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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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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?

https://axz53.app.goo.gl/radio
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В
ластта започна предизбор-
ното раздаване на кебапчета. 
50 лева към пенсиите, увели-
чение на заплати, детски над-
бавки, социални помощи... 

Редовните избори са чак през март, но 
купуването на гласове вече започна. 
Това пише „Дойче веле“ след поредното 
обещание на премиера Бойко Борисов 
за по-високи доходи.

„Всеки иска повишение на доходите. 
Затова ние предвиждаме 10% повише-
ние на доходите така, както през всич-
ките години“, каза във вторник минис-
тър-председателят по време на пряко 
излъчване във Facebook профила си от 
Козлодуй.

„360 млн. лева за учителите, за да си 
завършим това, което сме обещали за 4 
години, двойно увеличение на заплати-
те на хората на първа линия, с 30% на зе-
меделските служби“, изброи премиерът 
само част от отпусканите щедро

предизборни бонуси 
за народа

Освен всичко останало, той съобщи и 
че минималната пенсия от следващата 
година ще се увеличи от 250 на 300 лева. 
За хората, които получават между 300 и 
369 лева, което е линията на бедността, 
пенсиите да се увеличат с 10 процента, 
предвиждат управляващите. Останалите 
пенсии, които са над 369 лв., ще се уве-
личат с 5 процента, уточни финансовият 
министър Ананиев. Той допълни, че мак-
сималният осигурителен доход няма да 
се вдига.

Изборите наистина наближават, но 
този път заедно с изтичането на манда-
та има и протести. Та затова се налага ку-
пуването на гласове да започне отдалеч, 
в още по-масови размери и в още по-ли-
цемерно отвратителни форми, уточнява 
„Дойче веле“. Като за последно се разда-
ват стотици милиони - основно като бю-
джетни обещания за бъдещето, но тук-та-
ме и по някой и друг лев в плик (или по 
сметка).

Започна се горе-долу веднага след на-
чалото на протестите. По 50 лева на ме-
сец отгоре за всеки пенсионер, уж зара-
ди пандемията (макар че точно техните 
доходи ни най-малко не пострадаха от 

нея). После 30-процентно увеличение на 
заплатите в държавната администрация 
и други най-разнообразни бонуси и суб-
сидии.

Само за август - 
цял милиард

допълнителни разходи. А сега, за броени 
дни - още към милиард и половина.

50-те лева към пенсиите на всички 
няма да са за три, а за осем месеца - до ре-
довните избори през март. Т.нар. детски 
надбавки от първи януари ще се плащат 
на всички семейства с деца - независимо 
от доходите на родителите. Подоходният 
критерий отпада и при помощите за уче-
ници в първи и осми клас - ще ги вземат 
всички, при това в по-голям размер, 300 
вместо 250 лева. От 1 януари минимална-
та пенсия скача с 30 процента, а от 1 юли 
административно ще се увеличат и оста-

налите пенсии - по-ниските с 10, по-голе-
мите с 5%. Минималната заплата също се 
вдига административно от 1 януари.

Представят всичко това като засилва-
не на социалната политика и създаване 
на повече справедливост. Но не е нито 
едното, нито другото.

Замислените като социална помощ 
детски надбавки имат смисъл, когато са 
прицелени към най-нуждаещите се и 
уязвимите, при това в достатъчен раз-
мер. Същото се отнася и за еднократните 
помощи за ученици. Когато раздаваш на 
всички по малко, включително на онези, 
които нямат ни най-малка нужда, обез-
смисляш социалната политика и убиваш 
справедливостта.

Да повишаваш административно (с пар-
тийно-правителствено решение) предим-
но по-малките пенсии, е несправедливо 
към онези, които са работили повече и са 

се осигурявали по-дълго и върху по-голе-
ми суми. И е политически недалновидно и 
безотговорно, защото демотивира днеш-
ните работещи да се осигуряват и подко-
пава пенсионно-осигурителния модел, 
който и без това е взел-дал.

За разлика от традиционното купува-
не на гласове, при което селският кмет си 
плаща кебапчетата от собствения джоб 
(макар че парите, разбира се, може и да 
са крадени), в този случай управлява-
щите разчитат да си платят масрафа от 
общите пари (включително с парите на 
подкупваните). Затова са толкова без-
огледно „щедри“ и в следващите дни и 
седмици вероятно ще изнамерят още 
неща за вдигане и повишаване.

Дали обаче номерът ще мине, или на-
родът просто ще си вземе кебапчетата, 
бирата и левчетата, а после ще гласува за 
когото си знае.

Айде на безплатните кебапчета
X50 лв. към пенсиите, увеличение на заплати, детски надбавки, социални помощи...

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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21-годишен българин е бил за-
стрелян в северното пред-
градие на Лос Анджелис Но-

ридж. Според полицията това е Мартин 
Ковачев, роден в Стара Загора.

Убийството в ранните часове на съ-
бота е било инцидент, показва разслед-
ването. Пистолетът гръмнал, когато бил 
предаван между приятели, които се съ-
брали в къща в Лейк Бабоа. В ареста е 
22-годишно момиче. Властите не съоб-
щават името й.

Инцидентът станал в задния двор на 
къщата, където приятелите си подавали 
оръжието. Ненадейно пистолетът гръм-
нал и покосил Мартин. Той е бил закаран 
в местна болница, но

лекарите не могли 
да спасят живота му

Според полицията инцидентът не е 
свързан с гангстерски банди.

Приятели на семейството на Мартин 
са организирали GoFund страница, къ-
дето събират средства за погребението.

За убийството на младия българин 
става ясно три седмици след като и друг 
наш сънародник бе застрелян в САЩ. 
48-годишният Станимир Цанков рабо-
тел като мениджър на сграда в центъра 

на Сиатъл и бил убит при спор с жена, 
която доскоро живеела там.

По-късно стана ясно, че убиецът не е 
жена, а мъж, който искал да се предста-
вя за жена.

Прокуратурата в града повдигна офи-
циално две обвинения срещу 46-годиш-
ната Майкъл Лоуел Робъртс – за убий-
ство от първа степен и нападение от 
първа степен. В обвинителния акт пише 

още, че тя е известна и с името си Джъс-
тин Стефънсън и се идентифицира като 
жена.

Цанков

бил намушкан с нож
от Робъртс, която живеела в небостър-
гач в центъра на Сиатъл и управата ре-
шила да я изгони. Българинът работил 
като мениджър там.

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

Съдът отмени и гаранцията за Робъртс 
от 3 милиона долара и по искане на про-
куратурата я оставя в ареста, защото и 
двете обвинения носят потенциално на-
казание от доживотен затвор.

21-годишен българин 
убит в Лос АнджелисЯСЕН ДАРАКОВ

yasen@bg-voice.com

XИнцидентът станал при препредаване  
на оръжие, 22-годишно момиче е в ареста

Мартин Ковачев
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В
ече трети месец нито адвокати-
те, нито семейството на постра-
дал в първите дни на антипра-
вителствените протести нямат 
известие за движение по него-

вите жалби за нанесения му побой. В но-
щта на 10 срещу 11 юли той губи съзна-
ние, а след това се оказва окован за легло 
в болнична стая от надзиратели към Ми-
нистерството на правосъдието.

Три месеца по-късно случаят изглеж-
да невидим за замесените институции - 
Министерството на вътрешните работи 
(МВР) и Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията“ (ГДИН) към Министерство-
то на правосъдието. Въпреки подадените 
жалби, прокуратурата също не дава знак 
да забелязва случая.

ПОЛИНА  
ПАУНОВА

„Свободна Европа“

Бит, арестуван, окован, но... 
невидим протестиращ

XВече трети месец по случая с пострадалия в първите 
дни на протеста Димитър Педев няма развитие

Арестът на Димитър Педев на Орлов мост, заснет от фотографа Айван Стоянов.



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

14 - 20 октомври 2020 г. 7

Така инцидентът, изглежда, остава без 
никакви последствия. Все още не е из-
вестно какво показва и дали изобщо има 
вътрешна проверка в МВР за нанесения 
побой над младия мъж. Също толкова не-
известно е дали има движение и по слу-
чая с надзирателите, които след това са 
го пазили в болницата и са го оковали за 
леглото с белезници въпреки тежкото му 
здравословно състояние.

„Та той не можеше 
да се движи“

Става дума за случая на Димитър Пе-
дев, който се оказва арестуван на Орлов 
мост в София на 10 юли тази година – вто-
рият ден на демонстрациите с искане за 
оставката на правителството на Бойко Бо-
рисов и на главния прокурор Иван Гешев.

Срещу Педев беше повдигнато обвине-
ние в хулиганство, защото от МВР твър-
дят, че е провокирал униформените. 
След ареста си той е отведен в 1-во РПУ 
в София с 24-часова мярка за задържане. 
Впоследствие, преди да се наложи наста-
няване в болница, с прокурорско поста-
новление мярката е изменена на 72 часа.

След нанесен побой по време на за-
държането му и малко след него Педев 
губи съзнание и се налага от ареста да 
бъде закаран в „Пирогов“, където е при-
ет с множество травми - мозъчно сътре-
сение, хематом и наранявания по тялото. 
Тъй като е задържан с прокурорско по-
становление, Педев трябва да бъде ох-
раняван в болничната си стая от Главна 
дирекция „Изпълнение на наказанията“ 
(ГДИН) към Министерството на правосъ-
дието.

Въпреки тежкото му физическо със-
тояние, надзирателите го оковават за 
болничното легло. „Та той не можеше да 
се движи, но те му бяха сложили белез-
ници на краката. За да е съвсем сигур-
но, че момче, което хем не може да ходи, 
хем е оковано, няма да избяга, го пазеха и 
двама униформени“, разказа малко след 
случая пред „Свободна Европа“ майка му 
Юлия Педева. Семейството е решило тя 
да говори с медиите.

В края на юли адвокатът на Димитър Пе-
дев – Диана Драгиева от Българския Хел-
зинкски комитет (БХК) - подготвя жалба и 
я завежда в прокуратурата. В документите 
се предоставят доказателства, че Педев е 
бит от органите на реда, а впоследствие и 
окован на кушетката в „Пирогов“.

Тогава от Министерството на правосъ-
дието потвърдиха, че въпреки травмите 
от побоя, мъжът е бил „фиксиран с белез-
ници“.

„Съгласно изготвената инструкция и 
имайки предвид данните от прокурор-
ското постановление за задържане от-
носно състоянието на охраняваното 

лице, а именно, че същият по време на 
задържането е проявил вербална и фи-
зическа агресия срещу служителите от 
МВР, както и преценката на моментното 
общо състояние, е преценено, че спря-
мо него е нужно ползването на помощни 
средства белезници, като задържаното 
лице е фиксирано временно за болнич-
ното легло“, пише в документа, предоста-
вен от Министерството на правосъдието.

„Напрегнатос и опаснос 
от бягство“

Седмици по-късно обаче от ГДИН пре-
доставят на адвокатката на Педев доку-
менти, които показват различна картина.

„Това, което се установява, е, че око-
ваването с белезници е направено без 
оценка на състоянието му. Всъщност, той 
е бил прикован за леглото за удобство 
на охраняващите го служители, които 
вместо да го пазят, да стоят на поста си, 
са предпочели да му поставят белезници 
под претекст, че прозорецът не е обезо-
пасен (каквото и да означава това) и че 
лицето е видимо напрегнато“, каза адво-
кат Диана Драгиева.

Според документите, с които „Свобод-
на Европа“ разполага, дадените обясне-
ния от охранителите от Главна дирекция 
„Изпълнение на наказанията“ са в посо-
ка, че Педев „може да избяга“.

Според докладна записка от инспек-
тор Кристиян Костов, подадена до него-
вите началници и предоставена на защи-
тата на Педев, причината за белезниците 
е, че на прозореца на третия етаж в „Пи-

рогов“ няма решетки.
„Задържаното лице беше с поставени 

белезници (…) поради факта, че прозо-
реца не бе обезопасен с решетки. И по-
ради видимата напрегнатос на задържа-
ното лице и прецених, че има опаснос за 
опит за бягство“ (запазени са оригинал-
ните правопис и пунктуация – бел. ред), 
пише Костов.

След проверка на изнесения охрани-
телен пост в „Пирогов“, от друга докладна 
записка става ясно, че двамата надзира-
тели, охраняващи Педев, са докладвали 
на висшестоящ, че той е фиксиран за ку-
шетката, защото се опасяват от опит за 
бягство.

Майката на Педев каза пред „Свободна 
Европа“, че синът й не просто не е имал 
намерения за бягство, а дори се е движил 
трудно като следствие на наранявания-
та и комоциото си. „Подобен сценарий 
беше невъзможен“, коментира тя.

„Употребата на помощните средства 
трябва да се преустанови веднага след 
като нуждата от тях е отпаднала. От тези 
документи не виждаме да е имало нуж-
да да се използват и следователно няма 
как да се установи кога тя е отпаднала“, 
напомни от своя страна адвокатката на 
семейството. Тя обясни още, че всички 
несъответствия са в прокуратурата от 
месеци. „Ние сме сезирали прокурату-
рата още тогава“, каза Драгиева.

Потърсени за коментар, от Софийската 
районна прокуратура обявиха, че прове-
рят за какво става дума. До редакционно-
то приключване на текста говорителят на 
СРП не отговори на въпросите.

Проверката на МВР 
е пропуснала случая

Случаят на Димитър Педев не е попад-
нал в обсега на проверката, която МВР 
образува след насилието над демон-
странти в началото на протестите.

Тя се наложи, след като на 10 юли 2020 
г. под колоните на Министерски съвет в 
София бяха бити студентът Евгени Мар-
чев и още няколко души. Видео, разпрос-
транено в социалните мрежи, показа как 
полицаи влачат, бият и ритат протестира-
щи в късните часове на деня. По-късно 
Марчев свидетелства пред медиите, че 
не е ставало дума само за побой, но и за 
гаврене в ареста.

Тогава Юлия Педева разказа за тежко-
то състояние на сина си Димитър и отно-
шението на надзирателите от ареста към 
него в болницата. Студентът Марчев по-
твърди думите й.

В края на юли МВР съобщи за резулта-
та от своя вътрешна проверка - че чети-
рима полицаи са упражнили насилие над 
протестиращи и ще бъдат наказани.

В интервю за bTV новият тогава вътре-
шен министър Христо Терзийски каза, че 
никой от потърпевшите не е поискал да 
свидетелства пред комисията и МВР се е 
самосезирало от сигнали в медиите, как-
то и от видеоклиповете.

Педеви и тяхната адвокатка твърдят, че 
това не отговаря на истината. „Аз лично 
придружих Димитър до СДВР, те ни уве-
риха, че тече проверка, и след неговите 
писмени обяснения ще изискат всички 
видеозаписи от Орлов мост, включител-
но и от патрулните автомобили, ако са 
били с камери“, каза Драгиева.

Тя допълни, че в МВР са ги уверили, че 
по случая ще се работи възможно най-
бързо. Такъв беше и публичният ангажи-
мент на ведомството.

„По случая излезе една проверка, но се 
оказа, че тя не засяга казуса на Димитър, 
а само побоят над протестиращи под ко-
лоните на Министерски съвет. Защо не се 
прави нищо по другия случай, не е ясно, 
но ние не сме уведомени за развитие. 
Знаем, че минаха повече от два месеца, 
а имаше ангажимент за бързина“, допъл-
ни юристката.

Потърсени за коментар, от пресцен-
търа на МВР потвърдиха, че наказани-
те служители на реда са за проявите им 
в района на Министерски съвет. „Какво 
става с друга проверка – ще проверим и 
когато има информация, ще ви съобщим“, 
отговориха от там. До редакционното 
приключване на текста това не се случи.

„Не се случва абсолютно нищо – виж-
дате и сами“, каза пред „Свободна Евро-
па“ Юлия Педева. „От СДВР разпоредиха 
вътрешна проверка, и то след като аз го-
ворих по телевизията. Бяха оставени да 
си свършат работата без обществен на-
тиск и виждате – абсолютно нищо. Това е 
резултатът“, каза тя.

Педева допълни, че ако нещо може да 
се смята за „развитие“ по случая на сина 
й, то това е, че преди седмица е бил из-
викан в 1-во РПУ, за да му вземат отпеча-
тъци и да му направят снимки. Това не е 
било извършено в деня на ареста му през 
юли.

„Адвокатите казват, че това е възмож-
но да се случи почти три месеца след 
арест. Само че аз си мисля колко ли е бил 
зле той, за да не са успели да го снимат 
и да му вземат отпечатъци при ареста“, 
каза тя.

Майката на Димитър - Юлия Педева. 

Сн.: БНТ

Сцена на насилие от първите дни на протеста

Сн.: „Капитал“
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BG ТЕЛЕГРАФ
Рекорд по починали  
от COVID-19 в България

България регистрира рекорден брой 
починали от коронавирус за деноно-
щие. Висок е и броят на новите случаи 

в сряда - 785 и 8 починали. Те са установени 
чрез направени 5819 PCR теста. Във втор-
ник здравните власти съобщиха, че за де-
нонощие смъртните случаи са 23. Общият 
брой на починалите в България вече е 923. 
В болница са 1307 заразени, а 64 от тях са в тежко състояние и са настанени в ин-
тензивни отделения. Общият брой на активните случаи е 8712. Най-много нови 
случаи има в София - 259, следвана от Пловдив с 87 и Благоевград с 82. 

Радев атакува комисията  
за конституцията

Президентът Румен Радев сезира 
Конституционния съд с искане 
да бъде обявено за противокон-

ституционно създаването на временна-
та комисия за разглеждане на проект на 
Конституцията на Република България. 
Решението за това бе прието от Народ-
ното събрание на 2.10.2020 г. В искане-

то е посочено, че промени във вече внесен проект за нова конституция може 
да прави само Велико Народно събрание. Действащото Народно събрание има 
право да обсъжда само дали по проекта следва да се свика Велико Народно съ-
брание или не, се казва в позицията на президента.

Ураганен вятър отнесе 
покриви в Смолян
Ураганен вятър отнесе покривите 

на няколко къщи в Смолян, наво-
дни приземни етажи и прекъсна 

електричеството в много части на об-
ластта. Нанесени са и много щети на ав-
томобили, има и затруднения в трафика. 
Стихията е продължила едва 20 минути. 
Силна буря с дъжд и вятър се разрази и 
в Хасковско. За ураганни ветрове съоб-
щиха и от Кърджали и Казанлък. Големи количества валежи паднаха и в райони 
на Западна България, където причиниха щети и краткотрайни наводнения.

ВВС транспортираха бебе  
за лечение във Франция

Военнослужещи от 16-та транспорт-
на авиационна група от състава на 
Военновъздушните сили със само-

лет С-27 „Спартан“ са изпълнили специ-
ална задача - транспортиране на три-
месечно бебе за лечение във френска 
болница. Това е станало в понеделник, 
съобщиха от Министерството на отбра-

ната. Самолетът е излетял от летище София за летище „Шарл дьо Гол“ в Париж, 
оборудван със специализирана медицинска апаратура и екипировка за безопас-
ното транспортиране на малкия пациент. На борда е имало и медицински екип.

Тежка катастрофа между 
бус и камион взе жертва
Тежка катастрофа между камион и 

микробус отне човешки живот във 
вторник. Инцидентът стана в Прохо-

да на Републиката, който остана затворен 
за дълго. По първоначална информация 
микробусът, пътуващ в посока към Гурко-
во, се е ударил в задната част на насрещно 
движещ се румънски тир. На място е заги-
нал водачът на буса. Екипи на полицията отклоняваха леките автомобили през 
прохода Шипка, а товарните изчакваха на място. Съдействие оказаха и три об-
ластни дирекции - в Стара Загора, Габрово и Русе. Причините за произшествието 
тепърва ще се изясняват.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Девет българи са били аресту-
вани заради групово изнасил-
ване на 14-годишно момиче в 
Испания. Един от нападатели-
те дори снимал гаврата с теле-

фона си.
Още миналата седмица са били задър-

жани шестима български граждани за 
посегателството в градчето Л'Олерия в 
област Валенсия. То станало, докато 15-
20 души празнували частно парти. Още 
тогава испанските медии прогнозираха, 
че може

да се стигне до още арести
Малко по-късно един след друг бяха 

задържани още трима. За един от тях 
стана ясно, че е бил разпознат от жерт-

вата в профила му в Инстаграм. Друг е 
прибран, когато разследващите го про-
верили и установили, че е снимал из-
насилването с телефона си, пише „Бъл-
гария днес“. Според показанията на 
момичето гаврата е била ужасяваща. От-
начало върху нея се нахвърлили един 

или двама мъже, а в един момент едно-
временно проникнали няколко човека.

Четирима от задържаните са оставени 
за постоянно в ареста във Валенсия. Те 
са на възраст между 18 и 25 години.

Всички арестувани са от бългaрcки 
прoизхoд, пишат испанските медии.

Според разследващите

момичето е било 
дрогирано

преди да бъде изнасилено.
Според източници от Върховния съд 

на Валенсия дежурният съдия е взел ре-
шението в рамките на открито дело за 
престъпления със сексуално насилие 
над непълнолетна.

Един от задържаните е с по-лека мяр-
ка, защото „не е предотвратил извърш-
ването на престъплението“, а другият е 
освободен, защото е непълнолетен.

Десетки са дали показания във връзка 
със събитията, споделени от жертвата. 
Предполагаемото групово изнасилване 
е извършено по време на рожден ден. 
Разследващите смятат, че нападателите 
са „сломили волята на жертвата с алко-
хол и някакво наркотично вещество“.

XЕдин от престъпниците дори снимал гаврата с телефона си

За групово изнасилване:  
9 българи арестувани в Испания

Сн.: abc.es

https://www.skyexpressinc.com
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Б
ългари в Калифорния отказ-
ват да се евакуират заради бу-
шуващите в щата невиждани 
пожари, защото не искат да 
оставят фермите си с канабис. 

Сънародниците ни са част от собстве-
ниците на плантации в планината Поуст 
Маунтин, която огънят обгражда. Някои 
от тях имат свои ферми там, други рабо-
тят при тях и не откликват на призивите 
на местните власти да се евакуират.

Страховитите горски пожари в Кали-
форния достигнаха рекордна площ и 
се превърнаха в първия в съвременна-
та история пожар, обхващащ 1 милион 
акра (4 млн. декара или близо 4050 кв. 
км).

Преди дни Ройтерс съобщи, че група-
та пожари „Август“ се е разширила над 4 
млн. декара, което я издигана от обикно-
вен „мегапожар“ до нова класификация, 
„гигапожар“, най-големият пожар в съ-
временната история на щата.

В района Тринити, в който се намира 
планината с българските плантатори, 
има около 40 легални ферми за канабис, 
за чиито собственици сега е един от най-
важните моменти в годината. За тях и от-
каза им да напуснат района Los Angeles 
Times е направил обширен материал в 
един от последните си броеве.

Всяка ферма отглежда продукция за

повече от половин 
милион долара

и дори повече, а голяма част от собстве-
ниците са прибрали реколтата преди 
около седмица-две и са готови с цената 
на живота си да я запазят от крадци или 
пламъци.

Повечето от притежателите на планта-
ции са представители на народа Хмонг 
– азиатска етническа група, дошла от 
Лаос и Югоизточна Азия. Сред тях оба-
че има и българи и руснаци, преместили 
се тук, привлечени от красотата на ра-
йона, пише LA Times. И не само. Защото 
според една от оценките само на закон-
ната стока, добита в района, цената й е 
$20 милиона.

„Тук има милиони долари, милиони 
и милиони долари от марихуана“, казва 

Нейт Трухийо, с който изданието разго-
варя, докато прави репортажа си.

