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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Доналд Тръмп беше толкова фън, как-
то казват американците. През 2004-а, ко-
гато водеше The Apprentice, и в годините 
след това, градейки имиджа си на успешен 
бизнесмен и милиардер. Сега данъците му, 
разкрити от в. „Ню Йорк таймс“, показват, че 
нито е успешен, нито милиардер, но това е 
друга тема. Шоуто беше интересно и има-
ше какво да се научи от него. Още в първия 
сезон Тръмп уволни единия от участници-
те не защото беше най-слабият в загубилия 
отбор, а защото не се защитаваше доста-
тъчно агресивно пред Тръмп. Продуцентът 
Марк Бърнет (негово дело е и Surviver по 
CBS) успя да изгради този образ на Тръмп 
- леко забавен, уж успешен и много богат, 
дори приятен в арогантността си. Мнозина 
повярваха.

Но веруюто на Тръмп, че човек трябва да 
се защитава агресивно, независимо дали е 
виновен или не, се оказа, че не е просто те-
левизионен трик, а начин на живот, праве-
не на бизнес и политика за този човек.

След като месеци наред не взе адекватни 
мерки, лъга за последствията от COVID-19, 
поставяше под съмнение научните факти, 
подиграваше се на хората, които спазваха 
противоепидемиологичните мерки на не-
говата собствена администрация, подко-
паваше доверието в експертите от неговия 
екип, институциите, които би трябвало да 
управлява и защитава, не спазваше никак-
ва социална дистанция, не носеше маски и 
организираше митинги с хиляди поддръж-
ници, които правеха същото, Тръмп, съпру-
гата му и двайсетина негови съветници, 
сътрудници и колеги републиканци се ока-
заха болни. Повече вярвам в науката, от-
колкото в съдбата. Но вероятно има пръст 
и кармата освен гореизброеното.

Разбира се, Доналд Тръмп не е просто 
пациент. Той е пациент номер 1 - и ако до-
сега това беше комично определение за 
президента, сега е точен медицински тер-
мин. За него се положиха грижи, каквито 
няма да получи никой друг от нас, пък дори 
и да е наистина милиардер. Но част от ле-
чението, което получава, дори не е достъп-
но за повечето хора.

Преди да го пратят в болницата в петък, 
Тръмп получи експерименталната терапия 
с антитела на Regeneron – която може да 
намали нивата на коронавирус и показва 
обещаващи резултати в проучване, включ-
ващо 275 пациенти. Но лечението все още 
не е получило разрешение за спешна упо-
треба от Администрацията по храните и ле-
карствата (FDA). 

Биотехнологичната компания Regeneron 
заяви, че е доставила лекарството, след 
като е получила искане от лекарите на 
Тръмп.

За повечето хора „получаването на дос-
тъп до все още неодобрени лекарства чрез 
искане може да бъде дълъг и предизвика-
телен процес“, съобщи Mayo Clinic, избро-
явайки поредица от изисквания, на които 
повечето пациенти трябва да отговарят.

Но Тръмп е получил медикамента в пе-
тък, само един ден, според прессекретаря 
на Белия дом Кейли Макинани (също зара-
зена с коронавирус) и лекаря на Тръмп.

Хеликоптери от и до болницата, 24/7 гри-
жа от най-добрите лекари в страната, екс-
периментални лекарства и какво ли още 
не - засега комбинацията изглежда, че вди-
гна на крака 74-годишния президент, който 
е бил с кислородна маска миналия петък, 
преди да влезе в „Уолтър Рийд“.

След като поседя там, поснима се, туитва 
и рискува здравето и живота на агентите от 
Сикрет сървиз, за да помаха през бронира-
ното стъкло на херметизираната си лиму-
зина, Тръмп реши, че трябва да се върне в 
Белия дом. Направи го драматично, теле-
визионно и по Мусолини - без капка свят 
или съчувствие към милионите, заразени 
с коронавирус, които няма да получат не-
говото лечение, и семействата на тези над 
210 хиляди американци, загубили битката 
с опасната болест. Малко след това си пус-
на и клипче с драматична музика от каца-
нето на хеликоптера в Белия дом.

И за да бъде сниман, си свали маска-
та против абсолютно всички препоръки 
на лекарите и здравните власти. Часове 
по-късно написа в туитър, че COVID-19 е 
по-малко опасен от сезонния грип. Нещо, 
което всички знаем, че е лъжа. Знае го и 
Тръмп, защото още през февруари призна-
ва в интервю пред журналиста Боб Удуърд, 
че коронавирусът е много по-опасен от 
сезонния грип и 5 до 7 пъти по-смъртоно-
сен. Удуърд записва това интервю, има ау-
дио. Всъщност, статистиката показва, че от 
COVID-19 са починали повече хора в САЩ, 
отколкото от грип за последните пет годи-
ни. А до края на 2020-а има още три месеца 
и жертвите ще скочат още.

Белият дом е като къща от духове, защо-
то всички са или болни, или под карантина, 
очаквайки, че и те може да получат скоро 
положителен резултат от теста.

Най-важното задължение на всеки пре-
зидент е да запази живота и здравето на 
хората в страната. Тръмп не може да опа-
зи своето, на семейството и на екипа си. За-
ради престъпна небрежност и безхаберие. 
Заради наглост и безпардонност. Така и уп-
равлява.

Стивън Колбер от вечерното шоу на CBS 
го каза най-добре, заедно със съчувствия-
та и пожеланията за бързо възстановяване 
на президента и съпругата му - „I really think 
it's important for all of us to separate the man 
from the o�ce – and I hope on Nov. 3 we 
literally do.“ Важно е да можем да отделим 
човека от длъжността му и да му съчувства-
ме. Но на 3 ноември наистина е по-важно 
да го направим и в буквалния смисъл.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Пациент №1 - ако не 
можеш да опазиш себе си, 
как ще опазиш страната?
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Н
ад 2 милиона българи жи-
веят в около 40 държави по 
целия свят. Част от тях са со-
лидарни с продължаващите 
вече 90 дни протести в Бъл-

гария с искане за оставката на третия 
кабинет на Бойко Борисов и на главния 
прокурор Иван Гешев.

Първите пъти, когато те започна-
ха своите протести в различни краища 
на света в подкрепа на сънародниците 
си в България, протестиращите издига-
ха лозунги и български знамена. Викаха 
„Оставка". Впоследствие те постепенно 
промениха подхода си, добавяйки и раз-
лични инициативи като дискусии, срещи 
с евродепутати, онлайн протести зара-
ди мерките срещу разпространението 
на коронавируса в различните държави.

През септември те излязоха и с пети-
ция, с която настояха за гласуване по по-
щата на следващите избори за всички 
български граждани; възстановяване на 
поправките в Изборния кодекс от 2014 г., 
отнасящи се до автоматичното отваряне 
на секциите от предходните избори; из-
граждане на система за електронно гла-
суване.

Тя е подписана от близо

2400 българи от различни 
краища на света

като всички те споделят написаното в 
писмото, адресирано до председате-
ля на Народното събрание, президента, 
министър-председателя, Комисията по 
правни въпроси към Народното събра-
ние и омбудсмана.

„30 години не се намери истински по-
литик или държавник, който да поми-
сли за тези два милиона жени, мъже и 
деца, които гордо наричат себе си бъл-
гари, макар и далеч от Родината! 30 го-
дини ние, българите, живеещи в чужби-
на, не можем да участваме пълноценно 
в парламентарни, президентски и евро-
пейски избори“, пишат българите, цити-
рани от „Свободна Европа“, и продължа-
ват да се организират в различни точки 
по света с идеята, че могат да постигнат 

исканията си.
Сънародници от САЩ, Канада, Ав-

стрия, Германия, Великобритания, Мал-
та, Италия, Австралия, Нова Зеландия, 
Хърватия, Испания, Франция, Норвегия, 
Швеция, Кипър, Гърция, Нидерландия, 
Ирландия, Дания, Чехия, Сингапур, Япо-
ния, Белгия, Украйна, Швейцария, Люк-
сембург, Малави, Исландия, Беларус, 
ОАЕ, Финландия, Унгария, Турция, Из-
раел, Словения, Бразилия са подписали 
петицията, с която искат възможност за 
дистанционно гласуване от чужбина

В Канада българи, живеещи в Торонто, 
Отава, Монреал и Ванкувър, се събраха 
онлайн през платформата Zoom заради 
ограниченията, наложени в различни 
части от страната във връзка с разпрос-
транението на коронавируса. Те разказ-
ват, че отново са споделили „общата тре-
вога от крайно безотговорните действия 
на настоящите управляващи, от манипу-
лативното изопачаване на всеизвестни 
факти и разпространението на невяр-
на информация, както и от скандалната 
липса на отчетност и прозрачност, въ-
преки многобройните сигнали и кри-
тики от страна на различни български, 

европейски и международни медии и 
институции“.

Някои от участниците в събитието са 
подчертали отново колко е важно все 
повече българи да заемат

конкретна гражданска 
позиция

по отношение на случващото се в стра-
ната, както и да участват активно в ди-
ректно касаещите ги политически 
процеси, за да може да се постигне кате-
горична и трайна промяна.

На 2 октомври в Берлин протестира-
щите българи в германската столица се 
събраха пред Бранденбургската врата. 
Те направиха дискусия в парка Тиргар-
тен, за да обсъдят кои сектори от бъл-
гарската политика имат нужда от рефор-
ма и какви решения биха предложили 
те на фона на първия годишен Доклад 
за върховенството на закона в Европей-
ския съюз. Лошото време осуети техни-
те планове, но се надяват, че ще успеят 
да осъществят идеята на следващия про-
тест. Това съобщи един от организатори-
те - Даниел Янев.

В Брюксел протестиращите българи 

използваха различни начини, за да насо-
чат вниманието на евродепутатите към 
случващото се в България, като дори се 
срещаха с представители на парламен-
тарните групи в Европарламента. Акцен-
тът на протеста им на 4 октомври също 
беше докладът за върховенството на за-
кона в частта му, посветена на България. 
Въпреки ветровитото време протести-
ращите бяха подготвили палатка, в коя-
то се излъчваха кадри от акцията на „Да, 
България“ край имението на почетния 
председател на ДПС Ахмед Доган край 
„Росенец“, обръщението на Цвета Ка-
раянчева пред съмишленици на ГЕРБ в 
Лом, която предизвика сериозен отзвук, 
и думите й „Ходи пеша, бе! Ходи пеша!“, 
както и цитати от вече покойния юрист 
доц. Кристиан Таков.

В понеделник, 5 октомври, проф. Ве-
лислав Минеков от „Отровното трио“ 
се срещна с протестиращите в Брюксел 
българи пред Европарламента. Към тях 
се присъединиха и евродепутите Да-
ниел Фройнд и Томас Вайц (Зелените), 
Клеър Дейли (Европейска обединена ле-
вица), Радан Кънев (ЕНП), както и журна-
листи.

„Не се намери истински 
политик в България“

Сн.: „Свободна Европа“

XБългарите в чужбина с нови акции и въпроси към управляващите

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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66 
процента от бъл-
гарите подкрепят 
протестите, искащи 
оставката на прави-
телството и главния 

прокурор. Това сочи последното проуч-
ване на „Алфа рисърч". Данните от него 
потвърждават продължаващ спад в до-
верието към институциите, основните 
парламентарни сили и техните лиде-
ри. Лидерът на „Има такъв народ“ Слави 
Трифонов е политикът с най-високо до-
верие в България – 36%, следван от Мая 
Манолова – близо 33%, но стои въпро-
сът доколко техните партии ще останат 
привлекателни за обществото, след като 
представят новите си лица и програми, 
посочват от „Алфа рисърч“.

Проучването е проведено в периода 
21-30 септември сред 1031 пълнолетни 
граждани.

Ако изборите бяха сега, в парламента 
биха влезли 6 партии, които обаче труд-
но биха съставили мнозинство за излъч-
ване на правителство.

Сред твърдо решилите да гласуват 
ГЕРБ и БСП сближават позиции. За разли-
ка от други скорошни проучвания, това 
на „Алфа рисърч“ показва, че ГЕРБ про-
дължава да води, но едва с 0.9% пред ле-
вицата (20.5% срещу 19.6%). Другите пар-
тии, които биха влезли в парламента, са 
„Има такъв народ“ на Слави Трифонов 
(14.9%), ДПС (9.9%), „Демократична Бъл-
гария“ (9.4%) и „Изправи се.БГ“ на Мая 
Манолова (4.6%). Малко под чертата за 
влизане в Народното

събрание остават сегашните коали-
ционни партньори на ГЕРБ във власт-
та „Обединени патриоти“ с 3.8 на сто от 
подкрепата на твърдо решилите да гла-
суват.

„Ако изборите бяха днес, с най-голяма 
вероятност бихме имали

6 партиен парламент
Който, предвид позициите и (не)съв-

местимостите между основни политиче-
ски сили, би бил изправен пред сериоз-
ни трудности да излъчи правителство“, 
посочват от „Алфа рисърч“.

Все пак 10.1% от твърдо решилите да 
гласуват все още избират кого да под-
крепят, което може да пренареди реди-
ца позиции в реална ситуация на вот.

„Две са основите предизвикателства 
в развоя на обществените нагласи пред 
изборите, независимо дали редовни 
или предсрочни – първо, дали ще израс-
не силна дясна модернизационна ал-
тернатива на ГЕРБ, и второ, дали новите 
партийни проекти ще запазят притега-
телността си, когато представят новите 
си лица и програми“, посочват от аген-
цията.

Протестите срещу правителството и 
главния прокурор продължават на имат 

сериозна подкрепа.
Около две трети от пълнолетните бъл-

гари (66.2%) продължават да изразяват 

принципна подкрепа за протестите в 
страната, въпреки резервите към тех-
ния състав и изразни средства.

Ново проучване: 
66% от българите 
подкрепят протестите
XСлави Трифонов оглави класацията на политиците с най-висок рейтинг

https://www.facebook.com/nasko17
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Р
ешението на главния проку-
рор Иван Гешев и премиера 
Бойко Борисов да пренебрег-
нат поканата за изслушване в 
групата на Европейския пар-

ламент за наблюдение на демокрация-
та, върховенството на закона и основ-
ните права имаше неочаквано за тях 
продължение. Групата, която е част от 
комисията ЛИБЕ на ЕП, изпрати още 29 
неудобни въпроса до българските ин-
ституции, които прозвучаха и по време 
на дебата за България на 5 октомври в 
Европарламента.

Прокуратурата отказа да даде инфор-
мация какво е отговорила на евродепу-
татите. Но отговорите й бяха публикувани 
на сайта на ЛИБЕ. Очаквано, там има бо-
дри отчети за розова ситуация в Бълга-
рия, говори се за антикорупционни стра-
тегии и пътни карти.

Прокуратурата например обяснява как 
в най-новата ни история държавното об-
винение никога не е работило толкова до-
бре. Бившият вече министър на околната 
среда Нено Димов е даден като пример, 
че прокуратурата не е бухалка в ръцете 
на управляващите, а е безкомпромисна и 
към тях. Отчетен е и разпитът на Борисов 
по проверката за „Барселонагейт“.

„Отговорност се търси и от някои от 
най-богатите български граждани, чие-
то имущество е придобито по престъпен 
начин и за които отдавна битува мнени-
ето, че са недосегаеми за правосъдието“, 
пише в отговорите. След това се изреждат 

Васил Божков, Пламен и Атанас Бобоко-
ви, Вълчо и Маринела Арабаджиеви, Ни-
колай и Евгения Баневи, Миню Стайков и 
банкерът Цветан Василев. Прокуратура-
та няма никакви скрупули да нарича Бож-
ков „олигарх“ или да твърди, че има пряка 
връзка между Цветан Василев и граждан-
ското сдружение БОЕЦ, което е сред ос-
новните й критици.

Реалната картина изобщо не е толкова 
оптимистична. Ето какви биха били чест-
ните отговори на основните въпроси на 
евродепутатите:

Как се оценяват антико-
рупционните реформи след 
октомври 2019 г.? Кога уп-

равляващите ще изпълнят препо-
ръките на Венецианската комисия 
(най-вече за функциите на главния 
прокурор)...?

След октомври 2019 г. няма никакви 
антикорупционни реформи. Правител-

ството не само няма намерение да се съ-
образи с препоръките на Венецианска-
та комисия, но и предложи разширяване 
на правомощията на главния прокурор, 
давайки му законодателна инициатива. 
В парламента отлежава законопроект за 
промени в НПК, с който се създава т.нар. 
независим прокурор, който да разслед-
ва главния при нужда. Конституционни-
ят съд реши, че всеки редови прокурор 
би могъл да разследва главния обвини-
тел, ако има съмнения за извършено от 
него престъпление. Това бе достатъчно 
за главния прокурор Иван Гешев да обяви 
въпроса за недосегаемостта и безотчет-
ността за приключен.

На практика обаче нищо подобно не 
може да се случи. През юли лидерът на 
„Да, България“ Христо Иванов сезира 
прокуратурата срещу Гешев. Той поиска 
главният прокурор да бъде разследван 
заради незаконно разгласяване на данни, 
събрани със специални разузнавателни 

средства - честа практика на държавното 
обвинение, която е направила впечатле-
ние и на евродепутатите. Сигналът му по-
тъна в черна дупка и по него изобщо не 
се работи. В отговор обаче бе свикан сбор 
на прокурорите в „Бояна“, където десетки 
обвинители чинно прочетоха речи под 
индиго, осъждащи политическите атаки 
към държавното обвинение...

Какви публични консултации 
са проведени за проекта за 
нова конституция и правена 

ли е оценка на въздействието? Как-
во налага да се дава законодател-
на инициатива на съдебната власт, 
а президентът да бъде изключен 
от процедурата по назначаване на 
главен прокурор и председатели на 
двете върховни съдилища?

Ролята на президента никога не е била 
обект на препоръки или анализи в докла-
дите на ЕК или Венецианската комисия. 
Държавният глава обаче в момента е един 
от критиците на модела на управлението 
и задава публично неудобни въпроси за 
прокуратурата. Стартира и консултации 
за реформирането й. Не подписа от пър-
вия път и указа за назначението на Иван 
Гешев за главен прокурор. Затова и целта 
на ограничаването на неговите правомо-
щия е просто персонално предупрежде-
ние. Точно както бяха разпространените 
от прокуратурата СРС-та с негово участие 
и заканите на Гешев, че рано или късно 
държавният глава ще се превърне в об-
виняем.

Законодателната инициатива, която се 
дава на съдебната власт, обслужва изця-
ло интересите на прокуратурата. Така ще 
й се спести неудобството да прокарва 
идеите си през депутати и правителство-
то. Според много юристи законодателна-
та инициатива на прокуратурата е проти-
воконституционна, защото ще доведе до 
смесване на властите.

До момента не е имало обществени 
консултации по проекта за нова конститу-
ция, нито е правена оценка на въздейст-

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА
„Сега“

Какво Гешев и Борисов скриха 
от евродепутатите?
XОтговорите на неудобни въпроси – такива, каквито трябваше да бъдат

Снимки.: БТА

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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вието. Това едва ли изненадва някого, 
защото е трайна порочна практика при 
управлението на ГЕРБ.

Работи ли прокуратурата по 
публикуваната в „Ел Перио-
дико“ информация за висящо 

разследване, за което се твърди, че 
свързва премиера Борисов със схе-
ма за пране на пари в Барселона? 
Ако да, на каква фаза е разследва-
нето?

Прокуратурата работи по този казус, 
дори с удвоени сили. Макар че още от ок-
томври 2019 г. има образувана провер-
ка по случая във Върховната касацион-
на прокуратура, след публикацията в „Ел 
Периодико“ през февруари беше образу-
вана нова - в спецпрокуратурата. Инфор-
мация по този случай на обществото не 
се дава. Прокуратурата отказва да каже 
дали испанските власти са искали съ-
действието й за разпит на премиера Бо-
рисов. Едва пред евродепутатите проку-
ратурата призна, че от Борисов са снети 
обяснения. Разбира се, те не са преведе-
ни на английски и приложени към ма-
териалите, заминали към Брюксел, как-
то това е направено със СРС-та на Васил 
Божков, с които прокуратурата опитва 
да докаже как той стои зад антиправи-
телствените протести. Между редовете в 
отговорите на прокуратурата до евроде-
путатите може да бъде прочетено и още 
нещо - испанските власти не вярват на 
българските за този случай и затова от-
казват да им съдействат.

Държането на проверки на трупче-
та с години е стар прийом на българска-
та прокуратура. Ако Борисов вече не е 
на власт, може да се очаква да бъде об-
разувано разследване, той да бъде ви-
кнат публично на разпит. Ако остане из-
вън властта, може дори да получи някое 

обвинение. Иначе преписките безславно 
ще бъдат прекратени, а мотивите за това 
ще останат тайна за обществото. Нищо, 
че пред Брюксел прокуратурата се кълне 
колко е прозрачна.

Има ли разследване на запи-
сите, изтекли в интернет, на 
които се чува глас, приличащ 

на този на премиера Борисов, за-
плашващ да „изгори“ евродепута-
тът Елена Йончева?

Проверка има, но тя е за това как са 
направени и изтекли записите, не за съ-

държанието им. През юни е наредена 
експертиза на записите. Не е ясно колко 
време ще се точи тя, на евродепутатите 
от прокуратурата казват само, че още не 
е готова. Изследването, поръчано от Йон-
чева обаче, вече е готово и показа, че за-
писът е автентичен - по него няма монтаж 
и следи от въздействие, а гласът е на пре-
миера. В записа от юни освен цинизми 
по адрес на председателя на парламента 
Цвета Караянчева и заканите към Йонче-
ва, се чуват и нареждания КЗК и КФН да 
проверят кандидата да купи ЧЕЗ-Бълга-
рия „Еврохолд“, т.е. има намеса в работата 

на уж независим регулатор.
Също както и „Барселонагейт“, тази 

проверка ще се развие според ситуаци-
ята - може да бъде ползвана срещу Бори-
сов или удобно да бъде заметена.

Как главният прокурор Иван Ге-
шев оценява практиката про-
куратурата да разпространя-

ва записи и снимки, които са част от 
разследвания?

Явно оценката му е висока, защото са-
мият той наложи тази практика. Тя може 
и да погазва базисни принципи като пре-
зумпцията за невиновност, но е много 
удобна за манипулиране на обществено-
то мнение в полза на тезите на държав-
ното обвинение, които често не са под-
крепени с никакви доказателства. Така 
прокуратурата практически раздава 
присъди, без да й се налага да предста-
вя и защитава аргументи в съда. Ако тази 
практика беше плод на стремеж към пуб-
личност и отчетност, тя би се прилагала 
по всички дела, а не избирателно. Но от 
името на шефа си зам. главният прокурор 
Даниела Машева отговаря, че прокура-
турата действа да осигури необходима-
та на гражданското общество информа-
ция от обществен интерес, включително 
чрез публикуване на материали по дела-
та, при стриктно спазване на българското 
законодателство.

Дали Иван Гешев ще коригира 
невярната информация, пуб-
ликувана на сайта на прокура-

турата, че изслушването в групата 
в Европарламента е било по негова 
инициатива?

Лъжата на прокуратурата беше разкри-
та от евродепутатите веднага, т.е. преди 
почти месец. На сайта на държавното об-
винение доскоро стоеше информацията, 
че „дискусията е организирана от Евро-
пейския парламент по предложение на 
главния прокурор Иван Гешев за обсъж-
дане на актуалните предизвикателства 
пред Прокуратурата на Република Бълга-
рия в контекста на засилен политически 
и медиен натиск". 

Едва ли може да има по-сигурен знак, 
че Гешев няма намерение да признае, 
че подопечната му държавна институ-
ция разпространява фалшиви новини. 
Съобщението вече е редактирано, а ръ-
ководството на държавното обвинение 
грозно си изми ръцете с чиновниците в 
пресслужбата си. Публично извинение 
обаче нямаше. И най-големият наивник 
едва ли смята, че нещо се публикува на 
сайта на прокуратурата без одобрението 
на главния прокурор, или най-малкото на 
говорителя му.

За тревожната 
ситуация в медиите

За правителството и премиера ситу-
ацията с медиите изобщо не е тревож-
на, а перфектно ги устройва. Колкото и 
да пишат до Брюксел, че свободата на 
словото им е висша ценност. Преми-
ерът нарича репортерите „мисирки“, а 
повечето от тях продължават да го гле-
дат любовно. Голяма част от медиите са 
придворни на управляващите и се из-
ползват за очерняне на критици и про-
тивници. Затова и за правителството и 
парламента класациите за свободата 
на словото, в които България бързо и 
сигурно потъва, са манипулирани от 
зли вътрешни и чужди сили.

В опит да замаже очите на Европа, 
преди няколко месеца правителство-
то прехвърли разпространението на 
печата на държавната компания „Бъл-
гарски пощи". Това сега се представя в 

отговорите до евродепутатите като ре-
шение на проблема. На 1 юни „Българ-
ски пощи“ сключиха договор и наеха 
„ВИП секюрити“ за подизпълнител за 
тази дейност. Договорът е за 4 години и 
стойността му е 60 млн. лв. Това обаче 
не изключва от играта фирмите около 
депутата от ДПС Делян Пеевски, които 
продължават да диктуват на пазара.

България заема стабилна позиция на 
дъното на класациите за медийна сво-
бода за Европейския съюз и на Балка-
ните. Съвсем символно в новата сграда 
на парламента - бившия Партиен дом, 
медиите нямат достъп до депутатите, 
за да не смущават спокойствието им с 
въпросите си. Премиерът и министри-
те също избягват медиите, като пред-
почитат да свеждат „мислите“ си на об-
ществото с монолози във Фейсбук.

https://cabinetleader.com/
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BG ТЕЛЕГРАФ
Брюксел се раздели в 
оценките си за България
Депутатите в Брюксел се раздели-

ха в оценките си за България. Те 
защитаваха полярни позиции по 

време на дискусията за върховенство-
то на закона и основните права в стра-
ната ни. Най-голямата политическа пар-
тия в ЕП – Европейската народна партия 
(ЕНП), защити премиера Борисов и поис-
ка пренаписване на проекторезолюцията за страната ни. Социалистите и демо-
кратите, центристите, зелените и крайно левите депутати обаче отчетоха влоша-
ване на принципите на правовата държава в България.

Рекорден брой българи  
в болница заради COVID-19

Рекорден брой заразени с корона-
вирус българи са настанени в бол-
ница. Това става ясно от данните на 

Единния информационен портал, които 
бяха обявени в неделя. Хоспитализира-
ни с инфекцията към този ден бяха 912 
души, като 54 - в интензивни отделения. 
Това е най-високият брой заразени в 

болница в България от началото на пандемията. България е на 25-то място в Ев-
ропа по показателя заразени на 100 хил. души, съобщи епидемиологът от Нацио-
налния център за заразни и паразитни болести Савина Стоицова.

Кабинетът обещава детски 
надбавки за всички
Социалният министър Деница Са-

чева настоя всички семейства с 
деца да получават месечни добав-

ки, без доходен тест. Тя очаква в проекта 
на бюджет за следващата година да за-
легне универсална месечна детска до-
бавка за всички семейства с деца."Това 
би струвало близо 400 милиона лева до-
пълнително“, каза Сачева. Месечната по-
мощ за семейство с едно дете в момента е 40 лева, за две - 90 лева, за близнаци 
- 75 лева. Надбавките се изплащат при подоходен критерий - до 410 лева месе-
чен доход на член от семейство. При доход от 410 до 510 лева се изплаща 80% от 
размера на помощта.

Гаранцията на жената  
на Божков стана 1 млн. лв.

Специализираният наказателен 
съд определи 1 млн. лв. парична 
гаранция за жената на Васил Бож-

ков - Елена Динева. Решението на ма-
гистратите е окончателно и не може да 
бъде обжалвано. До заседанието раз-
мерът на гаранцията беше 750 000 лв. 
и размерът бе определен от първата 

съдебна инстанция - Специализирания наказателен съд. Динева обаче няма да 
плати сумата и ще остане в ареста, заяви пред журналисти адвокатът й Людмил 
Рангелов. Динева е зад решетките от края на февруари по обвинения за участие 
в престъпна група, ръководена от Васил Божков.

Бежанци се биха в лагера  
в Харманли
Бежанци се биха в бежанския център 

в Харманли. След агресията мъж е 
със счупен череп и опасност за жи-

вота, съобщиха от полицията. На 5 ок-
томври в 12 часа при обход полицаи за-
белязали струпване на хора в близост до 
игрална зала в града. Те съобщили, че е имало сбиване между двама мъже, които 
се оттеглили в посока местен хипермаркет. Криминалистите незабавно ги уста-
новили. Мъжът с опасност за живота бил с отказан статут, а опонентът му имал 
такъв. Вторият е с порезни рани по врата и лявата ръка и е задържан за 24 часа.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Т
е са проститутки. Дошли са от 
България с различни плано-
ве. Свързва ги единствено же-
ланието да изкарат в Германия 
пари за семействата си у дома. 

Техният опит е тъжен, но и поучителен. И 
навярно може да бъде полезен за всички 
онези, които биха тръгнали по стъпките 
им. За трите жени от България разказват 
германското списание „Фокус“ и общест-
вено-правното радио „Дойчландфунк“, 
което в 25-минутно предаване пред-
ставя и историята на българката Дана. 
Материалът бе публикуван и от „Дойче 
веле“.

„Чувствах се безкрайно 
мръсна“

„Отведоха ме на третия етаж в една 
къща. Там един мъж ми взе всички до-
кументи и ми съобщи, че оттук нататък 
трябва да работя на това място. Каза, че 
ако искам скоро отново да видя децата 
си, трябва да я върша тази работа. А аз 
не познавах никого, не знаех нито дума 
немски, нямах и пари. Последните си 100 
евро дадох за транспорта. Когато раз-
брах къде съм попаднала, нямах сили 
за друго, освен да плача. Много ме беше 
страх, защото такова нещо досега бях 
виждала само по филмите. Исках един-
ствено да умра, да се хвърля от третия 
етаж. Исках всичко да свърши. Знаех, че 
не желая да живея така, чувствах се без-
крайно мръсна.“

Авторите на радиопредаването пояс-
няват, че Дана има три деца, за които се 
грижи майка й в България. Дошла в Ман-
хайм, за да работи като чистачка - позна-
ти от селото й обещали работа в някакъв 
хотел. Като самотна майка без никакво 
образование, това й се видяло добър 
шанс.

Ивелина също е българка, също май-
ка на три деца, пристигнала да търси 
по-добър живот в Германия. Мъжът й я 
пребивал от бой, тя избягала от него и 
се захванала с проституция в България. 
В германския град Некарщат дошла пре-
ди десет години. И тук обаче животът 
на Ивелина не е никак розов. Тя рабо-
ти в най-долния сегмент на професия-
та, обслужва клиенти в задните стаички 
на съмнителни заведения, при това за 
смешни суми от по 5-10 евро. Каквото 
успее, изпраща на децата си. Пред „Дой-

чландфунк“ Ивелина разказва: „Трябва 
да се грижа за децата си, докато си стъ-
пят на краката. Много ми е тежко, толко-
ва искам да съм с тях, да ги прегърна и да 
ги целуна. Те все ме чакат, а аз всяка сед-
мица ги лъжа отново и отново, че още 
тази или идната седмица се прибирам.

