
School, като стажуваше в рекламна аген-
ция, в Nike и NBA.

В Ню Йорк сега започва US Open, кой-
то ще бъде първият турнир от Големия 
шлем, на който Шарапова ще бъде прос-
то зрител след отказването си от спорта 
през февруари. Според нея 16-годишна-
та сензация Коко Гоф може да бъде след-
ващата голяма звезда на тениса, като 
Мария сподели, че е впечатлена не само 
от качествата й на корта, но и заради ак-
тивността й, включително по събития на 
Black Lives Matter.

„Един ден, когато бях още на 13, срещ-
нах Били Джийн Кинг за първи път - раз-
каза още Шарапова. - Тя ми каза: „Знай, 
че каквото и да правиш, това не опреде-
ля само твоя път, но и пътя на цяло едно 
поколение след теб.“ Тогава още не мо-
жех да го осъзная, но мисля, че Коко се 
опитва да прави точно това. Тя използ-
ва платформата, която има, за да се оп-
итва да променя нещата. Възхищавам й 
се много.“

„Бях само на 11, а на корта  
ме чакаха костюмирани мъже“

XМария Шарапова си спомня за началото по пътя към големия тенис

Сн.: Instagram
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Цветана Пиронкова стартира с 
победа участието си на „Ролан 
Гарос“, преодолявайки пър-
вия кръг в Париж. Тя надви 
Андреа Петкович с 6:3, 6:3, а 

срещата продължи час и 14 минути. Гер-
манката, която в момента е 87-а в света, 
е полуфиналистка от „Ролан Гарос“ през 
2014 г.

Българката изигра силен мач, с който 
затвърди добрата си форма след завръ-
щането си на корта. На US Open тя стиг-
на до четвъртфинал в първия си турнир 
след тригодишна пауза.

Във втория кръг Пиронкова ще се из-

прави срещу победителката от двубоя 
Серена Уилямс и Кристи Ан. Българката 
игра именно с Уилямс в Ню Йорк, губей-
ки от нея в драматичен мач.

Григор Димитров 
ще стартира

турнира в Париж срещу французина 
Грегоар Барер. Това отреди изтегленият 
жребий за турнира във френската сто-
лица. Съперникът на Димитров е на 26 
години и е 102-и в световната ранглиста.

До момента двамата имат само един 
мач помежду си, като той беше в Монпе-
лие по-рано през годината. Барер спе-

чели с 6:7 (4), 6:4, 7:5.
При победа Димитров ще се изправи 

срещу победителя от мача между Ан-
дрей Мартин и Жоао Соуса. Ако стигне 
трети кръг, българинът може отново да 
играе с Денис Шаповалов, от когото за-
губи на четвъртфинала в Рим.

Димитров попадна в една част на схе-
мата със световния №1 Новак Джоко-
вич.

Сърбинът, който е шампион в Па-
риж от 2016 г., започва с шведа Микаел 
Имер. Рекордьорът по титли от „Ролан 
Гарос“ Рафаел Надал стартира с пред-
ставителя на Беларус Егор Герасимов.

Българка 
дебютира в 
Bellator MMA

Българката Александра Тонче-
ва се бори храбро в дебюта си 
в Bellator MMA, но допусна за-

губа. Варненската състезателка се 
изправи срещу италианката Чиара 
Пенко в двубой от галавечерта в Ми-
лано, Италия.

Тончева бе по-агресивната и дик-
туваше темпото на двубоя, като успя 
да отбележи събаряния и доста на-
несени удари. Тя попадна в „triangle 
choke“, но не се предаде и продължи 
боя, въпреки че на няколко пъти из-
глеждаше сякаш ще бъде заключена.

Преди края на двубоя Пенко за-
почна да нанася удари от гръб, кои-
то макар и леки, бяха много на брой 
и въпреки че не доведоха до никак-
во поражение, се видяха достатъчни 
на рефера, който реши да спре сре-
щата и да предпази Тончева от по-
нататъшно нараняване.