Българските плантатори на канабис в 
Калифорния често наемат сърби, чер-
ногорци и македонци, пише „България 
днес“. Плащат им по 5000-6000 дола-
ра месечно. Финансовият стимул кара 
и работниците да останат и да отказват 
евакуация въпреки реалната опасност 
да загинат в пожарите. Освен легални 
производители българи в Калифорния 
се занимават и нелегално с отглеждане 
на канабис.

Преди време BG VOICE писа за Мартин 
Радославов Атанасов, който

бе арестуван 
в Сан Хуан Ридж

Невада каунти, за отглеждане на мари-
хуана, за продажба и незаконно при-
тежание на амуниции. 48-годишният 
българин бе освободен под парична га-
ранция от $2500. Разследващите обяви-
ха, че Атанасов е в страната без статут, а 
в документите му пишело, че е служител 
в казино.

От него властите иззеха 2240 марихуа-

нови растения, 45 кг марихуанов цвят и 
още 180 кг марихуана със стеблата.

Сега по данни на властите и на мест-
ните жители в района на плантациите 
остават около 1000 души – това е така 
нареченият Изумруден триъгълник, къ-
дето е съсредоточено може би най-го-
лямото производство на канабис в САЩ. 
Собствениците на ферми често показват 
с оръжие, че външни хора там са неже-
лани.

Куршумите обаче не могат да спрат 
пламъците и да опазят продукцията от 
пожарите. Въпреки това местните хора 
са решили да опазят това, което имат.

Сюзън Боуър, която живее в Поуст Ма-
унтин от 1973 година и е останала в къ-
щата си по време на множество пожа-
ри, няма да се изнесе и сега. Тя споделя 
пред LA Times, че ще напусне, когато за-
почнат да горят дърветата и тревата до 
оградата на къщата й. Тя и съпругът й 
имат план за „авариен изход“, ако гора-
та потъне в пламъци, и смята, че такива 
пожари са част от живота в дивите мест-
ности.

Много от останалите отглеждащи 

канабис жители на района също не вяр-
ват на властите, преживели са много по-
жари и смятат, че ще намерят начин да 
се спасят, ако огънят стигне до техните 
врати.

Пожарните власти в района съобщи-
ха на собствениците на ферми, че ще 
направят всичко възможно да запазят 
продукцията им, но

няма да рискуват 
живота на огнеборци

за да спасят живота на жители, които от-
казват да се евакуират.

„Трябва да е ясно, че няма да умира-
ме, за да спасим хора. Това не е нашата 
работа“, каза говорителят на федерална-
та противопожарна служба Майк Мак-
милан. „Ще тропаме от врата на врата и 
ще предупредим още веднъж“, каза той. 
„При всички положения, ако решат да 
останат и възникне опасна ситуация... 
ние няма да рискуваме животите си“, 
каза още Макмилан.

Българи в Калифорния остават в 
пожарите, пазят фермите си с канабис

XСънародниците ни, както и още много собственици  
на плантации, не се вслушват в призивите за евакуация

Доброволка към пожарникарската служба.

Сн.: U.S. Forest Service

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/


14 - 20 октомври 2020 г.12

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

Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

Тръмп на митинг: Ще целуна 
всички в публиката

Президентът Доналд Тръмп се появи 
на първия си митинг, откакто обя-
ви, че се е заразил с коронавирус, и 

поиска да целуне всеки в публиката. Пред 
симпатизантите си той е обявил, че се чув-
ства силен и че вече е имунизиран срещу 
COVID-19 въпреки твърденията на меди-
ците за краткосрочен имунитет след бо-
ледуване и множеството случаи на повторно заразяване по света. В типичен за 
него стил Тръмп допълни: „Ще целуна всички в публиката. Ще целуна... красивите 
жени. Ще ви дам една голяма, сочна целувка“.

Застреляха бременна  
жена в Чикаго

35-годишна бременна жена е от-
крита застреляна в ранните ча-
сове на вторник в Je�ery Manor 

на South Side. Според полицията, в 00:06 
ч. техен екип е отговорил на сигнал, пода-
ден чрез ShotSpotter в 2100-блок на East 
95th Place. Там е открита жена в безсъз-
нание с две огнестрелни рани в гърба. 
Тя е откарана в болницата на University 

of Chicago в критично състояние, където по-късно е починала. Жертвата е била 
бременна в осмия месец, а лекарите са успели да изродят бебето, което остава в 
критично състояние.

Над 10 млн. души вече 
гласуваха за президент
Над 10 милиона американци вече са 

гласували предварително за пре-
зидентските избори на 3 ноември 

по пощата или с предварително гласу-
ване. „Избирателите са пуснали общо 10 
296 180 бюлетини“, което е рекорд, съоб-
щи Проектът за избори в САЩ на универ-
ситета на Флорида в сайта си. По данни 
на това преброяване, броят на предварително пуснатите бюлетини в надпрева-
рата между президента републиканец Доналд Тръмп и демократа Джо Байдън 
далеч надхвърля този от 2016 г.

Байдън напредва още в 
Пенсилвания и Уисконсин

Кандидатът на демократите за прези-
дент Джо Байън увеличи преднина-
та си пред президента Доналд Тръмп 

в щатите Уисконсин и Пенсилвания, които 
могат да имат решаващо значение за из-
хода от изборите през ноември, показват 
проучвания. Според анкетите на Ройтерс/

Ипсос Байдън води пред Тръмп със 7 пункта в двата щата. Преди седмица демо-
кратът имаше преднина от 6 пункта в Уисконсин и 5 в Пенсилвания. Последните 
социологически данни на Ройтерс/Ипсос в други четири щата с важна роля за по-
бедата на президентските избори също показват преднина за Байдън.

Камала Харис: Изслушването 
на Ейми Барет е опасно
Сенатор Камала Харис и кандидат 

за вицепрезидент на Джо Байдън 
заяви, че изслушването на номи-

нираната от Доналд Тръм за върховен 
съдия Ейми Кони Барет е трябвало да 
бъде отложено поради опасения за ко-
ронавирус. „Комисията не е взела доста-
тъчно предпазни мерки, за да запази хо-
рата в безопасност“, каза Харис. „Това изслушване събра повече от 50 души, за да 
седят в затворена стая в продължение на часове, докато нашата нация е изпра-
вена пред смъртоносен вирус“, каза Харис и настоя за това по време на встъпи-
телното си слово, говорейки от кабинета си в Сената. 

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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Ф
едералната администра-
ция за безопасност при 
тежкотоварните камиони 
(FMCSA) публикува нови 
данни за броя на ката-

строфите с камиони и автобуси за 2019 
г. Те показват, че три щата са имали зна-
чително повече такива инциденти от 
останалата част на страната. Всъщност 
близо 1/3 от всички загинали при по-
добни видове катастрофи са намерили 
смъртта си в един от тези три щата.

През 2019 г. в Съединените щати са 
докладвани общо 2734 катастрофи с 
участието на камиони или автобуси, 
при които има загинали хора. Данните 
са поместени в предвари-
телен доклад. 4709 души са 
загиналите при такива ката-
строфи. Други 96 113 души 
са ранени при катастрофи 
с камиони и автобуси. Само 
при камионите тази цифра 
е 79  593 души. Общо 122 
331 превозни средства са 
повредени или разрушени.

Трите най-смъртоносни 
щата за катастрофи с авто-
буси и големи камиони за 
миналата година са Тексас, 
Калифорния и Флорида. 
Общо 941 души са загинали 
в тези щати.

1. Тексас
Тексас оглавява злощаст-

ната класация като най-
смъртоносен щат за голе-
ми катастрофи с камиони 
и автобуси през 2019 г. 462 
души са загинали там при 
408 катастрофи, а други 
7399 души са били ранени. 
В Тексас е имало общо 12 
523 катастрофи, в които са участвали 
голям камион или автобус.

2. Калифорния
277 души са загинали, а други 3939 

души са били ранени при катастрофи с 
голям камион или автобус в Калифор-
ния през миналата година. От 8696 пъти, 
в които камион или автобус са участва-
ли в инцидент, 244 от тези катастрофи 
са имали поне един докладван смъртен 
случай.

Двама души загинаха през ноември 
в катастрофа, в която участваха три ка-
миона и пикап. Шофьорът и пътникът 
в пикапа бяха убити на магистрала 99, 
когато един от камионите не успява да 

даде предимство - удряйки друг ками-
он и предизвиквайки смъртоносната 
катастрофа с много автомобили. Двама 
мъже, 75-годишен и 62-годишен, бяха 
обявени за мъртви на мястото на инци-
дента.

3. Флорида
Почти два пъти повече превозни 

средства са участвали във фатална ка-
тастрофа с голям камион или автобус 
във Флорида, отколкото в следващия 
щат Тенеси. 202 души са загинали при 
182 катастрофи миналата година. Общо 
6389 са били катастрофите с камион 
или автобус. 3863 души са били ранени.

Една от най-тежките катастрофи с ка-

миони в щата през миналата година се 
случи във Форт Лодърдейл в началото 
на януари 2019 г. Шофьор на камион, 
който преди това е имал глоби за опас-
но шофиране, се е блъснал в друга кола 
и след това е преминал през раздели-
телната мантинела, удряйки църковен 
микробус от Луизиана. 5 деца на въз-
раст от 9 до 14 години, които са били на 
път за парка Дисни, умират в катастро-
фата.

Инцидентите с камиони или автобуси 
могат да бъдат с тежки последици. Екс-
пертите казват, че големият брой мили, 
които шофьорите изминават, доприна-
сят за големия брой катастрофи на пътя.

Типичният шофьор в САЩ обикнове-

но изминава от 12 000 до 15 
000 мили всяка година. Него-
вият шанс да попадне в ката-
строфа е 1 на 15. Но повече-
то шофьори изминават от 20 
000 до 25 000 мили или пове-
че всяка година, увеличавайки 
шанса си да попаднат в инци-
дент.

Транспортните компании 
могат да загубят средно $70 
000 след катастрофа на техен 
камион. Това е почти двойно 
повече от цената за средна 
травма на работното място.

Проучванията показват, че 
бордовите системи за наблю-
дение (шофьори, които са на-
блюдавани с камери и им се 
дава обратна връзка и ин-
структаж) могат да помогнат за 
подобряване на безопасност-
та на камионите. Центърът за 
безопасност на камионите и 
автобусите от Вирджинския 
технически институт за транс-
порт открива, че системите с 

камери са един от най-ефективните на-
чини за намаляване на инцидентите, 
свързани с безопасността на водача. 
Тяхното проучване установява 38% на-
маление на инцидентите на пътя и 75% 
намаление на тежките катастрофи.

Напредъкът в оборудването с камери 
и използването на технологията на из-
куствения интелект означава, че вода-
чите вече могат автоматично да бъдат 
наблюдавани за опасно поведение при 
шофиране. Системите за предупрежде-
ние в кабината могат да ги уведомяват, 
когато не са фокусирани върху шофи-
рането си. Те могат да събудят шофьор, 
който дреме, да го уведомят дали е в 
лентата си и други.

4000 умрели и 80 000 ранени 
при катастрофи с камиони 
в САЩ през 2019 г.

В отговор на продължаващата кри-
за с COVID-19, Федералната ад-
министрация за безопасност на 

тежкотоварните превозвачи (FMCSA) и 
Министерството на транспорта (DOT) 
отново предостави отсрочка за подно-
вяване на изтеклите професионални 
шофьорски книжки (CDL).

Отсрочката важи и за подновяване 
на разрешително за каране на камион 
(CLP), което позволява управление на 
тежкотоварна машина в присъствието 
на професионален шофьор, а също и 
за медицинска карта.

Отсрочката, първоначално беше 
15 юни, сега е в сила до 31 декември  
2020 г.

Шофьорите, които притежават CDL, 
който трябва да бъде подновен на или 
след 1 март 2020 г., може да се поднови 
до 31 декември 2020 г.

За шофьори, които притежават CLP, 
който трябва да бъде подновен на или 
след 1 март 2020 г., валидността на CLP 
се удължава до 31 декември 2020 г., 

без да се изисква от титуляра да извър-
ши повторни тестове за знания и одо-
брение. Притежателите на CLP не тряб-
ва да чакат 14 дни, за да се явят на CDL 

тест за умения, в сила до 31 декември 
2020 г.

Притежателите на CLD или CLP и 
шофьори, които не са със CDL, чието 
медицинско сертифициране е било 
валидно на 29 февруари 2020 г. и е 
изтекло между 1 март и 1 юни, сега 
трябва да подновят медицинския си 
сертификат до 31 октомври 2020 г. 
Шофьорите, чието медицинско свиде-
телство е изтекло на или след 1 юни 
2020 г., сега имат срок до 31 декември 
2020 г.

Смяната на срока за подновяване не 
позволява на щатите да удължават ли-
ценза на притежател на CDL или CLP, 
чиито пълномощия са изтекли преди 1 
март 2020 г. Новите срокове не важат 
за притежател на CDL или CLP, ако при-
вилегиите на водача са били спрени 
или отнети за пътни нарушения.

Ново удължаване за шофьорските книжки

XВ три щата загиват една трета от 
жертвите на катастрофи с камиони
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Б
роени седмици преди прези-
дентските избори президен-
тът Доналд Тръмп направи 
поредния рязък обрат, след 
като администрацията му уве-

личи пакета в подкрепа на американ-
ската икономика. Помощта е в размер 
на 1,8 трилиона долара, а според иконо-
мическия съветник на президента Лари 
Къдлоу тя ще е за подпомагане на опре-
делени сектори на икономиката, кои-
то са най-засегнати от коронавирусна-
та пандемия, като например въздушен 
транспорт и малки и средни предприя-
тия. Така, четири седмици преди избо-
рите, Тръмп се надява да постигне спо-
разумение с демократите, пише АФП.

Лидерката на демократите в Камара-
та на представителите Нанси Пелоси, 
която преговаря по възстановителния 
план с министъра на финансите Сти-
вън Мнучин, заяви обаче, че това пред-
ложение „не е достатъчно“.

„Все още имаме 
разногласия по много 
приоритети“, 

написа тя до членовете на парламентар-
ната си група, но добави, че е „оптимист“.

Предложението на Белия дом увели-
чава предишната оферта за около 200 
млрд. долара, но остава далеч от мер-
ките, предложени от демократите. Ми-
налата седмица те приеха пакет за под-
крепа на икономиката на стойност 2,2 
трлн. долара, орязана версия на по-
ранното им предложение на стойност 
3,5 трлн. долара. Преди време Ману-
чин предложи пакет от мерки за 1,6 
трлн. долара.

Всяка сделка ще трябва да преодо-

лее сериозни препятствия, за да бъде 
приета преди изборите. Сенатът е съ-
средоточен върху потвърждаването на 
номинираната за Върховния съд Ейми 

Кони Барет през идните седмици. Ос-
вен това, дори администрацията на 
Тръмп и Пелоси да се разберат, много 
републиканци в Сената 

се противопоставят 
на нов голям пакет 
от помощи

което ще затрудни бързото приемане 
на нова сделка.

Новото предложение е поредната 
повратна точка в напрегната седмица, 
през която Тръмп прекрати преговори-
те, настоя за приемането на отделни за-
кони, а след това одобри най-голямата 
си оферта до момента към Пелоси. Не 
е ясно какви промени са част от ново-
то предложение на Белия дом, от които 
ще зависи дали Тръмп ще може да по-
стигне сделка с Пелоси.

По-рано в петък лидерът на мнозин-
ството в Сената Мич МакКонъл заяви, 
че не е ясно дали Конгресът може да 
приеме пакет от помощи за преодоля-
ване на последиците от коронавируса 
преди изборите, засилвайки съмнени-
ята за споразумение през идните сед-
мици. Републиканците се стремят към 
потвърждаването на съдия Барет пре-
ди изборите и приемането на голям па-
кет от законодателни мерки без еди-
нодушна подкрепа може да изяде от 
времето в Сената.

Сблъсък за нов пакет от 
помощи за американците
XАдминистрацията на Тръмп отпусна $1,8 

трилиона.„Не е достатъчно“, отсече Пелоси

Нанси Пелоси 

Сн.: БТА
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Д-р Фаучи, който доскоро 
беше безспорният любимец 
на Америка, днес е разкъсван 
между одобрението и крити-
ките заради отношението му 

към пандемията. За едни той е така не-
обходимият глас на науката и разума. 
За други е докторът, който с мерките 
си срещу коронавируса иска да съсипе 
американската икономика и осмива те-
зите на президента Тръмп.

Доктор Фаучи, който оглавява щаба 
на Белия дом за борба с пандемията, от 
няколко месеца е на преден план и се 
опитва да постави под контрол зараза, 
за която самият президент е скептичен 
доколко е опасна.

Затова имунологът и Тръмп са в не-
прекъснат задочен конфликт, който ту 
се разгаря, ту стихва за кратко.

На 10 октомври конфликтът между 
двамата отново се разрази с нови сили 
и постави въпроса дали д-р Фаучи няма 
да се окаже сред най-трудните препят-
ствия пред Тръмп по пътя му към втори 
мандат, пише webcafe.

В своя канал в YouTube екипът на 
държавния глава пусна ново видео, в 
което има за цел да покаже

колко блестящо 
се е справил Вашингтон

с пандемията. В клипа има и няколко 
секунди, които показват Фаучи да каз-
ва, че „не може да си представи някой 
да прави повече [за пандемията]“, като 
явно се намеква, че този някой е Тръмп.

Реакцията на медика не закъсня и той 
подчерта, че думите му са грубо изваде-
ни от контекста, а освен това са от март 
месец, когато ситуацията е била корен-
но различна.

Ако действието не се развиваше в 
условията на предизборна надпрева-
ра, може би поредните дрязги между 
Тръмп и Фаучи щяха отново да отшумят 
и след няколко дни да бъдат забравени. 
По-малко от месец преди президент-
ските избори обаче става все по-важно 
какво казва докторът и доколко то ще 
се разминава с мнението на държавния 
глава.

А и самият американски президент 
неведнъж е посочвал, че главният иму-
нолог се ползва с огромно доверие 
сред американците и че понякога рей-
тингът му надскача този на цялата пре-
зидентска администрация.

Само че на Тръмп ще му е изключи-
телно трудно да докаже, че с Фаучи са 
съюзници в един и същи отбор.

Още в началото на пандемията в Ща-
тите стана ясно, че той и медикът имат 
непреодолими различия по въпроса 
за коронавируса. Докато президентът 
всячески се опитва да омаловажи ситу-
ацията и смята, че това е лек „китайски“ 
грип, Фаучи алармира, че опасността е 
сериозна и изисква строги мерки.

Докторът беше този, който настоя 
за решителен подход срещу COVID-19, 
който включва карантина, спазване на 

социална дистанция, затваряне на биз-
неси от второстепенно значение и но-
сене на предпазни маски на закрити 
места.

Докато мерките, предложени от него, 
все пак успяват да обуздаят, доколкото 
е възможно, пандемията, мнозина смя-
тат, че Фаучи

обрича част от 
американците

на глад и бедност и преувеличава опас-
ността от коронавируса. И Тръмп е 
именно сред тези, които настояваха 
компаниите да отворят възможно най-
скоро въпреки рисковете от рязко от-
падане на рестрикциите.

През това време имунологът не се от-
метна от тезата си, че са необходими 
решителни мерки, дори и с цената на 
фалирали бизнеси.

Срещу Фаучи и предлаганите от 
него мерки се водят протести, в САЩ 
се сформира мощно движение против 
предпазните маски и лекарят отново е 
в завоалиран, но постоянен конфликт с 
Белия дом. Но този път имунологът би 
могъл да има и решаваща роля в пре-
зидентския вот, иска или не.

В свое официално изказване от 10 ок-
томври той заявява, че в над 50-годиш-

ната си кариера никога не е заставал 
зад нито един политически кандидат и 
това ще остане непроменено. Само че 
в условията на пандемия всяка негова 
дума може да бъде тълкувана и използ-
вана за политически цели.

Така например Фаучи побърза не 
само да подчертае, че не иска да бъде 
включван в предизборни видеа на 
Тръмп, но и оспори твърденията на 
президента, че вече не е заразен и има 
изграден имунитет след преболедува-
нето на COVID-19.

Като имунолог Фаучи е крайно пред-
пазлив към идеята доколко се създава 
траен имунитет след прекарване на ко-
ронавирус инфекция и категорично от-
рича теорията за създаване на „стаден 
имунитет“ чрез масово преболедуване.

Това хвърля сянка върху последни-
те опити на Тръмп да се представи като 
по-добър кандидат от конкурента си 
Джо Байдън като наблегне на бързото 
си оздравяване и евентуалния наличен 
имунитет срещу повторно заразяване.

Ваксината е друга 
чувствителна тема

по която Фаучи е на диаметрално 
противоположно мнение от президен-
та.

Тръмп няма търпение да приключи 
третата фаза на изпитания на няколко 
от най-обещаващите препарати и дър-
жи Америка да разполага с ваксина 
преди датата на изборите - 3 ноември. 
Имунологът е твърдо против подобни 
прибързани ходове със завоалиран по-
литически контекст и смята, че трябва 
да се чака, колкото е необходимо, до 
доказването, че ваксината е безопасна, 
преди да стане масово достъпна в САЩ.

Нещо повече, Фаучи разсейва и опти-
мизма на Тръмп, че с една ваксинация 
пандемията ще приключи и ще оста-
не само като лош спомен - имунологът 
смята, че ваксината срещу коронавирус 
ще е със сезонен характер и няма да 
създава имунитет доживот.

Не е никак учудващо, че вече се поя-
вяват слухове, че Белият дом се опитва 
да запуши устата на медика, поне дока-
то не минат изборите.

Пред CNN телевизионният водещ 
Джон Карл от ABC споделя, че е пока-
нил докторът да гостува в предаване-
то му на 11 октомври, но на Фаучи му е 
било забранено да отиде на това интер-
вю. Алиса Фара, директорът по комуни-
кации във Вашингтон, посочва, че само 
за началото на октомври Фаучи има ре-
дица медийни изяви и че никой не му 
налага рестрикции къде и как да гово-
ри.

Остава обаче въпросът дали в по-
следните месеци най-силният опонент 
на Тръмп не е именно един 79-годишен 
ветеран имунолог, който просто се оп-
итва да си свърши работата.

XИмунологът и Тръмп са в непрекъснат задочен 
конфликт, който ту се разгаря, ту стихва

Сн.: БТА

Д-р Фаучи – най-трудното 
препятствие пред  
нов мандат за Тръмп?
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К
огато състоянието на амери-
канския президент се влоши 
след заразяването с корона-
вирус, лекарите му предписа-
ха медикамент от антитела. За 

изненада на всички, средството подейс-
тва изключително бързо и само след ня-
колко дни Тръмп се върна на работа в 
Белия дом. Самият той определи меди-
камента като „божия благословия“, а ус-
пешното лечение нарече „божие чудо“.

Експерименталните антитела REGN-
CoV2 са произведени – със или без бо-
жията помощ – от американския био-
технологичен концерн Regeneron. При 
този метод на лечение се използват и 
клетки, извличани от човешка ембрио-
нална тъкан, разказва „Дойче веле“.

Дали Тръмп знае 
с какво е лекуван?

Чисто политически това е проява на 
лицемерие, тъй като Тръмп и негова-
та администрация, като отявлени про-
тивници на абортите, направиха 
много за ограничаването на 
точно тези научни мето-
ди. През 2019 година 
по нареждане на 
Тръмп бяха съкра-
тени държавни-
те субсидии за 
здравните вла-
сти, в това чис-
ло за изследва-
нията с тъкани 
от човешки заро-
диши след аборт. 
Последните са част 
от усилията в борбата 
срещу СПИН и раковите 
заболявания. В здравното ми-
нистерство беше създадена нова коми-
сия, в която участват и много противни-
ци на абортите. Дотук тя е отхвърлила 
13 от общо 14 постъпили в нея искания 
за подобни изследвания. 