А трябва да изкарвам пари
Третата българка крие истинското си 

име. Списание „Фокус“ я нарича Ната-
лия. 30-годишната жена работи в пуб-

личен дом в Мюнхен. За професията си, 
която упражнява от 26-годишна възраст, 
казва, че е тежка и изисква стоманени 
нерви. „Но с други професии, примерно 
като чистачка в хотел, никога не бих из-
карвала толкова пари“, обяснява жена-
та. Всички в България обаче мислят, че тя 
наистина работи като чистачка. Наталия 
също издържа две деца в България, къ-
дето за момчетата на 15 и 11 години се 
грижи майка й. „Когато понякога изпра-
тя повече пари, просто им казвам, че съм 

си намерила допълнителна работа“, раз-
казва Наталия.

Наталия много иска децата й да имат 
по-добра перспектива, защото тя сама-
та е отраснала в много бедни условия. 
И в момента живее на ръба, тъй като 
публичните домове в Мюнхен доскоро 
бяха затворени заради пандемията. На 
помощ й се притекли правозащитници 
от мюнхенската организация „Mimikry“, 
които дори й помогнали да вземе помощ 
за безработни.

XТъжните истории на жени, които изпращат пари в България

Ивелина, Дана и 
Наталия: Три български 
проститутки в Германия

Сн.: „Дойче веле“

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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Б
ългарските трафиканти на ха-
шиш са монополизирали пре-
насянето му към Европа. Това 
смятат испански разследва-
щи, които преди дни напра-

виха най-големия удар срещу трафика 
на хашиш от Мароко към Европа. Яхти, 
натоварени с около 35 тона дрога, бяха 

проследени от военни и гранични па-
трулни кораби и превзети на абордаж. 
Трафикантите бяха арестувани, а сред 
тях били и девет българи.

Испанските медии съобщават за ме-
гаоперацията, наречена „Голета-Гратил“, 
започнала още през есента на миналата 
година. Истинската реализация е през 

последните дни, когато са заловени 4 
яхти, натъпкани с тонове хашиш. Всеки 
от плавателните съдове е оценен на ми-
нимум милион евро. При ударите участ-
ват гранични патрулни лодки, кораби на 
военноморските сили на Испания, мит-
нически власти. Участващите в операци-
ята остават изумени от наглостта на тра-
фикантите - в някои от луксозните лодки

кашоните с дрога са 
натъпкани в каютите

а не, както обикновено, скрити в двойни 
дъна, разказва „България днес“.

На яхтите, освен 9-те българи, са за-
държани и двама руснаци, но в Испа-
ния уточняват, че въпреки международ-
ния характер на групировката именно 
нашите сънародници са били водещи в 
нея.

„Нанесен е удар по логистичния капа-
цитет на ръководителите на български 
престъпни организации, които се зани-
мават с наркотрафик чрез развлекател-
ни плавателни съдове. Осуетено е про-
карването на нови маршрути“, заявиха 
от полицията и данъчните служби в Ис-

пания.
Стойността на спипания хашиш на 

черния пазар би достигнала 80 милиона 
евро. С удара се слага край на пътя меж-
ду Мароко и Балеарските острови, откъ-
дето дрогата продължава към потреби-
телите из Европа.

Със залавянето на общо 6-те яхти раз-
следващите считат, че са пленили

цялата флотилия на 
българската групировка

Медиите в Испания подчертават, че на 
полуострова отдавна имат силно влия-
ние престъпните групировки, ръково-
дени от българи. Изданието „Диарио де 
Понтеведра“ припомня, че преди две го-
дини в Галисия бе ударена местната ма-
фия, известна като „кампадос“ и занима-
ваща се с трафик на хашиш. Най-близък 
до боса бил българинът Людмил, с пря-
кор Нико. Отначало той успява да избя-
га, но по-късно е заловен от Интерпол. 
За момента няма яснота дали тази гру-
пировка има пряко отношение към по-
следните заловени на яхтите в Среди-
земно море.

BG банди овладели трафика 
на хашиш към Европа
XПолицията на Испания арестува 9 българи при най-големия удар срещу тази дрога

Сн.: Policía Nacional / Vigilancia Aduanera

https://www.skyexpressinc.com
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

САЩ поискаха реформи  
в СЗО заради Китай

САЩ обявиха, че не могат да 
проявяват търпимост към това, 
че държава, членка на Светов-

ната здравна организация (СЗО), не 
предоставя точна, пълна и навремен-
на информация за разпространение-
то на болести. Изявлението очевидно 
беше критика към Китай. Помощник 
здравният министър Брет Джироа призова на заседание на управителния съвет 
на СЗО да се предприемат действия по предложения за реформи в организация-
та, представени от редица страни, сред които САЩ, Германия, Франция и Чили.

Байдън поведе пред Тръмп  
с 14 процента

Преднината на кандидата за 
президент на демократите 
Джо Байдън пред президента 

Доналд Тръмп на национално ниво се 
увеличи двойно след дебата от втор-
ник. Участвалите в допитването обя-
виха в мнозинство 2 към 1, че Байдън 
има в по-голяма степен поведението, 
нужно, за да бъде президент. Това по-

казва новото проучване на NBC News и Wall Street Journal. Изследването е про-
ведено два дни след дебата, който се състоя на 29 септември, но преди Тръп да 
даде положителен резултат на теста за коронавирус и да бъде хоспитализиран.

Трима загинаха при срутване 
на сграда в Хюстън
Трима души загинаха, а един е 

ранен при срутване на сграда в 
западната част на Хюстън в по-

неделник, съобщиха местните вла-
сти. Част от 15-етажната сграда, коя-
то е била в ремонт, е рухнала малко 
след 13:30 ч. Заснетите кадри на мяс-
тото показват, че вторият етаж е пад-
нал върху първия. Трима работници 
бяха обявени за мъртви на местопроизшествието. Четвърти е откаран в болница 
в стабилно състояние, но какви са нараняванията му, не е известно.

Facebook затяга правилата 
за политическа реклама

Facebook разширява ограничения-
та за политическа реклама, вклю-
чително въвежда и нови забрани 

за съобщения, в които се твърди за ши-
роко разпространена измама срещу из-
бирателите. Новите мерки са свързани 
с предстоящите избори за президент в 
САЩ. Новите забрани, изложени в пуб-

ликация в блога, идват дни след като президентът Доналд Тръмп повдигна въ-
проса за масови измами в процеса на гласуване по пощата по време на дебат с 
демократичния си съперник Джо Байдън. Забраняват се и рекламите, които изо-
бразяват безсмислено поведение и съветват хората да не участват.

102-годишна гласува в Чикаго 
в предпазен костюм
102-годишна жена от Чикаго, за 

която гласуването е от същест-
вено значение, упражни право-

то си на глас в защитен костюм. Така 
Беатрис Лъмпкин взе мерки за лич-
на безопасност в условията на панде-
мия, но и пусна бюлетината си в спе-
циална пощенска кутия за гласуващи 
от разстояние. Лъмпкин, която за първи път гласува преди 80 години, заяви, че 
първият кандидат за президент, за когото е гласувала, е Франклин Делано Руз-
велт през 1940 г. Оттогава не е пропускала нито едни избори.

US ТЕЛЕГРАФ

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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М
ъж във Вирджиния беше 
осъден на 65 години за-
твор за две изнасилва-
ния на спасителки на ба-
сейн. Една от жертвите е 

била българска студентка на лятна бри-
гада през 2016 г. Как точно полицията 
хваща 39-годишния Джеси Бйерк, е като 
епизод на CSI.

След 2 години на безрезултатно тър-
сене, полицията използва нова техноло-
гия на анализиране на ДНК, показваща 
родословното дърво на човек, и пуб-
лична база данни с ДНК, до която достъп 
има всеки. Останалото е добра крими-
нална работа, ровене в боклука, съби-
ране на употребявани сламки и данни 
от мобилния телефон на заподозрения.

През 2016 г. 24-годишната българка 
работела като спасителка на басейн в 
Александрия, Вирджиния (предградие 
на столицата Вашингтон). Бйерк отишъл 
при нея и й казал, че предишния ден си 
забравил джапанките. По-късно се вър-
нал със същата молба - да проверят още 
веднъж за уж липсващите джапанки. Ко-
гато тя го отвела до стаята, където се 
съхраняват загубените вещи, мъжът из-
вадил пистолет и я изнасилил.

Според полицейския доклад моми-
чето започнало да крещи, а Бйерк й ка-
зал: – „Престани да крещиш или ще те за-
стрелям в устата.“

Той накарал българката да коленичи 
и след това завързал ръцете й зад гър-
ба със свинска опашка. Запушил устата 
й със салфетка, за да не крещи, и си сло-
жил сини латексови ръкавици. Изнасил-
вачът наредил на момичето да не го гле-
да и тя си затворила очите.

Той я съблякъл, започнал да я целува 
по гърдите, стиснал я за гърлото и уда-
рил няколко пъти по главата, след което 
я изнасилил.

Българката разказа историята си пред 
съда чрез видео. Казва, че преди прес-
тъплението е била мечтателка.

„Сега не вярвам в нищо. Това беше 
последният ден от моя истински живот. 
Никога няма да забравя тези думи:

„Ще те изнасиля, 
убия или и двете“,

разказа пред съда българката. „Мислех, 
че най-лошото е да умра. Не е. Много по-
лошо е да живея с това.“

Тя е била студентка по медицина, коя-
то е дошла на лятна бригада в САЩ. След 
изнасилването се обадила на приятеля 
си. Полицията я намира полугола, а ръ-

цете й били посинели от силното прис-
тягане със свинската опашка. При пос-
ледвалия преглед лекарите успяват да 
вземат ДНК материал на изнасилвача.

Именно той ще се окаже ключов, но 
едва след двугодишно разследване, 
което удря на камък.

Българката описва нападателя си като 
слаб мъж, на възраст от 35 до 40 години 
и висок малко над 1,8 м.

В следващите 2 години полиция-
та взима ДНК проби от деветима други 
мъже, каза в съда прокурор Джесика 
Смит, включително и от мъж, който ку-
пил сини латексови ръкавици от Home 
Depot в деня на изнасилването. Той

бил посочен от майка си 
като вероятен извършител

на престъплението.
„Този конкретен случай предизвика 

много страх в нашата общност“, каза ше-
фът на полицията в Александрия Май-
къл Браун. - „Ние никога не се отказахме, 
но бяхме в задънена улица.“ До 2018 го-
дина, когато полицията се свързва с ла-
бораторията Parabon NanoLab. Те вече 
са използвали тяхната технология, за да 
бъде открит и арестуван т.нар. Golden 
State Killer, който през август беше осъ-
ден за 13 убийства и 13 изнасилвания, 
извършени през 1975-1986 г.

Лаборантите от Parabon правят ана-
лиз на ДНК-то на изнасилвача, взето от 
тялото на българката, и анализират ро-
дословното му дърво. После го срав-
няват с данните в публичния уебсайт 
GEDMatch.com, за да открият родни-
ни на извършителя. Системата им дава 
едно име - Джеси Бйерк. Резултатът се 

базира на ДНК от братовчеди на мъжа 
от двете страни на родата.

След това полицията взима разре-
шение от съда, за да получи данните от 
мобилния му телефон. Те показват, че 
в деня и часа на престъплението е бил 
в района на басейна. Следват няколко 
дни на следене, в които взимат бирени 
бутилки, кутии от безалкохолно и обел-
ка от ябълка от неговия боклук и две из-
ползвани от него сламки от ресторант. 
От тях успяват да извлекат ДНК. Заклю-
чението - има

вероятност 1 на 7,2 
милиарда той да 
НЕ е извършителят

на престъплението. Следва арест. Той 
признава и за друго изнасилване - отно-
во на спасителка през 2014 г. във Феър 
Факс, Вирджиния.

На мобилния телефон на Бйерк вла-
стите открили, че той е търсил статии 
как работи генеалогията и как се използ-
ва за разкриването на стари изнасилва-
ния. Той е използвал различни техно-
логии, за да изтрие от телефона си тези 
статии и данните за него от интернет.

Прокуратурата във Вирджиния хва-
ли технологията, разкрила престъпле-
нието. „Без генетичната генеалогия този 
изнасилвач нямаше да бъде идентифи-
циран“, казва главният прокурор Браян 
Портър.

Адвокатите на Бйерк обаче повдигат

сериозен въпрос за 
правото на защита 
на личната информация

на всеки. „По никакъв начин г-н Бйерк 

не е „съзнателно показал“ своя ДНК про-
фил, генеалогия, склонността му към оп-
ределени болести или генетичен про-
фил за публично гледане“, пише до съда 
адвокатът на защитата Крис Лейбиг. Той 
иска от съда да отхвърли това доказа-
телство.

Според него, ако взимането на ДНК и 
анализирането без решение на съда е 
легално, нищо „няма да спре правител-
ството от създаването на национална 
база данни с генетичната информация 
на всички граждани и използването й за 
всякакви цели.“

Като част от споразумението с проку-
ратурата Бйерк ще може да обжалва из-
ползването на негово ДНК от събраните 
отпадъци, ако по-висш съд го приеме за 
основателно, неговата присъда ще пад-
не. В момента различни съдилища в ща-
тите са взели противоречиви решения 
по сходни въпроси и проблемът евенту-
ално ще стигне до Върховния съд.

Бйерк се признава за виновен пред 
съда през октомври м.г. Той се извини 
през сълзи на жертвите си, семейството 
и приятелите си и казва, че бил „отвра-
тен“ от това, което направил.

Прокуратурата поиска затвор от 80 го-
дини за Бйерк, а защитата - две десети-
летия. Съдия Лиса Келмер отхвърли ис-
кането на защитата и присъди 65 години 
зад решетките за изнасилвача.

„Това са две ужасни, брутални прес-
тъпления. Ти си прекарал време да ми-
слиш и планираш изнасилване – два 
пъти. Това е ужасно, отвратително по-
ведение и ти не си потърсил помощ за 
състоянието си“, каза тя, преди да обяви 
присъдата - 65 години зад решетките.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Изнасилвачът на българката във 
Вирджиния хванат чрез ДНК на роднини
XТехнология, която проследява родословното дърво в ДНК на човек, и 

информация от публични уебсайтове завели полицията до престъпника
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Н
якои училища започнаха да 
затварят отново само ня-
колко седмици след като 
бяха отворени. В Ню Йорк 
заради пикове на заразата 

с коронавирус мярката бе въведена от 
сряда в различни райони на мегаполи-
са.

Кметът на града Бил де Бласио поис-
ка затварянето и на малки бизнеси, рес-
торанти и места за бързо хранене, но 
срещна отпора на губернатора на щата 
Андрю Куомо.

Сблъсъкът между двамата показва 
до каква степен решението за повтор-
но затваряне на тези сектори се оказва 
предизвикателство за градовете, щати-
те, университетите и бизнесите, които 
продължават да търсят баланса между 

нуждата от възобновяване 
на икономиката 

и осигуряването на безопасност за об-
щественото здраве по време на панде-
мията, коментира CNN.

Медията допълва и че САЩ са се про-
валили в битката срещу коронавируса, 
защото временните съкращения стана-
ха постоянни, президентът се зарази 

и влезе в болница, а повече от 40 000 
американци всеки ден се разболяват от 
опасната болест.

В опит да балансира между интере-
сите на Ню Йорк, губернаторът Куомо 
обяви, че няма да позволи затварянето 

на несъществените бизнеси, като спо-
ред него пощенските кодове, използ-
вани за идентифициране на горещите 
точки на коронавируса, са твърде не-
точни.

Именно заради това Куомо обмисля 
нови георграфски граници, които да 
служат за ориентир.

По думите на губернатора по-сериоз-
ни проблеми има в училищата и молит-
вените храмове, вместо бизнесите, кои-
то „не са големи  разпространители“.

В същото време Куомо нареди учеб-
ните заведения в „Ориндж“ и „Рокланд“ 
да затворят – план, първоначално 
представен от Де Бласио.

Сблъсъците на мнения между два-
мата най-високопоставени политици в 
щата как да се предотврати втора въл-
на на вируса породи объркване сред 
гражданите, собствениците на бизнеси 
и родителите.

Наред със затварянето на училищата, 
Куомо обясни, че щатът ще поеме над-
зора върху прилагането на правилата 
за носене на маска и социално дистан-
циране в горещите точки. Персоналът 
ще бъде предоставен от местните вла-
сти, обясни той.

Заради пандемията: Някои 
училища затварят отново...

XСблъсък в Ню Йорк дали  
да се затворят и бизнеси

https://elgintruckrepair.net/
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З
дравето на президента Доналд 
Тръмп се превърна в една от 
най-обсъжданите теми през 
последните дни след като ста-
на ясно, че той е заразен с ко-

ронавирус. Какво е неговото състояние, 
вероятно беше най-задаваният въпрос в 
различни точки на света, но информаци-
ята, която беше давана в отговор, беше 
противоречива, а противоречието ид-
ваше от разминаването в казаното от ле-
куващия лекар на президента и от нови-
ните, идващи от Белия дом.

Разминавания 
във версиите

В събота сутрин личният лекар на До-
налд Тръмп излезе пред медицинския 
център „Уолтър Рийд“ заедно с няколко 
лекари, за да осведоми света за състоя-
нието на президента.

„Към този момент екипът и аз сме из-
ключително доволни от напредъка, по-
стигнат от президента. Оставаме пред-
пазливи оптимисти... Той се справя 
отлично“, каза д-р Шон Конли. Сред из-
броените симптоми на президента бяха 
лека кашлица, назална конгестия (оток 
на лигавицата) и умора. През денонощи-
ето преди това той нямал и температу-
ра.

Само минути по-късно ръководите-
лят на кабинета на президента Марк Ме-
доус даде съвсем различен отчет пред 
журналисти. По негови думи жизнени-
те показатели през денонощието (пе-
тък-събота) са обезпокоителни и дори 
прогнозира, че следващите два дни ще 
бъдат критични.

На фона на това Тръмп сам записа 
видео от болничната стая, в което каз-
ва, че се чувства добре, но „истинският 
тест“ ще дойде през „следващите някол-

ко дни“, без да уточнява за какво гово-
ри. А часове по-късно беше заснет в ав-
томобил извън болницата, заради което 
получи сериозни критики, че неглижира 
опасността за екипа си.

Няколко души от обкръжението му

вече са с коронавирус
сред тях са ръководителят на предиз-
борната кампания на Тръмп - Уилям Сте-
пин, бившата президентска съветничка 
Келиън Конуей и председателката на Ре-
публиканския национален комитет Рона 
Макданиел. Двама сенатори - Майк Лий 
от Юта и Том Тилис от Северна Кароли-
на, също са с коронавирус, а както стана 
ясно, те са били на събитие в Белия дом 
за номинацията на Ейми Кони Барет във 
Върховния съд.

В неделя самият лекуващ лекар на 
Тръмп вече излезе с по-различна кар-
тина за състоянието му, признавайки, 
че умишлено е дал по-оптимистичен по-
глед за здравето на държавния глава, „за 
да угоди на своя прочут чувствителен 
пациент“.

Идеята му не била да скрие информа-
ция, а да не прави внушения за хода на 
болестта.

„Не исках да давам никаква инфор-
мация, която би могла да насочи хода 
на болестта в друга посока, и излезе, че 
се опитваме да скрием нещо, което не 
е вярно“, каза в неделя той. Тогава до-
бави и че нивото на кислород в кръвта 
на Тръмп е спаднало в петък до под 93% 
(долната граница е 95%) и че „е препо-
ръчал на президента допълнителен кис-

лород“.
Много медицински експерти смятат, 

че пациентите изкарват тежко COVID-19, 
ако нивата на кислород спаднат под 
94%, отбелязва The New York Times.

Освен това в същата неделя д-р Кон-
ли казва още, че на Тръмп е даван кор-
тикостероидът Дексаметазон в допъл-
нение към антивирусното лекарство 
„Ремдесивир". Вестник „Ню Йорк таймс“ 
обаче отбелязва, че кортикостероидът 
помага на пациенти, които са

тежко болни от COVID-19
но обикновено не се използва при леки 
или умерени случаи на заболяването.

Докато здравни специалисти се чудят 
дали лечението е вид презастраховане, 
или Тръмп се е влошил бързо, президен-
тът сам записа второ видео от болни-
цата, в което благодари на целия екип, 
който се грижи за него, говорейки енер-
гично, без видими затруднения с диша-
нето.

Д-р Конли обърка медиите и с това 
кога точно се е заразил Тръмп. На бри-
финга в събота каза, че са минали 72 
часа, откакто е дал положителна проба 
(тоест четвъртък), а после се поправи, 
че става дума за петък.

Експертите, които наблюдават и ко-
ментират случващото се, допускат, че 
докторът умишлено не иска да внася па-
ника за състоянието на Тръмп, особе-
но сега, когато предизборната кампа-
ния е в разгара си. Освен това, както сам 
Конли казва, пациентът му е „прочут“ и 
„чувствителен“ и вероятно сам предпо-
чита да знае какво точно ще бъде обявя-
вано в публичното пространство.

Въпросът е обаче, смятат критиците 
на Тръмп, че в такъв деликатен момент 
посланието, от което има нужда обще-
ството, е не от преувеличена позитив-
ност, а от усещането за стабилност.

Д-р Шон Конли е личен лекар на Тръмп 
от май 2018 г. Идва на мястото на номини-
рания предишен лекар д-р Рони Джаксън 
за министър по въпросите на ветераните 
(след това се оттегля заради скандал).

Д-р Шон Конли е офицер от американ-
ския флот. Роден е в Дойлстаун, Пенсилва-
ния. Семеен, с три деца.

През 2002 г., когато е на 40 г., завършва 
университета в Нотр Дам, а след това за-
вършва и Колежа за остеопатична меди-
цина на Филаделфия. Така през 2006 г. по-
лучава докторска степен по остеопатична 
медицина.

След допълнителни курсове във Воен-
номорския медицински център в Порт-
смут, Вирджиния, през 2014 г. д-р Конли 
служи като началник на отделението по 
травматология в медицинско звено на 

НАТО в Афганистан. През този период спа-
сява румънски войник, ранен от самодел-
но взривно устройство, за което получава 
почести от Румъния, съобщава BBС.

След като става личен лекар на Тръмп, 
близо година той изпълнява длъжността 
си тихо и без особено присъствие в ме-
диите. Влиза в новините през февруари 
2019 г., когато ръководи екип от 11 лека-
ри за контролен медицински преглед на 
Тръмп. Тогава направи впечатление с това, 
че даде само кратка информация за със-
тоянието му, казвайки, че е в „много добро 
здраве“.

Въпросът е, че тъй като Тръмп е най-
възрастният мъж, някога заклевал се (за 
първи път) като президент на САЩ, здра-
вето му предизвиква особено внимание, 
отбелязва BBC.

Кой е д-р Шон Конли?

Тръмп и COVID-19:  
Има ли разминаване 
във версиите?
XКакво е състоянието на президента и защо 

се появиха съмнения около неговия лекар

Сн.: БТА
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М
есец преди изборите в 
САЩ президентът До-
налд Тръмп беше за ня-
колко дни в болница с 
COVID-19 - вирусът, кой-

то доведе до смъртта на 209 хиляди аме-
риканци. Веднага бяха тествани всички 
хора, с които е бил в контакт наскоро. 
Сред тях е и неговият опонент - канди-
датът на демократите за президент Джо 
Байдън. Неговият тест беше отрицате-
лен. Наблюдателите често цитират въз-
растта на двамата кандидати - Тръмп е 
на 74 години, а Байдън ще навърши 78 
години след по-малко от два месеца.

Ако президентът е възпрепятстван да 
изпълнява задълженията си заради бо-
лест или смърт, според 25-ата поправка 
на Конституцията на САЩ неговите пра-
вомощия се поемат от заместника му. В 
момента това е вицепрезидентът Майк 
Пенс, който може да поеме функции-
те на държавен глава, ако Тръмп не е в 
състояние. Този въпрос е ясно уреден.

Какво обаче ще се случи, ако някой от 
кандидатите за Белия дом почине пре-
ди или малко след изборния ден? Как-
во ще се случи, ако победителят почине 
малко преди официалното си встъпва-
не в длъжност?, пита „Свободна Европа“ 
в свой анализ.

Досега подобна ситуация не се е случ-
вала в историята на предаването на 
властта в САЩ. Конституцията, както и 
щатски и федерални закони, свързани 
с изборите, предлагат указания за пре-
минаването през този процес. Тъй като 
обаче ситуацията е безпрецедентна, из-
ходът от нея далеч не е ясен.

Ето отговорите на някои от често за-
даваните въпроси:

Могат ли партиите 
да заменят починал 
кандидат

Отговорът е да, но не в случай, при 
който изборите са толкова скоро. Близо 
63 млн. бюлетини вече са били изпрате-
ни до гласоподавателите, а 3 млн. от тях 
са упражнили правото си на глас. Край-
ният срок за оттегляне на кандидатура-
та, на който и да е от двамата кандидати, 
изтече навсякъде освен в два от щатите 
– Южна Каролина и Кънектикът.

Датата на изборите се определя с фе-
дерален закон – вторникът след първия 
понеделник на ноември, което тази го-
дина се пада на 3 ноември. Само Кон-
гресът би могъл да промени датата на 
изборите.

„Би било невъзможно бюлетините да 
бъдат променени навреме, без да бъде 
забавен изборният процес“, казва Ри-
чард Хейсен, преподавател по право в 
Калифорнийския университет. Според 
него Конгресът няма да избере подобен 
вариант.

Важно е да се подчертае, че гласопо-
давателите не гласуват директно за кан-
дидатите. Всъщност с гласа си те упъл-
номощават електори, които избират 
президент и вицепрезидент по време 
на събранието на Електоралната коле-
гия. За да спечели изборите един от кан-
дидатите, той трябва да събере подкре-

пата на 270 електори.
В модерната история на американ-

ските избори събранието на Електорал-
ната колегия е всъщност церемония, на 
която се потвърждава изборът, напра-
вен от гласоподавателите. Тази година 
това ще се случи на 14 декември. Ако 
обаче спечелилият кандидат почине, 
това събрание ще е всичко друго, но не 
и рутинно.

А ако победителят 
почине след изборите

В 20-ата поправка на Конституцията 
е записано, че мандатът на настоящи-
те президент и вицепрезидент изтича 
на обяд на 20 януари, като няма дру-
ги уточнения в закона. В поправката се 
казва, че ако избраният за президент 
почине, избраният за вицепрезидент 
ще заеме мястото му.

Победителят от изборите не се обявя-
ва за избран президент, докато Конгре-
сът не преброи гласовете на Електорал-
ната колегия и обяви победител.

Какво се случва, ако победителят в 
изборите почине, преди Конгресът да е 
обявил победител?

„Това е най-лошият и най-объркващ 
момент. Конгресът ще трябва да реши 
какво да прави с гласовете за кандида-
та, който е починал“, казва Джон Фор-
тиър, директор на правителствените 
проучвания в Центъра за надпартийни 
политики.

Ако победителят почине преди съ-

бранието на Електоралната колегия, 
електорите могат да се обединят около 
заместник-кандидат, предложен от пар-
тията, вероятно кандидатиралия се за 
вицепрезидент.

Каква е ролята 
на Конгреса

Според 12-ата поправка на Конститу-
цията Конгресът има последната дума 
за това кой е избран за президент и ви-
цепрезидент. Парламентът на САЩ ре-
шава дали да приеме или отхвърли пос-
тановеното от Електоралната комисия 
за това дали някой от кандидатите е 
спечелил необходимите 270 гласа, за да 
стане президент.

Като възможност за ограничаването 
на властта на Конгреса е въведено пра-
вилото, постановяващо двете му кама-
ри да отхвърлят евентуалното пребро-
яване на гласовете на електорите. Ако 
двете камари не се съгласят, гласовете 
на електорите биват преброявани спо-
ред федералното законодателство.

Ако никой от кандидатите не успее да 
събере 270 гласа, Камарата на предста-
вителите избира президент, а Сенатът 
- вицепрезидент, след процес, описан 
подробно в Конституцията.

Определял ли е 
Конгресът победител

Конгресът на САЩ е определял побе-
дителите в три президентски вота, но 
последният случай датира отпреди 150 

години.
През 1800 г. Томас Джеферсън и Аа-

рън Бър получават по 73 гласа от елек-
торите. След шестдневен дебат и 36 гла-
сувания Джеферсън е обявен за третия 
президент на страната.

През 1824 г. Андрю Джаксън пече-
ли по-голямата част от гласовете на из-
бирателите, както и по-голямата част 
от тези на Електоралната колегия. Той 
обаче не успява да спечели необходи-
мото мнозинство от гласове, за да бъде 
обявен за победител във вота, в който 
участват четирима кандидати. В край-
на сметка Сенатът избира един от про-
тивниците му, Куинси Адамс, за шести 
президент.

Последната намеса на Конгреса дати-
ра от 1876 г. по време на битката между 
републиканеца Ръдърфорд Хейс и де-
мократа Самюел Тилдън. Тилдън пече-
ли повече гласове както сред избира-
телите, така и в Електоралната колегия. 
Републиканците обаче оспорват гласу-
ването в три от южните щати, тъй като 
електори от там дават глас за кандидата 
на демократите.

За да реши спора, Конгресът създава 
надпартийна комисия с членове на Ка-
марата на представителите, сенатори 
и съдии от Върховния съд. След като е 
взето решение федералните войски да 
бъдат изтеглени от Юга, с което се при-
ключва реконструкцията след Граждан-
ската война, комисията гласува в полза 
на Хейс

XСитуацията е безпрецедентна и изходът от нея не би бил ясен. Ето няколко възможни отговори

А ако кандидат-президент  
на САЩ не доживее изборите?

Сн.: АП/БТА
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Здравейте, скъпи приятели и чита-
тели! Продължаваме темата, която 
засегнахме преди седмица - бариери-
те, които ни пречат да успеем в инве-
стирането и как да ги прескочим.

К
акто вече говорихме в пред-
ната статия, голяма част от 
тези бариери са създадени 
от нашата психологическа на-
гласа и различните части от 

нашия мозък, които се контролират от 
моментните ни емоции много по-често, 
отколкото фактите и логическото обяс-
нение за нещата.

До този момент изяснихме три от шест-
те основни бариери, които ни пречат да 
инвестираме успешно. Нека си ги при-
помним:

– Нашите лични убеждения, които по-
някога не са обективни спрямо реалнос-
тта, в която живеем.

– Групирането на много пари в инвес-
тиционни активи от голяма група хора, 
което създава „пукащи“ се балони.

– Страхът от моментни загуби, който 
много често завладява съзнанието ни и 

ни спира да мислим логично.
Продължаваме с останалите три бари-

ери, които ни спират да достигаме нови 
върхове и могат да се окажат като опасни 
подводни камъни за нашия инвестицио-
нен успех.