Пиронкова громи и в Париж, 
на пътя й пак е Серена
XБългарката „отвя“ полуфиналистка от „Ролан Гарос“

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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Н
а 3 февруари 1967 г. един 
млад български учен развя-
ва българския флаг над ле-
дената пустош на Антаркти-
да. Той е включен в 12-ата 

международна антарктическа експеди-
ция заедно с учени от Съветския съюз, 
Чехословакия и САЩ. На 19 януари от-
пътува със самолет от Ленинград през 
Индия, Индонезия до Австралия, откъ-
дето с ледоразбивачът „Об“ пристига в 
съветската полярна база Мирни. Това е 
българският физик и метеоролог Цончо 
Чапанов.

Чапанов извършва научни изслед-
вания на тропопаузата – атмосферен 
слой, разположен между тропосферата 
и стратосферата, имащ важно значение 
за безопасността на въздушните полети. 
Посещава полярните бази Мирни, Ново-
лазаревская и Молодьожная.

Поради

екстремни атмосферни 
условия

част от състава на антарктическата екс-
педиция, в т.ч. и Цончо Чапанов, са при-
нудени да се завърнат на 6-ия месец от 
предвидения 18-месечен престой.

След шест месеца арктически студ и 
безкрайни ледове, научен труд и откри-
тия в полза на човечеството – всичко 
това изписано в дневниците на българи-
на – българският полярник отново е на 
родна земя, посрещнат като герой.

А той все повтаря: „Антарктида е един 
колосален хладилник, който влияе вър-

ху развоя на климата по цялото земно 
кълбо. Много тайни, които се разкри-
ват в Антарктида, ще помогнат на хората 
да управляват времето. А може би един 
ден в Антарктида ще се развее и нашето 
знаме над българска полярна станция...“.

Думи на един скромен български 
учен, изпълнили се 25 години след не-
говото стъпване на Ледения континент.

Подготовката за експедицията била 
кратка, отговорността обаче – голяма. 
Руснаците трудно произнасят името му, 

затова го наричат Оскар – това му остава 
като прозвище. Температурите спадат

до минус 70 градуса
ходели с маски, за да си затоплят възду-
ха, който дишат, не са могли дълго време 

да остават навън.
„Беше много изненадан, че го одобря-

ват и че го изпращат на такава експеди-
ция. Притесняваше се все пак за някои 
неща, климатични, климатът е суров, те-
жък“, споделя съпругата му Елена, коя-
то заедно със сина му живее в САЩ. Тя 
разказва, че най-много се удивлявал на 
пингвините. Имал интересни срещи с 
тях, които искал да опише в книга.

Уви, отива си от живота млад, само на 
40 години, след тежко и продължител-
но боледуване от бъбречна недостатъч-
ност умира на 16 юни 1971 г.

С указ на президента на Република 
България от 31 май 2016 г. на името на 
първия български полярник е наречен

връх Цончо Чапанов - 
Chapanov Peak

на Антарктическия полуостров в Антар-
ктида в хребета Метличина.

Цончо е роден в Ботевград на 9 август 
1930 г. Майка му Радка Родева е завър-
шила Американския девически колеж в 
Цариград. Той завършва с отличие бо-
тевградската гимназия.

През 1953 г. завършва физика, спе-
циалност „Метеорология“. От 1957 г. е 
научен сътрудник, ръководител на ла-
боратория по радиосондажи към Цен-
тралното управление на хидрометеоро-
логичната служба (ХМС) при БАН.

„Цончо Чапанов дава своя принос за 
започване на изследване на климата в 
Антарктида, от който зависи климатът 
на цялата планета. При това аз съм мно-
го щастлив, че ние, неговите последова-
тели, сбъднахме мечтата му – България 
да има научна станция в Антарктида. 
Имаме цяло селище там, с пощенски 
клон, православен параклис, четири 
къщи със сравнително нормални усло-
вия на живот“, каза проф. Христо Пимпи-
рев в памет на един от най-заслужилите 
ботевградчани.

Сн. Pixabay и Wikipedia

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Леденият континент си 
има български откривател
XЦончо Чапанов пръв развява родния флаг на Антарктида преди 53 г.

Цончо Чапанов
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аа
„Очаквайте скоро“. Това написа 

Мадона в социалните мрежи, 
публикувайки снимка на най-

новия парфюм от нейната колекция. 
Той ще носи името „Madame X“ – точ-
но както се казва последният й студи-
ен албум.