През януари 2020-а, по време на съ-
битие на противниците на абортите, 
Тръмп заяви: „Неродените деца никога 
не са имали по-силен защитник в Белия 

дом". И още: всяко 
дете е „свят и ценен 
дар от Бога“.

За производство-
то на медикамен-

та REGN-CoV2 не се 
използва тъкан от 

човешки клетки, а от 
яйчниците на хамстер 

– тъй наречените CHO-
клетки. При тестването на 

действието на тези антитела обаче 
са използвани клетъчни култури от тъ-
кан на човешки ембрион. И по-специ-
ално, става въпрос за тъкан от бъбрек 
на човешки зародиш след аборт, извър-
шен в Нидерландия през 70-те години.

Тези клетки, чието научно название е 
HEK 293T, оттогава редовно се използ-
ват в лаборатории в целия свят. Също 
и американската фирма Regeneron е 

използвала въпросните HEK 293T-клет-
ки за производството на тъй наречени-
те вирусни псевдочастици. Това са ви-
русоподобни структури, съдържащи 
спайк протеина на смъртоносния коро-
навирус SARS CoV-2. Само по този начин 
е било възможно да се установи колко 
ефективно въпросните анти-
тела атакуват вируса.

Незнание 
или 
лицемерие?

Сегашният дебат 
около медикамен-
та, използващ ан-
титела, насочи вни-
манието – не само в 
САЩ - към една област 
на медицинските изслед-
вания, в която често се из-

ползват клетки, извличани от тъкан от 
абортирал плод, например при раз-
работването на нови ваксини. Вклю-
чително Regeneron не отрича това. Но 
понеже въпросните HEK 293T-клетки 
са взети толкова отдавна, а сега се из-
ползват такива, добити в лаборатория, 

те не можело да бъдат смята-
ни за „човешки". „Зависи от 

тълкуванието“, заяви по 
този повод говорител-

ката на американския 
концерн Александра 
Бауи. „Използвани-
те от нас днес 293Т-
клетки не могат да 

бъдат смятани за тъ-
кан от зародиш и като 

цяло ние не използва-
ме ембрионална тъкан“, 

увери тя.

XЗнае ли президентът какво се използва за производството на лекарствата, които приемаше

Тръм бе излекуван с помощта 
на абортите, които отрича

Сн.: БТА

https://cabinetleader.com/
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И тази седмица продължаваме те-
мата за бариерите, които ни пре-
чат да успеем в инвестирането и как 
да ги прескочим. 

До този момент изяснихме че-
тири от тях:

- Нашите лични убеждения, 
които понякога не са обектив-
ни спрямо реалността, 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.

- Липсата на финансово планиране

Липсата на информация
В проучване на инвестиционната 

компания Франклин-Темпълтън, опре-
делена група от инвеститори са запи-
тани за техните очаквания към техни-
те лични инвестиционни портфейли за 
следващите 5 години. Средната очаква-
на възвръщаемост на инвеститорите е 
била около 10% годишно за този пери-
од. След като обаче им е казано, че в по-
следната година, пазарът е дал около 
20% годишен растеж, техните очаквания 
драстично се покачват и удвояват като 
резултат от подадената им информация. 
Следователно, запитаните отговарят, че 
вече очакват 20% годишен растеж за 
следващите пет години.

Този пример е показателен за това 
колко малко сме информирани като ин-
веститори и по-точно колко нереални са 
очакванията ни, когато чуем нещо от тук 
или от там, много малко от нашите очак-
вания при инвестирането са базирани 
на статистика и данни, а твърде много 
на слухове и емоции, които ни подтик-
ват към ходове, целящи бърза и гаран-
тирана печалба. Не е нужно да ви казват, 
че това е трудно и твърде рисково за по-
вечето от нас.

Като пример за хлъзгави моменти мо-
жем да приемем онези кукички, на които 
можем да се хванем с огромни очаква-
ния, които могат да бъдат бързо попаре-
ни в много кратък период от време.

От 1989-а до 2019 година средната 
възвръщаемост на индекса S&P 500 е 
средно 10% на година за този период, 
но със спадове и покачвания през го-
дините. Запитани обаче, повечето ин-
веститори си представят този период 
като едно плавно покачване с около 8% 
на година, без спадове през този пери-
од. Разбира се, за всеки, който е бил на 
пазара определено време, е ясно, че не 
е възможно да няма спадове и поняко-
га драстични такива, но като резултат в 
реалния живот за този период средната 
възвръщаемост е била 10% на година и 
дори със спадовете в този период от 30 
години, индексът се е представил доста 
прилично.

При очакванията на инвеститорите за 
8% постоянен годишен растеж без спа-
дове, ние бихме имали $100 627 от на-
чално инвестирани $10 000 през 1989 
година, но в реалния живот и истинска-
та динамика на индекса от 1989-та до 
края на 2019-та се озоваваме със сума 
от $172 731.

Както много пъти с разговорите ми с 
много от моите клиенти подчертавам, 
че моментните спадове са наши при-
ятели и те ни помагат да реализираме 
по-голяма печалба в дългосрочен план, 
особено ако реинвестираме дивиденти-
те обратно през целия период или ако 
вкарваме свежи пари периодично, неза-
висимо от циклите на пазара.

Инвестиционен
 национализъм

Инвестиционният национализъм е 
последната бариера към финансовия 
успех, който ще засегнем днес. Това е 
едно много интересно явление, което се 
поражда доста логично при инвестито-
рите в целия свят, защото е много по-ве-
роятно за един човек да инвестира па-

рите си в компании, които са създадени 
в държавата, в която живее.

Нека обърнем поглед към някои от 
фактите. Американската стокова борса 
и компаниите, които са част от нея в да-
дения момент днес, заемат 56% от све-
товния борсов пазар за търгуване на ак-
ции. Като контраст на тази цифра обаче, 
77% от парите в инвестиционните порт-
фейли на американските инвеститори 
са инвестирани в акциите и облигации-
те на американски компании.

Както казахме, това е напълно разби-
раемо, защото в действителност мно-
го голяма част от световните компании, 
които движат икономиката и технологи-
ите по света, се намират в Америка и е 
нормално много от инвеститорите тук 
да имат по-голямо доверие на амери-
канския пазар и на регулациите, нало-
жени върху него от американското пра-
вителство.

Ако отворим обаче по-широко очи-
те си и погледнем какво се случва в па-
зарите на други развити и развиващи 
се държави по света, ще забележим, че 
американският пазар се намира на 24-то 
място по възвръщаемост в конкуренци-
ята на 46 други стокови борси, които са 
следени в международния инвестицио-
нен индекс MSCI All Country World Index 
за последните 20 години.

Като наблюдение на този интересен 
факт, можем да заключим, че днес ние се 
намираме в една глобална икономика, 
която предразполага да можем да ин-
вестираме навсякъде по света и

възможностите 
на много от пазарите

в развиващите се и развити страни са 
много изравнени. Следователно, ние 
всички, които инвестираме парите си, 
трябва да бъдем отворени да допуснем и 

компании от други региони на света, кои-
то могат да ни дадат потенциално по-ви-
сока средна възвръщаемост в годините 
напред, отколкото компаниите от стра-
ната, в която живеем, колкото и добре да 
си мислим, че познаваме тези компании.

Разбира се, правилната комбинации 
между компании от целия свят ще бъде 
ключ към нашия успех и ще ни даде въз-
можността да се възползваме от въз-
можности, които се отварят в различни 
сектори на световната икономика. Но 
поради тази причина, моят съвет към 
всеки инвеститор е да се обърне към 
професионалисти, които могат да изби-
рат правилните фондове и познават до-
бре работата на мениджърите на тези 
фондове, за да могат да поставят себе 
си в ситуации с добър баланс между ри-
ска и печалбата за дълги години напред. 
Това е и едно от нещата, в които специа-
лизирам всекидневно - част от деня ми 
минава в анализи на различни фондове 
и различни платформи, които дават на 
инвеститорите шанс да възможно най-
добър растеж с най-малко потенциален 
риск.

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 въ-
проси или се интересувате от различ-
ните аспекти на финансовата част 
от живота, вие можете да си запази-
те час за консултация на директния 
ми телефон - (224) 522-2413 или на елек-
тронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, 
с които съм работил по време на кон-
султации в моя офис.

Вашите 
пари

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

Кои са бариерите, които пречат 
на успеха ни в инвестирането (IV)

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
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Добрата новина е, че вие ве-
роятно ще живеете много по-
дълго от родителите си (пора-
ди изключителния напредък 
на медицинската наука). Това 

изисква планиране в области, които 
излизат извън спестяването на опре-
делена сума в пенсионната ви сметка. 
Инвестирането на много пари е първа-
та стъпка към вашите щастливи стари-
ни, но има още сериозни въпроси, кои-
то трябва внимателно да обмислите. Ще 
бъдете ли в състояние да работите, ако 
искате? Къде ще живеете? Как ще оста-
нете във връзка с приятелите и семей-
ството си? На кого ще можете да се до-
верите да взема финансови решения 
от ваше име, ако в един момент не сте в 
състояние да се грижите за себе си?

Да вземем идеята за работа в по-къс-
на възраст. Много пенсионери казват, 
че искат да продължат да работят. Но 
наистина ли вярвате, че образование-
то, което сте взели на 24 г., ще ви пома-
га в работата, когато сте на 75 г.? Може-
те ли да бъдете конкурентоспособен и 
продуктивен на стари години? Плани-
рането за дълголетна работа изисква да 
поддържате уменията си в добра фор-
ма, т.е. трябва да помислите за инвести-
ране в продължаващо/допълнително 
обучение, така че да можете да остане-
те продуктивни с напредването на въз-
растта. Разбира се, ще трябва сериозно 
да се погрижите за вашето здраве и бла-
гополучие. Добрите умения няма да ви 
помогнат особено, ако не можете да хо-
дите на работа всеки ден.

Много пенсионери казват, че искат

да се преместят 
да живеят

в някое мечтано място. Реалността е, 
че когато навършите 65 г., вашият дом 
е мястото, където са брачният ви парт-
ньор, децата ви, ипотеката ви, спомени-
те ви. Дори когато икономиката се дви-
жеше с невероятни темпове, по-малко 
от 9% от населението се местеше го-
дишно в Аризона, Флорида, или някак-
ва голф общност за пенсионери. Хора-
та, които настояват за преместване на 
стари години, бих ги посъветвала да из-

берат разумно. Живописно езеро в се-
верната част на щата Ню Йорк може да 
е приказно. Но как ще шофирате през 
шестмесечната снежна зима по заледе-
ните пътища? А ако не можете да шофи-
рате в един момент? Как ще си напаза-
рувате? Как ще стигнете до болницата, 
която е на 20 км? А колите на Бърза по-
мощ и пожарната колко скоро ще прис-
тигнат до дома ви през януари, ако 
живеете в някоя отдалечена гориста 
местност? Същите въпроси трябва да си 
зададете, ако в момента живеете в горе-
описаното място. Може би е време да се 
преместите в голям град, с удобен пуб-
личен транспорт и в близост до болни-
ца.

Досега основните грижи за застаря-
ващите родители по света падаха на ра-
менете на най-голямата дъщеря: жена 
между 47 и 57 г., която вземаше сери-
озните решения за живота на старците 
и им помагаше във всяко отношение. 
Положението на днешните и бъдещите 
пенсионери ще бъде доста по-различно. 
Не само че голяма част от тях са разве-
дени и имат много по-малко деца в срав-
нение с родителите си, но и

децата им живеят надалеч
Днешните пенсионери вероятно ще 

живеят сами. Особено жените, които 
статистически надживяват съпрузите 
си. Сега си представете, че сте на 80 го-
дини. Вашето дете живее през три щата. 
Какво ще се случи, ако загубите мобил-
ност? Ако живеете в двуетажна къща, ще 
можете ли да преместите спалнята си на 
долния етаж? Вашата кухня и баня дос-
тъпни ли са за инвалиден стол? Това са 
прости неща, които могат да направят 
разликата между това да бъдете незави-
сими и да живеете по-дълго в собстве-
ния си дом, или да бъдете принудени да 
се преместите другаде при високи раз-
ходи за вас и за вашето семейство.

Да, за съжаление никой не иска да си 
признае, че остарява и че може скоро 
да настъпи време, когато ще има нуж-
да от помощ. Никой не желае да купува 
продукти или услуги за възрастни хора. 
Ако някоя автомобилна компания на-
прави кола за старци, две неща са почти 
гарантирани: младите никога няма да я 
купят, но и пенсионерите ще подминат 
офертата, защото не искат да допуснат, 

че вече са на преклонна възраст. Тряб-
ва да мислите естетически, но и разумно 
за по-широки врати, през които да могат 
да минават инвалидни колички; за евро-
пейски стил дръжки на вратите, които да 
се натискат надолу (а не американските, 
които са като топки и трябва да се вър-
тят); за добавянето на нови осветителни 
тела, защото ще ви е нужна два или три 
пъти повече светлина за четене, откол-
кото когато сте били на 20 г. Трябва така

да преоборудвате дома си
преди да се пенсионирате, че да създа-
дете място, където можете да живеете 
до края на живота си.

Някои възрастни хора развиват ког-
нитивни увреждания и им е по-трудно 
да управляват финансите си. Ето защо е 
изключително важно да намерите хора, 
които могат да ви помогнат с напредва-
нето на възрастта - доверете се на мре-
жа от професионалисти и/или роднини/
приятели, които ви обичат и уважават. 
Това е най-добрият начин да се пред-
пазите от фатални финансови грешки. 
Доверените ви хора ще установят на-
маляването на разсъдителните ви спо-
собности и ще направят всичко въз-
можно да ви защитят, ако направите 
драстични парични грешки или някой 
се опита да се възползва от вас. Солид-
ната социална мрежа е най-добрата ви 
защита.

Също така помислете за услугите, от 
които ще се нуждаете един ден, и знае-
те ли кой ще ви помогне? Кой ще чисти 
дома ви веднъж седмично? Кой ще сме-
ни крушките ви, когато не можете? Кой 
ще изхвърля боклука ви? На кого може-
те да се доверите? Пенсионирането не е 
свързано само със сумата пари, от коя-
то ще се нуждаете да живеете до края на 
живота си, но и с решенията, които ще 
вземете преди това, за да си осигурите 
дълги и щастливи старини.

XПодгответе се за дълго време в пенсия и помислете за всеки детайл

НЕВЕНА  
ГЕОРГИЕВА

nevena.georgieva@bg-voice.com

Планиране на 
пенсионирането: 
Няколко съвета

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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В 
първия роман на Франц 
Кафка, „Америка“ (1927), тий-
нейджър от Централна Евро-
па е позорно натирен в САЩ, 
след като е „съблазнил“ се-

мейната прислужница. (По-късно се 
разбира, че тя - чудовищна Кафкова фи-
гура - е извършила прелъстяването.) В 
пристанището на Ню Йорк момчето е 
посрещнато от богат непознат: чичо му, 
който се оказва американски сенатор. 
Капитанът на кораба отправя поздрав-
ления: „Сега ви очаква блестяща карие-
ра.“

Кафка се е подигравал на европейска-
та мечта за Америка, която е била обхва-
нала собственото му семейство. Братов-
чед му Ото, който бил емигрирал в САЩ, 
без да говори английски, в крайна смет-
ка основава брилянтно именуваната 
компания Kafka Export. Подобно на без-
брой европейци, и аз израснах, мечта-
ейки за Америка. Бавната смърт на тази 
мечта промени европейското въобра-
жение, пише Саймън Кюпър за Financial 
Times, цитиран от „Инвестор“.

Когато бях на 10, през 1980 г., баща ми, 
учен, реши да прекара една академич-
на година в Станфордския университет, 
така че се преместихме в Пало Алто, Ка-
лифорния, което в онези дни преди тех-
нологичните милиардери беше очаро-
вателно университетско градче, където 
преподавателската заплата на баща ми 
ни осигури голяма къща, облицована с 
дъски, на улица с дървета от двете стра-
ни.

Една слънчева утрин, скоро след като 
пристигнахме, наблюдавахме как една 
стара къща, натоварена на платформа, 
се мести на по-добро място.

Това, помислих си, 
е Америка

ако нещо в живота ви не е както трябва, 
го поправяте.

Дори много антиамериканци иска-
ха да се радват на това. Писателят Пи 
Джей О’Рурк разказва как е бил дър-
жан на прицел в Ливан през 1984 г. „от 
едно хлапе на Хизбула, при един от оне-
зи контролно-пропускателни пунктове, 
крещейки срещу мен нещо за Амери-
ка, Великия Сатана и т.н.“ Когато детето 
спряло да пищи, то казало на О’Рурк, че 
иска да учи стоматология в Диърборн, 
Мичигън.

През 1993 г. се завърнах в САЩ за 
славна година в университета. Една ве-
чер на купон се натъкнах на британец с 
акцент от работническата класа на Лон-
дон, който беше намерил щастието си в 
Бостън - град, в който никой не го беше 
грижа за мястото му в класовата стъл-

бица. САЩ бяха място, където евро-
пейците можеха да се преродят. Започ-
нах да кандидатствам за работа там, но 
плановете ми бяха осуетени, когато FT 
ми направи предложение. Реших да го 
приема, мислейки, че мога да опитам в 
Америка по-късно.

През 2004 г. се ожених за американ-
ка. Въпреки всичките й чудни качества, 
сигурен съм, че прехвърлях любовта си 
към страната й към нея. Всеки път, ко-
гато посещавахме САЩ, дядо й ме поз-
дравяваше с „Добре дошъл в Америка!“, 
сякаш той лично ме удостояваше с аме-
риканската благодат.

Първоначално с жена ми предполага-
хме, че ще се озовем в САЩ. От време на 
време тя ме ръчкаше да кандидатствам 
за зелена карта. Постепенно спряхме 
да водим този разговор. Американски-
ят живот губеше привлекателност. През 
2009 г. срещнах палестинец в Персий-
ския залив, който - в пример за истори-
чески анахронизъм - изпращаше пари 
на негов роднина в Калифорния, разо-
рен от финансовата криза.

Днес средният почасов 
доход в САЩ

е приблизително същият, както когато 
се преместих в Пало Алто. Виждам как 
мои американски приятели прекарват 
живота си в притеснения относно пла-

щането на здравните си осигуровки, 
дълговете от колежа, университетско-
то образование на децата и финансира-
нето на пенсиите, на които се надяват. 
Те ми напомнят за героя от „Америка“ 
на Кафка, който работи като разносвач 
през деня и учи през нощта. Запитан 
кога спи, той отговаря: „Ще спя, когато 
приключа с обучението си. Засега ще 
пия черно кафе.“

Европейското отношение към амери-
канците се променя от завист към със-
традание. Тази пролет ирландски да-
рители събраха милиони долари за 
индианците Чокто, връхлетени от коро-
навируса. Подаръкът беше вид благо-
дарност: през 1847 г. племето е изпра-
тило пари на ирландците, застигнати от 
картофения глад.

Дежурното възражение на всичко 
това е, че хората, живеещи в старата ни 
къща в Пало Алто (сега на стойност 5,4 
млн. долара), са неумозримо богати и 
работят за компании, които формират 
моя живот. Вярно е, макар че има по-го-
лям шанс да станете милиардер, ако към 
това се стремите, в Скандинавия, откол-
кото в САЩ. Известно е също, че социал-
ната мобилност в Северна Европа вече 
е по-висока. Трябва да спомена и ката-
строфалните пожари в Калифорния, 
които обагриха в оранжево небето над 
Пало Алто това лято.

Днес САЩ ми напомнят 
за Аржентина

Когато бях в Буенос Айрес през 2002 г., 
интервюирайки потомци на италианци, 
испанци, британци и поляци по време 
на поредната финансова криза, си поми-
слих: техните баби и дядовци са отишли 
в грешната държава. Трябвало е да еми-
грират в САЩ.

Аржентински историк ме поправи: в 
началото на миналия век тези хора са 
взели правилното решение. Не биха мог-
ли да знаят, че най-ценното нещо, от кое-
то се отказват, са европейските им свиде-
телства за раждане. През 2002 г. внуците 
им се редяха на опашки за паспорти пред 
испанското и италианското консулства.

По същия начин бедните скандинавски 
фермери, населили американския Сре-
ден Запад, са направили разумен избор 
тогава. Но техните роднини, останали у 
дома, в крайна сметка живеят по-добре. 
Доналд Тръмп иска по-малко имигранти 
от „скапани държави“ и повече „от места 
като Норвегия“.

Въпросът е по каква причина норве-
жците биха пожелали да дойдат в Аме-
рика днес, освен като доброволци. Всъщ-
ност подозирам, че много американци 
от скандинавски, германски и ирландски 
произход сега ровят из тавана за рожде-
ното свидетелство на дядо си.

Защо европейците вече 
не мечтаят за Америкапосрещнато от богат непознат: чичо му, 

който се оказва американски сенатор. 
Капитанът на кораба отправя поздрав-
ления: „Сега ви очаква блестяща карие-

Кафка се е подигравал на европейска-
та мечта за Америка, която е била обхва-
нала собственото му семейство. Братов-
чед му Ото, който бил емигрирал в САЩ, 

не мечтаят за Америка
XОтношението на Стария континент 

към американците се променя  
от завист към състрадание

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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Българи в Канада с онлайн 
протест срещу Борисов
Група българи, живеещи в Канада, се 

събраха онлайн, за да изразят заед-
но подкрепата си към протестира-

щите в България, които вече три месеца 
настояват за оставката на правителство-
то на Бойко Борисов и на главния проку-
рор Иван Гешев. В събитието участваха 
хора, живеещи в Торонто, Отава и Монреал, разказа Елена Колева пред OFFNews. 
Освен скандиранията за оставки на Бойко Борисов, неговото правителство и на 
главния прокурор Иван Гешев, този път беше предвидено време и за дискусия. 
Българите за пореден път поискаха честни избори и морал в политиката.

Учени от Торонто: Антителата 
се запазват 3 месеца

Учени от Торонто обявиха резулта-
ти от изследване, според което хо-
рата, заразени с COVID-19, развиват 

антитела, които се запазват минимум три 
месеца. Новината бе публикувана в сп. 
„Сайънс имюнолъджи“. Изследователите 
са открили, че антителата IgG, насочени 
към две мишени - шиповидния протеин, 

който помага на вируса да заразява клетките, и участък от шипа, наречен рецеп-
тор свързващ домейн (receptor binding domain - RBD), се запазват над 100 дни. Ре-
зултатите бяха обявени от Джен Гомърман от университета на Торонто.

Университетите в Канада  
ще загубят милиарди
Канадските университети може 

да загубят 3.4 милиарда долара 
тази година заради пандемията от 

COVID-19. Това показват данните от из-
вършени изчисления от Статистиката на 
Канада, която се опита да изчисли въз-
можните загуби. Организацията обяви, 
че студентските такси заемат все по-го-
лямо място в бюджетите на университе-
тите. Ако през 2013-2014 г. те са били 24,7%, през 2018-2019 г. вече са били почти 
30 на сто. Статистиката на Канада е изчислила, че през учебната 2020-2021 годи-
на загубите могат да са от 377 млн. долара до 3.4 милиарда долара.

Консерваторите искат комисия 
срещу корупцията

Консерваторите в Канада искат 
депутатите да създадат антико-
рупционна комисия, която да раз-

следва някои въпроси относно поли-
тиката на правителството на Джъстин 
Трюдо. Те смятат, че новосъздаденият 
орган може да поеме разследването на 
решението на правителството организа-

цията WE Charity да ръководи канадската програма от милиони долари за подкре-
па на студентското доброволчество. В момента програмата не се изпълнява зара-
ди подозрения за тесни връзки между WE Charity и близки на премиера Трюдо.