Липса на финансово 
планиране

Една от най-големите заплахи за нас 
като инвеститори е емоцията, която по-
някога ни завладява да харчим пари за 
неща, които в краткосрочен план могат 
да ни „стоплят душата“, но в същото вре-
ме те ни отдалечават от истинските ни, 
дългосрочни финансови цели, които на-
истина имат значение.

За никого не е тайна, че днес живеем 
в общество, което е нетърпеливо - иска-
ме да притежаваме всичко веднага и да 
не се налага да чакаме за нищо. Желани-
ята ни са много, търпението ни е малко. 
А точно това е една от рецептите за фи-
нансов колапс, не само на индивидуално, 
но и на групово ниво. Лесният достъп до 
кредит ни помага да притежаваме много, 
но в същото време ни „заробва“ да пла-

щаме за дълго време и намалява възмож-
ността ни да спестяваме и да инвестира-
ме, както и контрола върху парите, които 
получаваме. 

Данните показват, че средностатисти-
ческият спестовен процент от 1959 годи-
на е бил малко под 9% от семейния доход 
за година. За жалост, в края на 2019-та 
този процент вече е паднал на 7.50% от 
годишния семеен доход.

Някои могат да поспорят с цифрите и да 
кажат, че сега цените са много по-високи 
и инфлацията е скочила драстично, но по-
вероятната причина според моите наблю-
дения е, че предлагането на нови и нови 
технологии, продукти и услуги е нарасна-
ло неимоверно много в последните две 
десетилетия и това влияе върху нашата 
спестовна и инвестиционна дисциплина.

Като резултат от намаляването на про-
цента, който спестяваме, данните показ-
ват, че 25% от хората между 55 и 64 г. 
нямат и стотинка заделена за пенсиони-
ране и ще разчитат изцяло на държавни-
те пенсии, колкото и малки да са те, ако 
все още ги има в следващите 20 години 
напред.

Други 24% от хората в тази възрастова 
група имат спестени по-малко от $50 000, 
което е крайно ниска сума за предстоя-
що пенсиониране в Америка като допъл-
нение към държавната пенсия, която не 
трябва да надвишава над 40% от месеч-
ния доход на пенсионерите по първо-
начален план, когато е била създадена 
системата. Тя е била замислена като спо-
магателна система, а не като място, от 
което да идват 100% от доходите на пен-
сионерите.

Като контраст от първите две групи, 
имаме 18% от хората, които са могли да 
си осигурят пенсионен влог над $500 000, 
и останалите 33% са някъде между двете 
групи от $50 000 до $500 000 в пенсион-
ни фондове.

Като заключение на тази точка, по мои 
наблюдения, много често не искаме да се 
лишим от

моментното удоволствие
да жертваме тази нова, красива кола или 
тази екзотична ваканция днес, за да мо-
жем един ден да имаме по-спокойни 
старини или по-светло бъдеще, защото 
много от нас не знаят дали въобще ще 
доживеем до момента, в който ще се по-
радваме на тези блага, осигурени от на-
шите лишения днес. И това понякога е 
истина, поне в 5% от случаите, защото 
по статистика в Америка 5% от хората не 
доживяват до пенсионна възраст.

Шансовете обаче са такива, че 95% 
от нас ще доживеят до пенсиониране, и 
това, което повечето ще открият там, е 
едно трудно съществуване, изпълнено с 
лишения, работейки да преживяваме до 
края на дните ни. Ако не променим нави-
ците си и се научим да жертваме малко от 
залъка ни днес, за да можем да ядем бял 
хляб и в годините напред, то много от нас 
ще бъдат обречени на трудности и лише-
ния.

Всеки от нас трябва да плати определе-
на цена - някои я плащат днес, лишавай-
ки се от нещо, за да могат да имат сигур-
ност утре, а други пък ще се наложи да я 
плащат до края на живота си. За тези, кои-
то все още имаме времето да избираме - 
нека направим съзнателно този избор 
днес и да приемем последиците от него 
в годините напред.

Надявам се информацията, която ви 
представих днес, да ви бъде полезна, и 
ако е така, моля, споделете я с хора, кои-
то мислите, че ще се възползват по най-
добрия начин от нея.

Това е от мен за днес. Ако имате въпро-
си или се интересувате от различните 
аспекти на финансовата част от жи-
вота, вие можете да си запазите час за 
консултация на директния ми телефон 
- (224) 522-2413 или на електронната ми 
поща - Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.
com. Въпросите, които четете, са зада-
дени от клиенти, с които съм работил 
по време на консултации в моя офис.

Вашите 
пари

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

Бариерите, които спъват 
успеха ни в инвестирането (III)

XВижте какви са подводните камъни и как можем да ги избегнем

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

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

http://bg-voice.com/
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Н
амирането на подходящия 
дом за покупка днес е едно 
от най-големите предизви-
кателства за потенциалните 
купувачи. С малкото пред-

лагани домове за продажба на пазара 
днес много хора започват да се чудят 
дали да не се обърнат към ново строи-
телство като един от вариантите в про-
цеса на търсене. Това е чудесен въпрос, 
който трябва да си зададете и вие, как-
то и това е един, който да погледнете от 
плюсовете и минусите в по-дълбок ас-
пект.

Ето няколко неща, които трябва да 
имате предвид, когато вземате най-до-
брото решение за семейството си и за 
това как да вложите парите си във веро-
ятно най-голямата покупка, която няко-
га ще направите в живота си:

Ново строителство 
(New Construction):

– Когато купувате нов дом, често мо-
жете да изберете по-енергийно ефек-
тивни опции, като например нови уре-
ди, нови прозорци, нов покрив и др. 
Всички те могат да помогнат за намаля-
ване на енергийните ви разходи, което 
може да доведе до значителни иконо-
мии в течение на времето. С програми 
като ENERGY STAR вашият дом също по-
мага за опазването на околната среда и 
намалява въглеродния отпечатък.

– По-ниската поддръжка, която идва с 
по-новия дом, е друга голяма полза. Ко-
гато имате нов дом, най-вероятно няма 
да имате толкова малко ремонти, като 
течащи кранове, капаци на прозорци и 
врати за боядисване, както и други до-

пълнителни задачи около къщата. С но-
вото строителство ще имате и опции за 
гаранция, които могат да покрият части 
от вашата инвестиция през първите ня-
колко години.

– Друга солидна полза за новото стро-
ителство е персонализирането на ваши-
те нужди. Искате ли входни помещения, 
уреди от неръждаема стомана (stainless 
steel appliances), плотове от гранит, по-
дове от твърда дървесина, офис или 
многофункционална стая за домашно 
обучение на децата ви? Тези елементи 
могат да бъдат персонализирани спо-
ред вашите специфични нужди по вре-
ме на фазата на проектиране. С вече съ-
ществуващ дом купувате нещо, което 
вече е завършено, така че ако искате да 
направите промени, може да се наложи 
да наемете изпълнител, който да ви по-
могне да подготвите дома във вид, годен 
за вас и за вашето семейство.

Съществуващ дом 
(Existing Home)

– Когато купувате съществуващо жи-
лище, можете да преговаряте с настоящ-
ия собственик на жилището за по-ниска 
цена, което обикновено не можете да 
правите със строителя, когато купува-

те директно от него. Строителите знаят 
цените на своите материални и всички 
строителни разходи и имат определена 
цена за модела, който купувате. Така че 
ако искате да преговаряте ценово, тога-
ва може би най-добрият вариант за вас 
ще бъде да закупите вече съществуващ 
дом.

– За много семейства наличието на 
утвърден квартал е също много важно. 
Някои купувачи искат да знаят съседи-
те си, дали районът е семейно ориенти-
ран, което ще даде и отговор дали това 
ще е най-подходящо за семейството им. 
Моделите на движение, като кои голе-
ми улици ще са в близост и колко без-
опасно ще бъде това за децата им, е от 
особено значение, преди да поемат ан-
гажимент да се обвързват дългосроч-
но. Когато купувате ново строителство, 
няма да имате пълен поглед над някои 
от тези подробности, докато всички 
къщи около вас не бъдат продадени.

– И накрая, времето влиза като част 
от „играта“. При съществуващ дом мо-
жете да влезете във владение на новия 
дом на основа на договора, по който сте 
се договорили с продавачите. При ново 
строителство трябва да изчакате къща-
та да бъде построена, което невинаги е 

конкретна дата. В зависимост от време-
то на годината, която купувате, и реги-
она, в който се намирате, времето също 
може да бъде фактор за времевата рам-
ка. Това е нещо наистина важно, което 
трябва да имате предвид, особено ако 
трябва да се движите по-рано, отколко-
то по-късно. През последните няколко 
месеца с COVID-19 и разпоредбите за со-
циално дистанциране някои области за 
ново строителство бяха забавени значи-
телно, което накара и доста хора да се 
ориентират към вече построен имот.

В заключение:
Независимо дали искате да си купи-

те новопостроен дом или такъв, който 
вече е построен, и двете са чудесни въз-
можности. Всеки от тях има своите плю-
сове и минуси и всяко семейство ще има 
различни обстоятелства, които опреде-
лят решението им. Ако имате въпроси 
и искате да научите повече за опциите 
в района, в който сте се ориентирали, 
нека се свържем днес, за да можете да 
се чувствате уверени във вземането на 
решение за следващия си нов дом.

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

Ако имате въпроси, свързани с тази 
или други мои статии досега, или въ-
обще с всичко, свързано с пазара на не-
движимите имоти, ще се радвам да ме 
потърсите, 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

Вечната дилема - „ново или 
старо“ строителство?

XВижте какви са плюсовете на двата варианта

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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В 
Остин, щата Тексас, очакват 
още затваряния на заведе-
ния. В Ню Йорк кметът пред-
ложи да спрат да работят част 
от ресторантите и малките 

бизнеси. В Сан Франциско се опасяват, 
че нормалността отпреди пандемията 
никога няма да се завърне. Така обоб-
щава положението на малкия бизнес в 
САЩ Bloomberg в свой анализ.

Малките фирми често се описват като 
сърцето на американската икономика. 
Те са работодатели на близо половина-
та от работната сила в частния сектор в 
страната и бяха тежко засегнати по вре-
ме на пандемията. Но въздействието на 
коронавируса е променливо в различ-
ните региони и то зависи от фактори 
като тежестта на ограничителните мер-
ки и местния микс от индустрии.

Пет месеца след началото на кризата 
с коронавируса в САЩ повечето фирми 
очакват, че има още много време, до-
като бизнесът се върне към нормално-
то си състояние, ако изобщо се върне. 
Това показва последното проучване за 
пулса на малкия бизнес, което е прове-
дено от Бюрото за преброяване на на-
селението на САЩ в периода между 9-и 
и 15-и август.

На национално ниво близо една тре-
та от компаниите твърдят, че са усетили 
тежък негативен ефект от пандемията. 
Една на всеки 20 фирми очаква да пре-
крати дейността си за постоянно през 

следващите шест месеца.
Все пак цялостната картина показва

определени разлики 
по региони

През седмицата преди проучване-
то 4.2% от малките фирми в Сан Хосе и 
3.8% от тези в Сан Антонио твърдят, че 
са затворили поне един офис, докато в 
национален мащаб делът на тези фир-
ми е 1.3%.

А по отношение на очакванията за 

следващите шест месеца бизнесът в Ос-
тин, Тексас – център на нощния живот, 
който бе ограничен заради мерките за 
социална дистанция, показва най-висо-
ките нива на тревожност.

Проучването установява, че едва 3% 
от фирмите са пропуснали плащане по 
заем след 13-ти март, когато президен-
тът Доналд Тръмп обяви извънредно 
положение. Най-високите нива на за-
труднение от страна на фирмите по по-
гасяване на дълг са установени в някол-
ко градски района на индустриалния 
Североизток. Най-висок дял на фирми с 
подобни опасения е в Питсбърг.

Но от друга страна, почти 10% от фир-
мите в цялата страна твърдят, че са про-
пуснали поне едно плащане на наем, 
комунални услуги или заплати, а в Ню 
Йорк процентът е почти два пъти по-ви-
сок.

Междувременно бе отчетено, че

потребителското 
доверие се е сринало

до шестгодишно дъно. Това показва, че 
американските граждани стават все по-
песимистично настроени заради висо-
ката безработица, анализира Bloomberg.

Индексът на потребителското дове-

рие в страната спада до 84.8 пункта от 
ревизираните 91.7 пункта през предход-
ния месец. Това е под предишния мини-
мум от началото на пандемията от 85.7 
пункта през април, става ясно от публи-
куваните във вторник данни.

Според доклада на Conference Board 
се очаква непостоянно икономическо 
възстановяване, което носи риск за 
преизбирането на президента Доналд 
Тръмп за втори мандат, тъй като амери-
канските граждани се сблъскват с висо-
ка безработица и несигурност относно 
бъдещите стимули на Фед. Междувре-
менно новите стимули за запазване на 
заетостта достигнаха късно до амери-
канците. Също така потребителското до-
верие остава далеч под нивата отпреди 
кризата, което подчертава дълбочината 
на нанесените от пандемията щети вър-
ху икономиката.

„Разходите на потребителите се въз-
становиха през последните месеци, но 
нарастващите опасения сред потре-
бителите относно перспективите пред 
икономиката и тяхното финансово бла-
гополучие вероятно

ще предизвикат 
охлаждане на разходите

през следващите месеци“, коменти-
ра Лин Франко, старши директор в 
Conference Board.

Всъщност анкетираните в проучване-
то посочват, че има по-малка вероятност 
да правят големи покупки през следва-
щите месеци. Делът на потребителите, 
които планират да закупят големи до-
макински уреди, спада до 44.8%, което е 
най-ниското ниво от 2015 г. насам. А де-
лът на хората, които се готвят да си купят 
автомобил, намалява до 9.7%.

Делът на потребителите, които твър-
дят, че трудно могат да си намерят рабо-
та, се увеличава до 25.2% от 20.1%. Бли-
зо 30% от потребителите споделят, че 
очакват по-добри икономически усло-
вия след шест месеца. През юли такива 
очаквания имаха 31.6%.

Пандемията и малкият бизнес 
в САЩ. Къде е най-тежко?

XЕдна на всеки 20 фирми в страната очаква да прекрати 
дейността си за постоянно през следващите 6 месеца

Сн.: Bloomberg

Сн.: Bloomberg

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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Трюдо дава помощ на най-
засегнатите от пандемията
Премиерът Джъстин Трюдо обе-

ща повече подкрепа за местните 
здравни звена в нововъзникнали-

те огнища на COVID-19 в Канада. В някои 
от тях тестванията изостават, а система-
та за проследяване на контакти не може 
да се справи с броя на новите случаи, 
за които се съобщава. Трюдо каза пред 
репортери, че правителството е подписало споразумения с Алберта, Онтарио 
и Квебек за предоставяне на федерални чиновници, които да помогнат на тези 
провинции.

Учениците и учителите  
в Квебек с маски и в час

Учениците и учителите в Квебек, чи-
ито училища попадат в така наре-
чената червена зона, ще трябва 

да носят предпазни маски дори по вре-
ме на часовете. Това обяви министърът 
на образованието на провинцията Жан 
Франсоа Роберж. Изключение ще се 
прави само за часовете по физическо. 

Учителите също ще са длъжни да са с маски както в часовете, така и в зоните, за-
пазени само за преподаватели. Тази мярка ще бъде в сила в продължение на 20 
дни, след което здравните власти ще оценят резултатите от нея.

Канада изпраща с държавно 
погребение Джон Търнър
Канадското правителство организи-

ра държавна церемония по изпра-
щането на бившия премиер Джон 

Търнър. Той почина на 19 септември на 
91 години. Около 170 души са поканени 
да присъстват на поклонението в бази-
ликата Сен Мишел, която наскоро бе ре-
монтирана.Организаторите съкратиха 
списъка на поканените заради панде-
мията от коронавирус. Търнър присъства десетилетия в политиката като минис-
тър на правосъдието, а също и на финансите, преди за кратко да стане премиер 
през 1984 г.

Възпитател в детска градина 
в Монреал насилил деца

Възпитател в детска градина в Мон-
реал призна пред съда, че е наси-
лил сексуално две малки моми-

ченца, за които се е грижел. Случаят е 
отпреди 2 години. Чарлз Сир се възполз-
вал от обедната почивка, за да извърши 
сексуално докосване на 4-годишните 
деца. Разследването срещу него започ-

нало през 2018 година, когато едното от момиченцата доверило на майка си за 
действията на 35-годишния мъж. Сир си признава пред полицията, че често е до-
косвал момиченцата под дрехите им, а към края дори го правел всеки ден.

Учен от университета в 
Алберта с Нобел за медицина
Учен от университета в канадската 

провинция Алберта взе Нобел за 
медицина. Майкъл Хотън раздели 

наградата с двама американци - Харви 
Алтер и Чарлс Райс. Наградата е за ро-
лята им при откриването на вируса на 
хепатит C от края на 70-те години на ми-
налия век. Според Нобеловата коми-
сия пробивът е направил възможно създаването на кръвни тестове и лекарства, 
които са спасили „милиони животи“. „За първи път в историята болестта може да 
бъде излекувана, което създава надеждата, че вирусът на хепатит С ще бъде пре-
махнат“, се казва още в изявлението на комисията.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Докато здравните власти в САЩ 
се чудят трябва ли AstraZeneca 
да възобнови клиничните из-
питания на ваксината срещу 
коронавируса, остават без от-

говор ключови въпроси за неврологич-
ните заболявания, които се появиха при 
участници в изследването, получили ин-
жекция от експерименталната ваксина. 
Изпитанията в САЩ бяха спрени за две 
седмици и сега наблюдаващите органи 
трябва да изяснят дали тези заболява-
ния са случайни, или са свързани с вак-
сината. AstraZeneca и нейният партньор 
Оксфордският университет вече пред-
ставиха различни отчети за заболелите 
доброволци. Това пише в свое обширно 
разследване CNN.

Според съобщенията на AstraZeneca е 
известно, че при първия разболял се до-
броволец се наблюдава недиагностици-
ран случай на „множествена склероза“, 
но информацията на сайта на Оксфорд-
ския университет съобщава за добро-
волци, при които са се развили „нео-
бясними неврологични симптоми". От 
компанията заявиха, че при втория до-
броволец се е проявило и „необяснимо 

заболяване.“ 
Във вътрешен документ на компания-

та, отбелязан като „изходен". се казва, че 
в определен момент при жена доброво-
лец е диагностицирано рядкото невро-
логично заболяване „напречен миелит“.

На сайта на Оксфордския университет 
бе публикувана информация, че е малко 
вероятно заболяванията на добровол-
ците да свързани с „поставянето на вак-
сината". 

Случайност или не?
Представители на Оксфордския уни-

верситет и AstraZeneca са отказали да 
отговорят на конкретни въпроси за раз-
личните версии на заболяванията при 
участниците в клиничните изследвания. 
Оксфордският университет обръща вни-
мание на това, че „към 12 септември в 
рамките на провеждането на изпитани-
ята ваксината е била въведена на около 
18 хиляди души. При провеждането на 
мащабни изпитания, подобно на това, 
може да се очаква, че при част от учас-
тниците ще се появи неразположение. 
За осигуряването на максимална безо-
пасност всеки такъв случай трябва да 

бъде добре изучен.“
Двете организации отклоняват кон-

кретните въпроси и отказват подробна 
информация по случаите на заболелите 
доброволци.

Представител на Оксфордския уни-
верситет обясни пред CNN, че участни-
ците в тестовете ще продължават да 
получават информация, която ще се раз-
крива само в съответствие с проведени-
те клинични изпитания и нормативни 
стандарти. „От AstraZeneca заявиха, че 
„за осигуряването на целостта на изпи-
танията и защитата на правата на непри-
косновеност на личния живот на пациен-
тите, участващи в изпитанията, в случай 
на поява на сериозни странични реак-
ции, цялата информация се съобщава на 
независими комитети по мониторинг на 
безопасността за данните и здравните 
органи“. От компанията съобщиха, че съ-
битията се оценяват от страните с тече-
ние на времето, в зависимост от появата 
на допълнителна информация.

Първият заболял 
доброволец

В началото на септември AstraZeneca 
и Оксфордският университет съобщи-
ха за два случая на неврологични забо-
лявания. В уведомително писмо, изпра-
тено до участниците в изследванията, 
Оксфордският университет споменава 
за „доброволци“, при които са се раз-
вили симптоми на неврологични забо-
лявания, но не посочват броят им. На 
въпрос на CNN у колко участници в из-
следванията са се появили симптоми на 
неврологични заболявания AstraZeneca 
и Оксфордският университет отказаха 
да отговорят. Първият случай, за кой-
то CNN знае, е от юли месец. За състоя-
нието на доброволеца се е мълчало до 
9 септември, когато в електронно пис-
мо на AstraZeneca до CNN е отбелязано, 
че при пациент е установен „недиагно-
стициран случай на множествена скле-
роза.“ След това през юли е направено 
кратко спиране на изпитанията, за да се 
преразгледат мерките за безопасност-
та им. После независима група от екс-
перти е стигнала до извода, че дадени-
ят случай не е свързан с изпитанието 
на ваксината, пише още в електронно-
то писмо. В по-стара версия на уведо-
мителното писмо, изпратено на учас-
тниците в изпитанията, се посочва друго 
неврологично заболяване. Според уве-
домително писмо към участниците от 
12-ти юли, регистрирано в ISRCTN - база 

данни с документи, отнасящи се до кли-
нични изпитания, е известно, че добро-
волецът, взел участие в изпитанията, е 
развил симптоми на „напречен миел-
ит“ (възпаление на гръбначния мозък.) 
От информация от уведомително писмо 
към участник, датирано месец по-късно, 
се съобщава, че доброволецът е развил 
симптоми на неврологично заболяване 
и че този доброволец по-късно е диаг-
ностициран с „несвързано с това невро-
логично заболяване.“

Прозрачност срещу 
неразгласяване на 
информация

В последните писма към участниците 
се казва, че случаите на поява на заболя-
вания при доброволците са били разгле-
дани от независими експерти и са отбе-
лязани като малко вероятни, както и че 
липсват доказателства, за да може да се 
твърди с увереност, че появата на забо-
ляванията е свързано или не е свърза-
но с въвеждането на ваксината. Само че 
липсват обяснения за това по какъв на-
чин експертите са стигнали до този из-
вод. Доктор Пол Офит, инфекционист от 
университета в Пенсилвания, заявява, че 
AstraZeneca и Оксфордският универси-
тет трябва да обяснят защо тези заболя-
вания не са свързани с въвеждането на 
ваксината. Крумхолц, лекар от универ-
ситета в Йейл, е на същото мнение: „На 
стотици милиони хора можем да пред-
ложим да се ваксинират именно с тази 
ваксина, непълната информация за за-
боляванията ще предизвика съмнения. 
На тях им е необходимо доверието на 
хората към провеждания процес.“

По време на Световния икономиче-
ски форум генералният директор на 
AstraZeneca Паскал Сорио обясни, че 
компанията му обсъжда въпроса за обе-
ма на информацията, която може да 
бъде разкрита: „Разбира се, ние разглеж-
даме възможността за обсъждане с дру-
ги компании на обема на информация, 
която можем да разкрием, без да нару-
шим конфиденциалността на пациен-
тите, а така също и без да има щети за 
превеждането на самото изследване". 
„Трябва прекалено много да обичате 
теориите на заговора, за да смятате, че 
всички регулаторни органи в света ще 
се съгласят да подкрепят ваксина, която 
да е опасна и неефективна. Хората тряб-
ва да признаят, че рано или късно ще се 
наложи да се доверят на някого“, допъл-
ва още Сорио.

Тайнствените болести на 
ваксината на AstraZeneca
XИзпитанията предизвикват все повече въпроси, които остават без отговор
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У
лтравиолетова лампа с озон 
ще бори вирусите и бактери-
ите в устната кухина. Устрой-
ството вече е патентовано от 
изобретателите му - двама 

електротехници от Велико Търново - Пе-
тко Ганчев и Марин Млеченков. Индук-
тивно захранваната лампа може да бъде 
включена и в борбата с коронавируса, 
разказаха те пред БТА.

„По същество това е система, коя-
то може да се използва превантивно в 
борбата срещу коронавируса“, каза Пе-
тко Ганчев. Устройството може да бъде 
ефективно между 7 и 10 дни след зара-
зяването, както и да предпазва от зара-
зяване в същия срок след превантивна 
употреба, смятат изобретателите.

„Апаратът е вид гермицидна лампа 
с 254 нанометра дължина на вълната. 
Подобен тип лампи се използват и към 
този момент при дезинфекция в болни-
ци, зъболекарски кабинети, козметични 
студия, за които е нужна стерилна среда 
от най-висок тип“, подчерта Ганчев.

„В нашето изделие ползваме само 
стъкления балон на лампата и по индук-
тивен път увеличаваме напрегнатостта 
на полето при йонизацията на газа. Из-
точникът на тока е от бубина, която из-
лъчва около 50 киловолта. Целта е да се 
получи ултравиолетова светлина

без външно захранване
с кабели“, посочи той.

„Честотата е до 700 килохерца, която е 
безопасна за човешкото тяло. Апарату-
ра с подобна честота се ползва при коз-
метични процедури, в рехабилитацион-
ни и възстановителни манипулации. 
Ефектът на гермицидните лампи е бил 
изследван още от преди 50 години, от-
тогава те се ползват за дезинфекция на 
помещения и инструменти срещу бакте-
рии и вируси и при дейности, изисква-
щи висока степен на стерилност“, при-
помни Ганчев.

Днес обаче се срещаме с нещо мно-
го по-различно от стандартните вируси. 
Според него все още няма клинични из-
питания за продължителността на опти-

малното време, в което тези лампи могат 
да бъдат приложими срещу COVID-19.

По думите му е необходимо изследва-
не на това времетраене, което може да 
бъде направено в международно при-
зната сертифицирана лаборатория от 
типа S-4. Няколко са лабораториите в 
големите изследователски институти по 
света, които могат да направят подобно 
изследване, което обаче струва скъпо, 
но е нужно, предвид усилията на цяло-
то човечество за справяне със заразата, 
уточни той.

„При липсата на такива клинични из-
питания, свързани с времетраенето на 
облъчването, които са изключително 
скъпи, изобретателите не могат да реа-
лизират патентованото изделие в про-
дукт, който да бъде за масова употреба 

и да влезе в продажба, за да подпомог-
не битката срещу COVID-19“, подчерта 
Ганчев.

След като вече промишленият об-
разец е регистриран в патентното ве-
домство, на базата на получената до-
кументация, двамата изобретатели със 
съдействието на юристи ще кандидат-
стват по европейска програма за започ-
ване на подобно производство. В тех-
ния проект специален акцент ще бъдат 
клиничните изпитания за безопасната 
мощност на лампата, за разстоянието, 
от което може да действа върху повърх-
ностите и в кухините, предвид тяхната 
площ и обем, както и за времетраенето, 
което е нужно, посочи Ганчев.

Международно призната лаборато-
рия 

може единствено след 
клинични проучвания 

да каже какви са адекватните параме-
три, за да бъдат приложими ефективно 
гермицидните лампи в условията на но-
вия коронавирус, подчерта изобретате-
лят.

„Ако българска, европейска институ-
ция или организация съдейства за из-
вършването на такова изследване, то 
това ще бъде в помощ на всички, които 
произвеждат подобна апаратура, съот-
ветно и за хората, които ще знаят какъв 
ефект да очакват“, посочи Ганчев. Той 
подчерта, че голямата цел е патентова-
ното изделие, след необходимите про-
цедури, да бъде произвеждано в Бълга-
рия.

Българи изобретиха уникална 
лампа за уста срещу COVID-19
XТя вече е патентована и чака европейско финансиране за масово производство

Петко Ганчев показва уникалната лампа.

Сн.: „Монитор“

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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„Не говоря за своя метод 
за справяне с дрогата - с 
това започва интервюто 
си пред „Труд“ д-р Ивай-
ло Димитров. - Този ме-

тод все още няма аналог в света след 
десетки години работа по него. С което 
само си създавам проблеми. Предпочи-
там да ме оставят на мира да си работя. 
Да измъкнеш един човек от лапите на 
дрогата е равносилно на това да спасиш 
един живот, а при мен са хиляди. Така аз 
следвам Хипократовата си клетва и така 
виждам своята мисия в живота.“

Резултатите от работата му са нечува-
ни, направо „скандални“ за колегите му, 
смее се той. Напълно отхвърлят дрога-
та около 90% от пациентите му, като ос-
тават „чисти“ и след първите критични 5 
години. При успеваемост по другите ме-
тоди в световен мащаб до десетина про-
цента. Спасил е хиляди зависими у нас и 
по света. В България те са 6000, в чужби-
на - около 4000 - от цяла Европа, Русия, 
Щатите, Африка, много от Индия, Китай. 
По неговия метод са изградени и рабо-
тят 4 клиники в Индия, в градовете Дел-
хи, Калкута, Бангалор и Кочин. Въпреки 
това д-р Димитров води непрекъсна-
та борба - с бюрокрацията, с лекарите, 
с песимизма и неприемането на мето-
да му.

Защо не клиника 
в България?

„Защото с няколко поредни правител-
ства се борих да изградим такава - без 
успех. Но аз си продължавам да леку-
вам“, казва докторът. Затова пък през 
това време славата на метода му се носи 
навсякъде по света. Канят лекаря на вся-
какви симпозиуми и конференции. На 
една такава среща през 2010 г. индийски 
специалисти му предлагат да представи 
уникалната си система. Изграждат пър-
вата в света клиника за лечение на нар-
козависими по метода на д-р Димитров 
в град Бангалор в южния индийски щат 
Керала. Днес името на д-р Димитров се 

слави из цяла Индия с 4-те клиники, из-
градени по метода му – позитивна пси-
хотерапия, комбинирана с хомеопатия и 
медитация.

Как един европеец пробива в страна, 
в която източните методи на лечение са 
най-развити? „Хомеопатия и аюрведа 
са основна част от холистичната меди-
цина, наложена в държави като Индия, 
където 90% от хората са изключително 
бедни и не могат да си позволят скъпи 
лекарства“, казва лекарят. Той е силно 
впечатлен от жестовете на благотвори-
телност на индийските богаташи. Кога-
то някой от тях или техните деца е изле-
куван от зависимостта по метода на д-р 
Димитров, те освен 
че заплащат за ле-
чението си, оставят 
чекове с огромни 
суми. А волята на да-
рителите е средства-
та да се насочат към 
лечението на бедни 
индийци. Един такъв 
чек е достатъчен за 
лечението на 50 бе-
дни наркозависими. 
„Такова нещо в Бъл-
гария не съм видял, 
за съжаление“, казва 
с въздишка лекарят.

От завършване-
то си на Медицин-
ския университет в 
София през 1998 г. 
53-годишният д-р Димитров не е спрял 
да се учи. Вече му е трудно да изброи 
специализациите, през които е минал. 
Психиатрия и хомеопатия, работа със 
зависими от психоактивни вещества в 
Бон, групова динамика и позитивна пси-
хотерапия в Петербург, фамилно кон-
султиране в Стокхолм, овладяване на 
стреса в Тбилиси и много други. Препо-
давател е по хомеопатична терапия за 
лекари и фармацевти в медицинските 
университети в София, Пловдив, Варна, 

Плевен и Истанбул. Участвал е в добро-
волчески програми и благотворителни 
акции.