След успеха на ароматите „Truth of 
Dare“ и „Truth of Dare Naked“, певицата 
е решила да продължи бизнеса си, съз-
давайки нов парфюм.

Тя качи видео, в което получава пър-
вата кутия с „Madame X“ и нетърпеливо 
я отваря, за да види бутилката. 

Мадона, която най-вероятно се е 
вдъхновила от новия аромат по време 
на пандемията, признава, че той е дос-
та силен. След напръскването му тряб-
ва да изчакате около 10 мин., за да усе-
тите истинската му миризма.

Новината предизвика противоречи-
ви коментари сред феновете й.

Преди около 80 млн. години в плитко 
вътрешно море, разделяло някога Северна 
Америка на източна и западна суши, стра-

ховито 10-метрово влечуго с мощни челюсти и 
невероятна сила на захапката е един от върхов-
ните хищници.

Десетки милиони години по-късно този гущер, 
властвал над древните морета по времето, когато 
динозаврите доминират на сушата, се сдобива с 
наименование, което означава Челюсти на смър-
тта.

След като други морски влечуги като ихтиоза-
врите и плиозаврите изчезват, мозазаврите „теро-
ризират“ древните океани. Ако някое създание е 
било дълго шест метра, то най-вероятно е било в 
менюто на Челюсти на смъртта. То е включвало 
още морски костенурки, риба, акули и други мор-
ски влечуги.

Вярвате ли, че посещение при фризьора ви 
може да ви превърне в борец срещу замър-
сяването на околната среда? Не е шега, а на-

пълно реално – с помощта на косата, която иначе 
би отишла в боклука, може да се пречиства вода-
та.

Още през 1978 г. в Бретан са се сетили да из-
ползват коса, за да почистят морето след нефте-
ния разлив на „Амоко Кадиз“.

Почистващите вързопи са прости – найлоно-
ви чорапи, пълни с коса. Те се изработват в цех 
за хора с увреждания, за да могат хората да бъ-
дат реинтегрирани в обществото. В момента вър-
зопите с коса се тестват в пристанището на Кала-
валер на Лазурния бряг.

В мрежата за събиране на коса участват 3300 
фризьори, които събират останките от косите за 
„Coi�eurs Justes“.

Страховито влечуго 
тероризирало моретата

Почистват нефтени 
разливи с човешка коса

Брад Пит ще става баща за 
седми път

Мадона пуска нов парфюм

Въпреки безупречния си външен 
вид и стил на обличане, Дейвид Бе-
към се появи по чехли и бели чо-

рапи на модното ревю на съпругата си 
Виктория Бекъм. И двамата споделиха 
кадри от събитието в социалните мре-
жи.

От публикациите на звездната двойка 
става ясно, че те са единствените при-
състващи на ревюто поради наложените 
мерки и пандемичната обстановка.

„Толкова сме горди! Въпреки че има-
ше много ограничения през този сезон, 
Виктория и екипът продължиха да рабо-
тят и не можехме да бъдем по-щастли-
ви.“, написа Бекъм със снимка от шоуто.

Към поста си Виктория добави съоб-
щение: „Може да се интересувате. Вик-
тория и Дейвид Бекъм очакват внуче.“ 
Скоро се очакват подробности около 
новината.

Брад Пит, който е на 56 г., ще ста-
ва баща за 7-ми път. Младата му 
27-годишна германска приятелка 

е в 3-тия месец от бременността.
От известно време се носят слухове 

за връзката между известния холивуд-
ски актьор Брад Пит и младата немска 
манекенка Никол Потуралски, а сега 
историята получи ново продължение. 
Американските медии съобщиха, че 
Никол е бременна, а актьорът ще стане 
баща за седми път.

„И двамата са развълнувани, въ-
преки че Брад беше малко шокиран и 
объркан първоначално. Връзката им 
се разви много бързо. Бебето не беше 
планирано, но и двамата искат моми-
че“, каза източник, близък на двойката.

Според медиите, детето трябва да се 
роди през пролетта.