Канадка обяви мозайка  
от Помпей за прокълната
Канадска туристка, която преди пет-

надесет години задигнала арте-
факти от Помпей, ги върна с обяс-

нението, че са „прокълнати“ и й носят 
лош късмет, съобщи в."Гардиън“. Жена-
та, представена като Никол, изпратила 
в колет две плочки от мозайка, части от 
амфора и парче керамика на туроператор в Помпей, Южна Италия. Пратката съ-
държала и писмо с признание за кражбата им. „Моля ви, вземете си ги, те носят 
лош късмет“, написала Никол. Тя казва, че когато ги крадяла, искала да притежа-
ва „късче от историята“, каквото „никой не може да има“, но добавя, че реликвите 
имат „толкова отрицателна енергия... свързана с тази земя на разрушение“.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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В 
условията на пандемия, ко-
гато хората по целия свят са 
изправени пред въпросите 
за физическо и духовно оце-
ляване, е все по-важно да 

разберем как да бъдем по-щастливи и 
по-успешни, за да преминем през това 
изпитание и тези, които следват.

Книгата на един българин от Чикаго 
изследва точно тайната как да постиг-
нем щастието и успеха без разточител-
ство на ценно време и енергия. Него-
вото име е Филип Славчев. Трудът му е 
на английски, но идеите в него са лесно 
разбираеми и подредени в кратки есета, 
които могат да се четат отделно и които 
сами по себе си са съвети за успех. За-
главието, което Филип е избрал, е „The 
power of asking questions. Improve your 
questions, change your life“ („Умението да 
задаваме въпроси. Задавайте по-добри 
въпроси, променете живота си“).

Изненадващо мъдрите съвети идват 
от млад наш сънародник с амбиции да 
се реализира в областта на психология-
та. Неговата книга е полезна

както за младите, 
така и за по-възрастните

читатели и е ключ към себепознание-
то, развиването на умения за справяне 
с ежедневните проблеми и постигането 
на професионалните и личните цели.

Филип казва, че е започнал да пише 
книгата преди година. Макар и само 
гимназист, той подхожда към начина-
нието като истински професионалист и 
си налага строг работен режим с писане 
преди и след училище, а също и през уи-
кенда. Успява да самопубликува книга-
та през септември и сега тя се продава 
в Amazon.

Филип стига до заключението, че хо-
рата са по-скоро „програмирани“ да от-
говарят на въпроси вместо да задават 
такива и да търсят правилните въпроси, 
което не им позволява да живеят пълно-
ценно. „Програмирането“ идва от учили-
щето, от науката, чрез която научаваме 
да мислим само за въпросите, на кои-
то може да отговорим с прост експери-

мент, и от специализацията в професи-
ята.

„Ако задавате по-добри въпроси за 
вашите проблеми, за вашия живот, за 
поведението на другите, ще имате по-
добри отговори пред себе си, което не-
минуемо ще подобри живота ви“, казва 
авторът.

„С тази книга българите ще видят една 
друга перспектива. Ние сме свикнали 
да мислим по определен начин. Не е за-
дължително да сте съгласни с тази друга 
перспектива. Но ако разберете повече 
за нея, може да промените своето ми-
слене и своя живот“, обяснява Славчев.

Успехът, щастието, любовта, работа-
та и житейските проблеми са понятия, 
които

трябва да се 
преосмислят непрестанно

категоричен е Филип. „Ако наистина по-
мислите за проблемите си, най-веро-
ятно ще стигнете до извода, че те не са 
толкова големи, колкото сте мислили“, 
допълва той.

Успехът не трябва да се сравнява с 
това, което имат другите. Удовлетворе-
нието от работата не е единствено в по-
високата заплата, казва Филип. „Повече-

то успешни хора, тези, които са стигнали 
върха, са го направили не защото са пла-
нирали успеха си, а защото са обичали 
това, с което са се занимавали“, пише в 
книгата си той.

„Когато мислите за това кои са важни-
те въпроси за вас, ще стигнете и до този 
за щастието“, казва Филип. „Хората не-
прекъснато гонят щастието, без да си 
задават въпроса дали то вече не ги е за-
стигнало. Гонейки и преследвайки щас-
тието, не го оставяме да дойде при нас и 
даваме път на стреса и неудовлетворе-
нието“, разкрива Филип.

Славчев вече има пред себе си проект 
за нова книга. Тя ще бъде за смисъла на 
изкуството и ролята му в нашия живот.

Българин от Чикаго издаде книга 
как да бъдем по-щастливи
XИзненадващо мъдри съвети от един млад сънародник, който иска да стане психолог

Сн.: Филип Славчев

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Ч
есто тълкуваме сънищата си, 
търсим скрит смисъл, учуд-
ваме се, когато те се сбъдват, 
но най-често ги забравяме 
още на сутринта.

Не така стоят нещата с младата бъл-
гарка Ралица Тодорова, посветила се на 
изучаване на сънищата. А в тях, оказва 
се, няма нищо загадъчно, а само форми-
ране на спомени, обясни пред bTV спе-
циалистката по биология и невронауки, 
която скоро получи престижната награ-
да „Млад талант“ в областта на медици-
ната за своите изследвания.

От 11 години Ралица живее в чужби-
на. Получава бакалавърската си степен 
в Шотландия, посещава обменна про-
грама в Швеция и живее във Франция от 
7 години, където е изкарала докторанту-
рата си. В момента

работи като научен 
инженер

в лаборатория, в която изследва съни-
щата.

Интересът й към невронауките оба-
че датира още от ученическите й годи-

ни. Тогава й попада статия за механич-
на ръка, която бихме могли да движим 
с нашата мисъл, която определя по-на-
татъшния й научен път. Реактивирането 
на спомени от нашия ден и как можем да 
виждаме тази реактивация по време на 
съня, за да укрепнат спомените, се пре-
връщат в нейна страст.

„По време на деня мозъкът е в такова 
състояние, особено когато ни се случват 
интересни неща, в което енкодира и не-
вроните запомнят каквото ни се е случи-
ло, но за много кратко време. Има една 
зона в мозъка, която се казва хипокам-
пус. Без тази зона не можем да формира-
ме нови спомени, но тя не ги пази задъл-
го. По време на съня 
тази зона реактиви-
ра всичко, което е 
запомнила дослов-
но. Останалата част 
от мозъка се опит-
ва да осмисли, води 
си бележки, прави 
връзки между не-
щата, които са ни се 
случили“, обяснява 
Ралица Тодорова.

Кортексът е част-
та от мозъка, която 
запомня важното. 
Така ако си припом-
ним случка след го-
дина, ще си спом-
ним абстрактно, 
най-важното“, допълва тя.

Екипът на Ралица извършва научни 
експерименти с мишки в лаборатория 
във Франция.

„Мишки се разхождат на нови места, 
минават през нови лабиринти, нами-
рат пътя към правилното място и кога-
то записваме техния хипокампус, клет-
ките реагират на конкретно място. Така 
че като виждаме невронната активност 
в тази зона, можем да видим къде се на-
мира мишката в момента. Тази зона е на-

речена „компасът на мозъка“, разказва 
тя.

Спрямо мозъчната активност, освен 
къде се намира мишката, екипът на Ра-
лица може да види и къде си мисли, че 
се намира мишката. По време на съня те 
наблюдават същата активност – реакти-
вация на същите места, където мишката 
е била. 

Преповтарянето, реактивацията по 
време на съня, са абсолютно необходи-
ми за укрепването на спомените.

„При хората съществува същият тип 
реактивацията по време на съня. Не мо-
жем да си представим точно какво съну-
ва човек, но знаем, че подобен тип ре-
активация се случва основно в първата 
част на съня, в първата половина на но-
щта. Има различни фази на съня – бав-
ните фази на съня и парадоксалният 
сън, при който се движат очите. Наско-
ро разбрахме, че човек може да сънува 
по време на всяка фаза на съня“, допъл-
ва тя.

Колега на Ралица пък записва неврон-
ната активност, но вместо да я визуали-
зира в графики, той я превръща в музи-
ка, като всеки тон отговаря на различен 
неврон.

Така мелодията разкрива различни 
страни на мозъчната активност. В будно-
то състояние, например, мозъкът не си 
почива в нито един момент. Мозъчната 
дейност по време на съня пък е

много по-ритмична
Там се открояват паузи, в които учени-

те твърдят, че 2% от невронната актив-
ност всъщност остава, за да пази памет-
та.

А освен любопитно, изучаването на 
трупането на спомени е и важно за ме-
дицината, отбелязва Ралица Тодорова.

„Ако знаем повече за човешкия мо-
зък, това може да доведе впоследствие 
до по-добро разбиране как той би тряб-
вало да работи. И ако разберем как би 
трябвало да работи, тогава други из-
следвания могат да демонстрират как-
ви са проблемите, които могат да настъ-
пят в този процес. И как тези проблеми 
могат да бъдат свързани с болести като 
шизофрения, алцхаймер. Това може да 
доведе до по-добро лечение на тези бо-
лести“, завършва тя.

С изучаване на сънищата: Ралица 
стана „Млад талант“ на Франция
XБългарката се е отдала на изучаването на мозъка и формирането на спомените

Снимкa: БНР

Снимкa: Pixabay

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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Б
ългарка е в списъка на хо-
рата, които могат да оглавят 
френския козметичен гигант 
L’Oreal SA.

Компанията се готви да по-
сочи своя следващ главен изпълните-
лен директор в труден момент, когато 
потребителите по света все по-рядко са 
склонни да купуват скъпи парфюми и 
козметика.

Жан-Пол Агон, който се оттегля от 
поста през следващата година, когато 
навършва 65 години, заяви в интервю, 
че козметичният гигант ще обяви своя 
наследник „доста скоро“. Той вече посо-
чи на годишното събрание през юни, че 
изборът ще бъде направен от компани-
ята, разказва Bloomberg.

Сред кандидатите присъства и име-
то на българката Любомира Роше, която 
заема поста на директор на дигитално-
то звено в компанията, което тя огла-
вява вече шеста година.

L’Oreal търси „някой, който ще 
може да управлява тази компания 
в непредсказуеми времена“, изтък-
на Агон в интервю за Bloomberg на 
5 октомври. „L’Oreal е меритокра-
ция. Търсим най-доброто от най-
доброто“, подчерта още ръково-
дителят на компанията.

Любомира Роше според 
Bloomberg е едновременно счи-
тана за аутсайдер в списъка, но 
и е

изгряваща звезда 
в компанията

Тя е директор за дигиталния 
бизнес и се присъединява към 
L’Oreal едва през 2014 г. На 43 го-
дини Роше се превръща във види-
мото лице на L’Oreal, пише агенция-
та, цитирана от „Инвестор“. Българката 
е икономист по образование със стаж в 
Capgemini SE и Microsoft Corp. За рабо-
тата си в козметичната компания печели 
приза в категория „Глобален маркетолог 
на годината“ за 2019 година от Светов-
ната федерация на рекламистите.

Начело на списъка с възможните на-
следници на Агон в L’Oreal е Никола 

Йеронимус. Той е заместник главен из-
пълнителен директор и смятан за ве-
теран в компанията. Йеронимус вече 

беше споменат от анализаторите като 
възможен наследник на Агон през 2016 
г. Той се присъединява към компани-
ята през 1987 г. като продуктов мени-
джър и ръководи различни бизнес сег-
менти, включително професионалните 
продукти и луксозните звена. Самият 
Агон работи като заместник главен из-
пълнителен директор, преди да заеме 
лидерската позиция. Възрастта на Йе-
ронимус остава една възможна пречка: 
той ще бъде на 57, когато Агон се пен-
сионира.

„Йеронимус е най-изявеният канди-
дат, но ако той поеме поста на изпълни-
телен директор през следващата годи-
на, когато Агон подаде оставката си, ще 
бъде с пет години по-възрастен от Агон 
по времето, когато вторият беше на-
значен за изпълнителен директор през 
2006 г.“, коментира Пиер Тенер, анализа-
тор в Oddo. „В исторически план изпъл-
нителните директори на L’Oreal обикно-
вено заемат позицията в продължение 
на над десетилетие“, изтъква още той.

Втори в списъка е Стефан Риндернех. 
В момента заема поста на ръководител 

на бизнеса на L’Oreal за Северна Амери-
ка. 47-годишният Риндернех е образец 
на изпълнителен директор, действащ 
на международните пазари. Той прекар-
ва 13 години в Азия, като работи в Япо-
ния и Южна Корея, преди да започне да 
управлява операциите на L’Oreal в Ки-
тай, най-големият пазар на групата след 
САЩ. Подобно на Риндернех, Агон също 
ръководи дейността на компанията на 
американския пазар, преди да бъде на-
значен за главен изпълнителен дирек-
тор.

Според Тенер обаче сега не е подхо-
дящ момент за избирането на Ринде-
рнех за ръководител на компанията, тъй 
като това може да ощети сериозно опе-
рациите на L’Oreal в САЩ.

В списъка има 
още една жена

52-годишната Барбара Лавернос е 
директор по технологиите и операци-
ите, като отговаря за ключовата верига 
на доставки за 7-те милиарда козметич-
ни продукта на L’Oreal, произвеждани 
годишно. 2020 г. беше особено трудна 
в оперативно отношение, тъй като по-
требителите все повече се насочват към 
електронната търговия по време на на-
ционалните блокади. Стратегията за ус-
коряване към онлайн търговията до 
голяма степен зависи от екипа на Лавер-
нос.

Избирането на българката Роше или 
Лавернос би затвърдило твърдението 
на L’Oreal за равномерно разпределяне 
на ръководните позиции между полове-
те, пише Bloomberg.

Който и да е новият изпълнителен ди-
ректор на L’Oreal, той ще бъде изправен 
пред стена от проблеми. Приходите на 
компанията за първото полугодие нама-
ляха с 12%, отчитайки най-големия спад 
от поне 20 години. Блокадите и ограни-
ченията при пътуванията доведоха до 
по-редки случаи на общуване, което се 
отрази и върху покупките на козметика. 
Съществува вероятност компанията да 
направи допълнителни инвестиции, за 
да възстанови или да намери нови насо-
ки за някои части от бизнеса си, твърдят 
анализатори.

Агон, който се присъединява към 
L’Oreal през 1978 г., е главен изпълните-
лен директор от 2006 г. и председател на 
дружеството от 2011 г.

Българка може да застане 
начело на гиганта L’Oreal

XЛюбомира Роше е в списъка с възможните  
наследници на сегашния директор, който се оттегля

Сн.: L’Oreal и Twitter
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Нови жертви на войната  
в Нагорни Карабах

Арменските сепаратисти в Нагорни 
Карабах съобщиха, че още 17 вой-
ници са убити при боевете с Азер-

байджан. Така броят на убитите военни 
от избухването на конфликта на 27 сеп-
тември вече е 542. Това е най-мащабни-
ят конфликт в Карабах от 90-те г. на ми-
налия век, когато загинаха 30 000 души. 
Ереван и Баку взаимно се обвиняват, че са предприели нови нападения след 
сключеното през уикенда хуманитарно примирие. Русия, която посредничи за 
постигане на примирието, призова двете страни да го спазват.

Жена почина след повторно 
заразяване с COVID-19

Жена на 89-годишна възраст по-
чина в Нидерландия, след като е 
била реинфектирана с COVID-19. 

Нидерландското издание BNO отбеляз-
ва, че този случай е първата смърт в све-
та след повторно заразяване. Жената 
е страдала от форма на заболяване на 
кръвните клетки и имунодефицит. Тя се 

е разболяла за втори път около два месеца след като е била диагностицирана за 
първи път с COVID-19. Няколко дни по-късно състоянието й се влошило силно и 
две седмици след постъпването в болницата тя е починала.

Затвор за словашки политик 
заради нацизъм
Словашкият крайнодесен лидер 

Мариан Котлеба, чиято партия 
има 14 места в парламента, бе 

осъден в понеделник на 4 г. и 4 месеца 
затвор. Присъдата е за разпростране-
ние на омраза. Съдът заключи, че бла-
готворително събитие, организирано от 
него, има нацистки мотив. Депутатът и 
бивш областен управител Котлеба, основал крайнодясна партия, бе обвинен, че 
раздава чекове на бедни семейства за 1488 евро на събитие, Числото 1488 е сим-
волично за белите привърженици на идеята за превъзходство на бялата раса.

Франция започва тестове  
с канабис за лечение

Франция разреши първите експе-
рименти с канабис за медицин-
ска употреба в контролирана 

среда. Според постановление на Ми-
нистерството на здравеопазването тес-
товете ще започнат преди март 2021 г. 
при група от 3000 пациенти, но са запа-
зени само за тежко болни. Преди това 
Националното събрание разреши за-

почването на тестове с канабис за терапевтични цели, но пандемията на коро-
навирус отложи процеса. Около 30 страни по света позволяват употребата на 
канабис за терапевтични цели. От 27-те страни членки на Европейския съюз 22 
са дали зелена светлина за използването му.

Първи местни случаи  
на COVID-19 в Китай
Континентален Китай съобщи за 

първите си местни случаи на зара-
зяване с COVID-19 от близо два ме-

сеца. Те са свързани с болница за лекува-
не на дошли от чужбина заразени в град 
Циндао в източната провинция Шандун. 
Националната здравна комисия съобщи 
за 13 заразени в континентален Китай в 
понеделник спрямо 21 в неделя. Седем 
от новозаразените са дошли от чужбина, а всичките шест местни случаи са в про-
винция Шандун. Властите на Циндао започнаха тестване в целия град.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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АЛЕКСАНДЪР ФРОЙНД
„Дойче веле“

Т
ипичните за коронавируса 
симптоми са температура, суха 
кашлица, загуба на обоняние и 
вкус. Понякога се проявяват и 
задух, болки в мускулите, умо-

ра и отпадналост, главоболие, възпале-
ние на белите дробове. Рядко заразе-
ните имат и разстройство - то се среща 
най-често при децата.

Нетипични симптоми са хремата и 
болките в гърлото, които са характер-
ни за възпаление на горните дихателни 
пътища. Хора, които имат хрема и кихат, 
по всяка вероятност са хванали настин-
ка или грип.

Тъй като новият коронавирус зася-
га предимно долните дихателни пъти-
ща, заразените страдат най-вече от суха 
кашлица, задух и/или пневмония, но ня-
мат възпалено гърло.

В много от случаите заразяването с 
новия вирус протича без всякакви симп-
томи. Инкубационният период може да 
продължи до 14 дни. Специалистите 
препоръчват да не се прилага самоле-
чение и при съмнение за заразяване да 
се посети специалист. Лекарят може да 
изпрати проба от слюнката в лаборато-
рия, която да провери за какъв тип ви-
рус става дума.

Вирусите, включително и новият ко-
ронавирус, се предават по капков път 
или при контакт със заразена повърх-
ност. Затова най-добрата превенция е да 
стоите далеч от хора, които са заразени, 
да миете ръцете си редовно и задължи-
телно със сапун и след това да използ-
вате хартиени кърпи за еднократна упо-
треба. При струпване на повече хора на 
едно място, спазвайте дистанция и но-
сете маска. А затворените помещения 
трябва често да се проветряват. В край-
на сметка дистанцията, маската, прове-
тряването и добрата хигиена предпаз-
ват и от пренасянето на грипни вируси 
и други инфекции.

Грип или настинка? 
Разликите са малки

Лекарите понякога изпитват затруд-
нения да направят разлика между обик-
новената настинка и грипа.

Една настинка най-често започва с 
дразнене в гърлото, хрема, а след това 
се появява и кашлица. Болният може да 
има малко повишена температура, гла-
воболие и отпадналост.

Истинският грип обаче поваля чове-
ка изведнъж. Появяват се главоболие и 
болки в ставите, суха кашлица и дрез-
гавост, болки в гърлото, висока темпе-

ратура, често придружена с втрисане. 
Човек е толкова отпаднал, че не може 
изобщо да стане от леглото, няма ника-
къв апетит и е в състояние да спи посто-
янно.

Обикновената настинка преминава за 
няколко дни, а симптомите отшумяват 
след около седмица. Истинският грип 
обаче е по-продължителен, той изкарва 
болния от строя за минимум една сед-
мица, а понякога и за по-дълго.

Германската комисия по ваксинации-
те препоръчва ежегодната противогри-
пна ваксина, особено на онези, които 
са изложени на повишен риск от услож-

нения. Става дума за хора над 60 годи-
ни, хронично болни от всички възрасти, 
бременни жени и обитатели на старче-
ски домове. Лицата, които са в посто-
янен контакт с много хора, също са из-
ложени на по-висок риск: медицински 
персонал и служители в институции, 
които обслужват много хора.

Кога са нужни 
антибиотици?

Повечето настинки, както и грипът, се 
причиняват от вируси, срещу които ан-
тибиотиците не помагат. Антибиотиците 
поддържат защитната система на орга-

низма. Те убиват бактериите и огранича-
ват разпространението им, като атаку-
ват клетъчната стена или метаболизма 
на болестотворните микроорганизми.

Използването на антибиотици е на-
ложително, ако бактериите вече са на-
влезли в организма и са започнали да 
се размножават. Това може да предиз-
вика възпаление или трайно уврежда-
не на вътрешните органи. Възпаленията 
на белите дробове, на сливиците, на пи-
кочния мехур или на мозъчната обвивка 
обикновено са причинени от бактерии. 
В тези случаи прилагането на антибио-
тик е наложително.

Коронавирус, грип 
или настинка –  
как да ги различим?
XКогато се появи хрема, после кашлица и  

температура, трябва да знаем за какво са симптоми
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З
а Любен Гоцев, който почи-
на на 90 години преди дни, се 
носят много легенди, а факти-
те се подреждат и анализират 
най-вече от приближените му. 

За него се казва, че е Кръстникът на бъл-
гарската мафия, сценаристът на прехо-
да, бил е дипломат, депутат, разузнавач 
на високо ниво в Държавна сигурност и 
агент под прикритие дори в централата 
на ООН в Ню Йорк. Бил е и началник на 
отдела за САЩ и Канада във Външно ми-
нистерство от времето на комунизма.

Той е и човекът, подозиран, че е раз-
давал куфарчета с пари в началото 
на прехода, един от лидерите на кръ-
га „Монтерей“, сочен за кадровика на 
властта през последните 30 години, оп-
ределян като покровител на силови-
те групировки, един от хората, изигра-
ли важна роля за връщането на бившия 
цар в България, и човек с влияние върху 
премиера Бойко Борисов.

Ето как „Дневник“ се опитва да отдели 
фактите от слуховете:

До 10 ноември 1989 г. и след началото 
на прехода към демокрация Гоцев има 
кариера за завиждане. Роден на 3 март 
1930 г. в бедно работническо безпар-
тийно семейство - баща му изработва 
конски седла и юзди, той стига до вър-
ховете на социалистическата власт, а ус-

пява да се задържи по високите етажи и 
след падането на авторитарния режим 
на БКП начело с Тодор Живков.

ДС кариера
Според биографията му, написана по 

случай рождения му ден тази година 
от бившия шеф на Шести отдел в Шес-
то управление на Държавна сигурност 
за „борба с идеологическата диверсия“ 
- Димитър Иванов, Гоцев започва да се 
издига благодарение на партийната си 
дейност. Завършил е строителния тех-
никум „Христо Ботев“, става чертожник 
в Дирекцията по трамваите и осветле-
нието към Столичната община, но през 
това време е и инструктор в районния 
комитет на БКП. Издигнат е до офицер 
във Вътрешните войски и през 1950 г. е 
изпратен да учи в Московския държа-
вен институт за международни отноше-
ния, където взел шест години следване 
за пет. Там според Иванов „придоби-
ва езикови и професионални умения в 
най-сложната за времето си сфера на 
дипломацията - отношенията със запад-
ните страни". Сред състудентите му са 
бъдещият външен министър и прези-
дент Петър Младенов, бъдещият пре-
миер Андрей Луканов, първият дипло-
мат непосредствено след 10 ноември 
Бойко Димитров, разказва Иванов.