И въпреки 
световната слава

продължава да живее скромно със се-
мейството си в малък апартамент в род-
ния му град Бургас. Казва, че това е въ-
прос на осъзнат личен избор.

Преди 22 години д-р Димитров за 
първи път стига до идеята, че хомеопа-
тията може да се приложи за лечение на 
наркозависими, и започва да работи по 
своя индивидуална система, като включ-
ва и позитивна психотерапия и медита-
ция. Лечението е строго индивидуално, 
той съобразява терапията с вида на упо-
требявания наркотик и с личните харак-
теристики.

Най-важното за лечението според д-р 
Димитров обаче е любовта – зависимият 
да почувства, че е обичан от лекаря си 
и от близките. Категоричен е, че имен-
но усещането за липсата на достатъчно 
любов тласка хората към наркотиците и 
към всички останали зависимости. За-
това психиатърът провежда разговори 
с родителите и партньорите на зависи-
мите. Това също отличава метода му от 
повечето познати досега, при които за-
висимият е изолиран от своите близки в 
клиники или наркокомуни.

За „Труд“ д-р Димитров прие да от-
крехне вратичката към „кухнята“ на ме-
тода си. Най-„скандалното“ в него е, че 
лекарят „хвърля“ пациентите си в най-
дълбокото. Оставя ги да се борят с про-
блема си в средата, която ги провокира 
да посегнат към дрогата, а не в изолира-
на среда, създаваща им усещането, че 
едва ли не проблемът вече не съществу-
ва. Но в момента, в който те излязат в ре-
алния свят, проблемът се стоварва вър-

ху тях със скоростта на светлината.
При д-р Димитров успехът се счита 

за успех, когато наркозависимият се е 
справил в средата, която го провокира. 
А това изцяло променя световния под-
ход към лечението на наркомании, каз-
ва лекарят. Винаги зависимите са водени 
от близките си - родители или партньо-
ри. И винаги в началото има едно - „Ох, 
този сега какво ми се прави на интере-
сен, ще ми дава акъл ли?“. Наблюдава ги 
на първите 3 срещи. Когато се отпуснат 

С уникален метод: Българин спасява 
почти всеки зависим от дрога

БОРЯНА АНТИМОВА

XПо уникалния метод на д-р Ивайло 
Димитров работят 4 клиники в Индия

„Щастлив съм!“ - д-р Димитров на фона на своята клиника мечта в Бангалор.

С колеги от Франция и Англия, включили се в екипа му в клиниката в Бангалор, Индия.

Със свой индийски колега.
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и решат да му се доверят с желанието да 
се променят, той е насреща.

Как се преборват в „отровна“ среда, в 
която някой около тях си бие инжекции 
или

шмърка „пътечка“ кокаин
„Много е важно в началото да си съз-

дадеш своя територия на безопасност“, 
обяснява докторът. Не да се заключиш 
вкъщи за 3 месеца, но контактът ти да 
бъде само с хора, на които се доверя-
ваш. Когато се научиш да контролираш 
част от външния свят, започваш да но-
сиш отговорности и наистина да кон-
тролираш живота си.

На първата среща докторът им по-
дарява символично ключа „ОК“. Казва 
им, че ако искат да преминат от света 
на илюзиите - наркотиците - в света на 
реалността, този ключ ще заключи вра-
тата между двата свята. Като „ОК“ озна-
чава „отговорности и контрол“. Терапия-
та е изключително кратка, 6 месеца. „Не 
искам да губя живота - моя и на пациен-

тите си, като години наред се убеждава-
ме в разни неща. След 6-те месеца има-
ме контакти постоянно. Те имат по една 
криза първата, третата и петата година. 
Вече знаят за провокациите и как да ги 
преодоляват, държат се за нас и когато 
излезе проблем, търсят начини за спра-
вяне.“

„Всичко в този свят е енергия и обмя-
на на енергия - казва лекарят. - Всички 
болести и зависимости възникват в ре-
зултат на небалансирана енергия. Това 
се опитвам да обясня на моите паци-
енти - че първо трябва да балансират 
собствените си енергии. И ги уча как да 
го правят. Индийците например те по-
срещат с ръце, скръстени пред гърди-
те си, и усмихнато ти казват „намасте“, но 
всъщност говорим за нещо много прос-
то. Те ти казват: „Аз съм балансиран, 
бъди и ти“.

Допреди 2-3 години всички колеги го 
гледат като откачен. Не говори като ле-
кар, учил традиционна медицина. Но 
отскоро е щастлив, че е събрал около 

себе си екип от млади, от-
ворени към провокаци-
ите лекари психиатри и 
психолози. Обучават за-
висимите да поемат от-
говорност за собствения 
си живот и здраве, а те 
са техни учители и мен-
тори. Поддържат контакт 
с всичките си пациенти. 
Веднъж седмично про-
веждат медитации. От-
белязват заедно „втората 
рождена дата“ на пациен-
тите си - от деня, в който 
са останали чисти, и броят 
годините, в които са усто-
яли на изкушението.

Екипът на д-р Димитров 
вече е обхванал всички 
зависимости - от алко-
хол, тютюнопушене, ха-
зарт, компютърни игри. 
А също и двете крайно-
сти на зависимостта от 
храна. Едната е хиперфа-
гията, или поемането на 
огромно количество хра-
на. В другата крайност са 
анорексиите и булимиите, 
или отвращението от хра-

ната и усещането за вина, когато хората 
се хранят.

Интересното е, че д-р Димитров няма 
проблеми с разпространителите на дро-
га. „Даже напротив, те идват да се леку-
ват при мен, водят и децата си. Естест-
вено, аз съм лекар и съм длъжен да 
лекувам всеки нуждаещ се. Комично е, 
да. То да се смееш ли, да плачеш ли“, каз-

ва лекарят.
Големите му проблеми идват от дру-

гите лечители, които одират кожите на 
наркозависимите и семействата им. До-
като лечението при д-р Димитров е мно-
го евтино.

„За съжаление, аз и колегите ми мо-
жем да помогнем едва на 1% от наркоза-
висимите в България“, казва с въздишка 
лекарят. Затова създава онлайн плат-
форма, един своеобразен „университет 
на живота“, и я е нарекъл „Дървото на 
живота“. В него корените са силните ни и 
слаби страни, нашата обърканост, стра-
хове, тревожности, трудните моменти.

В стеблото са нашите защитни меха-
низми. Как устояваме на провокациите 
на външния свят в семейството си, във 
външната среда, и как се справяме. Но 
без да изграждаме бетонна стена между 
себе си и хората, а като създаваме мно-
го гъвкава среда, в която да реагираме 
бързо и без да хабим прекалено много 
енергия. В короната на дървото са така 
наречените от психолозите осъзнато-
сти. Или въпроси от типа „Ако аз съм 
уникален човек, кое ме прави по-разли-
чен от другите? Как обществото и све-
тът да разберат за мен и как да бъда удо-
влетворен?“. „Шеговито наричам това 
„Вкуса на живота“, казва лекарят.

„Награди? О, толкова много награди, 
но не желая да се споменават - катего-
ричен е лекарят. - Имам страшно много 
дипломи в живота, но в кабинета си съм 
закачил една-единствена рамка. Мои 
пациенти през 2012 г. ме разплакаха на 
Коледа с един сертификат. Кръстили са 
една звезда „Доктор Ивайло Димитров“. 
Тя е в съзвездие Дева и в следващите 
100 години ще носи моето име.“

Д-р Димитров с колеги от клиниката в град Бангалор, Южна Индия, изградена по неговия метод.

Вълнуваща среща с Хорхе Букай.

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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Великобритания „пропусна“ 
16 000 случая на COVID-19

Във Великобритания избухна скан-
дал, след като стана ясно, че 16 
000 случая на диагностицирани с 

COVID -19 не са били обявени публич-
но заради техническа грешка. Грешката 
обясни обявените за неделя 22 961 нови 
случая на диагностицирани с коронави-
рус. Това механично изравняване даде 
повод за нови критики към правител-
ството. Според данните най-тежко е положението в северозападната част на Ан-
глия, където броят на случаите, съобщени за седмицата до 1 октомври, се е уве-
личил с 92,6%.

Киргизстан анулира изборите 
заради улични протести

Централната избирателна комисия 
(ЦИК) на Киргизстан анулира ре-
зултатите от произведените в не-

деля парламентарни избори след избух-
налите вчера в страната протести. „Във 
връзка с многочислените нарушения в 
хода на гласуването, бе решено избори-
те да бъдат признати за недействител-
ни“, посочват от пресслужбата на изби-

рателната комисия. Един човек бе убит и 590 ранени при сблъсъците в страната. 
Хиляди хора излязоха на улицата, щурмувайки административни сгради.

ЕК започва да се готви  
за Brexit без споразумение
Европейската комисия започва да се 

готви за напускане на Великобри-
тания без споразумение. Брюксел 

смята, че съществува сериозен риск от 
провал на преговорите за бъдещите от-
ношения, обяви зам.-шефът на ЕК коми-
сия Марош Шефчович, който е с ресор 
Междуинституционални отношения и 
перспективи. „В тази връзка се активи-
зира подготовката на институциите и държавите - членки от ЕС, за Brexit без спо-
разумение“, допълни той. 100 дни преди излизането на Лондон преговорите са 
далеч от приключване.

Трансджендър стана 
вицепремиер на Белгия

Петра де Сутер стана първият тран-
сджендър министър и най-ви-
сокопоставеният трансджендър 

политик в Европа. Тя е назначена за ви-
цепремиер на Белгия от Фламандската 
партия на Зелените, както и за министър 
за държавните предприятия и държав-
ното управление. Де Сутер е гинеколог 
и ръководител на катедрата по репро-

дуктивна медицина в университета в Гент. Известна е и с това, че се бори за пра-
вата на ЛГБТ хората, и по-специално на трансджендърите.

Навални в интервю: Отровиха 
ме, защото съм заплаха
Критикът на Кремъл Алексей Навал-

ни даде продължило повече от два 
часа видеоинтервю за руски бло-

гър в социалната мрежа YouTube. Това е 
първата му поява във видео, след като 
беше изписан от берлинска болница. 
Навални каза, че здравословното му 
състояние доста се е подобрило. Той из-
рази убеждение, че руските разузнава-
телни служби са го отровили с нервнопаралитично вещество, защото властите 
го смятат за заплаха преди изборите догодина. 

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/


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

7 - 13 октомври 2020 г. 29

Б
орис Джонсън е известен с 
многото си афери с жени, с ня-
колкото си брака, шестте си 
официални деца и вероятно 
няколко неофициални. При 

една от романтичните си връзки с аме-
риканска бизнесдама той дори й пред-
ложил да създадат заедно ски център в 
България или пък да станат политически 
тандем в Ню Йорк.

За това разказва самата Дженифър 
Аркюри в книга, разкриваща защо бри-
танският премиер има толкова много 
любовни връзки. Тя е написана от раз-
следващия журналист Том Бауър, който 
е автор на редица неоторизирани био-
графии, включително на Робърт Максуел 
и Доди ал Файед.

Дженифър Аркюри се появява в жи-
вота на Джонсън, докато е кмет на Лон-
дон и за втори път е изгонен от съпру-
гата си Марина Уилър от семейния дом, 
разказва „24 часа“. Причината е скандал, 
стигнал и до съдебно дело, което доказ-
ва, че политикът е баща на извънбрачно 
дете на изкуствоведката Хелън Макин-
тайър.

По това време американската бизнес-
дама изпитвала трудности да пробие с 
бизнеса си в Лондон и търси подкрепа 
от кмета. Той пък от своя страна имал 
нужда от някой да го успокои. Според 
нея обаче

Джонсън е един 
неромантичен мъж

който не може да обича жените по на-
чин, по който те желаят.

Затова и тя решава да сложи край на 
отношенията им, заради които премиер-
ът дори бе проверяван за конфликт на 
интереси, след като се разбра, че амери-
канката е получила 126 000 паунда об-
ществени средства.

74-годишният писател и автор на кни-
гата разговарял с голяма част от бивши 
партньорки на Джонсън, близки сътруд-
ници, приятели и с неговата майка Шар-
лот в търсене на отговор за разюздания 
сексуален живот на политика. Стигнал до 

заключение, че Борис копира поведени-
ето на баща си Стенли, който често изо-
ставял семейството, докато обикалял по 
света по служебни задачи и до съпругата 
му достигали информации за негови из-
невери. При една от разправиите им по 
този въпрос той даже й счупил носа и се 
наложило тя да постъпи в болница. След 
това пък дълго се лекувала от психиче-
ски проблеми, преди да реши да се раз-
веде с него. Пред „Дейли мейл“ приятели 
на семейството потвърждават, че е има-
ло такъв инцидент през 70-те години, но 

той бил изолиран случай и в брака им не 
е имало непрекъснато насилие.

В книгата се цитира и признание на са-
мия Джонсън пред приятел след поре-
ден скандал за негова авантюра: „Прадя-
до ми имаше четири съпруги.

„Не разбирам защо 
трябва да съм верен“

Майка му Шарлот пък смята, че пре-
любодейството му е точно като това на 
баща му.

Борис Джонсън има зад гърба си два 

развода, които се случват, докато други 
жени вече са бременни от него. Така ста-
ва през 1993 г., когато се разделя с пър-
вата си съпруга Алегра Мостин-Оуен. 
Тази година той сложи край на 25-годиш-
ния си брак с Марина Уилър, с която имат 
четири деца, дни преди да бъде обявено, 
че приятелката му Кари Симъндс очаква 
бебе и двамата вече са сгодени. С раж-
дането на последния син наследниците 
на Борис Джонсън станаха шест, но как-
то често се шегуват медиите на Острова, 
толкова са само официалните.

Борис Джонсън ухажвал US 
бизнесдама с инвестиране в BG
XДругата му оферта към Дженифър Аркюри била да станат политически тандем в Ню Йорк

Сн.: ohu.az

https://taniasells.com/
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В 
седмицата, в която поредни-
те двама руски шпиони бяха 
изгонени от България, слу-
чайно или не се случиха още 
две, наглед нямащи нищо 

общо събития. Разследваният за шпио-
наж лидер на русофилското движение 
Николай Малинов обяви, че до края на 
годината ще оглави политическа пар-
тия. Идеологията й ще бъде основа-
на на същите принципи като неговата 
неправителствена организация. Шест 
американски бойни самолета F16 пък 
взеха участие във военновъздушното 
учение „Тракийска пеперуда“ от 18 до 
25 септември. То се провежда ежегод-
но от 2016 г., откогато според данните 
на прокуратурата руските търговски 
аташета са издирвали секретна военна 
информация за българските въоръже-
ни сили.

Какво е общото 
между всичко това?

Подозира се, че шпионите на Москва 
с дипломатически имунитет в България 
са около 60, а разузнавачите с пагон – 
около 200-300 души в страната, пише 
„168 часа“. А колко са доброволците 
от българска страна, никой не може да 
каже. Всичко това се следи от ДАНС.

Руската тема никога не е била по-ак-
туална. Факт е, че Кремъл не се е отка-
зал от желанието си да държи страната 
в сферата на своето влияние. Според 
експерти руското разузнаване непре-
къснато разширява дейността си на 
българска територия, и то от 10 годи-
ни насам.

Причините за това, включително и за 
последния случай на двама изгонени 
дипломати на 23 септември, изглежда 
са няколко. Една от основните е купу-
ването на нови изтребители.

Българските нови бойни самолети 
F16, блок 70, които ще бъдат доставени 
от САЩ, са четвърто поколение на мо-
дела. Те са съвършено различни от до-
сега влезлите на въоръжение в други 
страни. Това е последната и най-разви-
та модификация на машината, произ-
веждана от американската компания 
„Локхийд Мартин". Технологията е съв-
местима с тази на други бойни самоле-
ти - F22 и F35. Русия е наясно, че сис-
темите за сигурност непрекъснато се 
променят точно за да не попадат в ръ-
цете на противника. И се опитва да из-
ползва България, за да ги пробие.

Това е и причината някои среди в 
НАТО да настояват пилоти, които са 
управлявали МиГ-29 или други руски 
бойни машини, да не бъдат включва-
ни в екипите, които ще летят с F16. Те-
оретично винаги съществува вероят-
ността някой от по-възрастните летци 
да е бил вербуван от Москва и елими-
нирайки поколението, обучавало се 
по съветски образец, рискът може да 
се избегне. По-опитните водачи са ми-
нимален брой. Над 80% от състава на 
тези, които ще охраняват въздушното 
пространство с F16, са млади летци, 
които за първи път ще се качат на мно-
гофункционален боен самолет.

Всъщност не само новото поколение 
F16, блок 70,

интересува руското 
разузнаване

То работи по подобни задачи и в Тур-
ция. Там вече бяха доставени дълго 
обсъжданите руски зенитно-ракетни 
комплекси С-400, заради които отно-
шенията между Вашингтон и Анкара се 
влошиха.

Притесненията на НАТО и америка-
нците идват от факта, че установки-
те трябва да се монтират прекалено 
близо до базата Инджирлик и други 
натовски военни обекти, където ка-
цат бойните самолети F17 и F35. Имен-
но конструкцията, характеристиките и 
експлоатацията на тези изтребители са 
сред целите на руското военно разуз-
наване.

„Вашингтон подозира, че чрез из-
куствен интелект или анализ от типа 
big data руснаците могат да навлязат 
в системите за сигурност на Север-
ноатлантическия пакт – обясниха за 

„168 часа“ експерти. – Ако се монтира 
С-400, съдейки по броя и начина на из-
литания и кацания, Москва ще може да 
се добере до ценна информация. Ще я 
обработват полека-лека, докато натру-
пат достатъчно количество данни, за 
да направят заключения за системите.“

Въпросът продължава да стои отво-
рен, защото Турция не само не се от-
каза от разполагането на руски зенит-
но-ракетни комплекси, но вече получи 
първия транш. За това в края на юли 
генералният директор на държавния 
промишлен холдинг „Ростех“ Сергей 
Чемезов докладва на президента Вла-
димир Путин.

Ръководителят на гиганта с над 700 
предприятия не изключи възможност-
та Русия да продаде втора партида зе-
нитно-ракетни установки С-400 на Тур-
ция през 2021 г.

„Задължението да се достави ЗРК 
С-400 „Триумф“ в Турция беше изпъл-
нено в срок. Това е първият договор 
от този мащаб в страна от НАТО, чия-
то сума е 2,5 млрд. долара. Сега рабо-
тим по евентуална втора партида“, док-
ладва Чемезов пред Владимир Путин.

Двамата се познават отдавна – от 

времето, когато са били заедно в ре-
зидентурата на КГБ в Източна Герма-
ния, пишат руските медии. Чемезов е 
и член на бюрото на Висшия съвет на 
партия „Единна Русия“, бил е и в екипа 
на президента, преди да оглави кон-
сорциума „Ростех“ през 2007 г. с указ 
на държавния глава.

Защо тази компания е ключова и 
каква е връзката с поредния шпионски 
скандал в България?

Пълното й название е Държавна 
корпорация за съдействие в разработ-
ката, производството и експорта на ви-
сокотехнологична промишлена про-
дукция. Неин представител в България 
е единият от

изгонените от България 
дипломати

на 23 септември – заместник търгов-
ският аташе Сергей Николашин. Името 
му не беше оповестено официално, но 
„24 часа“ го потвърди от двама незави-
сими източници.

В 700-те предприятия на „Ростех“, за 
чиито интереси се е грижил в България 
дипломатът, се включват и 9 от воен-
нопромишления комплекс. Чрез слож-

на йерархия компанията майка държи 
в активите си подобно на матрьошки 
множество други дъщерни предприя-
тия. Между тях е и ОАО Научно-произ-
водствено обединение „Сатурн“, чийто 
първи заместник на генералния ди-
ректор е бил изгоненият от София ди-
пломат Николашин.

Фирмата е специализирана в разра-
ботване и производство на самолет-
ни двигатели, включително и за воен-
ни машини, кораби за военноморския 
флот, енергогенериращи и газопомпе-
ни агрегати. От профила на компания-
та, в която е работил търговският ата-
ше, става ясно, че е компетентен по 
темата за бойните изтребители и би 
могъл да я анализира.

В съобщението на Главната проку-
ратура на Република България става 
ясно, че двамата изгонени руски ди-
пломати са търсели класифицирана 
информация именно за плановете за 
модернизацията на въоръжените сили 
на страната. Те имали и втора задача – 
да открият и да влязат в контакт с отго-
ворни служители в Министерството на 
отбраната, от които зависят обществе-
ните поръчки и сключването на дого-
вори с чуждестранни контрагенти.

Старата военна техника, която все 
още е на въоръжение в българската 
армия, продължава да се ремонтира в 
Русия, за което държавата плаща мно-
го висока цена. Само през 2018 г. пра-
вителството отпусна 200 млн. лв. за 
поддръжка на изтребителите.

Това според експерти прави Бълга-
рия зависима от фирмите - изпълните-
ли на ремонтите.

Други въпроси, по които е възможно 
руските дипломати да са търсили ин-
формация, е предстоящият договор за 
строителство на два

нови патрулни кораба
и покупката на бронирани машини за 
пехотата.

Освен техниката аташетата търсели 
класифицирана информация и за бъл-
гарския военнопромишлен комплекс.

По данни на прокуратурата това е 
ставало от 2016 г. насам, когато в Бъл-
гария е бил само Сергей Николашин.

Вторият вероятно изгонен дипло-
мат – Вадим Биков, чието име разкри 
„24 часа“, е дошъл в страната минала-
та година.

Той не е бил в ръководството на клю-
чови за руската промишленост гиганти.

Москва отрече представителите й да 
са се занимавали с шпионска дейност.

„На 23 септември т.г. пълномощни-
ят министър на посолството на Русия 
в София беше поканен във Външно 
министерство, където му беше връче-
на вербална нота за обявяване на слу-
жители на търговското представител-

ство за персона нон грата – съобщиха 
от мисията. – Доказателства, потвърж-
даващи осъществяване на дейност, 
несъвместима със статута им, не бяха 
представени.

Със съжаление сме принудени да 
констатираме, че неоснователното из-
гонване на двамата руски дипломати 
не отговаря на традиционно конструк-
тивния характер на двустранните от-
ношения.“

Премиерът Бойко Борисов обаче 
беше категоричен: „Аз още преди ня-
колко години предупредих президен-
та Путин, тогава премиерът Медведев 
беше в България, че на територията на 
България такива неща не допускам.“

Военният министър Красимир Кара-
качанов бе лаконичен по повод скан-
дала:

„Разчитам ДАНС да е събрала доста-
тъчно информация, за да може проку-
ратурата да предприеме действия.“

Президентът Румен Радев пък заго-
вори за ефектите от изгонването на ру-
ските дипломати.

„Надявам се и службите, и проку-
ратурата да са събрали необходими-
те достатъчно и ефективни доказател-
ства, за да бъдат минимализирани и 
дипломатическите последствия, защо-
то винаги има и такива“, заяви държав-
ният глава.

Междувременно в края на септем-
ври правителството обяви, че планира 
да закупи

още изтребители 
F16, Block 70,

Това стана ясно по време на среща 
между премиера Бойко Борисов и аме-
риканския посланик в България Херо 
Мустафа.

От Министерството на отбрана-
та вече са изпратили писма заявки до 
компанията доставчик „Локхийд Мар-
тин“.

Според думите на премиера придо-
биването на самолетите F16, Block 70, 
не е само покупка, а израз на жела-
нието на България за необратима мо-
дернизация на въоръжените й сили с 
цел постигане на реална оперативна 
съвместимост с останалите държави - 
членки на НАТО.

Премиерът Борисов на среща с представители на „Локхийд Мартин“ в присъствието на американския 
посланик Херо Мустафа. 

XКаква е причината за поредния шпионски скандал в страната

60 шпиони и стотици разузнавачи. 
Какво търси Кремъл в България 

Сн. Пресцентър на Министерски съвет

Сн.: Локхийд Мартин
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Хората често питат: какво означава 
„полицейска държава"?

Може да се обясни съвсем кратко: 
това е държава, чиято главна задача се 
изразява в унищожението на правата и 
свободите на човека.

Но полицейската държава е способна 
да унищожава не само правата и свобо-
дите, тя унищожава хората, като се пре-
връща в държава убиец. И всички нейни 
бурмички – от редовия таласъм до обез-
умелия от всевластието си генералиси-
мус – са заети именно с това: да убиват 
хората. Както морално, така и физиче-
ски.

В дома на редакторката на издание-
то от Нижни Новгород Koza.press Ирина 
Славина вчера в 6 часа сутринта присти-
гат за обиск 12 облечени във власт тала-
съми от мрачните подземия на тайната 
полиция. Отварят вратата с ъглошлайф. 
Идват при свидетел по дело, което се е 
превърнало, по всяка вероятност, в най-
многочисленото по броя на задържа-
ните – делото „Открита Русия“, по което 
Ирина Славина не е подсъдима.

Все същият стил от времето на НКВД: 
идват нощем или рано сутринта, кога-
то човек е най-беззащитен. На Славина 
дори не разрешават да се облече в уса-
мотение, копоите я наблюдават – ето за 
какъв ценен свидетел става дума. Уни-
жението е ключова част от стила на 
действие на полицейската държава. 
Унижават те и ти отравят живота, преди 
да те убият.

Какво се е случвало в главите на тези 
дванайсет таласъма, никой не знае. Най-
вероятно там не е имало нищо: пустота. 
Наредили са им да извършат обиск, да 
изгребат всичко и да го отнесат на май-
ната си. Пристигат, събуждат, вдигат на 
крак мирните хора, преобръщат всич-
ко с дъното нагоре, потрошават каквото 
могат, изземат цялата техника. Плячката 
е прибрана. Сега ще ровят в личната ко-
респонденция, ще търсят семейни пис-
ма и снимки.

През март 2019 година Ирина Слави-
на е глобена 20 000 рубли за акцията си 
в памет на Борис Немцов, после през ок-
томври – 70 000 рубли за текста й, при-
зоваващ към спиране на мемориална-

та плака в чест на людоеда Сталин. Тази 
й публикация е счетена за „неуважение 
към властта и обществото“.

Страшното решение на Ирина не се 
ражда в рамките на един ден или час: 
това решение е плод на трупано с годи-
ни отчаяние. Таласъмите на власт – как 
да живееш заедно с тях, без самият ти да 
полудееш?

Може безкрай да разсъждаваме как 
този обиск, предшестващите го репре-
сии и постоянният тормоз не трябва не-
пременно да се превръщат в причина 
да сложиш край на живота си. За някои 
хора не се превръщат. За други – да.

Таласъмите са се докопали до Ирина 
Славина вчера и днес; можеха да го сто-
рят по-рано, можеха и по-късно. Няма 
никакво значение какви мисли са се 
въртели в празните им глави. Важното е 
какво се е случило сетне.

Срещу всички отговорни за обиска, 
задържането и глобите, наложени на 
Ирина Славина, трябва да бъде повдиг-
нато дело за углавно престъпление по 
параграф „Подвеждане към самоубий-
ство". Всички до един трябва да седнат 
на подсъдимата скамейка. На всички 
до един трябва да се забрани до живот 
да работят в каквито и да е държавни 
структури и да представляват Руската 
федерация на каквото и да е ниво.

„За моята смърт следва да обвинявате 
Руската федерация“, пише в предсмърт-
ната си бележка Ирина Славина. Руската 
федерация днес е държава, изгубила чо-
вешкия си облик. Една полицейска дър-
жава поначало не може да има човешко 
лице. Това е държава таласъм, държава 
урод. Смъртните актове на такива хора 
трябва да се подписват лично от Путин. 
Дайте му писалка, пълна с кръв.

Полицейската държава е държава на 
лъжата, насилието и липсата на свобода. 
Такава държава е способна да доведе 
човек до самоубийство, защото залогът 
за съществуването на подобна държава 
е моралното и физическо унищожение 
на несъгласните с нея. Списъкът с мъче-
ници на тази държава е огромен. В него 
са всички убити, осакатени, унижени, ос-
кърбени и смачкани от властта на тала-
съмите. Днес в този мартиролог ще вле-
зе и името на Ирина Славина.

Ужасно тъжно е, че никой не е успял 
да спре Ирина преди съдбоносната й 
крачка. Очевидно са й се свършили си-
лите. Отчаянието я е задушавало, смаз-
вало я е. Това е жесток урок за всички 
нас. Не я опазихме, не я спасихме. Дай, 
боже, близките й да преодолеят този 
удар и да намерят сили да продължат да 
живеят.

Установяването и съдебното преслед-
ване на всички, виновни за смъртта на 
Ирина Славина, е дълг на цялото ни 
гражданско общество.“

ЛЕВ 
ШЛОСБЕРГ*

*Лев Шлосберг e руски политик от опозиционната партия „Яблоко“, а текстът му е по повод 
смъртта на Ирина Славина, главен редактор на изданието Koza.press, която в петък се 

самозапали пред сградата на Министерството на вътрешните работи на Русия в Нижни 
Новгород.

Какво е 
полицейската 
държава?

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


7 - 13 октомври 2020 г. 33

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

 казана дума

„Двамата с него можем 
да бъдем добри 
партньори. Единият 
може да се бие, а 
другият да хапе.“

Така нападателят на 
„Атлетико“ (Мадрид) 

Диего Коста описа 
партньорството си с 

новото попълнение на 
отбора Луис Суарес

„Фондовете на ЕС са кръвта за тези 
вампири, които я смучат и живеят от нея.“

Евродепутатът от Европейската обединена 
левица/Северната зелена левица Клеър Дейли 
по време на дебат в Комисията за граждански 

свободи на европарламента по адрес на 
българските власти

„Парламентът е пълен с калинки и 
други насекоми, готови да творят и 
гласуват всякакви диващини.“
Така съпредседателят на „Демократична 

България“ Христо Иванов коментира 
създаването на временна комисия за 

промени в конституцията

„Недоволни винаги ще има и щом могат 
да си изразяват недоволството, значи има 
демокрация. Сегашните демократи, техните 
родителите, тогава ни смазваха. Дори един виц 
не можеше да кажеш за Бай Тошо.“

Премиерът Бойко Борисов коментира поредния 
масов протест в България

„Тези, които протестират по 
площадите, са български вариант 
на червените кхмери. Хвърлят 
яйца, защото нямат калашници. Ако 
имаха, щяха да трепят.“

Зам.-председателят на Народното 
събрание Валери Симеонов по повод 

протестите

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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крони или 1,1 млн. до-
лара ще е паричната 
награда за Нобелови-
те лауреати тази годи-
на. Нобеловата седми-
ца започна в Стокхолм 
въпреки пандемията от 
коронавирус. Парични-
те премии тази година са 
по-високи в сравнение с 
предишните години, когато 
бяха в размер на 9 млн. крони. 
Според новите правила много 
от лауреатите ще получат награди-
те си у дома.