Бекъм по чехли 
и чорапи на 
модно ревю
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Коргито Лило беше заснето от стопанина си 
Дени Кю от Хюстън, Тексас, как прави не-
вероятни баскетболни трикове и проявява 

удивителна точност.
Петгодишната поохранена кучка била трени-

рана по време на карантината да прави изпълне-
ния, достойни за трупата на Харлемските баскет-
болисти. Лило първоначално започнала да тласка 
балони с нослето си. Тогава господарят й Дени ре-
шил да развие и баскетболните й умения.

Сега, щом като й подхвърлят топка във възду-
ха, Лило я вкарва в близка кошница с точност на 
снайперист. Това вече е любимата игра на корги-
то. Където и да й поставят „коша“, на земята или 
на високо, тя го поразява безпогрешно. Може да 
вкара кош и от горния етаж на апартамента.

Видеозапис на морски рак, който крачи по 
плаж с димяща цигара, се превърна в хит в 
социалните мрежи.

Сусанта Нанда от индийската агенция по гори-
те публикува запис, на който се вижда как рачето 
се движи по плаж. То стиска в щипката си горяща 
угарка от цигара, периодично я поднася към уста-
та си и издишва дим.

„Ракът пуши цигара, която може да му донесе 
рак. Това е като лош сън“, е написал Нанда в пуб-
ликацията си в Туитър. От нея не става ясно къде 
е заснето видеото.

Много потребители на социалните мрежи се 
възмутиха от факта, че на морския рак е дадена 
запалена цигара. Те се възмущават и от това, че 
по плажовете масово се изхвърлят боклуци, кои-
то вредят на животните.

Морски рак пуши цигара

Гуинет Полтроу: Отглеждането 
на деца не е лесно
Както повечето разделени 

звезди, които си споделят 
грижите за децата, Крис Мар-

тин и Гуинет Полтроу изпитват 
трудности при възпитанието.

Актрисата говори открито за 
проблемите, които се изпречват на 
пътя й, за децата и тяхното отглеж-
дане, което си поделя с фронтме-
на на групата „Coldplay“. Двамата се 
разведоха през 2016 г. след 12-го-
дишен брак и имат две деца.

Полтроу добавя, че независи-
мо от раздялата, тя все още оби-
ча Мартин и харесва доста черти 
от характера му. „Смятам, че сега 
връзката ми с Крис е много по-до-
бра отпреди“. Актрисата открито 
разказа, че тя и бившият й съпруг 
са се обърнали към специалист, 
който да им каже как да се справят 
с отглеждането на децата след раз-
вода.

Шон Ленън с радиошоу за 80 г. 
на баща си
Шон Ленън интервюира Пол Маккарт-

ни за отношенията с баща му за дву-
часово шоу, посветено на 80-ата го-

дишнина от рождението на Джон Ленън. Шон 
разговаря и със своя полубрат Джулиън за 
баща им, както и с Елтън Джон.

В спомените си сега се връщам като фен, 
казва Пол Маккартни за запознанството си с 
легендарния творец на „Бийтълс“.

Пол признава, че първите опити да творят 
заедно с Джон „не бяха много добри". „После 
започнахме да пишем малко по-добри парче-
та и нещата потръгнаха“.

Ленън беше застрелян през апартамента си 
в Ню Йорк през 1980 г. Убиецът му Марк Чап-
ман се извини на вдовицата му Йоко Оно през 
август, по време на съдебно заседание за ос-
вобождаването му под гаранция.

Лило - най-добрият 
баскетболист сред кучетата

Ема Стоун се омъжи
Холивудската актриса Ема Сто-

ун се е омъжила за приятеля 
си режисьор Дейв Маккери. 

31-годишната Стоун и 35-годишният 
Маккери са били забелязани на раз-
ходка с еднакви халки, пораждайки 
предположения, че вече са семей-
ство.

В медиите се появиха и снимки на 
актрисата с широк гащеризон, под 
който според феновете си личи бре-
менното й коремче.

Ема и Дейв, които ревниво пазят 
личния си живот от медийния инте-
рес, се запознават през 2016 г., ко-
гато актрисата гостува в скечовото 
шоу „На живо в събота вечер". Ос-
вен като режисьор, Дейв се изявя-
ва като комик и сценарист. Връзката 
им започва през 2017 г.