Когато се връща в България, вече е 
назначен в Министерството на външни-
те работи. Едновременно с това е слу-
жител на външното разузнаване. Щатен 
служител е на Първо главно управление 
(ПГУ) на ДС в продължение на 22 години 
(1961-1983), през част от които работи 
под дипломатическо прикритие в САЩ 

и като началник на отдел „Четвърти“ (За-
падна Европа, САЩ и Канада) в МВнР. 
Зам.-началник на ПГУ в периода 1974-
1983 г. Според Иванов прекарва „три 
десетилетия в тежките условия, вклю-
чително в чужбина, като разузнавач 
под дипломатическо прикритие“ - бил 
е дори в централата на ООН в Ню Йорк.

В разследването си за убийството 
на Георги Марков журналистът Хрис-
то Христов разказва как в началото на 
1978 г. Министерството на външните ра-
боти привиква два пъти тогавашния по-
сланик на Великобритания Джон Клоук, 
за да му постави ултиматум на Марков, 
който по това време е служител на бъл-
гарската секция на ВВС, да спре напад-
ките срещу Тодор Живков, в противен 

случай НРБ ще вземе мерки да направи 
това. На срещите присъства и Гоцев - то-
гава началник на отдел в МВнР и зам.-
началник на Първо главно управление 
(ПГУ) на ДС, работещ под дипломатиче-
ско прикритие. Същата година през сеп-
тември Марков е убит, а архивите на ДС 
пазят документи за „острото мероприя-
тие“, на което е подложен.

При такова конспиративно шпионско 

минало няма как бъдещето да е по-раз-
лично.

Позиции в началото 
на прехода

След 10 ноември 1989 г. е назначен за 
първи зам.-министър на вътрешните ра-
боти, избран е за народен представител 
от БСП в Седмото Велико народно съ-
брание, за кратко е министър на външ-
ните работи в кабинета на БСП с преми-
ер Андрей Луканов (1990), посланик е в 
Хага (1991-1992).

Димитър Иванов акцентира върху 
изключителния му успех като шеф на 
предизборния щаб на БСП на първите 
свободни избори след падането на ко-
мунизма в Източна Европа. Успехът е из-
ключително печален. Само в България 
бившите комунисти спечелват пълно 
мнозинство на тези избори - навсякъде 
в доскоро социалистическите държави 
гражданите избират свои необвързани 
с тайните служби представители.

След като се пенсионира, Гоцев се за-
нимава с частен консултантски бизнес 
(1993-1999), легендира го Иванов. Из-
вестно е, че е член на надзорния съвет 
на Международна ортодоксална банка 
„Св. Никола“ АД от 18 февруари 1997 г. 
до 13 април 1998 г., известна като „банка-
та на първаците“ заради това, че в ръко-
водните й органи преобладават бивши 
офицери от Първо главно на ДС.

Така по времето на първоначалното 
разпределение на капиталите в младата 
ни демокрация, в годините на рекета от 
мутрите с бухалките и бързото забогатя-
ване Гоцев не е пасивен.

През 1998 г. той взема участие в осно-
ваването на „генералското движение“ в 
БСП - безспорен властови център, който 
дърпа конци в бившата комунистическа 
партия и тайно или явно подкрепя поли-
тически кандидатури. Като тази на Геор-

ги Първанов за президент. Или тази на 
Бойко Борисов за премиер.

Яков Джераси - един от организатори-
те на плана „Шипка“ за завръщането на 
Симеон Сакскобургготски в България, 
разказва през 2003 г. в „Медиапул“, че ва-
жна роля за първото посещение на царя 
у нас през 1996 г. е имал и Любен Гоцев. 
Според Джераси бившият разузнавач 
от ДС е бил връзката между кабинета на 
БСП и монарха. „Царят нямаше и пряк 
достъп до БСП. Седесарите бяха най-го-
лемите подкрепачи на царя в тези вре-
мена, БСП не беше.“ Идеята била завръ-
щането да се осъществи, като се вземат 
хора от БСП, които

да бъдат 
„кандърдисани“ за царя

разказва Джераси...
На въпрос какво мисли за Бойко Бори-

сов, наречен от бившия премиер от ле-
вицата Сергей Станишев „кадрова греш-
ка на БКП“, Гоцев отговаря:

„Това е мнение на Станишев. Защо е 
грешка - не знам от какво изхожда Ста-
нишев. Ако приемем нещата така, то в 
нашата партия не само Бойко Борисов е 
грешка. Има и много други. Всички зна-
ят, че навремето Бойко Борисов е напус-
нал службите, защото е бил член на БКП 
и е искал да си остане такъв. Казал, че 
остава в БКП и напуска службите.“

Друг представител на „Монтерей“ - 
Виктор Вълков, неглижира в интервю за 
Миролюба Бенатова през 2014 г. познан-
ството им с Борисов, но призна, че се по-
знават отдавна и че е посещавал някои 
от сбирките. Същото се знае и за Младен 
Михалев-Маджо - един от малкото оце-
лели представители на групировките от 
90-те.

По тази тема през 2014 г. говори и ба-
щата на Илия Павлов - Павел Найденов. 
Той заявява пред „Блиц“: Ген. Любен Го-
цев общуваше със СИК и ВИС! Беше 
близък и с Маргините, и с Младен... Той 
им беше като ръководител, така да се 
каже... Те се съветваха с него и той им 
е давал сигурно ценни съвети! Те бяха 
млади момчета и имаха нужда от опор-
на точка... Младите момчета тогава иска-
ха да се опрат до някого, да му имат до-
верието и донякъде да се възползват от 
това приятелство.“

Подобни неща твърди и Георги Стоев, 
автор на книги за Маджо и Гоцев, в ин-
тервю за „Нова тв“ през ноември 2006 
г.: „Силовите групировки бяха създаде-
ни от ДС под ръководството на бившия 
шеф на разузнаването генерал Любен 
Гоцев, а той изпълняваше нарежданията 
на Луканов.“ Стоев е застрелян през ап-
рил 2008 г.

Маргините срещу Гоцев
В този контекст името на Любен Го-

цев изненадващо, но съвсем закономер-
но се появи и в криминално дело. През 
2005 г. Красимир и Николай Маринови, 
известни като Братя Маргини и едни от 
ръководителите на групировката СИК, 

бяха обвинени заедно с няколко души 
като организирана престъпна група. 
След това бяха съдени на три инстанции 
за това, че са планирали убийството на 
Гоцев, сочения от МВР за контрабандист 
Иван Тодоров-Доктора и Никола Дамя-
нов.

Доктора беше убит малко преди за-
почването на делото. Той е бивш съ-
дружник на Евелин Банев-Брендо, за 
когото се смята, че движи делата на 
Маргините, докато са в ареста. Марги-
ните бяха оправдани през 2012 г., оста-
налите подсъдими получиха по няколко 
години затвор. По време на делото Гоцев 
и Дамянов твърдяха, че нямат представа 
защо са били мишена на убийци. Някой 
може и да им е повярвал. По това вре-
ме главен секретар на МВР беше Бойко 
Борисов, куршуми хвърчаха из цяла Со-
фия, а нито едно поръчково убийство не 
беше разкрито.

В интервюто си за „Галерия“ през 2013 
г. Гоцев хвърля светлина и върху стро-
ежа на АЕЦ „Белене". На въпрос: „Имате 

ли обяснение защо ГЕРБ първо заяви, че 
ще сторим АЕЦ „Белене“, а сега е на пози-
ция „Три пъти не"?“ той отговаря:

„От претенция да бъдем водеща сила 
на Балканите в енергетиката, вече сме 
на опашката. Най-важните въпроси не се 
решават стратегически, а на парче. Ако 
дойде друго правителство, то ще почне 
отново да говори за неща, които сега са 
изоставени. Външният фактор, нашият 
Голям брат САЩ, много влияе и бързо 
въздейства върху политическите реше-
ния в държавата ни. Дали съм прав - вре-
мето ще покаже. Бойко Борисов имаше 
положително отношение към „Белене“, 
както показват негови изявления през 
последните години, и изведнъж каза три 
пъти не. Защо?! Ще поживеем, ще видим. 
Има едно правило - прави каквото пра-
виш днес, мисли за последствията утре.“

Последно името му излезе наяве през 
май тази година, когато спецпрокурату-
рата изпрати до медиите гърба на сним-
ка, за която твърди, че е намерена в жи-
лището на Атанас Бобоков - на гърба й 
бяха описани най-богатите българи и 
вероятното им имотно състояние към 
някакъв минал момент. Там Гоцев фигу-
рираше с 30 млн. лв. - смешни пари за 
Кръстник на мафията, какъвто го описа-
ха в книгите си покойните Георги Стоев и 
Христо Калчев.

Гоцев преди време прогнозира, че 
„много лесно можем да станем едно 
малко диктаторско анклавче в Европа“.

Каква е ролята му в това, ще разберем, 
когато сегашният властови модел, изгра-
ден вероятно и с негово участие, бъде 
демонтиран.

След 1998 г. генерали започват 
да се събират в столичния рес-
торант „Монтерей“ и в компани-

ята им са засичани както личности от 
подземния свят, така и политици от 
различен калибър, понякога заедно. 
За този кръг и кръга „Банкя“ от години 
се твърди, че изстрелват във властта и 
Бойко Борисов, дотогава бодигард на 
Тодор Живков, и бившия цар Симеон.

По последната тема слуховете са 
твърде много, а фактите по-малко. 
Затова е интересно какво казва при-
живе самият Гоцев по въпроса. През 
2013 г. дава интервю за в. „Галерия“ и 
обяснява за кръга „Монтерей":

„Отбелязваме рожденните и имен-
ните си дни. „Монтерей“ е жив ор-
ганизъм - някои си отиват, после се 
връщат. Други се връщат, но си оти-
ват. Има хора, които идват и са мно-

го активни, стават приятели. Появиха 
се нови лица, които са известни, но 
да не споменаваме имена... От ГЕРБ 
официално не са идвали, освен ако 
има „скрити“ гербери, но знам, че в 
„Монтерей“ има скрити масони. Те не 
се афишират и не ангажират никого с 
вижданията си.

В „Монтерей“ няма политически 
инженеринг. Не се ангажираме с име-
на. Не си спомням да сме казвали - 
ето, за този ще гласуваме. Никой не 
може да ангажира останалите. Дори 
сега за референдума за „Белене“ аз и 
други бесепари не настояваме, няма 
пропаганда и агитация: „Дайте, друга-
ри, елате да гласуваме!“ До ден-дне-
шен журналистите не могат да разбе-
рат, че точно медиите измислиха този 
кръг „Монтерей“, в който повечето 
сме колеги, бивши дипломати.“

Кръгът „Монтерей“

Любен Гоцев – от агент на ДС 
в САЩ до кръстник на мафията
XЧовекът, сочен за кадровик на 

българския преход, почина на 90 години

С Виктор Вълков от кръга „Монтерей“.

Така го нарича в книгата си и по-
койният журналист Зоя Димитро-
ва. Самият Гоцев е автор на книга 
- „Българска дипломатическа ен-
циклопедия“.

Според бившия мажоритарен 
собственик на КТБ Цветан Васи-
лев именно кръгът „Монтерей“ е 
създал и отгледал бившия му съ-
дружник в банката - бизнесмена и 
депутат от ДПС няколко мандата 
Делян Пеевски. „Пеевски очевид-
но е нещо като най-младия син на 
полка. Очевидно са го харесали и 
формирали в техния класически 
еничарски стил... Няма нито един 
от тези, дошли на власт, да не е ми-
нал през одобрението на този цен-
тър“, заявява Василев през 2016 г. 
в интервю за проекта „КТБ - как-
во се случи“ и „Капитал". Няколко 
дни по-късно в писмо до избрани 
медии Пеевски отрече и нарече 
„смешно“ свързването му с „Мон-
терей“: „През 90-те години на бъл-
гарския преход аз съм бил още 
ученик.“

„Човекът 
в сянка“

Снимки: „Капитал“

Любен Гоцев като офицер

Сн. agentibg.com

На откриването на Първа източна международна банка, известна като „банката на СИК“.
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Чудя се с коя от две-
те истории да започна. Няма да става 
дума за политиката – такава, каквато я 
виждаме на телевизионните екрани, а за 
нейните причини – такива, каквито са в 
душите и умовете ни, невидими и затова 
най-често неотчитани. С личната история 
ще започна.

Тя се случи преди поне десет години, 
обади ми се един журналист, когото не 
познавах лично, знаех само, че е много 
неудобен за властта и затова беше ева-
куирал предаването си в интернет, не 
съм му искала позволението, затова ще 
кажа, че се казваше Георги И., по-възраст-
ните читатели ще се сетят. Вече беше ми-
нало известно време, откакто бяха отво-
рили досието на Велизар Енчев, бяха го 
публикували и там черно на бяло пише-
ше, че Държавна сигурност е поставила 
задача на Енчев да следи и докладва за 
съкурсниците си от Факултета по журна-
листика Веселина Седларска, Костас Ана-
стасиу и Радосвет Банков. Радосвет беше 
най-кроткото момче в нашия курс, кое го 
е правило обект на интерес на ДС, нямам 
представа. Аз също не бях огнена диси-
дентка, основно разказвах вицове против 
Тодор Живков, но това го правеха почти 
всички или така ми се е струвало. Костас 
обаче беше моето тогавашно гадже, а сега 
вече от 46 години мой съпруг. Той имаше 
чуждестранно име, роден и израснал в 
Будапеща, беше без гражданство, а в сту-
дентската си книжка беше написал, че 
националността му е македонец, защото 
така го осведомила майка му. „Ти, синко, 
не си грък, македонец си.“ Подозрителен 
отвсякъде... Това, мисля си, е било осно-
ванието на ДС да постави задача на Вели-
зар Енчев да ни следи.

Връщам се към обаждането на журна-
листа Георги И., който ми предложи да на-
прави интервю с мен, в което да ме попи-
та как това се е отразило на живота ми, 
къде съм усещала, че ме спъват и как въ-
обще съм преживяла отварянето на доси-
ето и виждането на имената ни. Ами теж-
ко го преживях, това да разбереш след 
няма колко значение години, че си бил 
обект на следене и докладване, е гнусли-
во чувство. Кой знае защо не се гневях на 
Визо Енчев, може би защото не се учудих, 
подхождаше му някак. В крайна сметка 
реших, че ако простя, ще си помогна, така 
и направих. А на Георги И. казах, че няма 
да участвам в интервю. Не искам да ровя 
в това бунище, казах му, тъкмо съм го по-
забравила. И Георги И. се ядоса, ето – каза 
– заради такива жертви като вас, които си 
мълчат, никога няма да прочетем и затво-
рим тези страници… Добре, ядосах се и 
аз, да приемем, че аз съм виновната за 
това, че никога няма да изгазим тази кал, 
нека така да бъде, дочуване.

Никога повече не се чух с него, но чес-
то мисля за този разговор и му се извиня-
вам наум. Той беше прав. Той беше много 
прав…

Другата случка ми е разказана, така 

ВЕСЕЛИНА 
СЕДЛАРСКА

Дебелото момче  
и тъпото момиче

че не мога да гарантирам 100 процента 
за истинността й, макар да ми я разказа 
човек, от когото не съм чувала лъжа. Ба-
щата на Делян Пеевски напуснал семей-
ството, когато Делян бил все още момче, 
а майка му работела в забравих коя аген-
ция на „Цариградско шосе“, тогава „Ле-
нин“. На път за работа сутрин тя оставяла 
момчето в една близка шкембеджийница, 
твърди разказът, давала някой лев на сер-
витьорките, там момчето си пишело до-
машните, учело уроците и го хранели с 
шкембе чорба. Това е накратко история-
та и не знам кое точно в нея е вярно, ре-
довно ли се е случвало, както твърдеше 
разказвачът, или само от време на вре-
ме. Винаги обаче когато видя Делян Пеев-
ски (на снимка, то къде другаде?) или чуя 
името му, си мисля за тази шкембеджий-
ница, толкова картинно си я представям, 
че усещам дори миризмата. Представям 
си и едно момче, изоставено от бащата, 
което гледа как чужди бащи сърбат, под-
лютяват шкембе чорбата, тъпчат големи 
хапки хляб, оригват се и продължават. 
Ако си расъл в такава обстановка, колко 
ли имаш да връщаш на хората, на света? 
Колко ли гняв се събира и стига ли за цял 
живот...

Каква е връзката между тези две исто-
рии, ще попитате. Нека обаче аз да ви по-
питам нещо. Имаше ли във вашия клас ня-
кое дебело момче? Или на вашата улица, 
във входа, в махалата? Винаги има. И ви-
наги е обект на подигравки. Ако се играе 
футбол, все то е вратар или резерва, коя-
то тича да връща излетялата топка. То си 
има прякор и най-приемливият от всички 
прякори е Кюфте. Кюфтето е непохватно, 
спъва се, мисли с ужас за часа по физи-
ческо. И като казвам, че момчето е дебе-
ло, това е за улеснение – неговият недос-
татък, който го отхвърля от отбора, може 
да е и по-различен, може да е прекалено 
нисък, може да е двойкаджия, може нещо 
в семейството му да не е наред. В душа-
та си обаче той е такъв, какъв той се виж-
да – силен, толкова много силен, че ще им 
покаже на всички тези гадняри един ден 
кой е той…

И понеже в нашето общество няма 
механизъм, който да поставя всеки чо-
век на мястото, което заслужава, поне-
же у нас няма стандарти, момчето успя-
ва да се представя за такова, каквото му 
се иска да е в най-отмъстителните си и 
утешителни илюзии. Той става кинокри-
тик, примерно, и казва кой филм е добър 
и кой не. Той става политик и решава как 
ще живеем. Той става журналист и пред-
ставя неможенето си за професия. А ние 
правим какво? Същото, което сме прави-
ли в махалата, когато е бил малък и се е 
спъвал като бяга – смеем се, подиграваме 
му се, кискаме се, хихикаме, хилим се. Ва-
жно е да уточним – зад гърба му. И ето тук 
идва мястото на първата история – пра-
вим всичко това зад гърба му, за да не си 
развалим спокойствието, малко ли са ни 
другите грижи, че да тръгнем да оправя-
ме света…

И като говоря за дебелото момче, имам 
предвид и тъпото момиче. Защото и тако-
ва имаше във всеки клас, на всяка улица. 
И с него се отнасяхме така, и то събираше 
в душата си сила да застане на толкова ви-
соко място, че всички да го гледаме изот-
долу. Порасна и застана. Ние им се смеем, 
а в себе си те ни се надсмиват – това е тях-
ната победа. А ние се подиграваме и тър-
пим. Търпим и се подиграваме. Това мо-
жем и това правим.

Защо тогава се възмущаваме, че в мо-
мента държавата ни се представлява от 
едно тъпо момиче и няколко дебели мом-
чета?

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

„Ако нещата, които 
изричат политиците, 
ги изрече едно 
6-7-годишно дете, 
такъв шамар зад врата 
ще изяде от майка си. 
Защото това са пълни 
лъжи, тотални лъжи.“

Режисьорът Димитър 
Коцев - Шошо 

коментира пред 
БНТ политическата 

ситуация в страната

„Въпреки че не ми беше платено за секс 
и не съм „к**а“, предпочитам това вместо 
това, което си ти, който и да е ден.“
Порно актрисата Сторми Даниелс отвърна с 
остър коментар на обвиненията на първата 

дама Мелания Тръмп, че е порно к**ва, която 
получава пари за секс

„Не се страхувайте от коронавируса. Ние ще го 
победим... Не му позволявайте да се разпорежда 
с живота ви, излизайте навън, бъдете 
внимателни.“

Доналд Тръмп в седмицата, в която бе лекуван 
от коронавирус в болница, а лечението му, по 

изчисления на пресата, е надвишило 100 000 долара

„Недопустимо е отново този доклад 
и тази резолюция да преминат тихо 
като през пустиня и да потънат в 
пушилката на джипа.“

Конституционният съдия Атанас 
Семов коментира резолюцията на ЕК 

за България

„Ако търсите, отворете Google и го 
прочетете. Ани Лейбовиц снима порно 
проститутка, тъй като тя ще бъде в едно 
от изданията, септември или октомври.“

Първата дама Мелания Тръмп в запис 
от разговор с нейна приятелка, изтекъл 

миналата седмица. В последващо уточнение 
тя добавя, че под „порно проститутка“ има 

предвид порно актрисата Сторми Даниелс

https://www.facebook.com/nasko17
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 в цифри

години след смъртта на 
15-годишния Карло Аку-
тис папа Франциск ще 
обяви тийнейджъра за 
блажен. Момчето, кое-
то починало от левкемия 
през 2006 г., било извест-
но сред връстниците си 
навремето като „апостола 
на интернет“. Компютърни-
ят гений хранел бездомни-
ците в Милано и помагал на 
бежанците, а след смъртта му 
тленните му останки помогнали за 
оздравяването на бразилско дете.

метра е широчината на най-
тясната улица на Балканите. 
Тя е дълга едва 80 метра и се 
намира в румънския град Бра-
шов. „Strada Sforii“ е прокарана 
още през 17 век, а историята 
разказва, че тя е дуло на по-
жарникарите, които по онова 
време имали нужда от бърз 
достъп до къщите в градчето, 
които били дървени и често 
горяли.

1,11 по-малко полети регистри-
рат авиокомпаниите през 

2020 година. Данните отчете 
Международната асоциация 
за въздушен транспорт, след 

като, навлизайки в последно-
то тримесечие, полетите все 

още са малко, а надеждите на 
превозвачите за по-малки за-

губи не се оправдаха.

3000

66%

14

30003000
души се включиха в традиционния Софийски маратон през уикен-
да. Сред тях имаше както професионални атлети, така и много ама-
тьори. Тази година сред участниците имаше кениец, тайландец и румъ-
нец, няколко мароканци. А победителите се оказаха цели трима - при 
мъжете финишираха двама участници от Мароко, хванати за ръка. При 
жените финишира състезателка от Украйна, която направи рекорд.

https://www.brookhavenmarket.com/
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В 
края на лятото косата е дос-
та изтощена. Освен сухотата, 
която е традиционен проблем 
след ходенето на море или 
по-продължителното излага-

не на слънце, наблюдаваме промяна на 
цвета и липса на блясък. Има и други из-
менения, които протичат с болка, която 
усещаме сякаш в корените.

Болката в скалпа е реална. Тя се дължи 
на възпалението, идващо от кръвонос-
ните съдове в него. То обхваща косме-
ните фоликули и човек усеща известен 
дискомфорт, обяснява американският 
дерматолог Дебра Джелиман.

Може ли болката в корените и скалпа 
да бъде предотвратена?

Според фризьора Ларс Скийот непри-
ятната болка в скалпа може да е знак, с 
който тялото иска да ни покаже, че има 
някакъв проблем. Така например той 
може да предвещава косопад. Ако той 
вече е налице, по-добре е да се избяг-
ва стягането с дебели ластици и поста-
вянето на фиби, които „стресират“ фоли-
кулите.

И въпреки че всички знаем, че физи-
чески косата не може да ни боли, все 
пак чувстваме сякаш болката излиза от 
скалпа и се спуска надолу по дължините.

Пуснете свободно косата си
Заради социалната изолация много от 

нас неглижираха своите прически. Ра-
ботейки от вкъщи, някои жени спряха 

да си изправят косата и започнаха да се 
връзват на опашка всеки ден или просто 
хващат част от нея с фиба. Това води до 
непрекъснато опъване, което може да 
доведе до неприятна болка.

Твърде голямото стягане с ня-
кои ластици или опъването 
на косата с фиби може да 
причини увреждане на 
космените фоликули. 
Ето защо се появява 
болката в косата. Спо-
ред коафьори, ако ще 

се връзвате, това не бива да е всеки ден, 
а само няколко пъти седмично. В случай, 
че кичурите ви пречат, ползвайте по-от-
пуснат ластик или си сложете диадема. 
Също така не си лягайте по този начин, а 
дайте свобода на косата си, докато спи-
те.