градуса стигнаха темпера-
турите в България в първи-
те дни на октомври. Докато 
в Западна Европа дъждове-
те причиниха разрушения и 
отнеха човешки животи, не-
обичайно топлото време на 
Балканите бе съпроводено и 
с много слънце. Въпреки от-
срочката на лятото обаче си-
ноптиците прогнозират с 20 
градуса по-ниски температу-
ри само след дни.

е била скоростта, с която се е движил джипът, който уби журна-
листа Милен Цветков на кръстовище в София на Великден тази 
година. Кристиян Николов не е направил опит да спре и е бил на 3 
вида наркотици. Това показва направената експертиза, която е част 
от разследването. Прокуратурата приключи проверката и иска нака-
зание за умишлено причинена смърт.

1,6 млн.

99 км/ч 

10 млн. 

1,6 млн.1,6 млн.1,6 млн.1,6 млн.1,6 млн.1,6 млн.
хектара или 4 милиона 
акра са изпепелили по-

жарите в Калифорния 
тази година. Това е двой-

но повече в сравнение 
с предишния рекорд и 

е равно на площ колко-
то щата Кънектикът. Пре-
дишният рекорд в Кали-

форния за изгоряла площ 
е от 2018 г., когато бяха 

унищожени почти два ми-
лиона акра и починаха 

най-малко 85 души.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Дебела мара, или още позна-
та като дебелец, е декоратив-
на билка, която лесно може 
да отглеждате в градината си 
или в саксия у дома. Често се 

бърка с дървото на живота. Обича пе-
съчлива почва и не понася да бъде 
преполивана. Вирее както на сил-
но слънце, така и на по-сенчес-
ти места. На външен вид дебела 
мара наподобява цвят на роза, а 
листата й са месести като на алое. 
Именно те се използват с лечеб-
на цел. Листата на билката прите-
жават болкоуспокояващи, проти-
вовъзпалителни, антибактериални 
свойства и помагат за бързото заздра-

вяване на рани. Само се срязват и ди-
ректно се втриват в болното място. А 
може и да изцедите сока им върху паму-
чен тампон, с който да третирате засег-
натото място.

За лечение се използва прясно изце-
ден сок от листата, който помага при 
нервни нарушения, епилепсия, неспо-
коен сън и детски страхове.

Сокът от току-що откъснатите листа е 
подходящ за обезболяване при възпа-
ления на външното и средното ухо. За 
целта е достатъчно да се сложат някол-
ко капки от него в ушния канал.

Билката е идеално средство за спира-
не на кървене от рани,

спомага за бързото 
им зарастване

а освен това има и болкоуспокояващо 
действие.

Ефикасно средство е и при лечение на 
гнойни рани, брадавици, мазоли, акне, 
херпес и други кожни възпаления. Алер-

гичните кожни реакции също се повлия-
ват добре от сока на дебелеца.

Мнозина използват сока от дебела 
мара при болки в ставите и мускулите.

Дебела мара има предимно външно 
приложение, но мнозина я консумират 
с цел лечение при високо кръвно наля-
гане, неспокоен сън, чревни проблеми, 
язва, различни заболявания на нерв-
ната система, нередовна менструация, 
бронхит, пневмония, ракови заболява-
ния и др.

Вътрешно приети, отварите от билка-
та успокояват болките, намаляват кисе-
лините и съдействат за бързото

оздравяване на язвите 
на стомаха

Използват се и за лечение на лениви 
черва, високо кръвно налягане и ате-
росклероза. Те стимулират дихателния 
център, регулират дишането и са осо-
бено подходящо лечебно средство при 
болни с хронични белодробни заболя-
вания с лекостепенна дихателна недос-
татъчност.

Народните лечители препоръчват 
прилагането на компреси или налагане 
със свежи листа от дебела мара при рак 
на кожата.

Прясно смлените листа или прясно 
изцеден сок има благоприятен ефект 
при рани, язви, изгаряния, лунички от 
слънцето и др. 

Намазването с прясно цеден сок от 
листата й помага за облекчаване на бол-
ката и намалява отока от ухапвания от 
насекоми, независимо дали това е пче-
ла, оса или комари.

Дебела мара – красивата билка 
от тефтерите на баба

Отварата от листата и стъблото на 
разновидността на билката дебела 
мара – жълтата тлъстига - се пригот-
вя, като 1 с.л. от билката се вари в 300 
мл кипяща вода в продължение на 10-
15 мин. Кисне 30 мин., прецежда се и 
се пие 3х1 винена чаша преди ядене. 
Запарка от нея се получава, като 1 ч.л. 
ситно нарязана билка се залива с 1 ч.ч. 
вряща вода. Похлупва се и се изпива на 
глътки след изстиване.

Листата на тлъстига се използват за 
лечение на циреи, мазоли, брадавици 
и възпалени рани. Те се налагат на бо-

лното място, след като се счукат и се 
отдели ципата им.

За лечение на мазоли е добре вечер-
та преди лягане да се направи баня на 
краката с топла вода, към която е при-
бавена 1 ч.л. сода за хляб. След подсу-
шаване върху възпалената и загрубяла 
кожа се поставят обелени свежи листа 
на растението. Някои лечители препо-
ръчват върху тях да се капнат 3-4 кап-
ки винен или ябълков оцет. Отгоре се 
покриват с лейкопласт и престояват 
цялата нощ. Процедурата се повтаря и 
през следващите няколко вечери.

Жълтата тлъстига понижава кръвното

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

вяване на рани. Само се срязват и ди

от тефтерите на бабаот тефтерите на бабаот тефтерите на бабаот тефтерите на бабаот тефтерите на баба
Тя има силно болкоуспокояващо и антибактериално действие

http://www.bulstate.com/
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D
ior оцветиха дъждовния 
Париж с новата си колек-
ция „Пролет/лято“ 2021 по 
време на традиционна-
та Седмица на модата във 

френската столица. Модната къща от-
кри събитието в огромна шатра, аран-
жирана като готическа църква с витра-
жи и под съпровода на хор в градината 
„Тюлейри“.

Времето изненада специалните гости, 
които бяха посрещани от сексапилните 
служители на Dior с чадъри, а дъждът се 
оказа истинска атракция. Иначе, както 
винаги, верни на стила на бранда, тоа-
летите са нежни, женствени и елегант-
ни.

Dior буквално оцвети подиумите с ко-
лекцията Womenswear Spring/Summer 
2021. Модели с дълги рокли с броди-
рани треви, цветя и клонки се разходи-
ха по модния подиум, припомняйки, че 
макар сега да се прибираме повече на-
вътре в себе си, когато есенният и зим-
ният хлад отминат, пак ще разцъфтим.

И макар това да е висша мода, този 
път на преден план излиза комфортът. 
Дизайнът на моделите се стреми да обе-
дини в едно новото прагматично и на-
лаганото с години от марката. „Трябва-

ше да подходим към тази колекция с 
повече идея. Живеем по различен на-
чин и оставаме повече у дома с близки-
те си. Дрехите ни трябва да отразяват 
този нов стил на живот, сподели дизай-

нерката Мария Грация Чиури.
Шоуто, под знака на пандемията от 

коронавирус, събра вместо обичайни-
те 1000 гости, едва 300 души, наредени 
през стол.

По време на дефилето екоактивистка 
излезе внезапно на подиума и развя ло-
зунг „Всички сме жертви на модата". По-
явата обаче се прие като част от шоуто 
от мнозина и не предизвика паника у 
моделите и гостите.

Седмицата на модата в Париж бе от-
крита от американската актриса Шарън 
Стоун с видеопослание, качено на сайта 
на Френската федерация за мода. В него 
холивудската звезда отправи призив 
към дизайнерите да помислят за „по-
справедливо представяне на силните и 
еманципирани съвременни жени“.

„За да бъде актуална, модата трябва 
да е по-справедлива, разнообразна и 
равноправна“, заяви 62-годишната Ша-
рън Стоун.

Модната къща оцвети подиума  
под знака на коронавируса  

в дъждовен Париж

Dior 2021:  
Пак ще 

разцъфтим
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Big Brother в компютъра: Следи 
ли те шефът дистанционно

П
андемията от коронавирус 
промени много от ежеднев-
ните ни навици, оставяйки 
ни в изолация и дистанци-
рани както от приятелите 

ни, така и от колегите ни. Работата от 
разстояние стана повод много работо-
датели да се доверят на софтуер, който 
да им гарантира, че подчинените им се 
трудят като в офиса.

Пред американската медия NPR слу-
жител, предпочел анонимност, обясня-
ва как работи подобен софтуер в него-
вата фирма.

„Ако съм без работа за няколко мину-
ти, например отида до тоалетната или 
до кухнята, се появява изскачащ прозо-
рец, който казва, че

имам 60 секунди 
да започна работа

отново. В противен случай броячът спи-
ра да отчита времето като работно“, спо-
деля той, цитиран от webcafe. Основни-
ят страх на работодателите в периода на 
дистанционна работа е, че далеч от по-
лезрението им техните служители може 
по-често да се оттеглят от работния про-
цес и задълженията си.

Въпреки това не се отчитат значител-
ни разлики в продуктивността в офиса 
и вкъщи по време на пандемията. И все 
пак една трета от работещите вкъщи се 
опасяват, че производителността им по 
време на изолацията е спаднала, показ-
ва съвместно проучване на университе-
тите в Кардиф и Саутхемптън.

Дали обаче подобни технологии са 
ключът към това да не се позволява на 
служителите да се отпускат, както и да 
се помогне на онези, които опитват да 
се приспособят към работата от кухнен-
ската маса?

Неотдавнашно проучване на работна-
та социална мрежа Fishbowl сред служи-
телите на големи компании установява, 
че три четвърти от анкетираните се про-
тивопоставят на използването на „при-
ложение или устройство, позволяващо 
на фирмата да следи разговорите им с 

колеги“.
Тези нагласи едва ли могат да се при-

емат за изненадващи. Гласове срещу 
евентуалното следене от страна на ра-
ботодателите могат да се чуят и в Бълга-
рия, и в САЩ.

Няма да работя за тях
повече от месец, ако знам, че ме следят“, 
казва 39-годишна журналистка от Со-
фия, пожелала анонимност. Според нея 
следенето ни прави „роби“, а подобен 
софтуер би означавал, че фирмата има 
сериозен проблем с доверието. Тя оба-
че смята, че не е едно и също да следиш 
диспечер и да следиш журналист, но и в 
двата случая го счита за нарушаване на 
правата.

За 34-годишната Вероника да се следи 
мониторът по време на работа означа-
ва, че „Оруел се е преродил в компютъ-
ра“ й. Тя е дори по-крайна.

„Развитието на интелигентния демо-
кратичен свят ще спре в мига, в който 
работата ми започне да се следи от соф-
туер“, категорична е Вероника. Тя е от 
хората, които смятат, че продуктивнос-
тта й по време на изолацията дори се е 
повишила, тъй като спестява от времето 

за пътуване, което вместо това използва 
за качествен сън. А като работи на тиши-
на � е по-лесно да се съсредоточи върху 
задачите си.

И докато някои шефове твърдят, че 
тези софтуери са им необходими за под-
държане нивото на производителност, 
изследванията на асоциацията за упра-
вление на човешки ресурси Chartered 
Institute of Personnel and Development 
(CIPD) предполагат, че наблюдението 
на работното място може да навреди на 
доверието.

От CIPD казват, че мониторингът на 
поведението на служителите наистина 
може да помогне за засилване на резул-
татите. Но трябва да е ясно на следените

как точно ги наблюдават
и „най-важното - това трябва да бъде 
пропорционално“.

Т.е. работодателите биха получили 
много по-добри резултати, ако подкре-
пят служителите, „вместо да се съсредо-
точават върху потенциално неподходя-
щи мерки, като броя на натискания на 
клавишите например“.

Съветът на адвокатите към фирми-
те, които обмислят въвеждане на такъв 

софтуер, е да са предпазливи. Работода-
телите трябва да имат писмени прави-
ла, обясняващи как и защо се използва 
подобен начин на следене. Освен това 
трябва да има и ясни насоки за мени-
джърите и предпазни мерки, за да се 
предотврати злоупотреба или „преко-
мерно наблюдение“.

Основният проблем, който виждат 
експертите, е, че законите в повечето 
държави са остарели. Особено що се ка-
сае до това дали компаниите са задъл-
жени да информират работниците, че 
използват софтуер за проследяване.

„В действителност, когато сте на ва-
шия служебен компютър, изобщо ня-
мате поверителност. Всичко, което пра-
вите, вероятно се наблюдава (или поне 
би могло да бъде наблюдавано) от ва-
шия шеф“, казва пред New Europe Луис 
Малтби, президент на американската 
неправителствена организация National 
Workrights Institute, занимаваща се с 
правата на работниците.

Изглежда обаче, усещането, че сме в 
Big Brother по време на работа, е цената, 
която трябва да се заплати, докато зако-
нодателството, което гарантира правата 
ни, не бъде осъвременено.

XИзолацията по време на карантината подложи на изпитание доверието в работата

https://www.zneimerlaw.com/
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Р
едактирането на снимките в 
смартфона за много хора е 
почти задължително. От под-
ходящ фон, през идеалната 
светлина, точната поза, пер-

фектното кадриране. Предизвикател-
ството за идеалната снимка откри въз-
можности пред ред приложения за 
„разкрасяване“. Едновременно всички 
инфлуенсъри се оказаха със завиден 
тен през февруари и с перфектен грим 
след дълъг и уморителен работен ден. И 
докато социалните мрежи се пълнят със 
сравнения между филтрирани и нефил-
трирани кадри, анализаторите не си да-
ват почивка, пише HiComm.

От няколко години различни специа-
листи и асоциации алармират, че цяла-
та тази илюзорност влияе изключително 
негативно върху подрастващото поко-
ление. Като допълнение дори статисти-
ки от центровете по естетична хирургия 
в света посочват 72% ръст на пациенти-
те, търсещи техните услуги с причината 
„да изглеждат по-добре на селфи“.

Ето защо от Google започват инициа-
тива за по-голяма прозрачност на селфи 
снимките.

Първите нововъведения
ще се усетят още в предстоящата нова 
версия на Android. В нея опциите за до-
бавяне на филтри са преименувани, за 
да звучат по-естествено и да не предпо-
лагат, че индивидът има нужда от рету-
ширане, като например „естествено“ се 
превръща във „финно“. И докато това 
ни изглежда като прекалена корект-

ност, то все повече дигитални компании 
се присъединяват към инициативата на 
Google.

Все повече приложения, чиято основ-
на функция е обвързана с камерата на 
телефона, предлагат настройките да не 
включват филтриране при снимане. По-
вечето разработчици на софтуер се обе-

диняват върху идеята, че върху кори-
гираните снимки трябва да присъства 
малка иконка, отбелязваща нанесената 
корекция, за да не се заблуждават оста-
налите потребители. Успокояващото е, 
че поне наборът от икони и емоджита е 
наистина огромен, в сравнение с лекси-
калните трансформации.

XГигантът започва кампания, която цели 
повече прозрачност за фотосите

Google ще сигнализира 
за редактирани снимки

Социалният гигант Facebook сля 
Меssenger и Instagram. Преди 
18 месеца шефът на компанията 

Марк Зукърбърг обяви намерението 
си да слее двете платформи, припом-
ня „Гардиън“.

Старата услуга за съобщения на 
Instagram, Instagram Direct, е подмене-
на с Messenger, което позволява на по-
требителите да изпращат съобщения, 
снимки и клипове между двете плат-
форми за първи път.

Това е първата крачка към целта, 

обявена през март 2019 г. за сливане 
не само на тези две платформи, но и 
също включване на WhatsApp.

Потребителите в Instagram могат да 
решат дали незабавно да актуализират 
това.

Обявеният преди близо две годи-
ни план бе сериозно критикуван като 
опит за активна защита на Facebook 
от антимонополни действия, които 
можеха да доведат до превръщането 
на WhatsApp или Instagram в отделни 
компании.

НАСА отложи изстрелването на 
своя роторен дрон Dragon�y ("Во-
дно конче") с 12 месеца. Позова-

вайки се на бюджетен натиск, причинен 
от пандемията от коронавирус, планетар-
ното научно подразделение на агенцията 
сега ще се насочи към 2027 г. като стар-
това дата на мисията до Титан, мистери-
озната луна на Сатурн, съобщиха от аген-
цията.

Титан е уникален, защото е единстве-
ната луна в Слънчевата система, която 
притежава плътна атмосфера. Неговата 
богата на азот атмосфера съдържа обла-
ци метан, които могат да падат като дъжд 
или дори сняг.

Други органични молекули в атмос-
ферата карат учените да предполагат, че 
Титан може да прилича на Земята преди 
милиарди години, преди животът да запо-
чне. Dragon�y е предназначен да изслед-
ва Титан, за да може да хвърли светлина 
върху произхода на живота на Земята.

Хеликоптерът трябва да кацне в еква-
ториалните дюнни полета на Титан, из-
вестни като региона „Шангри-Ла". Използ-
вайки осемте си ротора, той ще лети до 
десетки места в рамките на 2.7 години, 
като измине разстояние от повече от 175 
км - почти двойно повече от изминатото 
разстояние от всички марсоходи, взети 
заедно.

Facebook сля чатовете 
на Меssenger и Instagram

НАСА отложи мисията 
на Dragonfly до Титан

Летящи таксита скоро ще летят 
и в небето на Париж. Те ще за-
почнат да излитат от летище 

северно от Париж още през следва-
щия юни, съобщиха операторите на 
новата услуга. Това се върши с по-
глед към огромния туристически по-
ток за Олимпийските игри 2024 г.

Изцяло електрическо вертикално 
излитащо и кацащо превозно сред-
ство, подобно на безпилотен само-
лет, наречено VoloCity, произведено 
от немската компания Volocopter, е 
избрано за иновативното изпитание.

Партньорите посочват в изявле-
ние, че „са решили да обединят всич-
ки условия, за да направят появата 
на този нов вид транспорт възможно 
допълване на съществуващите видо-
ве, независимо дали за обществено 
ползване или за транспорт на стоки.“

Експериментът ще зависи от одо-
брението на жителите, протоколите 
за сигурност и правилата за възду-
шен трафик, заявиха от компаниите.

През първата половина на 2021 г. 
ще бъдат организирани зони за пар-
киране, станции за презареждане и 
наземна маркировка за демонстра-
цията.

И в Париж тръгват 
„летящите таксита“
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С
лучайността, или иначе ка-
зано, неведомите пъти-
ща господни помагат на 
една пасторка от Минесо-
та да намери истинското си 

призвание и да се чувства щастлива. 
Независимо от хорското мнение и нео-
добрителните коментари.

Никол Мичъл израства в силно рели-
гиозно семейство на пастор, но от мал-
ка си мечтае за сцената и одобрителни-
те погледи на публиката. Въпреки това 
тя тръгва по сякаш предопределения й 
път на съпруга и майка и поема сама в 
попрището на пастор.

Свръхконсервативните й родители не 
приемат дори това, защото за тях една 
жена не трябва да привлича внимание-
то и да бъде лидер.

Никол обаче обожава да е пред публи-
ка и да прави някакъв вид изпълнения и 
в пасторството вижда начин да задово-
лява донякъде страстта си към внима-
ние. В това време семейството й не спи-
ра да й повтаря, че мястото й е в кухнята, 
особено след като е станала майка.

По ирония на съдбата, именно вяра-
та отваря очите на Мичъл за равенство-
то между половете, което е възможно 
дори и в религиозни семейства. През 

2011 г. тя и съпругът й се присъединяват 
към евангелистка църква в Сейнт Пол, 
щата Минесота. След всяка служба Ни-
кол е първата, която вдига ръка с въпро-

си към пастора.
Не след дълго свещениците забеляз-

ват афинитета на Мичъл към религията, 
а един от тях директно й заявява, че

тя е невероятен теолог
и я кани да проповядва в църквата. Да 
бъде на сцената пред десетки хора е съ-
кровена мечта на Никол, макар че все 
още не сваля дрехите си пред публика.

През 2016 г. всичко се променя, за-
щото Мичъл решава да посети събитие, 
посветено на ЛГБТ общността.

Първото прозрение, което получава 
там, е, че не е хетеросексуална. Поне не 
съвсем.

В момента Никол се идентифицира 
като бисексуална и дори пансексуална, 
но в първия момент да установи, че си 
пада и по жени, за нея е било шокиращо.

Веднага осъзнава, че няма как да ос-
тане в лоното на църквата, ако има раз-
лична и нестандартна сексуалност. Въ-
преки това за известно време Мичъл се 
опитва да води двойствен начин на жи-
вот и да крие от останалите своите еро-
тични пориви.

След една неделна проповед обаче 
Никол повече не издържа на напреже-
нието и взима кардинално решение - 
маха се от храма и не се връща никога 
повече.

Тя обаче все още е далеч от експли-
цитните снимки, с които се занимава в 
момента. По това време Мичъл реша-
ва да се пробва като лайф коуч - услуга, 
която самата тя използва. И до ден-дне-
шен Никол се съгласява да помогне на 
всеки, който потърси съветите й през 
нейната собствена онлайн платформа.

Докато тя се занимава с лайф коучинг, 
съдбата отново изиграва своята роля - 
Мичъл попада на кадри на своя колежка 
в бранша, която в свободното си време е

модел на бельо
Консервативното възпитание на Ни-

кол я кара да се възмущава от гледката 
на голите снимки, но любопитството и 
влечението й към еротиката надделяват.

Следващото, което си спомня, е, че 

звъни на фотограф, за да запази час за 
собствената си сесия по бельо.

По време на снимките Мичъл буквал-
но се разплаква - от щастие, от усеща-
нето за свобода и от прилива на само-
чувствие. Пред „New York Post“ споделя, 
че никога преди не се е чувствала тол-
кова секси и толкова освободена и не на 
последно място, свята.

Никол прохожда бавно на полето на 
еротиката и голотата и отначало събли-
ча само сутиена си. Първите й кадри без 
дрехи са по-скоро срамежливи и на тях 
свенливо прикрива голите си гърди. По-
степенно бившата пасторка набира са-
моувереност и започва да разкрива все 
повече и повече пред обектива. Разво-
дът, както можете да се досетите, е неиз-
бежен.

За сметка на това тя открива в кои 
пози тялото й, което дори и след три-
те раждания е в съвършена форма, из-
глежда най-съблазнително, как да флир-
тува с камерите и как да позира като 
истинска професионалистка.

А когато разбира за платформата със 
съдържание за възрастни OnlyFans, Ни-
кол веднага си прави профил там, защо-
то смята, че това е

точното място за нея
В сайта Мичъл вече не е пастор или 

пък лайф коуч - описанието й гласи, че е 
еротичен гол модел. Тя бързо трупа по-
пулярност и печели прилични суми.

Нещо повече, Никол признава, че е 
била на път да приеме оферта за секс 
срещу много пари, само че пандемията 
е осуетила плановете й.

Профилът й в OnlyFans обаче й осигу-
рява стабилни доходи дори и в несигур-
ните времена на коронавирус, а почита-
телите, готови да си платят абонамента, 
за да гледат Мичъл, се трупат лавиноо-
бразно.

Самата тя признава в заключение 
своето най-голямо откритие - че сексу-
алността й е най-големият дар, с който 
с удоволствие благославя феновете си.

XНикол Мичъл извървява пътя от консервативното  
си семейство до платформата за възрастни OnlyFans

От пасторка до стриптийзьорка: 
Една история от Минесота

https://www.russianschool.com/
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Да си „зайче“ на Хю Хефнър и да 
живееш под покрива му сигур-
но изглежда като мечта за мно-
го момичета. Луксът, звездни-
те партита и славата обаче са 

само едната страна на монетата. Когато 
легендарният основател на Playboy се 
пресели във вечността в края на септем-
ври 2017 година, „зайчетата“ му трудно 
намират сълзи и добри думи да се прос-
тят с него. Въпреки че са живели месеци 
и дори години под един покрив с него.

Защото животът в имението Playboy не 
е бил цветя и рози за нито една от тях. 
И смъртта на Хеф е добър повод да раз-
кажат кошмарни спомени и шокиращи 
подробности за навиците и предпочита-
нията му.

Не е учудващо, че от всяка от секса-
пилните блондинки се е очаквало

да прави секс с Хефнър
Той обаче изисквал от жените да не 

проявяват абсолютно никакви признаци 
на интимност. Целувките с Хю са пълно 
табу - на момичетата е позволено, даже 
е силно препоръчително, да се целуват 
само една с друга.

Противно на очакванията, Хефнър не 
е някакъв сексуален звяр и това най-ве-
роятно не е било свързано с възрастта 
му. Една от приятелките му - Холи Мади-
сън - разказва, че вечерите в леглото му 
са включвали изобилие от алкохол и тре-
ва, за да се постигне нужното еротично 
настроение.

„Сексът беше толкова ужасен, че не 
можех да го търпя трезвена“, допълва 
Кендра Уилкинсън, цитирана от webcafe.

Заедно с неприятните нощи в леглото 
на Хефнър идвал и емоционалният тор-
моз, който той често упражнявал над 

приятелките си. Критиките към външния 
вид на наглед съвършените блондинки 
са били ежедневни и доста жестоки.

Мадисън си спомня един момент, в 
който Хю й казва, че е недопустимо по-
вече да си слага червено червило. Дока-
то Холи се опитва да измисли отговор, 
Хефнър добавя, че с червено червило тя

изглежда стара, 
съсухрена и евтина

Кендра пък редовно е била приканва-
на да спортува по-често и да внимава с 
калориите, което съсипва самочувстви-
ето й.

Уилкинсън признава, че имало по-
редици от дни, в които „зайчетата“ из 
имението Playboy не правят абсолютно 
нищо, освен да ядат, пият и лежат, което 
може би се отразява неблагоприятно на 
външния им вид.

Изабела Сейнт Джеймс, която също е 
живяла с Хефнър, разкрива друг непри-
ятен аспект - налага се да се молиш за 
пари на Хю.

Да, момичетата изглеждат така, сякаш 
живеят в охолство и изобилие - скъпи 
рокли, диаманти, пластични операции 
за десетки хиляди долара. В действител-
ност те са получавали точно определена 
сума джобни пари, и то след като преми-
нат през странен ритуал, в който почти 
трябва да се молят за парите.

Хефнър обичал да вика една по една 
блондинките и да ги кара да чакат на вра-
тата известно време, преди да ги приеме. 
След това всяка от тях изтърпява

тирада от критики 
и обвинения

най-вече, че не се разбира добре с дру-
гите момичета. Едва след целия този 
ужас Хю връчва полагаемата сума.

Приятелките на Хеф са били прину-
дени да спазват още куп строги прави-
ла, измислени от самия основател на 
Playboy. Всички те са били длъжни да се 
приберат в имението най-късно в 9 ве-
черта, а ако излизат навън - трябва да 
изглеждат абсолютно перфектно, иначе 

получават мъмрене.
Русата до бяло коса е задължител-

на, няма ограничение колко пластич-
ни операции може да има блондинката.

Конкуренцията между момичетата 
е жестока и обстановката в имението 

често е непоносима.
Въпреки че Хефнър не е мечтаният 

партньор, „зайчетата“ непрекъснато се 
състезават за вниманието му с надеж-
дата, че то ще им донесе по-благоприят-
на позиция. Във всеки един момент Хю 
си има любима „приятелка номер едно“, 
която се ползва с най-голямо одобрение 
и обожание.

Изабела Сейнт Джеймс разкрива и 
друга изненадваща тайна - в имението 
Playboy всъщност цари

отвратителна 
мръсотия и мизерия

На пръв поглед къщата с 22 спални, 
басейн и огромен двор е сбъдната меч-
та. Вътре обаче нещата никак не седели 
по този начин, обяснява Сейнт Джеймс. 

Момичетата имат право сами да декори-
рат стаите си, но матраците, килимите и 
завесите са трайно замърсени и в доста 
лошо състояние.

Чаршафите, завивките и възглавни-
ците също са далеч от приемливото, а 
Кендра Уилкинсън уточнява, че поняко-
га я е било гнус да ляга и дори да се до-
косва до спалното бельо. По пода из ця-
лата къща има кучешки изпражнения, 
които никой не си прави труда да почис-
ти.

Във всяка стая са разхвърляни касети 
и списания с порно.

Блондинките, които са минали през 
имението на Хю Хефнър, единодушно 
посочват един огромен плюс на живота 
си там - партитата, които Хеф е органи-
зирал. Там пристигат някои от най-попу-
лярните лица на Холивуд, а „зайчетата“ 
са свободни да си общуват със звездите, 
стига да не флиртуват с тях.

Малка компенсация за всичко остана-
ло.

Под покрива на Playboy: 
Кошмарният живот 
на „зайчетата“
XМомичетата, живели в имението на Хю 

Хефнър, разкриват шокиращи подробности

Сн.: Flickr
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- В случай, че умра по-рано от мъжа ми, 
съм сигурна, че той отново ще се ожени... 
И нека тогава тази кучка да се побърка от 
търсене на скъпоценностите!

  
- Извинете, господин сержант, не съм 

искал да превишавам скоростта, но така 
съм се напил, че повърнах върху скорос-
томера и не мога да следя скоростта...

  
Събрал шефът на борците всички свои 

подчинени и им казва:
- От утре искам да ми разхождате пи-

тбула и да внимавате да не му се случи 
нещо, защото някой каже ли ми, че му се е 
случило нещо, ще го правя да умира.

Взели те кучето и започнали да се реду-
ват да го разхождат и да се грижат за него. 
Но не щеш ли, един ден го блъснала една 
кола. Събрали се всички мутри на съвет 
да обсъдят как да кажат на шефа си, че ку-
чето е умяло. Мислили, мислили и накрая 
един от тях казал:

- Момчета, аз ще се оправя с шефа.
Отива той на другия ден при шефа си 

и го пита:
- А бе, шефе, питбулът много странно 

гледа.
- Що бе, да не е умрял?
- Шефе, ти го каза...

  
Вървял си един насред необятния Ню 

Йорк и незнайно откъде носи със себе си 
торба с пясък и го разпилява навсякъде, 
откъдето мине. Вижда го един човек и го 
пита защо го ръси навсякъде тоя пясък.

- Против крокодили!- отговаря стран-
никът.

- Ами че то тука крокодили няма!
- Няма, естествено, нали съм поръсил с 

пясък!

  
Късно през нощта се чука на вратата на 

сарафин. Сарафинът отваря и го нападат 
двама.

- Какво искате от мен?
- Сто килограма злато!
- А може ли да ви дам сто и пет?
- Може!
- Жено, злато мое, ставай, за теб са до-

шли!

  
- Защо жените отделят толкова много 

време и средства за външния си вид, а не 
за развитие на интелекта?

- Защото слепите мъже са много по-
малко, отколкото глупавите.

  
Ясновидец се оплаква на 

доктора
- Докторе, спрях да виждам 

бъдещето.
- Тъй ли?...И откога това?
- От следващата седмица.

  
Съдията се обръща към об-

виняемия:
- Ето, виждате ли, ако по-

рано бяхте направили пълни 
признания, щяхме да си спес-
тим толкова труд.

- Виждам. И господин съдията не оби-
ча труда...