През декември миналата година 
Ема Стоун съобщи, че се е сгодила 
за Дейв Маккери, припомня изда-
нието.
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Познаваме го от десетките му 
роли в киното и най-вече като 
смахнатия карибски пират, кой-

то завладяваше големия екран с леко-
та. Въпреки дългия си стаж в Меката на 
киното, Джони Деп е категоричен, че 
не приема за себе си определението 
„холивудска звезда". За него славата е 
„гротескно и равносилно на смърт“.

Деп допълва, че цени високо хора-
та, които не спират да полагат усилия, 
за да останат себе си. Все пак, наскоро 
покрай съдебната драма на Деп с Ам-
бър Хърд видяхме кои са истинските 
му приятели, готови да го защитят на 
всяка цена. Сред тях се откроиха име-
ната на Уинона Райдър, Ванеса Паради, 
Хавиер Бардем и Пенелопе Крус. С тях 
актьорът очевидно споделя общ миро-
глед.

През 2012 г. звездата от „Карибски 
пирати“ влезе в Книгата на рекордите 
на Гинес като най-скъпоплатения ак-
тьор на планетата.

Времената определено са смут-
ни и за това трябва да „благо-
дарим“ на коронавируса, кой-

то преобърна изцяло ежедневието, 
плановете и представите ни за све-
та и бъдещето. Преди няколко месе-
ца Лили Рейнхарт реши да използва 
профила си в Instagram, за да обяви, 
че е бисексуална. Сега същото на-
прави и колегата й Франсоа Арно.

Актьорът от „Шитс Крийк“ пуб-
ликува съобщение, от което става 
ясно, че е бисексуален и дълго вре-
ме се е чудил как да го съобщи на 
света.

Пише, че е сигурен, че също като 
него много други мъже са имали съ-
щите размисли и проблеми. Спо-
ред Арно това се дължи на страха от 
споделянето или факта, че мъжест-
веността е най-крехката валута и че 
около бисексуалността има много 
стигми. Хилари Дъф е поредната звезда, която от-

вори вратите на дома си за Architectural 
Digest. 32-годишната актриса допусна еки-

па на изданието в къщата й, която се намира в Лос 
Анджелис.

Тя притежава този имот от близо десетилетие, 
като сподели, че много хора избират Бевърли 
Хилс заради красивата гледка, но на нея й харес-
ва и близостта на планината.

Къщата й, построена в джорджиански стил, се 
разпростира на 488 кв.м. Разполага с 5 спални, 6 
бани, голяма кухня, семейна стая с мокър бар, ба-
сейн, барбекю и красива градина.

Хилари споделя къщата със съпруга си Матю 
Кома, 22-месечната им дъщеря Банкс и с 7-годиш-
ния си син Лука от бившия си мъж Майк Комри. 
„Сега това е нашият семеен дом“, каза звездата.

Африкански гигантски плъх беше награден 
със златен медал за работата му по откри-
ване на наземни мини. В кариерата си Ма-

гава е надушил 39 мини и 28 невзривени боепри-
паси.

Британската ветеринарна благотворителна ор-
ганизация PDSA му връчи отличието за „животос-
пасяваща отдаденост към дълга му да локализи-
ра и обезврежда смъртоносни мини в Камбоджа“.

Златният медал на PDSA не се връчва за първи 
път, но от 30-те животни, получили наградата, Ма-
гава е първият плъх.

Седемгодишният гризач е обучен от регистри-
раната в Белгия благотворителна организация 
„Apopo“, която отглежда животните за откриване 
на наземни мини и туберкулоза от 90-те години 
на миналия век. Животните получават сертифи-
кат след една година обучение.

Хилари Дъф показа  
дома си

Плъх получи медал, 
откривал мини

Франсоа Арно призна,  
че е бисексуален

Фронтменът на британската група „Рей-
диохед“ Том Йорк вече е семеен мъж. 
Три години след началото на връзка-

та им 51-годишният Йорк се е оженил в Сици-
лия за 36-годишната италианска актриса Даяна 
Рончионе.

Връзката на Том и Даяна започна през 2017 
г. - две години след като той се раздели със съ-
пругата си Рейчъл Оуен след продължил 23 
години брак, от който има 19-годишен син и 
16-годишна дъщеря.