Оставете за малко химиите
Използването на сух шампоан е не-

обходимост в наши дни, но може да ми-
нем и без него. Заради прекомерната му 
употреба също може да получим болка 

в скалпа и косата.
Пръскането на по-

вече от продукта вър-
ху скалпа, а не надо-
лу, може да причини 
образуването на бак-

терии, които заедно с 
потта и замърсявания-

та да доведат до възпале-
ние. Така болката и сърбе-

жът също се появяват.

Качествено, 
но не често миене

Колко често си миете косата, когато 
сте на море? Да, всеки ден ние се ма-
жем със слънцезащитни продукти, а по 
главата ни полепват прах и пясък, но 
не бива да отмиваме естествените маз-
нини от скалпа всеки ден. Дори и да си 
вземете душ след плаж, си сложете шап-
ка на главата и не я мокрете, за да

не нарушите баланса на pH.
Добре е да миете по-качествено коса-

та си, но не всеки ден, за да не предиз-
викате изсушаване на кожата на главата, 
себореен дерматит и тъпа болка в коре-
ните.

Правилният продукт 
за боядисване

В един момент от живота много жени, 
а вече и доста мъже, решават да запо-
чнат да се боядисват. Така поддържат 
външния си вид, но от особено значе-
ние е какви продукти ще използват. В 
началото е препоръчително да не го 
правят сами, а отидат при специалист, 
който ще прецени каква боя да използ-

ват. Именно опитните колористи разби-
рат най-много от оцветяване и кои със-
тавки са най-щадящи за кожата и косата.

Някои по-евтини бои са с тежки със-
тавки, които водят до дразнене, сърбеж 
и парене след нанасянето им.

Обърнете внимание 
на превенцията

Веднага щом усетите болка в косата, 
не чакайте тя да се засили и продължи 
с дни, а вземете мерки. Може да се нуж-
даете от подхранване, освежаване или 
някои витамини и минерали, за да подо-
брите здравината и вида й.

Обърнете внимание на това как се ре-
шите и с какви четки и гребени. Не дър-
пайте прекалено рязко и намалете из-
ползването на пресата, ако видите, че 
косата ви е по-изтъняла и без блясък.

Независимо дали болката в косата е 
причинена от прекомерно стилизиране, 
мигрена или недостатъчна грижа, най-
добре за нея е да й дадете малко почив-
ка. Спрете да я изправяте и сушите за из-
вестно време. Може да се наложи и да 
не я боядисвате всеки месец, за да може 
да стимулирате регенерацията на кос-
мите.

Болката в корените на косата 
и скалпа: Какво ни казва?

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Тя може да е знак, че в тялото ни има сериозен проблем

http://www.bulstate.com/
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АНИТА ХРИСТОВА

С
тилисти предлагат да вклю-
чим в есенния гардероб по-
цветни неща и да не се стра-
хуваме от ярките акценти в 
есен 2020.

Лятото си отиде! Дойде ред на есен-
та и се разделихме с любимите рокли 
с тънки презрамки. Те отстъпват мяс-
то на плетените пуловери, жилетки и 
блузки с дълъг ръкав.

Но когато говорим за перфектния 
есенен гардероб, не може да не стане 
дума за удобните всекидневни рокли. 
Роклята не губи позициите си на най-
женствената сред дрехите дори когато 
навън захладнява. Тя се съчетава с раз-
лични аксесоари и обувки, като става 
както за работа, така и за срещи с при-
ятели.

Що се отнася до съчетанието на пан-
талоните, блузите, елеците, саката и 
якетата, може да се каже, че колко-
то повече пластове имаме по себе си, 
толкова по-добре. Това обаче не важи 
за роклите, които тази есен ще са по-
изчистени.

Ето кои са актуалните модели при 
роклите за този есенен сезон?

Добре е да знаете, че тази есен ще се 
носят моделите

наподобяващи 
дълги пуловери

Те са предимно оребрени, с колан на 
кръста и дължина до прасеца. Форма-
та им е права, като някои модели са с 
цепка от едната страна. Тези меки пле-
тени рокли могат да се носят както в 
студените есенни дни, така и през зи-
мата.

Плетена жилетка е друг елемент от 
модната есен. Големи или тънки пле-
тки характеризират модните модели 
есенни жилетки, които ще бъдат ед-

новременно практични и стилни. Шал, 
чанта и красиви обувки за есента пер-
фектно ще допълнят есенните дрехи с 
жилетки или плетени якета.

Масивните и обемни пуловери са за-
дължителни тази есен. Препоръчител-
но е да имате този артикул в гардеро-
ба си. Това е дреха, в която трябва да се 
инвестира, защото може да се носи по 
много начини. Добре върви самостоя-
телно, както и с дънки, така и с поли.

Освен дънковото яке и топлият пу-
ловер, в гардероба ни трябва да при-
съства

поне една кожена рокля
Блейзърите или дългите кожени 

тренчкоти са доста актуални. Не забра-
вяйте, че моделите от изкуствена кожа 
ще се търсят повече, например сукма-
ни или мидирокли, с които ще изглеж-
дате по-различни през този сезон.

Любимата трикотажна къса рокля 
или пуловер остават актуални и попу-
лярни и през този есенен сезон. Висо-
ки ботуши и обувки са най-подходящи 
за това облекло. Най-модерните моде-
ли са едноцветни или с украса на ръка-
вите - ресни, волани

Бодикон роклята
e тясна, стегната, описваща формите и 
от плътна материя, която не позволява 
образуването на гънки и ръбове. Кога-
то е от плетиво, бодикон роклята пада 
тежко и имате усещането, че материята 
е като ризница. Точно този тип бодикон 
рокли ще са на мода тази есен.

Тя е идеална за топлите есенни дни, а 
вечер може да я комбинирате с подхо-
дящ шал, с който да се наметнете, ако е 
по-хладно. Дължината е според пред-
почитанията ви. Може да заложите на 
къса над коляното рокля, а може да из-
берете и дълга рокля с висока цепка за 
по-секси излъчване.

Ярки цветни изображения на есента - кои са най-актуалните модели

Есен 2020: Роклите – 
семпли, топли и удобни
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https://www.lendlink.us/
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Facebook обяви война на 
конспираторите от QАnon

Q
Аnon, чийто старт беше 
просто една откачена исто-
рия през 2017 г., днес е мощ-
на група с привърженици в 
целия свят, поклонници на 

конспиративна теория за сатанисти пе-
дофили, управляващи света.

Колкото и невероятно да звучи, тези 
възгледи завладяват все повече хора и 
QАnon се превръща в толкова значим 
фактор, че компанията Facebook взе 
решение да забрани достъпа й до мре-
жата. Вече са забранени всички публи-
кации, свързани с QAnon, както и ака-
унтите, споделящи съдържание за това 
във всичките й платформи.

В изявление, публикувано преди дни, 
Facebook заяви, че служителите му са за-
почнали да премахват съдържание и да 
изтриват групи и страници, но че „тази 
работа ще отнеме време и ще продължи 
през следващите дни и седмици“.

Facebook допълва, че актуализира 
мерките, приложени през август, кои-
то целят да „нарушат способността на 
QAnon“ да се организира и да работи 
по своите мрежи, с което да 
създава „офлайн анар-
хистки групи“ и ба-
зирани в САЩ 
п а р а в о е н н и 
организации. 
До момента 
това е дове-
ло до огра-
ничения за 
над 1950 
групи във 
Facebook и 
над 10 000 
акаунта в 
Instagram.

Това е голям 
ход, който идва 
три години след 
началото на крайно-
дясната конспиративна те-
ория, като за това време последова-
телите й разпространяват

купища политическа 
дезинформация

сред избирателите в САЩ, но и по целия 
свят, разказва webcafe. Един от най-чес-
то използваните хаштагове на кампани-
ята е #SaveOurChildren ("Спасете наши-
те деца").

Досега феновете на конспирация-
та успяваха да се адаптират към нови-
те разпоредби на Facebook, измисляй-
ки нови хаштагове, с които да достигат 
до родителски групи, местни форуми и 
фийдовете на обикновени онлайн по-
требители в Instagram.

Сегашните усилия на Facebook, както 
и тези на Twitter, да блокират разпрос-
транението на конспиративната теория 
няма как да не срещнат сериозна съ-
протива на фона на това какви размери 
е придобило вече QAnon движението.

„Facebook помогна на общността на 
QAnon да расте експоненциално - и от-
каза да предприеме подходящи дейст-
вия по-рано тази година, когато това 

би имало значе-
ние“, заяви Ан-
джело Карузо-
не, президент 
на Неправи-
т е л с т в е н а т а 
организация 

за наблюде-
ние на медиите 

в Америка, в из-
явление по повод 

новината.
Според него това 

действие е крайно закъс-
няло и докато платформи като 

Reddit и YouTube поемаха действия сре-
щу разпространението на конспиратив-
ната теория още през 2018 г., Twitter и 
платформите на Facebook предпочето-
ха да не се занимават с проблема. С това 
те са спомогнали за самото изграждане 
на мрежите, разпространяващи теория-
та сега.

В момента, подобно много крайнодес-
ни групи, QAnon вече мигрира към плат-
форми с много по-ниска възможност за 
регулация като Telegram, където раз-
пространяват посланията и пропаган-
дата си.

Това води до огромен ръст на движе-
нието, като стотици хиляди хора по це-
лия свят (макар предимно в САЩ) вяр-
ват в теорията. Според мнозина също 
така QAnon, която е наследник на друга 
теория - PizzaGate - е успяла да предиз-
вика промени в нагласите на много аме-
риканци за гласуване.

През 2019 г. дори се стигна до това 
ФБР да класифицира тази конспиратив-
на теория като „национална терорис-
тична заплаха“, след като тя се появи в 
манифести на крайнодесни екстреми-

сти и паравоенни групи.

Какво обаче представлява 
наистина QAnon?

Основите на теорията са поставени от 
т.нар. скандал „PizzaGate“, според кой-
то върховете на Демократическата пар-
тия в САЩ, начело с фондацията „Клин-
тън“, се занимават с търговия на деца 
за нуждите на педофилите от партията, 
Холивуд и голяма част от големия шоу-
бизнес. Името идва от идеята, че учас-
тниците използвали кодови думи, за да 
осъществяват сделките си.

Стъпвайки на тази широко разпрос-
транявана история, през 2017 г. ано-
нимен потребител във вече сваления 
форум 4chan разпространява теория, 
според която той е сътрудник на амери-
канските тайни служби, който има ниво 
на достъп до секретна информация ле-
вел „Q“ - един от най-високите възмож-
ни въобще. Q е и никнеймът, който той 
използва.

Този му достъп до неограничена по-
верителна информация гласи, че Клин-
тън скоро ще бъде арестувана. И макар 
нищо подобно да не се случва в дейст-
вителност, неговите абсурдни постин-
ги получават огромна популярност из 
различни форуми и групи във Facebook, 
Twitter, Telegram, Instagram и YouTube.

В периодичните публикации на Q, 
станали известни впоследствие като Q-
лийкс или „трохи“, със загадъчен и коди-
ран език той разкрива „повече факти“ за 
„заговора на демократите“, в който от-
вличането на деца еволюира в цял сблъ-
сък между администрацията на Доналд 
Тръмп срещу педофилския кабал от по-
литически, бизнес и холивудски елити, 
които почитат Сатаната.

Интернет движението зад конспира-
тивната теория вярва още, че педофи-
лите се занимават с изтезание на деца, 
като от страха им по време на мъчени-
ята се извличал специален хормон, из-
ползван за подмладяване, но също така 
и като дрога, подобна на екстазито. Въ-
просната дрога им била нужна, за да ус-
тановят господството си над света.

Наративите на QAnon също така

често се видоизменят
и прикрепват към теми, които са актуал-
ни и ключови за определени населени 
места и региони.

Така например във Великобритания 
феновете на конспиративната теория се 
занимават активно с мистификации око-
ло Brexit, докато в Германия прегръщат 
идеите на т.нар. „Граждани на Райха“ - 
движение, което вярва, че Германия все 
още представлява окупирана от запад-
ните съюзници територия, управлявана 
от чужди сили.

А COVID-19 доведе до същински бум 
в споделянето на теорията. Според по-
следователите на QAnon мерките срещу 
коронавируса са пресилени, такъв ви-
рус изобщо не съществува, а е измислен 
с цел да бъдат принудени хората да се 
ваксинират. При протестите в различни 
страни добре се видя как редом с QAnon 
стоят противници на ваксинациите, езо-
терици и хора с дяснорадикални възгле-
ди.

Големият въпрос сега е дали „чудо-
вището“ вече не е твърде голямо, за да 
бъде спряно, просто защото социални-
те медии вече не го допускат официал-
но в платформите си. Способността на 
QAnon да се адаптира към новите реал-
ности е повече от плашеща.

XКомпанията изтри хиляди групи и акаунти, свързани с движението
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Да знаеш на кой е сърцето, 
което тупти в теб

Н
а 10 октомври отбелязах-
ме Деня на донорството и 
трансплантацията на орга-
ни. Целта на отбелязването 
на този ден е да се насър-

чи общественият дебат и да се повиши 
осведомеността за донорството на ор-
гани, тъкани и клетки като начин за по-
добряване и спасяване на човешкия 
живот. Денят на донорството и транс-
плантацията е възможност да се поче-
тат всички донори на органи и техните 
семейства, както и да се благодари на 
медицинските специалисти по донор-
ство и трансплантация, които помагат 
да се спасят животи и да се подобри ка-
чеството на живот на много хора.

В България за трансплантация чакат 
1145 души, реално обаче са много по-
вече, смятат специалисти. През 2020 г. 
в Родината са реализирани само чети-
ри донорски ситуации след настъпила 
мозъчна смърт, което е крайно недос-
татъчно да помогне на повече хора от 
дългата листа на чакащите.

България е първата държава, напра-
вила сърдечна трансплантация в целия 
бивш Източен блок - през 1986 г. Първа-
та бъбречна трансплантация в страната 
е направена преди повече от 50 години 
– през 1969-а. Вместо това да превърне 
България в лидер на Балканите по отно-
шение на трансплантациите, страната 
сякаш започнах да тича назад. Минала-
та година властта реши

да закрие Изпълнителната 
агенция по трансплантации

Уж, че е за добро. Очевидно обаче не е.

В последно време в България акции-
те в подкрепа на донорството и транс-
плантациите са повече от самите до-
норски ситуации и трансплантации. 
Което е единствената светлина в този 
мрачен тунел на безизходица. Само 
преди дни Стефан и Максим - едва на 16 
години - прекосиха Атлантика с гребна 
лодка в подкрепа на каузата за донор-
ството. Макс и Стефан прекосиха океа-
на, за да заострят вниманието към един 
проблем, който крещи с пълна сила в 
душите на българите, а не защото са го 
направили за слава и собствено удо-
волствие. И пред това властта трябва 
смирено да наведе глава и да се изви-
ни за безхаберието си за донорството в 
България.

Обикновено по време на светлите 
празници се сещаме, че трябва да бъ-

дем добри, да живеем смислено, да по-
магаме на хората и да се обичаме. Това 
са и важните житейски уроци, които е 
научил 44-годишният Георги Пеев,

след като живее 
втори живот

след двойна трансплантация в Бълга-
рия - на сърце и на бъбрек.

Вижте неговата изключителна съдба 
и неговите решения в подкрепа на до-
норството в България.

Георги Пеев е роден във Велинград, 
но живее и работи в Хасково. За по-
следните 4 години 3 пъти е европейски 
шампион и 6 пъти вицешампион в дис-
циплината „Плуване“ на първенства-
та за трансплантирани със сърце. Тази 
и следващата 2021 г. тези първенства 
са отменени заради коронавирусната 

пандемия. Категоричен е, че през 2022 
г., ако всичко е наред, ще участва в ев-
ропейското в Белгия. А междувременно 
изкачва върхове. С кауза.

Жоро определя професията си на 
журналист като призвание. Новината, 
която си мечтае да напише, е със загла-
вие: „Българин кацна на Марс". Защото 
обича хората да изследват и да покоря-
ват, да преследват и сбъдват мечтите си. 
„Аз дори не съм смеел да помечтая, че 
нещо подобно ще ми се случи в здра-
вословно отношение. Случаите като 
моя са много малко в световен план, а 
за България съм единственият“, споде-
ля Жоро.

Георги в момента е общински съвет-
ник. По образование е педагог, но е ра-
ботил само като журналист. Обича чер-
вения цвят. Мрази

да наричат хората 
със заболявания 
„инвалиди“

„В подкрепа на донорството за пове-
че трансплантации в България.“ Георги 
Пеев започва да се занимава с този про-
блем у нас, след като се разболява фа-
тално и това пряко го засяга.

През 2001 г. му установяват бъбречно 
заболяване, с което той винаги е живял 
и не го е смятал за нещо страшно и жи-
вотозастрашаващо. Никога не е боледу-
вал, дори грип не го е повалял, но през 
2011 г., посред лято, изкарва вирусна 
инфекция, с много висока температура, 
която с дни не може да свали. През ок-
томври същата година здравословното 
му състояние рязко се влошава.

„Целият се подух, имах отоци, не мо-
жех да дишам – спомня си 44-годиш-
ният мъж. – Първоначално в Хасково 
ми сложиха диагноза пневмония, но се 
оказа, че съм се напълнил с вода, защо-

XИсторията на единствения човек с успешно трансплантирани сърце и бъбрек в България

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Четирима трансплантирани българи спечелиха 14 медала, 7 от които златни, на eвропейското първенство за трансплантирани „Сърце и бял дроб“ във Вантаа, 
Финландия. Страната ни беше представена от Мартин Настев, Георги Пеев, Евгени Георгиев и Огнян Ганчев.

7 години и 7 дни след сърдечната му трансплантация 44-годишният Георги Пеев е отново на Мусала – 5-ият връх с височина над 2000 м, който изкачва в рамките на 
година. Стига до върха за 3 часа и слиза за над 2 ч., 18 км ходене. Само ден по-рано съвсем сам се качва на Белмекен.

Сн.: Архив
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то бъбреците ми са отказали.“

Спешно го включват 
на хемодиализа

а единствената надежда му остава 
трансплантацията на бъбрек.

„Бяхме направили всички необхо-
дими изследвания и донор можеше да 
бъде майка ми – разказва Георги. На 9 
октомври 2012 г. влиза в софийската 
Александровска болница за планирана 
трансплантация. Всичко е наред, докато 
не стига до кардиолога. „Той ми каза, че 
имам сериозен проблем със сърцето и 
няма как трансплантацията на бъбрека 
да ми бъде направена. Оказа се, че на-
стинката ми една година по-рано е ув-
редила сърцето ми“, спомня си младият 
мъж.

Оказва се, че преди да се подложи на 
бъбречна трансплантация, той трябва 
първо да премине през сърдечна така-
ва. Включват го в листата на чакащите 
сърце в кардиологичната болница „Св. 
Екатерина“. И нов проблем – Георги е 
с кръвна група АВ положителна, която 
въобще не е добра при трансплантира-
не.

„Разбрах, че чакането на донор в Бъл-
гария

ме обрича на бавна, 
но сигурна смърт

Обмислях да стана здравен емигрант, 
да замина някъде в чужбина, за да се 

излекувам. Ходех на диализа, която е 
ужасно нещо. Затова бях решил да за-
мина“, споделя той.

Георги признава, че тогава не е бил 
добър християнин, но отива на църк-
ва и се моли. „Беше на Цветница, 2013 
г. Отидох на църква в Хасково, в „Света 

Богородица“. Седнах на един стол. Бях 
запалил една свещ, държах я в ръка и 
се разплаках. Наум си казах: „Господи, 
аз не съм бил добър към теб винаги, но 
пък винаги съм вярвал, че съществува 
доброто и много обичам живота, не ис-
кам да умра млад“.

Месеци по-късно, през лятото на 2013 
г., късметът на Георги се усмихва...

Главен редактор на „Хасковска Мари-
ца“ вече има ново сърце. Дали и колко 
го боли, въобще не му личи.

Когато му се обаждат от Агенцията 
по трансплантации, Георги е на почив-
ка със семейството си на гръцкия ос-
тров Тасос. Новината не го шокира, за-
пазва самообладание и успява за 5 часа 
да пристигне в софийската „Св. Екатери-
на“. Георги е с рядка кръвна група и въ-
обще не се е надявал да получи сърце. 
По пътя въобще не мисли за това, което 
го очаква, какво ще се случи.

Просто шофира...
На следващия ден започва транс-

плантацията с екипа на изключителния 
български кардиохирург проф. Дими-
тър Петков. 3 часа и 15 мин. между жи-

вота и смъртта, точно на петия рожден 
ден на сина му Марти. Интервенцията 
минава успешно, но следва дълъг и те-
жък възстановителен период. Заедно 
с трансплантацията пие и лекарства за 
т.нар. имуноимпресия – да не отхвърли 
организмът новия чужд орган.

„Над 20 дни бях в реанимация и по-
вече от 2 месеца лежах в болницата – 
разказва Георги. – Разбрах, че сърцето 
ми е на 37-годишен мъж. Свалих 23 кг, 
бях станал 43. Два месеца след транс-
плантацията се върнах на работа. Ако 
трябва да опиша трансплантацията, тя 
е Възкресение. Това е един втори жи-
вот, който ти е даден благодарение на 
вярата, че може да се случат нещата, на 
вярата в доброто. Трансплантацията се 
случва благодарение на най-високо ху-
манния човешки акт - дарителството на 
органи. Дори ако вземеш, чисто биб-
лейски, историята за Възкресение Хри-
стово, това се случва и при всички нас – 
трансплантираните, особено сърдечно 
транспортираните и белодробно транс-
плантираните“, допълва Георги.

Майчината любов 
е нещо неописуемо

Трябва цял живот да съм признате-
лен на хората, които са дарили орга-
ните на най-милото си - на своя син, на 
своя брат, на свой близък. Аз съм много 
променен човек след трансплантация-
та! Първата, втората година, докато се 
възстановявах чисто физически – не, но 
след това промяната е осезаема. Имам 
толкова силно чувство за справедли-
вост, че на моменти дори ми пречи. Това 
чувство за справедливост е изградено 
точно върху основата на здравословно-
то ми състояние и недопускането да се 
случват неща, които не са справедливи. 
Всъщност, аз съм жив, защото е имало 
едни справедливи хора, които вярват в 
доброто, а справедливостта.“

Когато се сблъсква с този проблем, Ге-
орги разбира

колко зле е положението 
за българите

Със съмишленици внася законопро-
екти, но години наред нищо не се про-
меня. „В цяла Европа листата на чака-
щите е преходен период, в България е 
до живот. Това не трябва да се допуска, 
а проблемът е в липсата на пари. Кате-
горично съм „за“ да се разреши у нас 
кръстосаното донорство на бъбрек и 
съм един от хората, които радеят това 
по-скоро да се случи. В Турция работи 
това донорство, хората се чувстват спо-
койни. Можеше сега да не съм жив, за-
това казвам на всички, че животът е за 
живеене, не за изживяване. Искам да 
изкажа големите си благодарности на 
лекарите, на вече двете ми майки, кои-
то ми дариха живот“, с трепет уточнява 
младият трансплантиран мъж, изживял 
на два пъти чудото на донорството вър-
ху себе си.

Георги Пеев

Сн. Иван Григоров

https://www.zneimerlaw.com/


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

14 - 20 октомври 2020 г.40

етаж?
- Защото от нейния балкон най-лесно се 

скача!