  
Отишъл някакъв да си купува коза. Гле-

да една мършава такава, на коза не при-
лича даже, и решил, че е по-евтина и 
рекъл да пита за цената. Продавачът от-
говорил, че козата струва 300 долара.

- Ти луд ли си, бре? Какво е тая коза за 
толкова много? Глей колко е изморена.

- Да, ама я я удари между рогата.
Ударил той козата между рогата, а тя:
- Меее.
- Кво толкова, вика „мее". Коза като коза.
- Ама я я удари пак.
Ударил я той между рогата и тя пак:
- Меее.
- Я не ме будалкай.
- Не бе, удари я по-силно, ама яко.
Ударил той с всичка сила, а козата:
- Меее-сечина, ме-сечина, йойой, йо-

йой...

  
Седят си двама руснаци на студа. По 

едно време идва някакво куче с водка в 
устата. Единият се обадил:

- Я, виж, най-добрият приятел на чове-
ка.

- Води и куче! - казал другият.

  
След двадесет години брак мъж и жена 

заминават на Бахамите. От агенцията ги 
питат:

- Какво ще желаете?
- А какво ще ни предложите? - пита мъ-

жът.
- Кораб с луксозни каюти със спални, 

отделни санитарни възли, баните са с 
джакузи, има и сауна, както и самостояте-
лен солариум.

- Добре, съгласни сме.
- В една каюта ли да ви сложим, или ис-

кате отделни каюти?

  
Мюлер казва на Щирлиц:
- Така-а-а-а... Значи си руски разузна-

вач, а?
- Откъде разбра?
- Идиот, писал си го в автобиография-

та си!

  
Фокусник вика на сцената случайно 

дете от публиката. Обявява на залата:
- Дами и господа, няма лъжа, няма из-

мама! Ето това тук дете, което ще ми аси-
стира, е избрано случайно от публиката. 
Кажи на хората, момченце, виждал ли си 
ме някога преди?

- Не, татко.

  
- Много пари искате да ви платим, док-

торе! - казва майката.
- Но, госпожо, аз посетих болния ви син 

цели 10 пъти!
- Това е така, но не забравяйте, че моят 

син ви направи голяма услуга, като зара-
зи целия клас!

  
- Кой е по-умен, кучето или котката?
- Котката, естествено!
- И защо мислиш така?
-А ти някъде да си виждал десет котки в 

тундрата да теглят впряг с чукчи?!

  
Мъж към съпругата си:
- Скъпа, за теб бих отишъл на края на 

света!
- Кога тръгваш?

  
Двама борци си четат вестник и едини-

ят казва:
- Виж какво е писал този репортер за 

нас!
Другият:
- Ти виж утре какво ще пише за него!

  
Полицейска проверка в един гараж във 

„Факултета“. Полицаят пита собственика:
- Откъде е тая бормашина.
- Не знам, синчето я донесе.
- А тая пералня?
- Не знам, ама май, че синчето мъкне 

всичко.
- Между другото синчето е в 3-ти клас. 

А тоя струг, който тежи близо 2 тона? И за 
него ли ще кажеш, че синът ти го е доне-
съл?

- А той откъде да знае, че тежи 2 тона?

  
Вървят двама по улицата. Насреща - 

красива жена. Единият казва:
- Ех, моята жена да имаше такива кра-

ка...
След няколко минути - още една краса-

вица. Същият:
- Ех, моята да имаше такива гърди...
И така по целия път. По едно време сре-

щат жената на „мечтаещия“ мъж. Той й 
казва:

- Скъпа, няма да повярваш, през целия 
път само за теб си мисля!

  
Мъж и жена правят пролетно почиства-

не и идва ред и на телевизора. Забърсват 
му екрана, включват го и с почуда казват:

- О, ама ние сме имали цветен телеви-
зор...

  
Жена на възраст отива при художник и 

си поръчва портрет.
- Искам да ме нарисувате с колие от 

брилянти, брилянтени обеци, с диаманте-
на гривна на едната ръка и със златен ча-
совник на другата.

- Както желаете, разбира се, но бихте ли 
казали защо?

Виц в снимка

В ресторанта.

- Келнер, какво сте ми 

донесли? Това пиле ли е? 

Само кожа и кости!

- Сега ще погледна в 

кухнята дали са останали 

пера!

- Отделни кораби, ако обичате! - казал 
мъжът.

  
- Честността все пак се възнаграждава - 

казва един на приятеля си.
- От какво си направи този извод?
- Преди няколко дни откраднах едно 

куче и исках да го продам, но никой не 
даваше и пет лева за него. Тогава го вър-
нах на собственика му и той ми даде де-
сет лева!

  
- Съдът може да ви подсигури адвокат, 

ако желаете.
- Благодаря, но предпочитам двама 

подкупни свидетели.

Надписи в автобусите:
Русия: „Не пийте с шофьора по време 

на движение“.
Колумбия: „Не застрелвайте шофьора 

по време на движение“.
Турция: „Не изнасилвайте шофьора по 

време на движение“.
Италия: „Не говорете с шофьора - ръце-

те му трябват, за да кара“.

  
Преподавателят:
- Вашата фамилия?
Студентът:
- Иванов (усмихва се).
- Защо се усмихвате?
- Доволен съм, че добре отговорих на 

първия въпрос.

  
Мутра изпрал парите си и станал биз-

несмен. Построил си скромен замък в по-
лите на Витоша и си назначил обслужващ 
персонал и охрана от дебеловрати левен-
ти. Поканил свой приятел, също бивша 
мутра, да разгледа имението.

- Разкошно си се устроил - казал прия-
телят - с плувен басейн, оранжерия, тенис 
корт и гараж с пет автомобила. Само едно 
не мога да схвана - защо вместо тоалет-
на хартия използваш нарязани вестници?

- Носталгия, брато, носталгия...

  
Между блондинки:
- Напоследък имам някаква тежест в 

корема, постоянно ми се гади.
- Ходи ли на доктор?
- Ходих, каза, че след 9 месеца ще мине!

  
Катаджия спира шофьор и му казва:
- Превишихте скоростта, напишете 

обяснение за това на японски.
Шофьорът казва:
- Ама, аз не знам японски.
Позамисля малко и подава талона си с 

10 долара в него.
Катаджията:
- А-а-а, вече си го научил наполовина.

  
Мравка се разхожда с гъсеница на гър-

ба. Среща я друга мравка и я пита:
- Мравчо, какво е това на гърба ти?
- Космодиск!
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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 
7 - 13 октомври 2020 г.

ОВЕН
Един успешен период. Ще бъ-
дете особено активни в про-
фесионалната сфера и об-
щуването в личен план. Ваш 
сериозен проблем ще бъде 

разрешен по най-безболезнения начин благода-
рение на верни помощници. Очакват ви много 
нови познанства, което ще внесе разнообразие в 
живота ви. Самотните ги очакват романтични мо-
менти. Ще може да се спрете на конкретен човек 
за ваш избраник. В края на периода трябва да на-
правите равносметка на плановете си. 

РАК
Ако студеното време се опит-
ва да разклати здравето ви, 
наблегнете профилактично на 
продукти като лимон, чесън, 
мед. Самочувствието ви до го-

ляма степен ще зависи от здравословното ви със-
тояние, затова се погрижете да не пропускате про-
филактичните мерки, свързани със здравето ви. 
Не се очакват сериозни проблеми, но ако усетите 
умора, без да сте имали сериозни натоварвания, е 
добре да се обърнете към личния си лекар. Наме-
рете време да си починете поне за ден.

ВЕЗНИ
Ако имате дългове, най-подхо-
дящото време да се разплатите 
е средата на периода. Звезди-
те ви съветват да бъдете вни-
мателни в изказа си и да под-

бирате думите си особено в разговори с близките 
ви. В здравословно отношение не ви очакват про-
блеми, но все пак не претоварвайте организма си 
в този преходен период. Задължително намирай-
те време за почивка. Може да се замислите дали 
да не започнете да спортувате редовно, като се 
запишете на фитнес или друго занимание.

КОЗИРОГ
Мнозина от вас ще бъдат прину-
дени от обстоятелствата да пре-
карват повече време у дома, да 
се включат активно в битовите 
дейности и да обръщат повече 

внимание на близките си. Много от навиците ви ще 
трябва да претърпят промяна, но не забравяйте, че 
тя винаги е за добро. Може да си вземете и ден от-
пуск. Това ще се отрази благоприятно на здравето 
ви. Сега не е време за интелектуална работа. Опи-
тайте се да си починете, да освободите съзнанието 
си, за да избегнете грешки.

ТЕЛЕЦ
Истински водовъртеж от съ-
бития ви очаква. Вие обаче ще 
се задържите на повърхност-
та, при това по един много ус-
пешен начин. През втората 

половина на периода намалете темпото в офи-
са. Времето няма да е подходящо за преговори и 
изясняване на отношения. Опитайте се да бъдете 
по-спокойни и да не правите от мухата слон. Засе-
га запазете за себе си новите ви хрумвания. Като 
цяло периодът е благоприятен за онези неща, за 
които до момента все не ви оставаше време.

ЛЪВ
В личния живот върховете и 
не толкова високите момен-
ти ще се редуват, както е по 
принцип в живота, иначе би 
било прекалено скучно. Не се 

поддавайте на отрицателните емоции, тъй като 
под тяхно влияние може да вземете погрешното 
решение. Представете си ситуацията в по-ярки и 
светли тонове. Самотните не могат да се оплачат 
от липса на внимание, но това не означава, че 
сте срещнали единствената и истинска любов. 

СКОРПИОН
Един успешен период ви оч-
аква. Настроението ви ще е 
на ниво, ще имате достатъч-
но сили да се справите с всич-
ки задачи, които ви предстоят. 

Само целите, които не сте си набелязали, няма да 
бъдат постигнати. Най-голям успех ще имат онези 
представители на знака, които се занимават с на-
ука. Мнозина ще открият нови поводи за мотива-
ция. Важното е да довършвате докрай това, което 
сте започнали. Единственото поле, на което няма 
нужда от много размах, е личният живот.

ВОДОЛЕЙ
Избягвайте важните прего-
вори и срещи с влиятелни 
лица. Ако не започвате нещо 
ново, в професионално отно-
шение всичко ще се развива 

по план. Някои представители на знака могат 
да срещнат човек, който ще преобърне пред-
ставите им за отношения и любов. Отнесете се 
спокойно към събитията и не бързайте с реша-
ващи стъпки в семейния живот. Един богат на 
общуване с приятели и нови познати период ви 
очаква. 

БЛИЗНАЦИ
Успехът ви е гарантиран, осо-
бено ако съумеете да отдели-
те важното от незначителното, 
както в работата, така и в лич-
ния живот. Още в първите дни 

някои от вас с изненада ще установят, че са влю-
бени. Какво по-хубаво от това в настъпващите сту-
дени дни да има кого да прегръщате. През втората 
половина на периода ви очаква разрешаването на 
проблем, който отдавна ви тормози. Убедете дру-
гия участник в ситуацията да спази обещанието 
си, но и вие бъдете готови за компромиси.

ДЕВА
Може да си позволите един пе-
риод, изпълнен със срещи без 
задълбочаване на отношени-
ята. Сега е добро време да за-
почнете отдавна планиран 

ремонт или други дейности, свързани с преобра-
зуването на дома. Ситуацията ще предразполага 
към нови познанства и развитието им в нещо по-
вече от обикновено приятелство. Някои може да 
срещнат човек, с когото ще преживеят любов от 
пръв поглед. Обвързаните ще влязат в процес на 
доказване кой е по у дома.

СТРЕЛЕЦ
Дайте възможност на партньо-
ра ви да се почувства значим и 
премълчавайте повече от неща-
та, с които искате да се похвали-
те. Свободните ще имат шанса 

да срещнат някого почти толкова добри, колкото 
тях. Звездите ви съветват да избягвате да играете 
извън правилата на играта в професионално отно-
шение. Ако усещате, че е време за смяна на рабо-
тата, може да започнете да търсите ново поприще, 
но след средата на периода. Освен това избягвайте 
места със струпване на много хора.

РИБИ
Ще бъдете в страхотна форма, а 
чувството ви за хумор ще бъде 
търсено. Положителни качест-
ва ще ви издигнат в очите на 
влиятелни хора, които може да 

променят насоката на кариерата ви. Онези пред-
ставители на знака, които имат сериозна връзка, 
може да помислят за сериозен анализ на отно-
шенията си. Ако нямате проблем във връзката си, 
няма нужда да променяте каквото и да било. В ра-
ботата се постарайте да не отлагате изпълнението 
на нещата за последния момент.

http://www.prospectlicensing.com/
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Ш
осето до Триград преми-
нава през фантастично-
то едноименно ждрело 
и покрай пещерата Дя-
волското гърло. Пътят се 

промъква през скалите, а небето остава 
като светла ивица. Скалистите му брего-
ве се издигат като отвесни стени, високи 
над стотина метра, а горният им отвор не 
е повече от 20-30 м.

Малкото селце Триград ще ви заплени 
с гостоприемството си и приказната глед-
ка. На мегдана ви посрещат редом малка 
черква и джамия, допълващи спокойстви-
ето, лъхащо от планината. Сред атмосфе-
рата на селския живот в Триград ще от-
криете домашен уют в семейните хотели и 
къщите за гости.

На около 3 км под село Триград е най-
магичната част на едноименното ждрело. 
Малката ивица небе над теснината е един-
ственият светъл щрих

в това страховито място
Долу дълбоко се виждат скали грамада-

ци. Водата е пропаднала под тях, за да се 
появи на няколко километра оттук като би-
строструен поток. Прокараният в скали-
те път се провира през тунел, строен цели 
три години от войници, след което се стига 
до пропастната пещера Дяволското гърло. 
Водата на реката скача в дълбока пропаст, 
разбива се на дребни капчици и водният 
прах като пушек от комин излиза от съсед-
ното отверстие. По-долу в скална пукнати-
на е направен вход за подземния мир.

Местна легенда разказва, че когато Ор-
фей засвирел, вятърът затихвал между 
клоните на дърветата, сякаш заслушан в 
неговата музика, птиците спирали във въз-
духа, животните застивали по горските пъ-
теки,

а зверовете се укротявали
Когато Бакханте разкъсал певеца и го 

хвърлил в реката, всяка капка от кръвта му 

се превърнала в красиво планинско цвете, 
наречено силивряк - рядък реликтен енде-
мит за Балканите, притежаващ уникални-
те свойства на амброзията. Докато пътува-
те из региона, можете да се полюбувате на 
нежните му цветове по планинските поля-
ни.

За да стигнете до Триград, от Девин 
следвайте извивките на реката към нейни-
те извори, от него една след друга се реду-
ват красиви панорамни гледки към брего-
вете й,

надвисналите над нея 
скални каскади

и ширналите се поляни около меандри-
те на реката.

Пътят следва извивките на Триградска 
река през тесния живописен каньон Три-
градско ждрело, прорязан от реката в пя-
съчните и варовикови скали.

Не пропускайте да посетите и феноме-
на Дяволското гърло, пропастна пещера, в 
която водите на подземен водопад се спус-
кат от 60 м височина, и да преминете през 
огромната „бучаща зала". Пещерата Дявол-
ското гърло се намира само на 1,3 км се-
верно от Триград. Водите на Триградска 
река образуват няколко водопада в нея, 
най-големият от които се спуска в голяма-
та зала на пещерата. Легендата разказва, 
че от пещерата Орфей проникнал в под-
земното царство на Хадес,

за да спаси своята 
любима Евридика

За да може подземният свят на Дявол-
ското гърло да стане достъпен за хората, 
бил прокопан тунел с дължина 150 м. Пе-
щерата е електрифицирана, а стълбите, 
изкачващи се край бучащите води на под-
земния водопад, са обезопасени с бетонни 
перила.

Казват, че Дяволското гърло носи името 
си от това, че каквото погълне пещерата, 
изчезва вдън земя. Преди години правили 
опити с трупи дървета – завлечени от под-
земната река, те наистина изчезнали и из-
следователите не ги видели повече. Малка 
надгробна плоча отвън разкрива още една 

страница от

тъмната история на 
магичната пещера

Други природни забележителности в 
близост до Триград, които на всяка цена 
трябва да разгледате, са резерватът „Ста-
рата гора“ - защитена територия с 200-го-
дишна букова гора, и местността Чаирите, 
разположена на 19 км югоизточно от село-
то, известна с шестте наклонени свлачищ-
ни езера, обградени от смърчови и елхови 
гори.

Триград ще ви грабне със своята пър-
вична и сурова красота. Къщите са накаца-
ли по скалисти възвишения, заобиколени 
от внушителни скални масиви. Тесни каме-
нисти пътеки и черни пътища, утъпкани от 
магарета и крави, свързват отделните ма-
хали на селцето.

Дяволското гърло, където 
водата поглъща всичко
XЖивописното Триградско ждрело е едно от 

природните чудеса не само на България, но и на света

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Това уникално и красиво цвете е от-
крито през 1834 г. от унгарския учен 
Имре Фривалдски. Силиврякът издържа 
много време на суша. Ботаниците са ус-
тановили, че може да преживее повече 
от 30 месеца изсушен в хербарий, след 
което при овлажняване започва отново 
да се развива нормално.

Според предания от миналото, траки-
те са познавали и използвали лечебни-
те му свойства. Той е една от съставките, 
която е добавяна към напитката за вечна 
младост, здраве и сила - божествената 
амброзия. Жреците вдишвали дима на 
запалените му стръкове, за да изпаднат 
в транс и да направят своите предска-
зания. Древните римляни също се въз-
ползвали от лековитите му качества и 
дори го изобразявали върху монетите, 
сечени по това време. В миналото силив-
рякът е използван и за лечение на болес-

тта шап по добитъка.
Ocвeн чe дeйcтвa пoдмлaдявaщo и тo-

низиpaщo, цвeтeтo пpeчиcтвa кpъвoнoc-
нитe cъдoвe, чepния дpoб, бъбpeцитe и 
cтoмaxa. Bce oщe нe e дoбpe изyчeн xи-
мичния cъcтaв нa Opфeeвoтo цвeтe, нo 
ce знae, чe лиcтaтa мy cъдъpжaт пoли-
фeнoли, кoитo имaт cилнo aнтиoкcидaнт-
нo дeйcтвиe.

Безсмъртното цвете
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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, Тър-
сим CDL Driver за регионална работа ( 
не е локална) pick Up и delivery от по-
неделник до петък. Заплащане $300 на 
ден, $1500 на седмица. тел.: 708 953 9035 
Вера №18075

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

Chicago + suburbs

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 №18125

LOCAL CDL WORK, 
Цена US$ 1,100.00, Зипкод 60646, FedEx 
contractor is looking for drivers in Niles, IL 
for local work. Hours are 10:30am - 7:30pm; 
Mon - Fri. Min. one year experience 
required. Home every day. For more info, 
call Ognian: 630-247-3022 №18127

CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шо-
фьор със CDL за dry van ,IL-TX-IL тръгва-
не в сряда връщане събота за повече 
информация позвънете на тел 224-659-
2356, Зори. №18129

CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся шо-
фьор със CDL за dry van за over the road 
или всеки уикенд в къщи . Ако се инте-
ресувате търсете Антон на тел 224-595-
9093. №18130

OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка 
транспортно компания набира котрак-
тори с CDL за съвместна работа. За по-
вече информация търсете Зори 224-659-
2356. №18131

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101, Looking for 
a full-time CDL driver HOME Daily Single 
8am -7PM Hook and Drop Paychecks 
Every week (DD) W2 employment E-
Verify CALL Luke 773-727-0022 1 YEAR 
EXPERIENCE CDL CLASS A DOUBLE/TRIPLE 
ENDORSEMENT CLEAN DRIVING RECORD 
CLEAN SAFETY RECORD CLEAN CRIMINAL 
BACKGROUND 7738375573 №18137

CDL-A DRIVER, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60656, Looking 
for CDL-A Driver for Hook And Drop - 
Chicago- Minnesota, Minnesota- Chicago 
3 Times a Week- 1500$ ! Volvo 2015 Ishift! 
7739837254 №18143

TRUCK MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60126, Serviz za 
kamioni i remarketa v Elmhurst, IL tursi 
da naeme mechanik. Dobro zaplashtane 
i priqten kolektiv. Za poveche informaciq, 
pozvunete na 773-936-3891 №18146

LOCAL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam 
local rabota za CDL class A sho or. Elk 
Grove Village - Rockford. Vsqka vecher v 
kashti. 3122102049 №18149

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

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

CDL DRIVERS, 
Цена US$ 55.00, Зипкод 60156, Търся 
шофьори за камиони 2020 год автома-
тик Добро заплащане Старт 55 цента на 
миля + бонуси 7738990137 №18145
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
ТЪРСИ DRIVER CDL-A,, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка 
транспортна компания предлага ра-
бота за CDL class A шофьор ! За повече 
информация се обадете на 708-831-8432 
№18121

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

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-$0.65 cpm! 7736036413 
№18115
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ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка 
транспортна компания предлага работа 
за CDL class A шофьор и собственици на 
камиони! За повече информация се оба-
дете на 708-831-8432 №18122
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 шофьо-
ри с чист CDL. Перфектно заплащане и 
условия! Плащаме всяка седмица! Тър-
сим хора, които искат да работят, да се 
развиват и да работят добре в екип! Ако 
ти си този човек, моля обади ни се или 
остави съобщение на (779)717-2647! 
№18084
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 
транспортна компания търси да назна-
чи шофъор за камион 2021 Volvo 760 
стандартно оборудван ( хладилник, печ-
ка, микровълнова и т.н ) DRY VAN товари. 
Заплащане на миля $0.60 всички мили 
платени или на ден. За повече информа-
ция 630-363-7787 №18057
MYPROHELPERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Предлага 
почасова работа за почистване на домо-
ве офиси и общи площи. Опит и собствен 
абтомобил. 224-334-1818 3125931392 
№18027
CONSTRUCTOR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, предлагам 
постоянна работа (5-дена в седмица-
та) за помощник разполагащ с соствен 
транспорт в сверата на строителството 
(бани, кухни, боядисване) 2485589267 
№18088
CDL A OTR DRYVAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Само за 
най-добрите с опит и чисто досие.Специ-
ално отношение. Най-добро заплащане. 
За Контрактор-диспечер с голям опит в 
индустрията. 7734128280 №18095
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся от-
говорен CDL Hazmat шофьор на ками-
он I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 
Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко 
отношение. 7737421234 №18098
DL-A DRIVER , 
Цена US$ 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 тър-
си CDL Hazmat шофиор 0,70 cent per 
miles или може и на ден. Заплащане за 
допълнителен PU and Delivery, постоян-
ни курсове. Ще се погрижа да останете 
доволни. 5082926787 №18004

CLASS C DRIVER , 
Цена US$1,000.00, Зипкод 60074, Тър-
ся шофьор с опит за straight truck 
(class c). Заплащане 35% от оборо-
та($1000-$1500+ на седмица, зависи 
от желанието за каране). 6309301955 
№18012
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отго-
ворен CDL Hazmat шофьор на камион I-
Shift Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко 
отношение. 7737421235 №18022
FEDEX GROUND DRIVER, 
Цена US$300, Зипкод 60194, Търся шо-
фьор за FedEx Ground. Steady work. 
$300 на ден. Doubles endorsement and 
hazmat. 6302903092 №18025
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Owner 
Operators Solos and teams Great discount 
programs 7738990137 №17963
ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механи-
ци на камиони и трейлъри. Опит не е 
задължителен, но е препоръчителен. За 
повече информация, моля позвънете на 
773-656-8076. №17980
CDL- A DRY VAN, 
Цена US$ 82.00, Зипкод 60016, Чист ре-
корд и опит.Каране и почивка по догова-
ряне. За контрактор с 20 г. опит в бизне-
са. Старт- веднага! 7734128280 №17983
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving 
company наема помощници носачи на 
вещи и мебели. Предишен опит не се из-
исква. Full time and part time. Атрактив-
но заплащане в брой.Пишете на имейл 
slavtchokerelski@gmail.com или звънете 
на тел.2243108907-Слави. 2243108907 
№17943
EUROCLEAN NAEMA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean 
tarsi da naeme Jena za pochistvane na 
kashti v raiona na Palatine IL. Kola, knijka i 
opit sa zadaljitelni. Za poveche informacia 
molia tarsete Petya na (773)600-0019. 
Blagodarim vi! 7736000019 №17884
ТЪРСЯТ СЕ МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механи-
ци на камиони и трейлъри. Опит не е 
задължителен, но е препоръчителен. За 
повече информация, моля звъннете на 
773-656-8076. 7736568076 №17885
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка 
транспортна компания предлага работа 
за CDL class A шофьори и собственици 
на камиони! *Midwest Accounts! *Strong 
24/7 Dispatch! *Предимно леки товари! 
*Direct Deposit всеки петък! * Намале-
ния за гориво - до $0.70 /галон. Обадете 
се днес! ***847-665-9273 или 847-483-
8787*** 8476659273 №17914
OWNERS ЦЕНИ НАД $3 , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER 
OPERАTORS - Цени над $3 на миля. Ком-
панията предоставя Fuel карти с голе-
ми отстъпки- 40-80 цента на галон, 10% 
диспеч. Заплащане всяка седмица. Моля 
обадете се на 773-538-3818 №17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка 
компания специализирана в премест-
ване на вещи и мебели наема на пълно 
и непълно раб.време.Автомобил е пре-
димство и носи доп.бонус.Атрактивно 
заплащане в брой. Пишете на имейл 
slavtchokerelski@gmail.com или звънне-
те на тел.2243108907-Слави 2243108907 
№17926
ШОФЬОР CLASS C, 
Цена US$ 99,999.00, Зипкод 60074, Тър-
ся шофьор за straight truck до 26000lbs 
(class C). 63093019 17698 55 №17871
ТЪРСЯ CDL ШОФЬОР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся CDL 
шофьор за pick up - delivery. $300 на 
ден или $0.60 за миля. Тел. 8472245462 
8474205350 №17875

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
CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся 
шофьор за 2020 Volvo или Kenworth ав-
томатик с dry van. Хубави мили, лично 
отношение. 8476680373 №17752
SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking 
company looking for Safety person with 
experience. Part-time with possibility 
for full time. Serious inquiries only. 
8476680373 №17751
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia 
Shofi or (solo) c \”double/triple\” 
endorsement.Rabota okolo Chicago.Moje 
da e vsiaka vecher v kashti.Tax 1099 forma 
6304409199 №17755
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предла-
гаме 30% от товарите.Ново волво авто-
матик.Перфектни условия 2243882400 
№17625

НЮ ЙОРК
HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 18.00, Зипкод 11201, Нужни 
са housekeepers за NY City. $18 per hour. 
www.tocconsult.com; tel 3039748716 
№18142

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

SOMEWHERE ELSE
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 го-
дини. Жената ще живее с нас в Северна 
Калифорния. Ако се интересувате или 
познавате някой 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 от-
говорен CDL Hazmat шофьор на ками-
он I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 
Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко 
отношение. Говоря руски, български и 
английски. 7737421234 №18097
ARROW EXPRESS , 
Цена US$ 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 чис-
то досие.За контрактор с 20 год опит в 
бизнеса.Статр- веднага. Каране и почив-
ка по договаряне. 7734128280 №18094
DRIVERS/ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка се-
меина фирма с дълъг опит,търси OTR 
Drivers,седмично от $1800-$2500.Искате 
да сте собственик на камион,0%down 
payment,0% лихва.Честност и корект-
ност. 7738187459 №18062
ШОФЬОРИ В ЛАС ВЕГАС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89118, Набираме 
шофьори на камиони за дроп и хуук в 
Лас Вегас. Вкъщи през ден. Заплащане 
$275 на ден. 6466069181 №17920
NEED HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17109, Need 
housekeepers 3039748716 №17860

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
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 
готов съм да подпиша дългосрочен 
договор за работа на преференциал-
ни цени viber 2242093339 WhatsApp 
+447375018459 Phone 00359876655659 
Email anastasnpetrov@yahoo.co.Uk 
№18102
DISPATCHER +5, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся ра-
бота 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 Hoff man Est (Golf/
Salem)почасово и целодневно.Мога да 
откарвам или вземам детето ви от учи-
лиуще-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
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
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FOR RENT 1BEDROOM , 
Цена US$1,050.00, Зипкод 60176, FOR 
RENT BRIGHT AND SUNNY 1BEDROOM IN 
SCHILLER PARK. RENT 1050$ INCLUDES: 
HEAT, GAS, WATER, GARBAGE AND 
PARKING. 3124511561 №18006
ЕТАЖ ПОД НАЕМ, 
Цена US$, Зипкод 800, Давам под наем 
долен етаж от къща в Hoff man Estates 
в близост до Golf rd and Higgins rd. 2 
стаи с гараж за една кола или може да 
се ползва за склад по желание. Със са-
мостоятелна баня и тоалетна, достъп до 
пералня и сушилня. Всички сметки са 
включени в цената ( ток, вода, интернет ) 
5082926787 №18009
DAVAM 1BR BASEMENT , 
Цена US$700.00, Зипкод 60131, Davam 
1br basement pod naem v predrgadieto na 
Franklin Park,IL svoboden ot 1vi Septemvri 
za poveche informaciq pishete mi na 224-
770-1402 №18010
СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под 
наем стаи в Des Plaines, IL 7739344547 
№18014
CONDO ARLINGTON HTS, 
Цена US$1,250.00, Зипкод 60004, 2 
Bedroom 1 bath Condo for rent RENT 
INCLUDES HEAT, HOT and COLD WATER 
GARBAGE, PARKING and POOL 6095050341 
№18023
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се 
малък 1-стаен апт под наем в Елк Гроув. 
Включено отопление. Балкон/паркинг. 
Ламинатен под. Огледални гардеробни 
врати. Басейн/фитнес в комплекса. Асан-
сьор в сградата. Пералното е на същия 
етаж. Близо до магистрали/голям парк/
магазини/ресторанти. За информация, 
тел. 2248291787 2248291787 №17931
БЕЙСМЪНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня с 
трапезария и баня с тоалетна. За контак-
ти: 773-322-3640 7733223640 №17932
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня с 
трапезария и баня с тоалетна. За контак-
ти: 773-322-3640 7733223640 №17934