Двойката е организирала сватбената цере-
мония във Вила Валгуарнера в сицилианския 
град Багерия - без дансинг и с гости, носещи 
маски заради коронавирусната пандемия.

На сватбата са присъствали 120 гости, сред 
които останалите членове на „Рейдиохед“ Джо-
ни Грийнууд, Колин Грийнууд, Ед О'Брайън и 
Филип Селуей. 

Том Йорк от „Рейдиохед“ вече  
е семеен

Джони Деп: Не съм звезда
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Тамара Екълстоун е родила второто 
си дете преди седмица, като успя 
да запази бременността си в пъл-

на тайна от медиите. Бащата на Тамара 
– милиардерът Бърни Екълстоун, е раз-
крил, че тя и съпругът й Джей Рътланд са 
посрещнали бебето в Швейцария.

Бърни, който скоро ще навърши 90 го-
дини, сподели, че малката Серена вече 
има специална връзка със своя чичо 
Ейс, тъй като двамата са родени в съща-
та болница в района на Берн.

Щастливият дядо потвърди новината 
за нейното раждане от дома си в Гщаад 
в швейцарските Алпи.

Бившият шеф на Формула 1, чието бо-
гатство се оценява на $3,3 млрд., е дядо 
на пет внучета и има едно правнуче. 
Най-малката му дъщеря – Петра има три 
деца.

На 98-годишна възраст в съня си, както ви-
наги си е пожелавала, почина Джаки Ста-
лоун, ексцентричната и екстравагантна 

майка на Силвестър Сталоун.
Тъжната новина беше съобщена от сина й 

Франк в Instagram с което си взима „сбогом“ с 
една изключителна жена. Самият Силвестър 
предпочете да изживее дискретно загубата и да 
не говори публично за това.

Джаки е астролог и екстрасенс, основател на 
едно от първите женски движения, борещи се за 
равенство - Gorgeous Ladies of Wrestling, което по-
късно е вдъхновение за сериала на Net¤ix „Glow". 
Тя има два брака зад гърба си и три деца - двама 
сина, Силвестър и Франк Сталоун, и една дъщеря 
Тони Д'алто.

Майката на Силвестър 
Сталоун почина на 98 г.

Жител на Сахалин загуби скъпия си дрон, 
докато снимаше мечки на брега на Охот-
ско море. Професионалният фотограф и 

видеооператор Сергей Любаченко сподели по-
следното видео, заснето от дрона, на страницата 
си в Инстаграм.

Кадрите показват как мечка, ядейки риба на 
брега, в един момент забелязва дрона и със скок 
се опитва да го удари с лапата си. Собственикът 
успял да реагира навреме и изтеглил машина-
та далеч. Само една мечка ударила обектива, но 
наблизо имало и втора.

„На следващия ден отидох да снимам двете 
мечки отново, но този път нямах късмет, докато 
снимах едната, втората успя да свали дрона, дори 
не разбрах защо и така го загубих“, сподели в про-
фила си Любаченко.

Напоследък Салма Хайек пуска 
все повече снимки в социални-
те мрежи без грим и ни оставя 

без думи. Просто няма как да не я ха-
ресваме, а и не сме само ние, защото 
под въпросните кадри има много по-
ложителни коментари. И честно каза-
но, не искаме да спира да качва подоб-
ни снимки. Засега няма опасност да се 
откаже, а дори става все по-натурална 
в начина, по който се представя на по-
следователите си в Instagram. Послед-
ната й снимка в социалната мрежа от-
ново е без грим, а на нея виждаме как 
54-годишната Хайек е легнала по гръб. 
Вижда се и че в косата й са се настани-
ли и белите нюанси. Под снимката ак-
трисата пише, че бялата коса означава 
мъдрост.

Салма Хайек без грим и  
с бели коси

Мечка свали дрон,  
който я снимал

Джиджи Хадид стана майка 
на момиченце

Тамара Екълстоун е родила 
втора дъщеря

Джиджи Хадид и Зейн Малик 
станаха родители. 25-годиш-
ната Джиджи е родила моми-

ченце. Тя съобщи новината в про-
фила си в Instagram.

За бременността се разбра в края 
на април.