  
- Ако искате да отслабнете, елате тука! - 

вика един продавач.
Доближава се блондинка и цял час стои.
Продавачът пита:
- Госпожо, извинете, но защо стоите 

тука?
- Абе, нали каза, ако искате да отслабне-

те, елате тука! Ама че си голям мошеник!

  
Двама приятели си вървели. Единият 

паднал в дупка и другият казал:
- Съжалявам, но не мога да те измъкна.
Тогава падналият отговорил:
- Ако никой не дойде до два часа, ще из-

ляза сам.

  
- Скъпа искаш ли да прекараме един не-

забравим уикенд?
- Да, скъпи.
- Добре, ще се видим чак в понеделник...

  
Журналист взима интервю от директо-

ра на лудницата:
- Как разбирате дали пациентът е здрав, 

за да го изпишете?
- Имаме стандартен тест - отговаря ди-

ректорът. - Пълним една вана с вода и сла-
гаме чаена лъжичка и черпак до нея. А 
след това караме пациента да излее вода-
та от ваната.

Журналистът се усмихва и казва:
- И нормалният човек взима черпака, 

нали?
- Не - отговаря директорът. - Нормални-

ят човек изважда тапата.

  
Отишъл млад мъж на фризьор. Седнал 

на стола и на въпроса каква прическа же-
лае, отвърнал:

- Искам отпред бретонът ми да е на зиг-
заг, отзад да ми оставите дълга косата, от-
горе на темето да ме обръснете, от едната 
страна косата да ми стига до раменете, а 
от другата да е над ухото.

Фризьорът се опулил и казал:
- Ама, господине, тази прическа, и да ис-

кам, не мога да я направя.
Мъжът отвърнал изненадано:
- A предния път как можахте!

  
- Защо не ми вдигаш телефона?
- Бях в банята.

- Три месеца?
- Майсторя стол за тъщата!
- И колко ти остава?
- Не остана много работа, 

само електрическата инстала-
ция.

  
Студентка чете на скамей-

ка в парка. До нея е присед-
нал полицай, за да си изяде 
баничката. Едно помиярче е 
клекнало до тях и ги наблюда-
ва дружелюбно. Полицаят му 
подхвърля парченце баничка.

- На, хапни да не гладуваш 
като студент!

Студентката скъсва 1 лист и го подхвър-
ля на кучето.

- На, почети да не си като сержанта!

  
Отишли 2 баби на гости на стара дружка 

- баба Мара, която имала склероза. Пока-
нила ги жената, седяли, седяли и бабата 
по едно време скочила и казала:

- Ех тази склероза, забравих да ви по-
черпя по един бонбон.

Почерпила ги, след малко скочила пак 
и казала:

- Ама глей ква съм отвеяна, забравих да 
ви почерпя с бонбон.

И така няколко пъти. Когато си тръгнали 
бабите, вече отвън на улицата, едната ка-
зала на другата:

- Тая Мара хич я няма, и един бонбон не 
се сети да ни почерпи.

А другата:
- Че ти къде видя Мара?

  
Просяк доближил добре облечена 

дама, излизаща от скъп магазин, и казал:
- Не съм ял нищо от 4 дни.
Тя го погледнала и възкликнала:
- Човече, да имах твоята воля!

  
Седи пиян мъж пред огледалото и си го-

вори:
- Тук съм и там съм.
Звъни се на вратата. Пияният отива и 

пита:
- Кой е?
- Аз съм.
- И там съм аз!

  
Пощальонът спира да гребе, слиза от 

лодката и с кисела физиономия връчва на 
пазача на фара писмо. Той го взима и каз-
ва:

  
Звъни телефонът. Слушалката вдига 

Иванов - баща на три дъщери. Чува мла-
дежки глас:

- Ти ли си, жабчето ми?
- Не, тук е бащата на блатото.

  
Той:
- Всеки път, когато ми се усмихнете, ми 

се ще да дойдете при мен!
Тя:
- О, още един ласкател!
Той:
- Не, зъболекар!

  
- Как си научила мъжа си да се прибира 

толкова рано?
- Много лесно. Прибира се за пореден 

път късно вкъщи, а аз се обаждам от стая-
та: „Пешо, ти ли си?“

- А, той?
- Ааа, той е Иван.

  
Един овчар си пасял стадото в планина-

та. Mинала група ловци и един му рекъл:
- Абе, Иване, ти тука си стоиш, а жена ти 

в село e с любовника.
Побегнал човекът през гората. Пада, 

става, изподрал се из храстите, ожулил си 
ръцете и най-после се спрял пред село. 
Почесал се по главата и си рекъл.

- Абе, ни съм Иван, ни съм женен, къде 
съм тръгнал?!

  
Чукчата си купува кола. Питат го как е.
- Ами добре е. До града стигам само за 

един час. Е, вярно, после се връщам пет 
часа...

- Защо бе?
- Ами за напред има пет скорости, а 

само една задна...

  
Габровец иска 100 долара кредит от 

швейцарска банка.
- Предполагам, знаете, че има лихва и 

че трябва да гарантирате кредита?
- Да, ще заложа един нов мерцедес.
- Тогава може да вземете много по-го-

лям заем.
- Не, ще взема 100 долара.
След една година габровецът връща с 

лихвата 107 долара и казва:
- Ето това е добра сделка. У нас за гараж 

ми искат 50 долара месечно, а при вас за 7 
долара колата седя една година.

  
- Докторе, боли ме язвата.
- Пиеш ли?
- Па сипи!

  
Разбойник насочва пистолет към самот-

на жена на улицата:
- Давай парите!
- Хе, ама тоя пистолет не е ли воден?
- Именно. Само си помисли какво ще 

стане с грима ти, като те напръскам.

  
Пожарникар се явява на изпит по музи-

ка:
- Каква е разликата между цигулка и 

роял?
- Роялът гори по-дълго.

  
- Обвиняеми, разкажете как стана всич-

ко?
- Ами седнах да си мажа филийка с мас-

ло. Не щеш ли, маслото падна на килима. 
Наведох се да го остържа, но в това време 
мина тъщата, хлъзна се на маслото и пад-
на върху ножа. И така 7 пъти...

  
- Защо спиш със съседката от първия 

Виц в снимка

Две кексчета си 

говорели. Първото 

казало:

- Брейй, колко 

е горещо тук!

Второто отвърнало:

- Я виж, говорещо кексче!

- Ако и следващия път дойдеш при мен 
такъв кисел, ще се абонирам за ежеднев-
ник!

  
- Като се напия, нямам сили да работя. 

Ще трябва да престана!
- Да пиеш ли?
- Не, да работя.

  
Евреин иска аудиенция при папата в 

Рим. След дълги увещания го пускат при 
Светия отец.

Евреинът вади картина и я показва на 
папата.

- Това какво е?
- Тайната вечеря.
- Тези тука кои са?
- Христос и апостолите.
- Ти ли си им наместникът на земята?
- Аз съм.
- А знаеш ли, че на тая вечеря още ни-

кой не й е платил сметката?

  
Един рибар отишъл на реката да лови 

риба. Хваща го горският и казва:
- Тук е забранен риболовът. Глоба 50 лв.
- Ама чакай малко, горски, аз не ловя 

риба, само си къпя червея.

  
В църквата шеф на охранителна фирма 

се молил на Бога:
- Помогни, Боже, борчетата да са здра-

ви, пари да носят, помогни и тоя ТИР с 
бензин да мине границата и ни пази от 
пандиза.

За момент дочул в другия ъгъл пенсио-
нер да нарежда:

- Боже, моля ти се, нека ми стигне пен-
сията и този месец за хляб и за мляко, и да 
мога и тока да платя...

Веднага борецът притичал при стареца 
и ядосано му казал:

- На ти сто марки и стига си занимавал 
Господ с глупости!

  
Полицай от КАТ спира шофьор.
- Господине, карахте с превишена ско-

рост.
- Малко ми е бензинът...
- И какво от това?
- Бързам да стигна до най-близката бен-

зиностанция, докато не е свършил съв-
сем.

  
Лекар бил на визитация в лудница и 

влязъл в поредната стая. Един пациент се-
дял на пода и режел въображаема дъска, 
докато друг висял от тавана.

- Какво правиш? - попитал докторът 
първия пациент.

- Не виждате ли? Режа тая дъска.
- А какво прави той? - посочил другия 

пациент психиатърът.
- А, той ми е приятел. Малко е луд и се 

мисли за електрическа крушка.
Лекарят виждал, че лицето на оня, кой-

то висял от тавана, започва да почервеня-
ва.

- Щом ти е приятел, трябва да го свалиш 
на пода, преди да е пострадал.

- Какво, и да режа дъската на тъмно?
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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 
14 - 20 октомври 2020 г.

ОВЕН
Може да не намерите необхо-
димото ви време. Бъдете песте-
ливи, тъй като в края на пери-
ода е възможно да възникнат 
неочаквани разходи. Много от 

проблемите и въпросите за решаване, дори най-
сложните от тях, ще се разрешат сякаш от само 
себе си. Дори ситуацията да се развие не точно 
така, както сте си го представяли вие, лесно ще се 
приспособите към новите условия. В личния живот 
няма да има особени промени, но това изключва и 
сътресенията, така че няма защо да тъгувате.

РАК
Не забравяйте, че истината 
рано или късно излиза наяве. 
Свободните може да срещнат 
човек, който много бързо да 
спечели доверието им и да се 

превърне в партньор за цял живот. Ако имате деца 
тийнейджъри, опитайте се да им обърнете повече 
внимание. Не позволявайте новопоявил се про-
блем да се задълбочи. Нещата много бързо може да 
излязат извън контрол. Бъдете търпеливи с детето 
си. Ако се замисляте за смяна на работата, първо се 
обърнете към ваши познати при търсенето.

ВЕЗНИ
В здравословно отношение не 
ви очакват никакви проблеми. 
Бъдете внимателни при бора-
вене с електроуредите. Вие на-
истина сте блестящи през по-го-

лямата част от времето, затова е много важно и да 
сте скромни. Просто на останалите ще им е ужасно 
трудно да се чувстват добре в компанията на толко-
ва съвършени хора. Възможно е да се появи напре-
жение в личните ви отношения. Не забравяйте, че 
чувството за равенство е важно. Освен това е добре 
да си дадете сметка, че не сте безгрешни.

КОЗИРОГ
При решаването на въпрос пе-
челивша тактика ще бъде да 
убедите събеседника в пра-
вотата си и да го спечелите за 
идеята ви. Съвсем няма да ви е 

толкова трудно, само проявете повече добронаме-
реност. Ако към вас се обърнат за помощ и съвет 
– не отказвайте. Много скоро вие също може да се 
окажете в подобна ситуация. Този период е време, 
в което не трябва да правите компромиси със себе 
си. Ако има нещо, което е против принципите ви, се 
разделете с него.

ТЕЛЕЦ
Самотните не бива да се дове-
ряват на всеки, който им обе-
щае цялото щастие на света. 
Сега е лесно да бъдете подма-
мени, не го позволявайте. Нека 

разумът взима връх над емоциите ви. В сексуални-
те отношения бъдете отговорни и предпазливи. 
Интуицията ще бъде ваш верен помощник най-ве-
че при решаването на конфликтни ситуации. В ра-
ботата разчитайте на екипа. Колегите ви са добро-
намерени и толерантни и съвсем спокойно може 
да им се доверите. Заедно ще направите чудеса.

ЛЪВ
Що се отнася за здравето, не 
пропускайте да изпълните 
всички профилактични мерки, 
които личният ви лекар пре-
поръча за сезона на вируси-

те. Първата част на периода се очертава да бъде 
по-активна. Ще се раздавате безкрай в различни 
професионални дейности. От средата е добре да 
излезете на преден план за себе си. Няма да е осъ-
дително, ако си организирате и кратка ваканция в 
средата на периода. Близките ви ще имат нужда 
от повече внимание и разбиране от ваша страна.

СКОРПИОН
Ако сте допуснали грешки или 
дори обиди, не се колебайте да 
поднесете своите извинения. 
Самотните нека не преувели-
чават тежестта на самотата си. 

В обкръжението ви има човек, който отдавна чака 
да разчетете чувствата в очите му, но вие просто 
не му давате шанс. Периодът след средата е под-
ходящ за подписването на различни договори и 
сключване на споразумения. В работата не ви оч-
акват никакви трудности. Опитайте се да си дадете 
поне ден почивка за релакс.

ВОДОЛЕЙ
Периодът ще започне с необ-
ходимостта от спешното раз-
решаване на някои проблеми. 
Най-вероятно те ще са свърза-
ни с любовни въпроси. Сряда 

е денят, в който ще може да си поемете въздух и 
да вземете нужната ви доза надежда. В петък ще 
имате повече яснота как ще се развият нещата. 
Има големи шансове те да са във ваша полза, но 
това не значи, че не трябва да положите сериоз-
ни усилия. Уикендът ще премине под знака на лю-
бовта и романтиката, но все пак не се отпускайте.

БЛИЗНАЦИ
Периодът не е подходящ за пре-
говаряне на условията за рабо-
та и заплащане с началството. 
Засега задръжте топката. Трябва 
да проявите максимално внима-

ние. Не си позволявайте да пропускате който и да 
било детайл или подробност. Периодът ви е пригот-
вил време, изпълнено с изненадващи събития, по-
вечето от които приятни. От вас ще се иска да наме-
рите достатъчно време, за да обърнете внимание 
на близките и роднините си. Бъдете честни с тези, с 
които ви свързват сериозни отношения.

ДЕВА
Имате задължения и работа, 
които отдавна очакват да из-
пълните. Звездите ви съветват 
едва след като изчистите ста-
рите си задължения, да пре-

минете към реализирането на новите ви планове. 
Обвързаните може да бъдат завладени от чувство 
на ревност. Няма да имате никакви основания за 
това обаче. Партньорът ви може да има ухажори, 
но това нищо не означава. Необвързаните ще се 
замислят за сериозна връзка. Има човек до вас и 
признайте, че не е толкова страшно да сте с него.

СТРЕЛЕЦ
Периодът ще е толкова наси-
тен на събития и задължения, 
че няма да имате време нито 
да тъгувате, нито да скучае-
те. Очаква ви поредица от сре-

щи и нови запознанства. Най-хубавото е, че у вас 
ще се активизира творческото начало, влечение-
то ви към изкуството ще намери своя израз и при-
ложение. Всичко това ще допринесе за личностно-
то ви развитие. Онези от вас, които се чувстват 
самотни,въпреки цялата тази натоварена програ-
ма, може да срещнат своята половинка.

РИБИ
Лесно се ентусиазирате и мо-
жете да увлечете след себе си 
много хора, но трябва да има 
кой да свърши черната работа. 
Най-сериозният ви стимул за 

действие е конкуренцията. Трудно се подчинявате 
и затова обичате да ръководите, а качества не ви 
липсват. Всичко това пренасяте и в любовта, не се 
оставяте друг да ви ръководи. Привличате проти-
воположния пол като магнит. Влюбвате се бързо и 
всеотдайно, но и бързо разлюбвате. Най-голямо-
то ви предимство са откровеността и искреността.

http://www.prospectlicensing.com/
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О
тказването на цигарите е 
трудна работа и всеки, кой-
то се е опитвал да го напра-
ви поне веднъж, знае за 
какво става дума. Лепенки, 

хапчета, специални видове тютюневи 
изделия и множество продукти се опит-
ват да помогнат на желаещите да се от-
кажат от вредния навик, но тези, които 
успяват, в никакъв случай не са мнозин-
ство.

По този път е вървяла и американка-
та Грейс Смит. Тя е родена и израснала 
в Ню Джърси, а наскоро стана героиня 
в репортаж на BBС. Грейс години наред 
има напрегната работа, която й носи и 
голяма доза ежедневен стрес. Борейки 
се с него по нездравословни по собстве-
ните й думи начини, тя се отдава на без-
крайни среднощни

купони с приятели, 
алкохол и цигари

След като всичко това разбираемо я 
довежда до крайно физическо и психи-
ческо изтощение, тя решава все пак да 
удари спирачка на този начин на живот. 
Успява да прекрати нощния живот и пи-
енето, но от тютюнопушенето се оказва 
трудно да се откаже.

Изпробва лепенки, опитва и напъл-
но да спре цигарите рязко, макар да е 
пристрастена към никотина, и от това 
организмът й да се стресира. Оказва се 
безуспешно.

Тогава нейна приятелка й препоръчва 
хипноза. И Грейс, както и много други, е 
скептична и мисли, че ще люлеят часов-
ници пред очите й и всякакви подобни 
клишета, познати най-вече от филмите. 
Дори е убедена, че хипнозата е най-от-
кровена измама.

Тя обаче вече е опита-
ла всичко и решава, че 
няма какво да губи. 
В нейния случай 
експериментът се 
оказва успешен 
и тя отказва ци-
гарите само след 
една сесия, раз-
казва webcafe.

Този положите-
лен опит я вдъхно-
вява самата тя да ста-
не хипнотерапевт, за да 
помогне и на други. Изкар-
ва съответния курс за сертифи-
кация - в различните щати изисквания-
та за квалификация включват различно 
време за обучение.

До този момент Грейс няма медицин-
ско образование - учила е управление 
на бизнеса и религиозни изследвания в 
колежа „Вагнер“ в Ню Йорк, а след това 
става магистър по Изучаване правата на 
човека в Колумбийския университет.

След 250-часов курс
тя вече е професионален хипнотера-
певт.

Напуска стресиращата си работа и от-
варя малък офис в Ню Йорк. Първите си 
клиенти привлича чрез реклама в сай-
та за електронна търговия LivingSocial. 
Само за 24 часа има запазени 952 сесии 
и постепенно чрез реклама „от уста на 

уста“ клиентите й нарастват.
Първите сесии се провеждат „очи в 

очи“, но към нея се обръщат и хора от 
далечни дестинации, които питат за ви-
деовръзка. Така й хрумва да премести 
бизнеса си онлайн, а две години по-къс-
но в начинанието се включва и съпру-
гът й, който се грижи за технологичната 
страна на нещата.

Едва 34-годишна, тя вече има дохо-
доносен бизнес, две книги за хипноза и 
редовни изяви в американските телеви-
зии.

По думите й предлага онлайн сесии 
за хипнотерапия на повече от 250 000 
души в целия свят. Сред пациентите си 
има дори шефове на някои от най-голе-

мите корпорации в САЩ.
Но успехите за нея не 
свършват дотам. За да по-

могне за обучението и 
сертифицирането на 

повече хипнотера-
певти, през 2016 г. 
Грейс открива соб-
ствено училище, 
което е одобрено 

както от Междуна-
родната асоциация 

на съветниците и тера-
певтите, така и от Меж-

дународната федерация по 
хипноза.

През последните години интере-
сът към Грейс и нейния бизнес, вече ба-
зиран във Флорида, нараства и заради 
присъствието й в телевизията. Тя се по-
явява в дневното шоу на The CBS - The 
Doctors, както и в „Шоуто на д-р Оз“ на 
Sony.

Според британския клиничен психо-
лог Джейми Хакър Хюз, Грейс и други 
такива хипнотерапевти „могат да бъдат 
много ефективни в подпомагането на 
пациентите да управляват широк спек-
тър от преживявания“, когато се правят 
„като допълнение към терапии, използ-
вани в психологията, медицината и сто-
матологията“.

И все пак, какво представлява хипно-
терапията, от която Грейс Смит успява 
да направи такъв сериозен бизнес?

Тя го описва най-просто като

„медитация с цел“
а клиентите й се възползват от метода за 
подобряване на аспектите в живота си - 
от отслабване през отказване от навик и 
премахване на стреса или постигане на 

цели.
Да се определи по-конкретно какво 

точно е хипнозата, според специалисти-
те е трудно, тъй като е най-вече прежи-
вяване, тоест описването му крие риск 
да бъде тълкувано грешно.

Оксфордският английски речник на-
пример описва хипнотизирането като 
„изкуствено създаване на състояние, в 
което субектът изглежда в дълбок сън, 
без каквато и да е сила да променя пси-
хическото или физическото си състоя-
ние, освен под въздействието на външ-
но внушение или посока, към която той 
е неволно и несъзнателно подтикнат“.

Докато някои хора все още смя-
тат хипнотерапията за противоречива 
практика, нейното използване се под-
крепя от много медицински организа-
ции, като например Cancer Research UK, 
според която „някои хора с рак използ-
ват хипнотерапия, за да им помогне да 
се отпуснат и да се справят със симпто-
мите и лечението“.

Но най-важното, което казват пове-
чето занимаващи се хипнотерапия, е, в 
случай, че човек е решен да прибегне до 
такава, да се увери, че е при квалифици-
ран специалист и в никакъв случай да не 
се доверява на самозвани терапевти.