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES 
PLAINES. Давам под наем oбзавeдeна 
cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Общо полз-
ване на хол и кухня с останалите квар-
тиранти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлю-
чени (вода, електричество, internet, gas, 
пералня и cyшилня) Близo дo Balkanika, 
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $450. За OTR 
шофьори цeнa $380. Депозит за един 
месец. Oт October 1. Oбaдeтe ce на тeлe-
фон 847-222-3412 №17865
POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ 
СЪКВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 
№17859
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES 
PLAINES. Давам под наем oбзавeдe-
на cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, елек-
тричество, internet, gas, пералня и cy-
шилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и 
Maлинчо. Цeнa $450. За OTR шофьори 
цeнa $380. Oт October 1. Oбaдeтe ce на 
тeлeфон 847-222-3412 №17866
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съ-
квартирант за споделяне на двустаен 
апартамент в шилер парк. Собствено 
парко място. Наем 500. Шофьор на ками-
он съм и отсъствам в повечето време. За 
повече информация позвънете на 630 
301 9985 6303019985 №17918
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под 
наем едностайни апартаменти (1bdr) в 
Addison и в Arlington heights. Напълно 
реновирани. Всичко е включено в на-
ема. Само ток се плаща допълнително. 
Тел:347-543-6879. №17869
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60007, Стая под 
наем в Elk Grove Village от 1-ви Октом-
ври. Цена $600 включва газ, вода, гараж; 
пералня и сушилня. За повече информа-
ция- 774-208-4819 №17832
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Об-
заведена стая под наем от приземен 
апартамент с три спални и две бани.
Хол и кухня се ползват общо с остана-
лите квартиранти..В апартамента има 
пералня и сушилня.В наема е включено 
всичко-ток, газ ,вода,интернет,пералня.
Намира се в Elmood parк..Наемът е $500 
7733879465 №17838
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Давам под 
наем едностайни апартаменти (1bdr.) в 
Addison IL и във Аrlington hights IL. Об-
ширни и напълно реновирани. Всичко 
е включено в наема освен ток, който 
се плаща отделно. Тел: 234-543-6879. 
3475436879 №17840
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на 
месец . Телефон за контакти 312-799-
1138 №17848
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на 
месец . Телефон за контакти 312-799-
1138 №17849
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed 
2 bath apartament pod naem v arlington 
heights. Zvunnete na 847-84-4435. 
8478944435 №17851
ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим 
жена съквартирантка ливин 7737463728 
№17823

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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

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

АВТОМОБИЛНИ КЛЮЧОВЕ, 
Цена US$ 135.00, Зипкод 60056, BG 
AutoGroup Автомобилен техник пред-
лага почти всички видове ключове, 
дистанциони, смарт ключове заедно с 
програмиране за вашият автомобил. Из-
пратете SMS: година, марка, модел. Тел.: 
708-632-7611 №18054
ЯСНОВИДСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ясновидство, ас-
трология, номерология. кабала, лични 
и бизнес прогнози, лечение на карма-
та. Връзка чрез Вайбър. 3590886811646 
№18049
GLEDAM DECA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Gledam 
deca v doma si v Hoff man Estate Predlagam 
domashno sgotvena hrana,mnogo 
igri zabavleniq i razhodki Za poveche 
informaciq 2246591156 №17998
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, Зипкод 0, Mix2 inc.-бо-
яджийски услуги.компания с 
insurance.847-312-2155 8473122155 
№18024
PAINTING, 
Цена US$ 10,00, Зипкод 60016, ,,MERKUR” 
CORP.-PAINTING INTERIOR &EXTERIOR. Tel.: 
312-722-7479 3127227479 №17971
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за ками-
они и трейлъри. За повече информация 
и цени, моля позвънете на 773-656-8076. 
№17981
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Давам под 
наем Toyota Prius за работа в Убер и Лифт 
ИЗГОДНО 2243046338 №17982
ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ, 
Цена US$ , Зипкод 500, I buy junk car 
3128239386 №17916
AGENCY VELIDA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 7015, Velida Dating 
is Bulgarian Dating Agency, which off ers a 
safe online community for singles looking 
for partner. Register now at velidadating.
com Use all the website features for free! 
887281079 №17921
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за ками-
они и трейлъри. За повече информация 
и цени, моля позвънете на 773-656-8076. 
7736568076 №17890
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт 
на техниката във вашия дом.Компютри 
,бяла техника и телевизори.Готови сме 
да ви помогнем. Николай 6302200138 
№17872
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете 
вашите домашни филми като ги преза-
пишете на DVD преди касетите да ста-
нат неизползваеми. Презапис от VHS, 
MiniDV видео касети на DVD. 630-456-
1366 №17805

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

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 45.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie. 
Tel:630 386 5280 №18055
PRODAVAM PALATKA, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, 
PRODAVAM PALATKA \”COLUMBIA\” 4 
MESTNA.IZPOLZVANA E SAMO VEDNAJ I 
E KATO NOVA. TEL: 630 386 5280 №18060
CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Прода-
вам CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009 
/95000MLS перфектна-7000$. Тел.: 312-
722-7479 №17972
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Продавам ри-
фър трейлър уабаш/кериър 2008. Пер-
фектно състояние. 20,000 тотал часове. 
Алуминиеви джанти, уинд скъртс, всич-
ко по окачването сменено преди по-
малко от година, сийл между двигател 
и компресор нов($900) , abs валв нов.... 
3475436879 №17870
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60655, Продавам 
рифер трейлър Wabash-Carrier 2008 го-
дина в идеално техническо състояние. 
Wind skirts, алуминиеви джанти. Ново 
окачване. Нов авs valve. LED светлини. 
Нов seal на компресора ($900). Цена 
$8000. Тел: 234-543-6879. 3475436879 
№17841
2015 GREAT DANE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Продавам 
2015 - Great Dane Dry Van 53 Air Ride PSI 
in� ation system Spare tires carrier Great 
condition for more info call 773-580-4032 
7735804032 №17843
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel: 
630 3865280 №17641

COAST TO COAST
2007 VOLVO 13 SPEED , 
Цена US$ 14,500.00, Зипкод 60016, 2007 
Volvo Commercial truck 13 speed $14,500 
Exterior color: White · Interior color: Grey 
Fuel type: Diesel Top condition, Overhaul 
kit done ( see receipts attached )13 speed , 
Very clean ,second owner since 2011 ,Fully 
loaded .No rust on frame,Ready for the 
road ! 7737470875 №17836

FLEETSYS.COM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, На-
мери твоя диспечер в ¢ eetsys.com. 
Регистрирайте се, или за повече 
информация 888-330-1139, call or 
text. Това е Българска система за 
транспортния бизнес в САЩ. Счето-
водство, диспеч, заплати, инвойси, 
сейфти, статистики, IFTA за всеки от-
делен камион, IRP мили за регистра-
ция. Имай твоя транспортна компа-
ния без физически офис с купища 
хартий. Всички документи се ъпло-
удват онлайн, и са винаги достъпни. 
Компанийте ползващи системата 
бавно, уверено се разрастват, без 
напрежение и стрес. 8883301139 
№17847

НОВ ДВУСТАЕН АПТ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Нов Дву-
стаен Апартамент под наем Дава 
се под наем 2-стаен апартамент 
в чисто нова сграда в Проспект 
Хайтс. Всичко в жилището е аб-
солютно ново и модерно. Има ба-
сейн и фитнес. Голям балкон, 3ти 
етаж. В наема влизат отопление-
то и газта за готвене. Само ток се 
плаща допълнително. Близо до 
плаза с магазини и ресторант/бар. 
Жилището е готово за нанасяне 
веднага. За информация обаде-
те се на 2248291787 2248291787 
№17912

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

7 - 13 октомври 2020 г.48

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 спал-
ня 2 парко места до 294/90 847-207-3330 
№18108

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60158, Търся съ-
квартирант/ка за двустаен апартамент в 
Melrose Park,Il Наем - $ 350 вкл.: паркинг, 
парно, топла и студена вода, газ за го-
твене. Заплаща се ел.ток. 17737260061 
№18133
DAVA SE POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Dava se 
pod naem apartament ,2 spalni i 2 bani, 
renoviran s peralnya v Elk Grove Village tel. 
za kontakti 224 595 3633 №18135
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Апарта-
мент с една спалня в Mt Prospect под 
наем. One bedroom apartment in Mt 
Prospect for rent. 847-454-3003 №18138
ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 525.00, Зипкод , Стая под наем 
в Glenview. Всичко включено $525. 
8476300290 №18139
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Давам 
стая под наем в Schaumburg Salem dr 
& Schaumburg Rd. Стаите са в отлично 
състояние след ремонт. Обща кухня ,го-
лям хол, трепезария. перално помеще-
ние външен порч две бани. С ползване 
на двор , паркинг места. 2245005792 
№18148

DAVAM POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Obzavedena 
staya(polzvane na kuhnya),Palatine 
7088376432 №18150
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 fl oor 
unit in Silverstone Lake, Carpentersville. 
Large Kithchen, walkin closets, washer 
& dryer in the unit, patio w/ lake view. 
6305441808 №18080
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под наем 
напълно реновирани едностайни (1bdr.) 
апартаменти в Arlington Hights IL и във 
Addison IL. Всичко е включено в наема 
освен ток. Тел: 347-543-6879 №18056
ДАВА ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим 
жена самостоятелна стая ЧИКАГО 3 рей-
са 7737463728 №18073
ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 950, Зипкод 60169, Давам ед-
ностаен апартамент под наем в Hoff man 
Estates близо до магистралa 90. Наема 
включва паркинг място, гас отопление, 
вода и pool passes. тел.: 224-595-6686 
2245951611 №18031
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60156, Обзаве-
дена стая, 240$, всичко включено в 
Антиокс.Имотът граничи с река Фокс 
ривър.Идеално за риболов! За връзка 
тел:2242812020 №17990
ЕТАЖ ПОД НАЕМ, 
Цена US$, Зипкод 800, Давам под наем 
долен етаж от къща в Hoff man Estates 
в близост до Golf rd and Higgins rd. 2 
стаи с гараж за една кола или може да 
се ползва за склад по желание. Със са-
мостоятелна баня и тоалетна, достъп до 
пералня и сушилня. Всички сметки са 
включени в цената ( ток, вода, интернет ) 
5082926787 №18009
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се 
малък 1-стаен апт под наем в Елк Гроув. 
Включено отопление. Балкон/паркинг. 
Ламинатен под. Огледални гардеробни 
врати. Басейн/фитнес в комплекса. Асан-
сьор в сградата. Пералното е на същия 
етаж. Близо до магистрали/голям парк/
магазини/ресторанти. За информация, 
тел. 2248291787 2248291787 №17931
СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под 
наем стаи в Des Plaines, IL 7739344547 
№18014
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 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 $380. Депозит за един 
месец. Oт October 1. Oбaдeтe ce на тeлe-
фон 847-222-3412 №17865
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 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
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 $500 
7733879465 №17838
POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ 
СЪКВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 
№17859
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, 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

МЕХАНИК ПРЕЗ УИКЕНДА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, Предла-
гам ремонт на камиони през уикенда на 
посочен от вас адрес в радиус 100 мили 
от Чикаго. Извършвам: смяна на масла, 
въздушна система (кранове), спирачна 
система, смяна на съединител, водна 
система, електрическа система и всяка-
къв вид ремонт по двигател и шаси. 224-
250-8892 - Анатоли №18136
TRUCK TRAILER SHOP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60126, Serviz za 
kamioni i remarketa v Elmhurst, IL predlaga 
vsichki vidove remonti na otlichni ceni. Za 
poveche Informaciq, molq pozvunete na 
773-936-3891 №18147
СЪПРУГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, 50г.богат 
бизнесмен-трокаджия търси жена 
за съпруга която да не работи и да 
стои в къщи за да му харчи парите в 
моловете,екскурзии и за каквото се 
сети. Пишете на aleko_todorov@abv.bg 0 
№18134
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 №18116

УРОЦИ ПО ПИАНО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 61801, Online 
професионални уроци по пиано за деца 
над 7 год., преподаване на Български 
или на Англииски. Преподавател с опит 
от България и USA. Зa информациа: 
773-320-3264, www.pianomatova.com 
7733203264 №18085
ЯСНОВИДСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ясновидство, ас-
трология, номерология. кабала, лични 
и бизнес прогнози, лечение на карма-
та. Връзка чрез Вайбър. 3590886811646 
№18049
GLEDAM DECA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Gledam 
deca v doma si v Hoff man Estate Predlagam 
domashno sgotvena hrana,mnogo 
igri zabavleniq i razhodki Za poveche 
informaciq 2246591156 №17998
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, Зипкод 0, Mix2 inc.-бо-
яджийски услуги.компания с 
insurance.847-312-2155 8473122155 
№18024
PAINTING, 
Цена US$ 10,00, Зипкод 60016, ,,MERKUR” 
CORP.-PAINTING INTERIOR &EXTERIOR. Tel.: 
312-722-7479 3127227479 №17971
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за ками-
они и трейлъри. За повече информация 
и цени, моля позвънете на 773-656-8076. 
№17981
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Давам под 
наем Toyota Prius за работа в Убер и Лифт 
ИЗГОДНО 2243046338 №17982
ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ, 
Цена US$ , Зипкод 500, I buy junk car 
3128239386 №17916
AGENCY VELIDA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 7015, Velida Dating 
is Bulgarian Dating Agency, which off ers a 
safe online community for singles looking 
for partner. Register now at velidadating.
com Use all the website features for free! 
887281079 №17921
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за ками-
они и трейлъри. За повече информация 
и цени, моля позвънете на 773-656-8076. 
7736568076 №17890
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт 
на техниката във вашия дом.Компютри 
,бяла техника и телевизори.Готови сме 
да ви помогнем. Николай 6302200138 
№17872

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
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$. Тел.: 312-
722-7479 №17972
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel: 
630 3865280 №17641

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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FOR RENT 1BEDROOM , 
Цена US$1,050.00, Зипкод 60176, FOR 
RENT BRIGHT AND SUNNY 1BEDROOM IN 
SCHILLER PARK. RENT 1050$ INCLUDES: 
HEAT, GAS, WATER, GARBAGE AND 
PARKING. 3124511561 №18006
ЕТАЖ ПОД НАЕМ, 
Цена US$, Зипкод 800, Давам под наем 
долен етаж от къща в Hoff man Estates 
в близост до Golf rd and Higgins rd. 2 
стаи с гараж за една кола или може да 
се ползва за склад по желание. Със са-
мостоятелна баня и тоалетна, достъп до 
пералня и сушилня. Всички сметки са 
включени в цената ( ток, вода, интернет ) 
5082926787 №18009
DAVAM 1BR BASEMENT , 
Цена US$700.00, Зипкод 60131, Davam 
1br basement pod naem v predrgadieto na 
Franklin Park,IL svoboden ot 1vi Septemvri 
za poveche informaciq pishete mi na 224-
770-1402 №18010
СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под 
наем стаи в Des Plaines, IL 7739344547 
№18014
CONDO ARLINGTON HTS, 
Цена US$1,250.00, Зипкод 60004, 2 
Bedroom 1 bath Condo for rent RENT 
INCLUDES HEAT, HOT and COLD WATER 
GARBAGE, PARKING and POOL 6095050341 
№18023
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се 
малък 1-стаен апт под наем в Елк Гроув. 
Включено отопление. Балкон/паркинг. 
Ламинатен под. Огледални гардеробни 
врати. Басейн/фитнес в комплекса. Асан-
сьор в сградата. Пералното е на същия 
етаж. Близо до магистрали/голям парк/
магазини/ресторанти. За информация, 
тел. 2248291787 2248291787 №17931
БЕЙСМЪНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня с 
трапезария и баня с тоалетна. За контак-
ти: 773-322-3640 7733223640 №17932
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня с 
трапезария и баня с тоалетна. За контак-
ти: 773-322-3640 7733223640 №17934

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES 
PLAINES. Давам под наем oбзавeдeна 
cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Общо полз-
ване на хол и кухня с останалите квар-
тиранти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлю-
чени (вода, електричество, internet, gas, 
пералня и cyшилня) Близo дo Balkanika, 
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $450. За OTR 
шофьори цeнa $380. Депозит за един 
месец. Oт October 1. Oбaдeтe ce на тeлe-
фон 847-222-3412 №17865
POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ 
СЪКВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 
№17859
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES 
PLAINES. Давам под наем oбзавeдe-
на cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, елек-
тричество, internet, gas, пералня и cy-
шилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и 
Maлинчо. Цeнa $450. За OTR шофьори 
цeнa $380. Oт October 1. Oбaдeтe ce на 
тeлeфон 847-222-3412 №17866
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съ-
квартирант за споделяне на двустаен 
апартамент в шилер парк. Собствено 
парко място. Наем 500. Шофьор на ками-
он съм и отсъствам в повечето време. За 
повече информация позвънете на 630 
301 9985 6303019985 №17918
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под 
наем едностайни апартаменти (1bdr) в 
Addison и в Arlington heights. Напълно 
реновирани. Всичко е включено в на-
ема. Само ток се плаща допълнително. 
Тел:347-543-6879. №17869
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60007, Стая под 
наем в Elk Grove Village от 1-ви Октом-
ври. Цена $600 включва газ, вода, гараж; 
пералня и сушилня. За повече информа-
ция- 774-208-4819 №17832
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Об-
заведена стая под наем от приземен 
апартамент с три спални и две бани.
Хол и кухня се ползват общо с остана-
лите квартиранти..В апартамента има 
пералня и сушилня.В наема е включено 
всичко-ток, газ ,вода,интернет,пералня.
Намира се в Elmood parк..Наемът е $500 
7733879465 №17838
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Давам под 
наем едностайни апартаменти (1bdr.) в 
Addison IL и във Аrlington hights IL. Об-
ширни и напълно реновирани. Всичко 
е включено в наема освен ток, който 
се плаща отделно. Тел: 234-543-6879. 
3475436879 №17840
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на 
месец . Телефон за контакти 312-799-
1138 №17848
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на 
месец . Телефон за контакти 312-799-
1138 №17849
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed 
2 bath apartament pod naem v arlington 
heights. Zvunnete na 847-84-4435. 
8478944435 №17851
ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим 
жена съквартирантка ливин 7737463728 
№17823

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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

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

АВТОМОБИЛНИ КЛЮЧОВЕ, 
Цена US$ 135.00, Зипкод 60056, BG 
AutoGroup Автомобилен техник пред-
лага почти всички видове ключове, 
дистанциони, смарт ключове заедно с 
програмиране за вашият автомобил. Из-
пратете SMS: година, марка, модел. Тел.: 
708-632-7611 №18054
ЯСНОВИДСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ясновидство, ас-
трология, номерология. кабала, лични 
и бизнес прогнози, лечение на карма-
та. Връзка чрез Вайбър. 3590886811646 
№18049
GLEDAM DECA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Gledam 
deca v doma si v Hoff man Estate Predlagam 
domashno sgotvena hrana,mnogo 
igri zabavleniq i razhodki Za poveche 
informaciq 2246591156 №17998
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, Зипкод 0, Mix2 inc.-бо-
яджийски услуги.компания с 
insurance.847-312-2155 8473122155 
№18024
PAINTING, 
Цена US$ 10,00, Зипкод 60016, ,,MERKUR” 
CORP.-PAINTING INTERIOR &EXTERIOR. Tel.: 
312-722-7479 3127227479 №17971
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за ками-
они и трейлъри. За повече информация 
и цени, моля позвънете на 773-656-8076. 
№17981
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Давам под 
наем Toyota Prius за работа в Убер и Лифт 
ИЗГОДНО 2243046338 №17982
ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ, 
Цена US$ , Зипкод 500, I buy junk car 
3128239386 №17916
AGENCY VELIDA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 7015, Velida Dating 
is Bulgarian Dating Agency, which off ers a 
safe online community for singles looking 
for partner. Register now at velidadating.
com Use all the website features for free! 
887281079 №17921
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за ками-
они и трейлъри. За повече информация 
и цени, моля позвънете на 773-656-8076. 
7736568076 №17890
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт 
на техниката във вашия дом.Компютри 
,бяла техника и телевизори.Готови сме 
да ви помогнем. Николай 6302200138 
№17872
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете 
вашите домашни филми като ги преза-
пишете на DVD преди касетите да ста-
нат неизползваеми. Презапис от VHS, 
MiniDV видео касети на DVD. 630-456-
1366 №17805

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

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 45.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie. 
Tel:630 386 5280 №18055
PRODAVAM PALATKA, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, 
PRODAVAM PALATKA \”COLUMBIA\” 4 
MESTNA.IZPOLZVANA E SAMO VEDNAJ I 
E KATO NOVA. TEL: 630 386 5280 №18060
CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Прода-
вам CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009 
/95000MLS перфектна-7000$. Тел.: 312-
722-7479 №17972
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Продавам ри-
фър трейлър уабаш/кериър 2008. Пер-
фектно състояние. 20,000 тотал часове. 
Алуминиеви джанти, уинд скъртс, всич-
ко по окачването сменено преди по-
малко от година, сийл между двигател 
и компресор нов($900) , abs валв нов.... 
3475436879 №17870
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60655, Продавам 
рифер трейлър Wabash-Carrier 2008 го-
дина в идеално техническо състояние. 
Wind skirts, алуминиеви джанти. Ново 
окачване. Нов авs valve. LED светлини. 
Нов seal на компресора ($900). Цена 
$8000. Тел: 234-543-6879. 3475436879 
№17841
2015 GREAT DANE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Продавам 
2015 - Great Dane Dry Van 53 Air Ride PSI 
in� ation system Spare tires carrier Great 
condition for more info call 773-580-4032 
7735804032 №17843
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel: 
630 3865280 №17641

COAST TO COAST
2007 VOLVO 13 SPEED , 
Цена US$ 14,500.00, Зипкод 60016, 2007 
Volvo Commercial truck 13 speed $14,500 
Exterior color: White · Interior color: Grey 
Fuel type: Diesel Top condition, Overhaul 
kit done ( see receipts attached )13 speed , 
Very clean ,second owner since 2011 ,Fully 
loaded .No rust on frame,Ready for the 
road ! 7737470875 №17836

FLEETSYS.COM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, На-
мери твоя диспечер в ¢ eetsys.com. 
Регистрирайте се, или за повече 
информация 888-330-1139, call or 
text. Това е Българска система за 
транспортния бизнес в САЩ. Счето-
водство, диспеч, заплати, инвойси, 
сейфти, статистики, IFTA за всеки от-
делен камион, IRP мили за регистра-
ция. Имай твоя транспортна компа-
ния без физически офис с купища 
хартий. Всички документи се ъпло-
удват онлайн, и са винаги достъпни. 
Компанийте ползващи системата 
бавно, уверено се разрастват, без 
напрежение и стрес. 8883301139 
№17847

НОВ ДВУСТАЕН АПТ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Нов Дву-
стаен Апартамент под наем Дава 
се под наем 2-стаен апартамент 
в чисто нова сграда в Проспект 
Хайтс. Всичко в жилището е аб-
солютно ново и модерно. Има ба-
сейн и фитнес. Голям балкон, 3ти 
етаж. В наема влизат отопление-
то и газта за готвене. Само ток се 
плаща допълнително. Близо до 
плаза с магазини и ресторант/бар. 
Жилището е готово за нанасяне 
веднага. За информация обаде-
те се на 2248291787 2248291787 
№17912
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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 спал-
ня 2 парко места до 294/90 847-207-3330 
№18108

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60158, Търся съ-
квартирант/ка за двустаен апартамент в 
Melrose Park,Il Наем - $ 350 вкл.: паркинг, 
парно, топла и студена вода, газ за го-
твене. Заплаща се ел.ток. 17737260061 
№18133
DAVA SE POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Dava se 
pod naem apartament ,2 spalni i 2 bani, 
renoviran s peralnya v Elk Grove Village tel. 
za kontakti 224 595 3633 №18135
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Апарта-
мент с една спалня в Mt Prospect под 
наем. One bedroom apartment in Mt 
Prospect for rent. 847-454-3003 №18138
ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 525.00, Зипкод , Стая под наем 
в Glenview. Всичко включено $525. 
8476300290 №18139
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Давам 
стая под наем в Schaumburg Salem dr 
& Schaumburg Rd. Стаите са в отлично 
състояние след ремонт. Обща кухня ,го-
лям хол, трепезария. перално помеще-
ние външен порч две бани. С ползване 
на двор , паркинг места. 2245005792 
№18148

DAVAM POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Obzavedena 
staya(polzvane na kuhnya),Palatine 
7088376432 №18150
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 fl oor 
unit in Silverstone Lake, Carpentersville. 
Large Kithchen, walkin closets, washer 
& dryer in the unit, patio w/ lake view. 
6305441808 №18080
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под наем 
напълно реновирани едностайни (1bdr.) 
апартаменти в Arlington Hights IL и във 
Addison IL. Всичко е включено в наема 
освен ток. Тел: 347-543-6879 №18056
ДАВА ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим 
жена самостоятелна стая ЧИКАГО 3 рей-
са 7737463728 №18073
ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 950, Зипкод 60169, Давам ед-
ностаен апартамент под наем в Hoff man 
Estates близо до магистралa 90. Наема 
включва паркинг място, гас отопление, 
вода и pool passes. тел.: 224-595-6686 
2245951611 №18031
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60156, Обзаве-
дена стая, 240$, всичко включено в 
Антиокс.Имотът граничи с река Фокс 
ривър.Идеално за риболов! За връзка 
тел:2242812020 №17990
ЕТАЖ ПОД НАЕМ, 
Цена US$, Зипкод 800, Давам под наем 
долен етаж от къща в Hoff man Estates 
в близост до Golf rd and Higgins rd. 2 
стаи с гараж за една кола или може да 
се ползва за склад по желание. Със са-
мостоятелна баня и тоалетна, достъп до 
пералня и сушилня. Всички сметки са 
включени в цената ( ток, вода, интернет ) 
5082926787 №18009
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се 
малък 1-стаен апт под наем в Елк Гроув. 
Включено отопление. Балкон/паркинг. 
Ламинатен под. Огледални гардеробни 
врати. Басейн/фитнес в комплекса. Асан-
сьор в сградата. Пералното е на същия 
етаж. Близо до магистрали/голям парк/
магазини/ресторанти. За информация, 
тел. 2248291787 2248291787 №17931
СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под 
наем стаи в Des Plaines, IL 7739344547 
№18014
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 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 $380. Депозит за един 
месец. Oт October 1. Oбaдeтe ce на тeлe-
фон 847-222-3412 №17865
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 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
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 $500 
7733879465 №17838
POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ 
СЪКВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 
№17859
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, 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

МЕХАНИК ПРЕЗ УИКЕНДА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, Предла-
гам ремонт на камиони през уикенда на 
посочен от вас адрес в радиус 100 мили 
от Чикаго. Извършвам: смяна на масла, 
въздушна система (кранове), спирачна 
система, смяна на съединител, водна 
система, електрическа система и всяка-
къв вид ремонт по двигател и шаси. 224-
250-8892 - Анатоли №18136
TRUCK TRAILER SHOP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60126, Serviz za 
kamioni i remarketa v Elmhurst, IL predlaga 
vsichki vidove remonti na otlichni ceni. Za 
poveche Informaciq, molq pozvunete na 
773-936-3891 №18147
СЪПРУГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, 50г.богат 
бизнесмен-трокаджия търси жена 
за съпруга която да не работи и да 
стои в къщи за да му харчи парите в 
моловете,екскурзии и за каквото се 
сети. Пишете на aleko_todorov@abv.bg 0 
№18134
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 №18116

УРОЦИ ПО ПИАНО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 61801, Online 
професионални уроци по пиано за деца 
над 7 год., преподаване на Български 
или на Англииски. Преподавател с опит 
от България и USA. Зa информациа: 
773-320-3264, www.pianomatova.com 
7733203264 №18085
ЯСНОВИДСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ясновидство, ас-
трология, номерология. кабала, лични 
и бизнес прогнози, лечение на карма-
та. Връзка чрез Вайбър. 3590886811646 
№18049
GLEDAM DECA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Gledam 
deca v doma si v Hoff man Estate Predlagam 
domashno sgotvena hrana,mnogo 
igri zabavleniq i razhodki Za poveche 
informaciq 2246591156 №17998
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, Зипкод 0, Mix2 inc.-бо-
яджийски услуги.компания с 
insurance.847-312-2155 8473122155 
№18024
PAINTING, 
Цена US$ 10,00, Зипкод 60016, ,,MERKUR” 
CORP.-PAINTING INTERIOR &EXTERIOR. Tel.: 
312-722-7479 3127227479 №17971
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за ками-
они и трейлъри. За повече информация 
и цени, моля позвънете на 773-656-8076. 
№17981
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Давам под 
наем Toyota Prius за работа в Убер и Лифт 
ИЗГОДНО 2243046338 №17982
ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ, 
Цена US$ , Зипкод 500, I buy junk car 
3128239386 №17916
AGENCY VELIDA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 7015, Velida Dating 
is Bulgarian Dating Agency, which off ers a 
safe online community for singles looking 
for partner. Register now at velidadating.
com Use all the website features for free! 
887281079 №17921
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за ками-
они и трейлъри. За повече информация 
и цени, моля позвънете на 773-656-8076. 
7736568076 №17890
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт 
на техниката във вашия дом.Компютри 
,бяла техника и телевизори.Готови сме 
да ви помогнем. Николай 6302200138 
№17872

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
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$. Тел.: 312-
722-7479 №17972
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel: 
630 3865280 №17641

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

Торта „Медовик“ с готов 
блат и млечен карамел
Сметаната 500 г - трябва да е сту-

дена, слага се в суха купа и се 
разбива с миксер на сняг. Тогава 

се слага 400 г готов млечен карамел и 
се разбива добре.

Слага се една готова кора за торта и 
се покрива с пласт от сметановия кара-
мел. Следва втора кора и крем. Редуват 
се корите, като се мажат с карамел.

Тортата се оставя да стегне за 6-8 
часа минимум - най-добре за една ве-
чер. Когато е добре охладена, се поръс-
ва със 100 г смлени орехи.

Лесен вариант за приготвяне на мле-
чен карамел. Купете си консерви с под-
сладено кондензирано мляко и ди-
ректно с кутиите ги сварете в голяма 

тенджера с вода.
Варят се около 2-3 часа, минимум 2 

часа, а вие винаги трябва да следите 
водата да покрива консервите, а ако 
се изпари, да доливате с гореща. След 
като изтече времето, изваждате кон-
сервите от водата и ги оставяте да се 
охладят. Готови са за консумиране. Ху-
бавото на този вариант е, че годността 
на този млечен карамел е дълга, докато 
отворите консервата, а след отваряне-
то може престои около 1 месец в хла-
дилника.

Да ви е сладко!  

Рулца с пилешко и сусам

2 скилидки чесън заедно с 2 колел-
ца пресен или ¼ сушен джинджи-
фил се стриват в хаван, слага се 1 

с.л. лимонов сок, 1 с.л. соев сос и 1 с.л. 
мед и се размесват добре.

Пилешки гърди - 300 г - се нарязват 
на еднакви ивици с дължина 10 см. По-
лива се с медено-лимоновата смес.

3-4 листа точени кори се слагат един 
върху друг и режат на квадрати с голе-
мина около 15 см. Така се режат и оста-

налите кори. Във всеки квадрат се сла-
га по едно парче мариновано пиле и се 
навива на рулце. Всяко рулце се намаз-
ва с разтопено масло. Краищата на рул-
цата се овалват в сусамово семе – око-
ло 20 г.

Подготвените рулца се редят в на-
маслена тава и се пекат в предвари-
телно затоплена фурна на 1800 за 15-20 
мин.

https://www.serdikabg.com
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С
лед преждевременното за-
тваряне на ски курортите в 
Колорадо през пролетта тази 
есен те вече предпазливо се 
подготвят за новия сезон в ус-

ловията на COVID-19 и изискванията за 
социално дистанциране. Всичко отрабо-
тено досега в момента изглежда неясно, 
а плановете се променят ежедневно.