Певецът Зейн, който обикновено 

пази личния си живот в пълна тайна, 
се похвали с щастливата вест в со-
циалните мрежи, като написа: „На-
шето момиченце е тук, здрава и кра-
сива. Невъзможно е да опиша как се 
чувствам в момента. Любовта, която 
изпитвам към това малко човече, не 
може да бъде разбрана. Благодарен 

съм, че я познавам, че мога да я на-
река моя, и за живота, който ще има-
ме заедно.“

От публикациите на Хадид и Ма-
лик разбираме, че момиченцето се 
е родило този уикенд. Въпреки това 
двамата все още не са разкрили 
името на бебето. 
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Т
ук pacтaт eкзoтични плoдoвe 
и цвeтя кaтo cмoкини, киви и 
opxидeи, мacoвo ce oтглeж-
дaт и лoзя. Mecтнитe xopa кaз-
вaт, чe живeят cpeд бoжecтвeнa 

пpиpoдa. И това наистина е така.
Ceлищeтo Kвинтeн, нapичaнo oщe Pи-

виepaтa нa Изтoчнa Швeйцapия, обаче e 
извecтнo нe caмo cъc зaoбикaлящитe гo 
пpиpoдни кpacoти. Южнoтo излoжeниe 
и пoчти oтвecнитe cкaли, кoитo пaзят oт 
вeтpoвe, дapявaт ceлoтo c нeoбичaйнo 
мeк климaт.

Освен всичко останало тук можеш да 
живееш като в приказка. Или пък да се 
почувстваш истински пътешественик, 
дори и само отивайки на работа.

Ето какво разказва една от жителките 
на Квинтен.

„Ha път зa paбoтa минaвaм пpeз 

eднa тъмнa гopa. Cлeд тoвa cи пopъч-
вaм кopaбчe пo тeлeфoнa, кoeтo идвa 
cпeциaлнo зapaди мeн, зa дa мe пpeкapa 
нa

oтcpeщнaтa cтpaнa 
нa eзepoтo

къдeтo пък мe чaкa мoят личeн aвтoмo-
бил, c кoйтo пътyвaм дo yчилищeтo в гpaд 
Глapyc“, споделя Лусия Шнелман, която е 
нaчaлнa yчитeлкa.

Идилиятa oбaчe кpиe и мигoвe нa oт-
чaяниe. „Изпycнeш ли кopaбчeтo, тpяб-
вa дa ce зaпacиш c тъpпeниe. Цял чac 
минaвa, пpeди дa дoйдe cлeдвaщият 
кopaб - и тo aкo имaш къcмeт. Aкo ли нe, 
мoжe и двa чaca дa пoчaкaш“, paзкaзвa 
още Лycия, цитирана от money.bg.

Kopaбчeтo, кoeтo извъpшвa peдoв-
ни кypcoвe дo ceлoтo, ce изпoлзвa пpe-
димнo oт тypиcти. „Mecтнитe xopa ca 
мaлцинcтвo cpeд пътницитe“, oбяcня-
вa Mapкyc Шepep, кмeтът нa Kвинтeн. „B 
мoмeнтa в ceлoтo живeят eдвa 38 дyши, 
a eднo вpeмe cтигaxa дo 170“, кaзвa oщe 
тoй и пocoчвa, чe cpeд ocнoвнитe пpичи-
ни зa oбeзлюдявaнeтo e имeннo тpyдни-
ят дocтъп дo ceлoтo.

Фoндaциятa „Kвинтeн e жив“ cи e пocтa-
вилa зa цeл дa cпacи нaceлeнoтo мяcтo 
oт изчeзвaнe, paзкaзвa oщe Шepep. Beчe 
ce пpeдпpиeмaт oпити зa cъздaвaнe нa 
paбoтни мecтa, a нa ceмeйcтвaтa, кoитo ce 
зaceлят в Kвинтeн, фoндaциятa oбeщaвa 
пo 200 швeйцapcки фpaнкa мeceчнo зa 
вcякo дeтe.

XВ Квинтен ходят с корабче на работа, а жителите му са едва 38

Райското кътче, където 
плащат, за да се заселиш

Снимки: Flickr
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Райското кътче, където 
плащат, за да се заселиш

http://sttransport.net/
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https://www.gosarpinos.com/