„Това, което планираме, няма да бъде 
това, което ще се случи“, каза Ръсти Гре-
гъри, изпълнителен директор на Alterra.

С по-малко от два месеца до началото 
на ски сезон, индустрията планира как 
да управлява лифтовите линии, разход-
ките с кабинковата линия, заведенията 
за хранене и тълпите. Това е труден ба-
ланс между привличането на възможно 
най-много хора в планината и защитата 
на здравето на клиентите, служителите и 
местните общности.

Именно ски курортите бяха ранните 
горещи

точки за избухването 
на COVID-19

в Колорадо.
До момента няма щатска заповед как-

ви мерки за безопасност да бъдат прила-
гани по време на ски сезона.

Курортите бяха затворени в среда-
та на март, когато губернаторът Джа-
ред Полис издаде заповед за оставане 
у дома, но има ограничени указания за 
отварянето им през зимата. До момента 
планинските курорти бяха отворени за 
летни дейности.

„Вярваме, че курортите в Колорадо ще 
доведат до осигуряването на безопасно 
каране на ски и туризъм в нашите вели-
чествени планини от световна класа и 
оценяваме продължаващото партньор-
ство на ски индустрията“, заяви говори-
тел на Департамента по здравеопазване-
то и околната среда на Колорадо.

Отделните курорти обаче имат свобо-
да да вземат решения за уникалните за 
тях мерки за безопасност. Това може да 
създаде объркване, където здравните 
експерти казват, че последователността 
е от ключово значение.

„Мисля, че е изключително важно да 
продължим да си сътрудничим и да об-
мислим какъв ще бъде последователни-
ят подход“, каза Хийт Хармън, директор 
по обществено здраве и околна среда на 

окръг Игъл.
Единният подход „е много

по-лесен за разбиране 
за скиора

който не трябва да се замисля: „Добре, 
ако карам ски в окръг Игъл, това са пред-
пазните мерки, от които се нуждая, но 
ако карам на ски в Summit County, има 
други предпазни мерки.“

Почти навсякъде ще се изискват мас-
ки. Повечето каси за билети ще бъдат 
затворени, за да се избегнат опашки, а 
лифтовете няма да работят с пълен ка-
пацитет.

И все пак всяка планина ще има свой 
собствен подход. Vail Resorts беше сред 

първите, които пуснаха подробни про-
токоли, включително система за резер-
вация във всичките си 34 места в Север-
на Америка.

Alterra не изисква резервации за при-
тежателите на пропуски Ikon. Вместо 
това компанията се стреми да ограничи 
капацитета чрез строго регулиране на 
дневните продажби на билети.

Изпълнителният директор на Alterra, 
Грегъри, казва, че компанията не из-
ключва нищо, ако настоящите мерки не 
са достатъчни за контрол на хората в 
планината.

„Трябва да имаме всички стрели в на-
шите колчани за начини за намаляване 
на пиковия капацитет“, каза Грегъри. „Ре-

зервации за паркиране, резервации за 
преминаване,

затваряне 
в натоварени дни

възможни са всякакви неща.“
Aspen Ski Company се стремяха да пуб-

ликуват подробности за предпазните 
мерки до Деня на труда, но решиха, че им 
е необходимо повече време, като се има 
предвид колко бързо може да се проме-
ни ситуацията, каза Джеф Ханъл, говори-
тел на компанията. Не е ясно кога ще бъ-
дат налични подробности, каза той.

„Нека го направим както трябва - не 
бързо“, каза Ханъл. „Има достатъчно вре-
ме преди ски сезона.“

Компанията обмисля да предложи раз-
лични пропуски, които ще ограничат ко-
личеството хора в планината, според 
Ханле. Например може да има пропуск 
само за делнични дни или пропуск, който 
е ограничен по време на коледните праз-
ници и други пикови часове, каза той.

През пролетта посетителите извън 
щата допринесоха за огнища в ски ку-
рортите. Тази зима летищата от Монтро-
уз до Денвър ще бъдат критични врати 
за предотвратяване на разпространени-
ето на коронавируса. Най-голямото ле-
тище в щата няма надеждна прогноза за 
натовареността на зимния сезон, каза 
Алекс Рентерия, говорител на DIA.

„Трудно е да се предвиди“, каза Ренте-
рия. Летището е инсталирало дезинфек-
тант за ръце и маски за лице, но няма да 
добавя предпазни мерки като измерва-
не на температурата на пътниците.

Ски курортите в Колорадо 
отварят въпреки пандемията

XНесигурност и липса на правила стресират този бизнес

Снимки: Pixabay



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

7 - 13 октомври 2020 г. 51

Б
ългарин успя да впечатли „Ню 
Йорк Рейнджърс“ и да пробие 
в Националната хокейна лига 
на САЩ. Така той накара све-
тът на големия хокей да научи 

за България. Защото Александър Георги-
ев е първият българин в Националната 
хокейна лига.

Той е роден в Русе през 1996 г. в се-
мейството на българин и рускиня. Мал-
ко след това животът го отвежда в Мос-
ква. Признава, че понякога е трудно да 
определи къде точно е неговият дом.

Баща му Георги го води на хокейната 
пързалка, когато Александър е на 5 го-
дини, и то с конкретна цел.

„Моят баща искаше да бъда професи-
онален спортист. Това беше основната 
му амбиция. Проверявал е какви спор-
тове ще бъдат подходящи. Прочел е в 
един вестник, че внукът на легендарния 
руски вратар Владислав Третяк е изгря-
ваща звезда в хокея, и си е помислил, че 
това ще е прекрасен вариант и за мен - 
и така започна всичко. Намерихме пър-
залка в близост до дома ни и започнах 
да се пързалям всеки ден“, казва Алекс.

През 2001-а той става част от москов-
ската хокейна школа „Пингвините“

„На пет години просто исках да се за-
бавлявам със съотборниците си, но се 
влюбих в спорта много бързо. Прекар-
вах много време на леда. Баща ми ме во-
деше на допълнителни тренировки, а аз 
истински се наслаждавах на това“, спо-
деля Александър пред NOVA.

Вратарският пост се оказва негово 
призвание.

„В началото никой няма пост, просто 
се пързаляме, но всеки път, когато игра-
ехме, треньорът ми забеляза, че аз вина-
ги се опитвах да съм по-близо до врата-

та, и помисли, че това

просто ми идва отвътре
В началото моите родители не бяха 

много щастливи от този факт, защото в 
мач може да участва само един вратар, 
а останалите момчета са общо 20. Тоест 
всичко ще зависи от мен дали ще играя, 
или не, а и екипировката е по-скъпа, но 
успях да ги убедя и всичко се получи 
доста добре“, обясни Георгиев.

Мечтата на баща му бързо се превръ-
ща и в негова.

„Още от самото начало идеята ми 
беше това да бъде моята професия. Още 
от малък исках хокеят да бъде моята 

професия. Не съм сигурен точно в кой 
момент осъзнах, че това е възможно. 
От 12-годишен вярвах, че мога да стана 
професионалист“, казва Алекс.

От 10-годишна възраст започва да по-
сещава школата на известния вратар 
Фредерик Норена във Финландия. Там 
се опитва да усъвършенства своите уме-
ния и психическата си издръжливост. 
Усилията се отплащат и получава нови-
ната, която е чакал цял живот.

„Играех във Финландия и беше трета-
та година от договора ми там. Бях на 20 
години и имах много добър сезон. Един 
от главните скаути на „Ню Йорк Рейн-
джърс“ поддържаше контакт с мен през 

годината и ми каза, че може да бъда из-
бран в драфта от тима. Това беше мно-
го вълнуващо, но беше важно да остана 
фокусиран върху тогавашния ми отбор, 
защото и преди се бяха свързвали с мен 
и отново са ми споменавали за драфта, 
но това така и не проработи. Продължих 
да работя и да вярвам, че ако се пред-
ставям добре, ще дойде и моят момент. 
Тогава от „Рейнджърс“ ме поканиха на 
летен лагер“, разказва Саша.

И шансът не закъснява. На 22 февру-
ари Александър застава под рамката на 
вратата на „Ню Йорк Рейнджърс“ срещу 
„Монреал Канейдиънс“ и прави своя де-
бют в Националната хокейна лига.

Българин проби в „Ню Йорк 
Рейнджърс“ и NHL
XАлександър Георгиев дебютира през февруари в Националната хокейна лига

Сн.: NHL

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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Фонтанът на Джули Пенроуз, Колорадо Спрингс, САЩ
Фонтан на дъгата, Сеул. Включен е в Книгата на Гинес 
като най-дългия фонтан в света.

Фонтаните –  
градско 

вдъхновение  
и свежест
XВижте някои от  
най-мащабните им 

архитектури

Фонтанът на Нациите, САЩ. Открит през 1982 г. Фонтан Чешма, Испания.

Фонтаните създават атмосфера, вдъх-
ват живот, излъчват романтика и... раз-
хлаждат. Търсейки прохлада край тях 
във все още горещите летни месеци, мо-
жем да се насладим и на вида им.

Те винаги са се използвали като начин 
да се разкраси архитектурата на даде-
но място, да се впечатлят жителите му с 
нестандартна идея, да събират туристи, 
да внесат свеж полъх красота в градски-
те пейзажи.

Фонтанът на Богатството, Сингапур Фонтан Сваровски, Инсбрук, Австрия

Освен кокетните фонтани в градска-
та суматоха се забелязват все повече 
огромни фонтани, с които изглежда ар-
хитектите по целия свят целят да ни за-
шеметят най-вече с мащабите им. Кои са 
по-хубави, ще каже времето. ЕVA пред-
ставя няколко от най-интересните фон-
тани от цял свят, които няма как да не 
впечатлят – дали с размера или с идея-
та си.

Фонтан вулкан, Абу Даби, ОАЕДигитален фонтан, Осака, Япония
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аа
Пиърс Броснан реши да отбележи 

рождения ден на своята съпруга 
Кийли Смит, като й нарисува ня-

колко картини. С тях той я поздрави за 
навършването на 57 г. и за 19 г. щастлив 
брак.

Броснан е споделил три кадъра, къде-
то той и съпругата му позират пред едно 
от неговите творения. Тя държи кок-
тейлна чаша с питие, вдигната в знак на 
наздравица.

„Моят стар стол“ е заглавието на една 
от картините, които Пиърс посвещава на 
жената на живота му. Друга пък се казва 
„Пролет“.

67-годишният Джеймс Бонд е създал 
истински шедьоври на изкуството в ате-
лието на своя дом. В едно от последни-
те си видеа в социалната мрежа той по-
казва как работи над една от картините, 
които иска да подари на своята съпруга.

Европейски и американски астрономи се на-
тъкнаха в съзвездие Лъв на необичайно 
струпване на шест древни галактики, „плене-

ни“ от притеглянето на гигантска свръхмасивна 
черна дупка от зората на Вселената.

Сцената, наблюдавана от Южната европейска 
обсерватория, се е разиграла, когато Вселената е 
била на по-малко от един милиард години, което 
съставлява 10% от сегашната й възраст 13,8 млрд. 
г. Шест галактики са били впримчени в космиче-
ски нишки, приличащи на паяжина, от огромна 
свръхмасивна черна дупка с размерите на един 
милиард слънца. Тя е била разположена в центъ-
ра на астрономическото струпване.

Черната дупка в центъра на нашия Млечен път 
е с размерите „само“ на четири милиона слънца.

Учени от университета в Бат във Великобри-
тания са установили, че пиенето на кафе на 
гладно може да наруши контрола на кръвна-

та захар.
Доброволци били помолени да изпият подсла-

дена напитка веднага след събуждане, равна по 
съдържание на калориите на типична закуска. Ус-
тановено било, че пиенето на кафе преди закуска 
повишава кръвната захар с 50 процента. Според 
учените, в дългосрочен план подобни скокове на 
този показател могат да доведат до нарушаване 
на толерантността на организма към глюкозата, 
което от своя страна увеличава риска от разви-
тие на диабет тип 2.

Авторите отбелязват, че не трябва да се отказ-
вате напълно от сутрешното кафе - достатъчно е 
да закусите обилно, преди да го изпиете.

Откриха свръхмасивна 
черна дупка

Кафето на гладно е опасно

Край на карантината: Нина 
Добрев разпуска с приятели

Пиърс Броснан нарисува  
на жена си картина

Парис Хилтън определено прикова 
всички погледи към себе си с по-
явата на последното събитие, на 

което присъства.
Тоалетът й впечатли мнозина, които от-

давна не бяха виждали звездата да се по-
явява на публични места.

39-годишната бизнесдама присъства 
на Rihanna's Savage X Fenty Show, пред-
ставено от Amazon Prime Video в Лос Ан-
джелис.

За Парис, която е известна с това, че 
много обича купоните, беше избран дос-
та привлекателен тоалет за шоуто.

Всъщност тя стана част от ревюто и 
беше сред новите лица, които представи-
ха завладяващото бельо на Риана.

За втора година Риана представя своя-
та линия бельо, като направи шоу на раз-
нообразието, в което участват певци, ак-
тьори, хора от различни култури.

Край на 14-дневната карантина за 
Нина Добрев. Актрисата, която 
трябваше да стои 2 седмици у дома 

заради снимките на „Love Hard“, се похва-
ли, че вече е свободна.

Напълно здрава, звездата от „Дневни-
ците на вампира“ сподели как прави ско-
кове в басейна със свой близък приятел.

„Само 14 дни, в Италия бяхме затво-
рени два месеца“, пише фен на звездата. 
Други пък допълват, че тя е късметлийка, 
защото са затворени повече от 100 дни.

Докато си стоеше у дома, Нина четеше 
книги и се радваше на любимото си куче. 
Тя използва свободното време, за да слу-
ша хубава музика, и прикани америка-
нците да дадат вота си на предстоящите 
избори, носейки маска с текста „гласу-
вай“.

Парис Хилтън 
се появи с 
бельо на Риана
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Край Бургас беше открита част от голямо по-
тънало стъклено съкровище по българ-
ското Черноморие. От години археолозите 

знаят, че водолази са намирали тук подобни арте-
факти, но не и точната локация.

Техните предположения се насочиха към ак-
ваторията на залива Ченгене скеле, близо до нос 
Чироза.

Сред находките от морското дъно са десетки 
части от стъклени съдове с изключително качест-
во. Най-много са чашите за вино.

Археолозите предполагат, че те са произведе-
ни през 17 век, вероятно някъде в Италия. Работ-
ната хипотеза е, че стъкленото съкровище е пъту-
вало с кораб, който се натъква на подводен риф и 
потъва близо до нос Чироза.

Стъклените предмети са били изключително 
скъпи луксозни вещи.

В британската столица отвори врати първият 
бар, в който ще се сервират само оранжеви 
вина.

Екстравагантното заведение „Силвър лайнинг“ 
се намира в скъпия лондонски квартал Хакни. В 
него може да се консумира на място или да се за-
купи за вкъщи оранжево вино.

За тези, които не знаят за съществуването му, 
то се получава при контакт на сока от грозде с 
люспите. Обикновено при направата на другите 
вина - бели, червени, розе, люспите се отделят. 
При оранжевото джибрите от бяло грозде оста-
ва в контакт с ширата по време на ферментация-
та. Така придават на напитката характерния оран-
жев цвят.

Освен цвета виното променя и вкуса си към по-
горчив, става с по-остър букет.

В Лондон заработи бар  
за оранжеви вина

Луиза Григорова стана  
майка на син
Една от най-успешните ни родни актриси, 

Луиза Григорова-Макариев, вече е май-
ка. Приятелките Весела Бабинова и Луи-

за са преминали през много неща заедно и са 
убедени, че имат кармична връзка. Те са заед-
но както на сцената, така и в живота. Съдбата 
отново доказа това, като ги направи майки на 
една и съща дата. На 27 септември Луиза и Ве-
села родиха първите си деца – Луиза син, а Ве-
села – дъщеря си Йоана.

Луиза със съпруга й Мартин решиха да 
кръстят бебето Бран. Новините съобщи щаст-
ливата майка в Инстаграм профила си.

Това е второ момче за Мартин, който има 
9-годишен син Борис от предишния си брак. 
Боби вече е щастлив батко и без съмнение в 
дома на Макариеви тепърва ще става все по-
весело.

Откриха потънало стъклено 
съкровище край Бургас

Сестрата на Ная Ривера  
ще отглежда сина й
Никайла обяви, че вече се е 

преместила при бившия съ-
пруг на покойната актриса, 

за да може на 5-годишния Джоси 
да не му липсва нищо.

След като към 25-годишната 
жена бяха отправени критики за 
това, че живее с експоловинката 
на сестра й, тя обяви, че не я ин-
тересува как хората виждат поло-
жението й отстрани, защото тя е 
длъжна да се погрижи за момчен-
цето.

Звездата от „Glee“ почина в на-
чалото на юли. Тя бе намерена уда-
вена, след като се опитала да спа-
си момченцето си, което паднало 
от лодката, в която двамата били, 
почивайки си в Южна Калифорния.

Оттогава нейната по-малка се-
стра станала по-близка с бившия 
на Ривера, за да помогне на дете-
то им да се справи по-лесно със за-
губата.

Шанън Дохърти: Мога да живея 
още 10-15 г.
„Чувствам се като едно много 

здраво човешко същество... 
Мога да живея още 10-15 г.“. 

Това споделя Шанън Дохърти за свое-
то здравословно състояние в момента. 
Звездата от телевизионния сериал „Бе-
върли Хилс 902010“ разказа пред спи-
сание Elle за тежката битка с рака.

Независимо че заболяването й е в 
четвърти стадий, 49-годишната актри-
са смята, че е още твърде рано да се 
сбогува със своите най-близки хора. 
По думите й, тя все пак ще запише ви-
деосъобщения, които те могат да гле-
дат, след като си отиде от този свят.

Дохърти има рак на гърдата, който 
дълго време пазеше в тайна. Тя при-
знава, че колкото и да й е трудно, тя 
трябва да се подготви за смъртта, коя-
то я о чаква.
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Майкъл Дъглас и Катрин са 
заедно от две десетилетия, 
имат две прекрасни деца 

и освен това споделят една и съща 
дата на рождения си ден.

Дани Де Вито ги запознава през 
1998 г. и между тях веднага прех-
върчат искри. Катрин и Майкъл си 
казват заветното „да“ в хотел „Плаза“ 
в Ню Йорк през ноември 2000 г.

Двамата имат 25 г. разлика, кое-
то винаги е било повод връзката им 
да бъде обсъждана, Катрин страда 
от биполярно разстройство, а през 
2016 г. стана ясно, че Дъглас има 
рак на гърлото. Но през всичко това 
преминават заедно, посрещайки 
смело житейските изпитания.

Нито един от двамата никога не 
е отричал трудностите в живота и 
брака им. „Живеем прекрасен жи-
вот!“, споделя сега Катрин.

Синът на Ален Делон забеляз-
ва италианската актриса Све-
ва Алвити в главната й роля 

в биографичния филм „Далида". 
Собственият му баща е имал любов-
на история с певицата от египетски 
произход. От публикация през юни 
тази година стана ясно, че Антони 
и годеницата му Свева са заедно от 
година. Живеят между Париж и Рим 
и планират сватба през 2021 г.

Двамата се появиха на церемони-
ята за откриването на 77-мия Фил-
мов фестивал във Венеция. Укра-
сиха и корицата на сп. Paris Match 
и синът на „Гепардът“ сподели, че е 
предложил на любимата си жена на 
брега на Позитано.

Подарил й е два пръстена, разказ-
ва Свева. Планират тя да играе във 
филм по негов сценарий и да имат 
дете, което ще е четвърто поред за 
френския актьор.

Дрехи, бижута и фотографии, собственост на 
покойната френска легенда на екрана Жана 
Моро, ще се продават на търг в Париж през 

октомври.
Приходите от продажбата на гардероба на фил-

мовата звезда ще отидат за нейната благотвори-
телна фондация.

Дрехите, проектирани от Шанел, Ив Сен Лоран 
и Лагерфелд за Моро, която почина през 2017 г., 
също ще бъдат продадени на търг.

Продажбата включва и рокли, направени за 
нея от Пиер Карден, неин любовник в продълже-
ние на няколко години, въпреки че беше гей.

Снимките на актрисата също са сред 300-те 
предмета за продан.

„Искахме да покажем вечния стил и елегант-
ност на мадмоазел Моро, която беше муза за ве-
лики режисьори“, каза Клара Вивиен.

Covid-19 не се предава с кърмата на бебе-
то, когато майката е носител. Изследването, 
координирано от торинския университет-

ски комплекс Чита дела Салуте, е обхванало мно-
го случаи в Европа. Резултатите от него показват, 
че заразените с коронавирус майки не излагат 
бебетата на допълнителен риск, когато ги кърмят, 
ако спазват санитарните препоръки - да носят 
маска, да мият ръцете си и да дезинфекцират из-
ползваните предмети и повърхности.

Изследването подкрепя и препоръки на Све-
товната здравна организация, направени въпре-
ки ограничената информация. Те са майките да 
продължат да кърмят, дори и да са заразени с но-
вия коронавирус, защото млякото им има и иму-
нологични предимства.

Продават на търг тоалети 
и бижута на Жана Моро

Кърменето е безопасно  
за бебето при Covid-19

Антони Делон пред сватба

Джейн Фонда разкри детайли от 
ранните си години в холивуд-
ските среди и късмета да живее 

сред едни от най-големите легенди в 
развлекателната индустрия.

Покрай играта „Потвърди или отре-
чи“, тя хвърли известна светлина вър-
ху легендарни мъже от близкото ми-
нало.

На въпрос относно впечатления-
та й за Марлон Брандо, 82-годишната 
Джейн Фонда заяви, че той се оказал 
огромно разочарование, но пък без-
спорно бил страхотен актьор. 

Актрисата коментира и съжалени-
ето си, че е изпуснала възможност-
та да бъде с някои от легендарните 
мъже, с които животът я е срещнал.

„Не мисля толкова за Че Гевара. Но 
мъжа, за когото наистина съжалявам, 
че не успях да бъда, е Марвин Гей.“

Джейн Фонда: Брандо  
беше разочарование

Майкъл Дъглас на 76, Катрин 
Зита-Джунс на 51
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Лятото продължава за Антония 
Петрова-Батинкова. Моделът и 
съпругът й решиха да избягат от 

дъждовното време в София, като зами-
нат за Гърция. Там заедно със сина им, 
те си наеха яхта, за да плават между ос-
тровите.

„Семейство Батинкови плаваме с 
ветроходна яхта в Гърция, из острови-
те Самотраки, Лимнос и Тасос! Капита-
ни Антония и Ивайло Батинкови!“, на-
писа Мис България 2009.

Мис Русия 2012-а изтъкна, че мом-
ченцето й вече е на година и 8 месеца 
и е „най-безстрашният морски Лъв“.

Гърция е предпочитана за отдих на 
семейството. По-рано това лято миска-
та и съпругът й плаваха из архипелага 
Спорадите.

Наскоро Антония сподели, че иска 
да има второ дете, но този път се надя-
ва да роди момиченце.

През юли 2019 г. рибари в Средиземно море, 
на юг от Сардиния, случайно извадили му-
тант от дълбините. Уловена в мрежата им 

сред стотици други риби била тъмноуста котешка 
акула, очевидно родена без кожа и зъби.

Макар че учените са съобщавали за случаи на 
албинизъм, обезцветяване и други генетични 
кожни мутации при акули, този рядък улов е пър-
вият и единствен известен случай на акула, живе-
еща с „тежка липса на всички свързани с кожата 
структури, включително зъби“.

Може би е още по-странно, че анормалната аку-
ла е водила сравнително нормален живот, докато 
не била извлечена от морето. Когато я изследва-
ли, установили, че тя е на около 3 г. и е имала пъ-
лен корем с храна, когато е умряла.

Откриха „гола“ акула  
без зъби и кожа

Комар, който ухапе човек с Ковид-19, не може 
да пренесе болестта на следващата си жерт-
ва, съобщи Ройтерс, като се позова на из-

следване на специалисти от университета на Кан-
зас и министерство на земеделието.

Комарите пренасят западнонилски вирус, зика 
и много други вируси от човек на човек и сред 
животните.

При лабораторни експерименти учените са за-
хранили с кръв, заразена с новия коронавирус, 
няколко екземпляра от различни видове комари, 
както и други хапещи насекоми. Вирусът не е ус-
пял да оцелее и да се размножи в нито едно от на-
секомите, пишат авторите на изследването.

Според тях хапещите насекоми не носят риск 
от разпространение на вируса SARS-CoV-2 на 
хора и животни.

Бионсе успя да озари деня на млад 
фен, който води битка с рака. Ли-
рик Шанел, която се бори с рак на 

мозъка, публикува снимка на цветята, 
които е получила от носителката на „Гра-
ми“. Заедно с белия букет е дошла и спе-
циална картичка, в която Бионсе е напи-
сала окуражителни думи към момичето.

„Когато кралицата ти изпрати цветя“, 
гласи описанието под снимката. Родите-
лите на Шанел споделят, че дъщеря им 
мечтае един ден да се срещне с изпъл-
нителката.

Цветята идват само дни, след като Ли-
рик сподели свой клип, в който пее „Love 
on Top“ на Бионсе. В картичката, изпра-
тена с букета, изпълнителката пише, че 
е била трогната да види, че музиката й е 
помогнала на момичето в този тежък мо-
мент.

Бионсе със специален подарък 
за фен

Комарите не могат да 
разпространяват COVID-19

Антония Петрова избяга  
на топло в Гърция

Ники Минаж стана майка
37-годишната рапърка е 

родила първото си дете 
на 30 септември в Лос 

Анджелис. Новината идва някол-
ко месеца, след като беше съобще-
но, че Ники е бременна. През юли 
звездата публикува снимки, къде-
то показва наедрялото си коремче.

„Любов. Брак. Бебе. Изпълнена 
съм с щастие и благодарност. Бла-
годаря ви за добрите пожелания“, 
написа тя тогава

Месец преди да сподели, че вече 
е г-жа Пери, Ники призна пред 
своите последователи, че е гото-
ва за семейство и е склонна да по-
стави кариерата си на второ място. 
„Реших да се пенсионирам и да се 
грижа за близките си“, написа тя.

През декември 2018 година Ке-
нет и Ники официално обявиха, 
че са двойка, след като слухове за 
връзката им се въртяха от месеци в 
социалните мрежи.
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Т
айнствената врата Хаю Мар-
ка, издълбаната в едни от мно-
гото скали на Перу, е покрита 
със славата на мощен енерги-
ен портал, през който просто-

смъртните преминавали в други свето-
ве. Съществуват множество легенди за 
нейните могъщи възможности, но и не-
малко изследвания на археолози, спо-
ред които портата е просто скално об-
разувание, което не води наникъде.

Истината вероятно трябва да оставим 
на времето.

Но преди да отсъдим, нека се прене-
сем мислено в Перу и скалите край бре-
га на езерото Титикака. Именно там се 
намира мистериозното образувание, 
наречено Вратата на боговете или Пуер-
та де Хаю Марка (Вратата на Хаю Марка).

Вратата, вградена в розов мрамор, е 
една от многото тайнствени находки на 
територията на Перу. Първите данни за 
нея можем да открием в митологията на 
инките, а впоследствие и на всички ос-
танали местни обитатели. Според древ-
ните инки езерото Титикака е мястото,

където се родил светът
От там започва всичко и там се връ-

щат душите след смъртта на хората. 
През 1996 г. перуанският екскурзо-

вод Хосе Луис Делгадо Мамани случай-
но се натъква на Вратата на Боговете, 
докато изучава района край нея. Мама-
ни разказва, че когато се приближил до 
скалната формация, за малко не припад-
нал от шока, който преживял. Причина-
та се криела в това, че екскурзоводът 
бил сънувал същата тази скална врата 
много преди да я види с очите си. Това 
няма как да е съвпадение, убеден е ги-
дът. Най-интересното било, че от масив-
ния портал се излъчвала загадъчна синя 
светлина. Самият Мамани нарича слу-
чилото се „божие откровение“, разказва 
Списание 8.

Мнозина вярват, че Вратата на Хаю 
Марка не е обикновено скално образу-
вание. Считат го за мощен енергиен пор-
тал, през който Богове или извънземни 
същества, както и обикновени хора, или 
поне душите им, могат да преминават от 
едно измерение в друго. От един свят в 

друг.
Местните легенди разказват, че в 

древни времена героите на племената, 
населяващи региона, били удостоени с 
честта да преминават през Портата на 
боговете в отвъдния свят, когато време-
то им на Земята изтече.

Тайнственият портал е с размери 7 ме-
тра височина и 7 метра широчина. Има 
формата на врата, но по-интересното е, 
че в средата й е вградена още една – по-

малка врата. А в нея има малка дупка, 
която местните племена определят като

ключалка за отваряне
на портала. Те вярват, че в бъдеще тази 
врата ще се разтвори много по-широко 
от нормалните си размери и през нея 
боговете ще дойдат на земята и ще по-
могнат на хората.

Местните разказват още, че по вре-
мето на инките един свещеник (Жре-

цът на храма на седемте лъча) се озовал 
пред Вратата на Хаю Марка, бягайки от 
испанските конкистадори. Порталът се 
охранявал от група шамани. Свещени-
кът носел със себе си златен диск. Той 
и шаманите с изненада открили, че той 
пасва идеално на дупката на малката 
скална вратичка. Поставили диска там и 
порталът се отворил. Мястото се обля-
ло с бледосиня искряща светлина. Све-
щеникът бързо влязъл през открехната-
та врата, за да се спаси от настъпващите 
конкистадори. Той преминал в някакво 
друго, тайнствено измерение, за което 
и до днес не се знае с точност какво е. 
Но от историята е видно, че Вратата на 
боговете е именно мощен портал меж-
ду триизмерния земен свят и невиди-
мия за хората, мистичен извънземен 
свят.

Но да се върнем в настоящето. Когато 
открива Вратата на боговете, Хосе Луис 
Делгадо Мамани веднага се свързва с 
местните археолози и историци. Мяс-
тото веднага привлича вниманието им, 
включват се и много изследователи на 
културата и живота на инките. Учените 
остават скептични към идеята, че Врата-
та на Хаю Марка е портал към други из-
мерения. Тяхното заключение е, че тази 
врата вероятно не води и до подземни 
тунели или други убежища. С една дума 
- според тях тази врата

не води доникъде
Интересното в случая е, че много от 

изследователите имат необичайни пре-
живявания, докато проучват вратата. 
Някои от тях казват, че са почувствали 
фина енергия, пулсираща отвътре, ко-
гато се доближавали до нея. Други съ-
общават, че са чули странна ритмична 
музика, идваща от вътрешността на ска-
лите. Трети разказват, че са имали стран-
ни видения за горящи колони и други 
неща, които не били от нашия свят.

Вратата на Хаю Марка, разбира се, не 
е единственото място, сочено като пор-
тал към други светове и измерения. Та-
кива съществуват и на много други мес-
та по целия свят. А дали легендите за тях 
са истина или просто измислица, само 
можем да гадаем.

XТя се намира край брега на езерото Титикака, където може би се е родил светът

Скалната врата в Перу: 
Вход към други светове
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