XЧелният опит на една жена от Ню 
Джърси показва, че всичко е възможно

Да откажеш цигарите с хипноза. 
И да го превърнеш в бизнес

Грейс Смит 
Сн.: Instagram

Сн. Pixabay

https://www.russianschool.com/
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DRIVER CDL , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Собственик 
на камион търси шофьор. Възможност за 
дълги мили и заплащане на миля, или то-
вари само Мidwest И процент от букинга.
Отворени сме да договорим справедли-
во заплащане за всички сериозни мом-
чета в зависимост от категориите и как 
сте готови да карате.ТЕЛ-847-749-9161 
№18109
ТЪРСИ DRIVER CDL-A,, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка 
транспортна компания предлага рабо-
та за CDL class A шофьор ! За повече ин-
формация се обадете на 708-831-8432 
№18121
CDLDRIVER$0.60,$0.70, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya 
CDL driver za Volvo truck s I shift. Dobro 
zaplashtane i dobri mili. Garantiram $1,800 
per week! Shte bydite dovolni ot rabotata s 
nas! Cell: 224-659-1690 Evgeni 2246591690 
№18125
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим 
CDL Driver за регионална работа ( не е 
локална) pick Up и delivery от понедел-
ник до петък. Заплащане $300 на ден, 
$1500 на седмица. тел.: 708 953 9035 Вера 
№18075

Chicago + suburbs

БОЯДЖИЙ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-
ДЖИЙ ТЕЛ. 773-865-0406 №18155

OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Съвмест-
на работа с регионални CDL шофьори и 
собственици на камиони! Възможност 
за прибиране в къщи през ден и всеки 
уикенд! Midwest Аccounts; Strong 24/7 
Dispatch; Direct Deposit всеки петък! За 
повече информация 847-665-9273 или 
(847) 483-8787! 8476659273 №18156

CDL DRIVER$0.65/.72, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya 
CDL driver za Volvo I shift. Plashtam $0.65 
cpm with No Hazmat, 0.72 cpm s Hazmat.
Neobhodim e: Clean record i pone 6 meseca 
opit. Dobri mili i profesionalno otnoshenie. 
Evgeni 224-659-1690. №18159

LOOKING FOR DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся CDL 
driver class A, с double-triple, с минимум 
6 месеца опит, за local job, steady run, от 
вторник до събота, всеки ден прибиране 
в къщи, нов камион I-shift, добро запла-
щане. 8478774745 №18160

LOOKING FOR DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся CDL 
driver class A, с double-triple, с минимум 
6 месеца опит, за local job, steady run, от 
вторник до събота, всеки ден прибиране 
в къщи, нов камион I-shift, добро запла-
щане. Call: 847-877-4745 №18161

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

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 котракто-
ри с CDL за съвместна работа. За повече 
информация търсете Зори 224-659-2356. 
№18131
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
CDL DRIVERS, 
Цена US$ 55.00, Зипкод 60156, Търся шо-
фьори за камиони 2020 год автоматик 
Добро заплащане Старт 55 цента на миля 
+ бонуси 7738990137 №18145
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 седми-
ца). По желание не шофйора, почивката 
ще е в Чикаго. 7734820962 №18100

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-$0.65 cpm! 7736036413 
№18115
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CDL DRIVER NEEDED , 
Цена US$ 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
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
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 шофьори 
с чист CDL. Перфектно заплащане и ус-
ловия! Плащаме всяка седмица! Търсим 
хора, които искат да работят, да се разви-
ват 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 назначи 
шофъор за камион 2021 Volvo 760 стан-
дартно оборудван ( хладилник, печка, 
микровълнова и т.н ) DRY VAN товари. За-
плащане на миля $0.60 всички мили пла-
тени или на ден. За повече информация 
630-363-7787 №18057
MYPROHELPERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Предлага 
почасова работа за почистване на домо-
ве офиси и общи площи. Опит и собствен 
абтомобил. 224-334-1818 3125931392 
№18027
CONSTRUCTOR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, предлагам 
постоянна работа (5-дена в седмицата) за 
помощник разполагащ с соствен транс-
порт в сверата на строителството (бани, 
кухни, боядисване) 2485589267 №18088
CDL A OTR DRYVAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Само за най-
добрите с опит и чисто досие.Специално 
отношение. Най-добро заплащане. За 
Контрактор-диспечер с голям опит в ин-
дустрията. 7734128280 №18095
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся отго-
ворен CDL Hazmat шофьор на камион I-
Shift Volvo, голямата кабина с APU, Около 
3000-3500 мили седмично, $0.60/миля. 
Отлична работна среда с човешко отно-
шение. 7737421234 №18098
DL-A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Small 
company is Looking for a CDL-A Driver 
for Hook and Drop trips. Strating pay is 
0.55cpm . Volvo Automatic truck. Every 
week Direct Deposit + Bonus available! 
More info Call 7739837254 №18030

CDL DRIVER WANTED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya 
CDL driver s opit i chist record. Plashtam 
$0.62 na milya, kato za 7 dena garantiram 
$1,800 salary. Korektno i profesionalano 
otnoshenie. 2246591690 №18053
CDL DRIVER, 
Цена US$, Зипкод 60169, Диспечър търси 
CDL Hazmat шофиор 0,70 cent per miles 
или може и на ден. Заплащане за допъл-
нителен PU and Delivery, постоянни кур-
сове. Ще се погрижа да останете довол-
ни. 5082926787 №18004
CLASS C DRIVER , 
Цена US$1,000.00, Зипкод 60074, Търся 
шофьор с опит за straight truck (class c). 
Заплащане 35% от оборота($1000-$1500+ 
на седмица, зависи от желанието за кара-
не). 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 механици 
на камиони и трейлъри. Опит не е задъл-
жителен, но е препоръчителен. За повече 
информация, моля позвънете на 773-656-
8076. №17980
CDL- A DRY VAN, 
Цена US$ 82.00, Зипкод 60016, Чист ре-
корд и опит.Каране и почивка по догова-
ряне. За контрактор с 20 г. опит в бизнеса. 
Старт- веднага! 7734128280 №17983
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving 
company наема помощници носачи на 
вещи и мебели. Предишен опит не се 
изисква. 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 механици 
на камиони и трейлъри. Опит не е задъл-
жителен, 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! * Намаления за го-
риво - до $0.70 /галон. Обадете се днес! 
***847-665-9273 или 847-483-8787*** 
8476659273 №17914
OWNERS ЦЕНИ НАД $3 , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER 
OPERАTORS - Цени над $3 на миля. Ком-
панията предоставя Fuel карти с голе-
ми отстъпки- 40-80 цента на галон, 10% 
диспеч. Заплащане всяка седмица. Моля 
обадете се на 773-538-3818 №17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 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, Търся 
шофьор за straight truck до 26000lbs (class 
C). 63093019 17698 55 №17871
ТЪРСЯ CDL ШОФЬОР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся CDL 
шофьор за pick up - delivery. $300 на 
ден или $0.60 за миля. Тел. 8472245462 
8474205350 №17875
OFFICE ASSISTANT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A trucking 
company is looking for a safety assistant. 
Good communication & organization 
skills are required.No Previous experience 
is required although candidates with any 
experience in the industry will have an 
advantage. 6309484547 №17879
СДЛ, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60007, Ново 
Волво предлага 30% от товара с добри 
условия и отношение за двете страни! 
2243882400 №17881
CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся шо-
фьор за 2020 Volvo или Kenworth автома-
тик с dry van. Хубави мили, лично отно-
шение. 8476680373 №17752
SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking 
company looking for Safety person with 
experience. Part-time with possibility for 
full time. Serious inquiries only. 8476680373 
№17751
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia Sho� or 
(solo) c \”double/triple\” endorsement.
Rabota okolo Chicago.Moje da e vsiaka 
vecher v kashti.Tax 1099 forma 6304409199 
№17755
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предла-
гаме 30% от товарите.Ново волво авто-
матик.Перфектни условия 2243882400 
№17625

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 години. Жената 
ще живее с нас в Северна Калифорния. 
Ако се интересувате или познавате ня-
кой който се интерсува (дори да живее 
в момента в БГ) пишете на ivtch2011-bg@
yahoo.com №18110

ФЛОРИДА
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся 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 рабо-
та от България Диспечер +5 год опит Ви-
бер 7736560232 тел:088 9901909 №18119
BABYSITTER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60, Грижа се за 
деца в моя дом в Ho� man Est (Golf/Salem)
почасово и целодневно.Мога да откар-
вам или вземам детето ви от училиуще-
тел:847 987 9524 №18126
TARSQ RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq 
rabota ot doma online.Predlojeniq na 
e-mail:VsslPvlv@comcast.net ili tekst na 
telefon:773-712-3757. №18063
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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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
ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Luxury 
Property предоставя персонализирано 
обслужване и възможност за виртуални 
огледи на имоти. Предлагаме следните 
услуги: Инвестиция в имоти, Отдаване 
под наем, Продажба на имоти и Property 
Management. Свържете се с с нас bistra@
luxuryproperty.bg, да обсъдим вашите 
изисквания и да помогнем. 7738886865 
№18153
ИМОТИ В СОФИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Luxury 
Property предоставя персонализирано 
обслужване и възможност за виртуални 
огледи на имоти в София. Предлагаме 
следните услуги: Инвестиция в имо-
ти, Отдаване под наем, Продажба на 
имоти и Property Management. bistra@
luxuryproperty.bg, Нека да обсъдим ваши-
те изисквания и да помогнем 7738886865 
№18154
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
DES PLAINES 1BDR , 
Цена US$ 900.00, Зипкод 60016, Dava 
se pod naem 1BDR apartament blizo do 
Malincho i Mehanata, Elmhurst i I-90. Tapal 
i slanchev s vklucheni gas, voda i otoplenie. 
S patio i parkomqsto 8479622520 №18152
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Давам дву-
стаен апартамент под наем в Шилер 
Парк. Нова кухня две паркинг места и 
фитнес. Обадете се на тел. 773-629-3694 
№18157

CONDO FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Давам дву-
стаен апартамент под наем в Шилер 
Парк. Нова кухня две паркинг места и 
фитнес. Обадете се на тел. 773-629-3694 
№18158
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60158, Търся съ-
квартирант/ка за двустаен апартамент 
в Melrose Park,Il Наем - $ 350 вкл.: пар-
кинг, парно, топла и студена вода, газ за 
готвене. 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, Апартамент 
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, Самос-
тоятелна стая с нова баня + гараж в на-
пълно обзаведен 2bed/2bath townhouse 
в Schaumburg. Просторен хол на 2 ета-
жа, паркет, централен климатик и парно. 
Нови уреди Samsung. Патио към парк, 2 
басейна и тенис кортове. Близо до Super 
Target и други магазини. 8478776191 
№18112
SCHILLER PARK , 
Цена US$ 900.00, Зипкод 60176, 10025 
IRVING PARK Rd Unit 1D Schiller Park, 
IL, 60176 -$900 1 спалня 847-207-3330 
№18113
STAIA- VSICHKO VKL., 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Staia s 
vkliucheni vsichki konsumativi. Belmont / 
Narragansett 7734252700 №18118

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

2BDR/2B 1 CAR GARAGE, 
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60110, Great 
area! 2bdr/2bath, 1 car garage, 2nd � oor 
unit in Silverstone Lake, Carpentersville. 
Large Kithchen, walkin closets, washer 
& dryer in the unit, patio w/ lake view. 
6305441808 №18080
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под наем 
напълно реновирани едностайни (1bdr.) 
апартаменти в Arlington Hights IL и във 
Addison IL. Всичко е включено в наема 
освен ток. Тел: 347-543-6879 №18056
ДАВА ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим 
жена самостоятелна стая ЧИКАГО 3 рейса 
7737463728 №18073
ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 950, Зипкод 60169, Давам ед-
ностаен апартамент под наем в Ho� man 
Estates близо до магистралa 90. Наема 
включва паркинг място, гас отопление, 
вода и pool passes. тел.: 224-595-6686 
2245951611 №18031
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60156, Обзаве-
дена стая, 240$, всичко включено в 
Антиокс.Имотът граничи с река Фокс 
ривър.Идеално за риболов! За връзка 
тел:2242812020 №17990

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 гар-
дeн aпaртaмeнт. Общо ползване на хол и 
кухня с останалите квартиранти. Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, електри-
чество, internet, gas, пералня и cyшилня) 
Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. 
Цeнa $450. За OTR шофьори цeнa $380. 
Депозит за един месец. Oт October 1. 
Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-222-3412 
№17865
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съ-
квартирант за споделяне на двустаен 
апартамент в шилер парк. Собствено 
парко място. Наем 500. Шофьор на ка-
мион 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, изгодна 
цена! 8472192272 №17826

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

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

МЕХАНИК ПРЕЗ УИКЕНДА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, Предлагам 
ремонт на камиони през уикенда на по-
сочен от вас адрес в радиус 100 мили от 
Чикаго. Извършвам: смяна на масла, въз-
душна система (кранове), спирачна сис-
тема, смяна на съединител, водна систе-
ма, електрическа система и всякакъв вид 
ремонт по двигател и шаси. 224-250-8892 
- Анатоли №18136
СЪПРУГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, 50г.богат бизнес-
мен-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

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
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете 
вашите домашни филми като ги преза-
пишете на DVD преди касетите да станат 
неизползваеми. Презапис от VHS, MiniDV 
видео касети на DVD. 630-456-1366 
№18116
УРОЦИ ПО ПИАНО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 61801, Online про-
фесионални уроци по пиано за деца над 
7 год., преподаване на Български или на 
Англииски. Преподавател с опит от Бъл-
гария и USA. Зa информациа: 773-320-
3264, www.pianomatova.com 7733203264 
№18085
ЯСНОВИДСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ясновидство, ас-
трология, номерология. кабала, лични 
и бизнес прогнози, лечение на карма-
та. Връзка чрез Вайбър. 3590886811646 
№18049
GLEDAM DECA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Gledam deca 
v doma si v Ho� man Estate Predlagam 
domashno sgotvena hrana,mnogo 
igri zabavleniq i razhodki Za poveche 
informaciq 2246591156 №17998
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, Зипкод 0, Mix2 inc.-бояджийски 
услуги.компания с insurance.847-312-2155 
8473122155 №18024
PAINTING, 
Цена US$ 10,00, Зипкод 60016, ,,MERKUR” 
CORP.-PAINTING INTERIOR &EXTERIOR. Tel.: 
312-722-7479 3127227479 №17971
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за ками-
они и трейлъри. За повече информация 
и цени, моля позвънете на 773-656-8076. 
№17981
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Давам под 
наем Toyota Prius за работа в Убер и Лифт 
ИЗГОДНО 2243046338 №17982
ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ, 
Цена US$ , Зипкод 500, I buy junk car 
3128239386 №17916
AGENCY VELIDA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 7015, Velida Dating 
is Bulgarian Dating Agency, which o� ers a 
safe online community for singles looking 
for partner. Register now at velidadating.
com Use all the website features for free! 
887281079 №17921
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за ками-
они и трейлъри. За повече информация 
и цени, моля позвънете на 773-656-8076. 
7736568076 №17890
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт на 
техниката във вашия дом.Компютри ,бяла 
техника и телевизори.Готови сме да ви 
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, Продавам 
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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Ябълкови кексчета с бадеми
Всички необходими продукти 

за сладкиша ще намерите в 
serdikabg.com, откъдето може да 

ги поръчате онлайн.
3 яйца се слагат в купа и поръсват 

със 150 г захар. С дървена лъжица се 
разбъркват добре.

100 г бадеми се мелят на фин прах, 
като се смесват с една лъжица захар. 
Когато се смелят, се слага 50 г брашно и 
за кратко отново се мелят, за да се сме-
сят добре.

Към яйцата се добавя 200 г кисело 
мляко и размесва. Слагат се и смлени-
те бадеми и 1 ч.л. бакпулвер. Разбърк-
ва се добре.

2 зелени ябълки се обелват и наряз-
ват на дребни кубчета. Слагат се в сме-
ста и внимателно се разбъркват.

12 форми за мъфин се намазват с 
масло и поръсват с брашно. Ябълко-
вата смес се разпределя в подготвени 
формички.

Върху нея се разпределя 50 г масло, 
което се оформя на малки лешничета.

Кексчетата се пекат в предварително 
затоплена фурна до 1600 за 30 мин. Ос-
тавят се да изстинат, изваждат се и под-
насят.

Да ви е сладко!  

Пиле по селски

Serdikabg е семеен бизнес, който 
от основаването си през 2011 г. 
предлага на американския пазар 

висококачествени български и източ-
ноевропейски хранителни продукти 
- българско сирене, билкови чайове и 
подправки, замразено тесто, лютеници 
и зеленчукови консерви, месни проду-
кти, собствено производство - луканка, 
суджук, сушени месни деликатеси.

За ястия с перфектен вкус Serdikabg 
предлага най-добрите съставки на па-
зара в САЩ. Предложете на вашето се-
мейство и приятели богата, автентична 
българска трапеза.

В голям тиган се загряват 4 супени 

лъжици олио с 25 г масло, слагат се 
едро нарязани 2 глави лук и 4 пилеш-
ки бутчета. Запържват се за 1-2 мину-
ти, за да порозовеят, и тогава се доба-
вят дребно нарязани 2 скилидки чесън 
и 2 картофа, нарязани на кубчета. Про-
дуктите се прехвърлят в тава и се пекат 
за 20 мин. на 1800С в предварително за-
топлена фурна.

След като се запекат, се заливат с 100 
мл бяло вино и се добавят дребно на-
рязани 200 г домати, сол и риган на 
вкус, 2 броя печени чушки, нарязани 
на едро, и 10 броя маслини. Ястието се 
запича за още 25-30 мин., след което е 
готово.

https://www.serdikabg.com
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„Не издържам вече на ро-
кендрол войните на 
Cola“, крещеше Били 
Джоел в хитовата си пе-
сен от 1989 г. „We didn't 

start the ¢re". Тогава му беше писнало 
от ожесточената маркетинг битка меж-
ду двата американски гиганта за гази-
рани напитки. Макар и в ролята на аут-
сайдер, PepsiCo шокира по-големия си 
конкурент Coca-Cola, като подписа до-
говор с Майкъл Джексън, най-голямата 
музикална звезда по онова време, който 
да промотира бранда в рекордна тогава 
сделка за 5 млн. долара.

Сola войните се превърнаха в култу-
рен феномен. Заслугата е на Доналд Кен-
дал, легендарния бивш шеф на PepsiCo, 
който почина на 19 септември на 99-го-
дишна възраст. Като умел продавач, той 
бързо се издига в йерархията на група-
та, където започва като работник на по-
точната линия, за да се превърне във 
водещ директор продажби и маркетинг 
още на крехката възраст от 35 години. 
Седем години по-късно става и изпъл-
нителен директор. През 1974 г. внася га-
зиран капитализъм в Съветския съюз, 
който позволява на Pepsi да стане пър-
вият западен продукт,

легално продаван 
зад желязната завеса

До оттеглянето му като бос през 1986 
г. продажбите на PepsiCo се увеличиха 
40 пъти до 7.6 млрд. долара. Оставеното 
от него продължава да оформя индус-
трията и до ден днешен, разказва The 
Economist, цитиран от „Капитал“.

Кендал притежава смесица от стра-

тегическа визия, основана на принци-
пи, лидерство и маркетинг нюх. Само 
две години след като оглавява PepsiCo, 
той купува Frito-Lay, водещ производи-
тел на чипс и солени изделия, като така 
осигурява на компанията предимство 
в диверсификацията, продължаващо и 
до днес. Приходите на PepsiCo за мина-
лата година от 67 млрд. долара са далеч 
повече от тези на Coca-Cola от 37 млрд. 
долара. Десетилетия преди Black Lives 
Matter той назначава афроамериканци 
на водещи ръководни позиции, като 
така прави PepsiCo първата голяма аме-
риканска компания с такива решения, а 
същевременно се опълчва на Ку-клукс-
клан, които организират бойкот на про-
дуктите на компанията.

Но най-големият му удар е повсемест-
ната маркетинг война срещу Coca-Cola, 
която от години е глобален лидер при 
безалкохолните напитки. Дотогава две-
те компании се конкурират от десетиле-
тия, но главно на малки фронтове. Кен-
дал променя всичко, като въвлича двете 
групи в рекламно съревнование. През 
1975 г. Coca-Cola дава около

25 млн. долара 
за реклами

а PepsiCo - около 18 млн. долара. До 
1985 г. тези показатели скачат съответ-
но до 72 и 57 млн. долара. През 1995 г. 
Pepsi надхвърля Coke със 112 млн. дола-
ра срещу 82 млн. долара.

Ходът е рисков и за двата Cola конку-
ренти. Но пък се изплаща по два начина. 
Първо, помага на газираните напитки да 
спечелят по-голям „дял от гърлото“ (тер-
минът е измислен от Роберто Гоидзу-

ета, бивш шеф на Coca-Cola, който уми-
ра през 1997 г.). Те нарастват от 12.4% от 
американското потребление на безал-
кохолни напитки през 1970 г. дo 22.4% 
през 1985 г. И макар Сoca-Cola да удър-
жа водещата си позиция през този пери-
од с около една трета от пазара, делът 
на PepsiCo скочи от 20% до върха си от 
над 30% през 90-те години на ХХ в. През 
миналата година продажбите на газира-
ни напитки достигнаха общо 77 млрд. 
долара в Америка и 312 млрд. долара в 
цял свят. Coca-Cola и PepsiCo остават во-
дещите компании на пазара.

Вторият начин, по който Сola войни-
те възнаградиха и двете компании, е 
чрез превръщането им в „най-добрите 
продавачи“, отчита Каумил Гаджравала 
от Credit Suisse. Днес продължилата де-
сетилетия обсебеност върху растеж на 
продажбите чрез намаляване на цените 
е заменена от фокус върху приходите и 
печалбите.

По-специално PepsiCo се отказа от 
част от пазара на безалкохолни напитки, 
където делът й е намалял до около 25%. 
Но маркетинговата магия на компания-
та продължава да блести, дори и да се 
използва, за да продава продукти с по-

малко захар като бутилирана вода, кафе 
и енергийни напитки на здравословни 
потребители. А и през последните 40 го-
дини PepsiCo е върнала близо една тре-
та повече обратно на акционерите, от-
колкото Coca-Cola.

В много индустрии подобен уютен ду-
опол забавя иновациите и вреди на по-
требителите. Щастливият изход от Cola 
войните е точно обратният. Както са-
мият Кендал отбелязва преди време: 
„Ако нямаше Coca-Cola, щеше да се на-
ложи ние да я измислим, а те да измис-
лят Pepsi.“

Доналд Кендал е роден в Секуим, Ва-
шингтон, през 1921 г., като дете Кен-
дал дои кравите в семейната ферма 
на 50 мили от Сиатъл. Печели футбол-
на стипендия за Western Kentucky State 
College, но напуска университета, пре-
ди да завърши, за да се запише в арми-
ята през 1941 г. и да участва във Втора-
та световна война. Първата му работа в 
Pepsi е като

работник на 
производствената линия

за бутилиране, а после и като шофьор на 
камион за доставки. Постепенно се из-
дига в йерархията, за да достигне дирек-
тор продажби. През 1957 г. е назначен за 
президент на Pepsi-Cola International. Ко-
гато напуска поста шест години по-къс-
но, Pepsi вече се продава в 103 cтрани. 
Кендал става CEO през 1963 г. и две го-
дини по-късно слива компанията с Frito-
Lay, като така създава днешната PepsiCo. 
В запомнящ се случай от 1959 г. Кендал 
сервира Pepsi на Никита Хрушчов по 
време на изложение в Москва. Keндал е 
приятел на тогавашния вицепрезидент 
на САЩ Ричард Никсън, който го кани 
на панаира. Само 14 години по-късно 
Рepsi е първият американски потреби-
телски продукт, който се произвежда и 
продава в СССР, няколко години преди 
Coke. Сделката става чрез сложна бар-
терна договорка, според която PepsiCo 
става дистрибутор на водка „Столичная“ 
в САЩ. В края на 80-те години Кендал е 
в основата на нова сделка с руснаците 
- PepsiCo се съгласява да купи 17 стари 
съветски подводници и три бойни кора-
ба, които продава за скрап, срещу поз-
волението от Кремъл да отвори нови 26 
завода в СССР. „Обезоръжаваме Съвет-
ския съюз по-бързо от вас“, казва шего-
вито тогава Кендал на съветника по на-
ционалната сигурност на президента 
Буш Брент Скоукрофт. Оттегля се като 
СЕО през 1986 г., но остава в борда до 
1991 г., а после е съветник и консултант 
на висшите мениджъри в PepsiCo.

Cola войните 
и как Pepsi 

влезе в CCCP
XДоналд Кендал е човекът, провокирал 
големия сблъсък между двата гиганта

Доналд Кендал
Сн.: Wikipedia

Сн.: Flickr

Сн.: Flickr
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С
ъздадена в Чикаго от ими-
гранти в началото на 20 век, 
една малка месарничка се 
превръща в мощен достав-
чик на месо за милионите 

бургери за Big Mac и McChicken, кои-
то и днес всеки ден се изтърколват от 
поточните линии към ресторантите на 
McDonald’s по света.

Днес компанията носи името OSI и в 
нейните заводи в десетки страни в света 
месото се произвежда, след това се зам-
разява и после се транспортира, готово 
да бъде подгрято отново и допълнено 
с кисели краставички, специален сос и 
питки със сусамови семена.

Макар че малцина я знаят по име, OSI 
е една от най-големите непублични ком-
пании в САЩ. Без много шум, базира-
ната в Аурора, Илинойс, компания про-
извежда месо за веригата заведения за 
бързо хранене от

повече от половин век
а сега го прави и в над 10 държави, пише 
Forbes.

OSI е твърдо под контрола на потай-
ния милиардер Шелдън Лавин, 88-го-
дишният изпълнителен председател, 
който притежава по-голяма част от оце-
нявания на 6.3 млрд. долара (продаж-
би за 2019 г.) бизнес. Лавин, чието със-
тояние се оценява на 3 млрд. долара и 
влезе в класацията на милиардерите на 
Forbes тази година, рядко говори пред 
медиите.

Как той свързва бизнес съдбата си с 
тази на McDonald’s?

OSI е основана през 1909 г. като ме-
сарница в предградията на Чикаго, ръ-
ководена от германския имигрант Ото 
Колчовски. Нещата обаче потръгват 
наистина, след като синовете на Кол-
човски и франчайзинговият агент на 
McDonald’s Рей Крок си стискат ръце-
те през 1955 г. Крок точно бил отво-

рил първия ресторант McDonald’s в 
Дес Плейнс, а Otto & Sons става първи-
ят доставчик на месо за хамбургери-
те на заведението. С разрастването на 
McDonald’s из страната, се увеличават 
и доставчиците на компанията. В рам-
ките на десетилетие вече общо 150 ком-
пании доставят прясно месо ежедневно 
на веригата за бързо хранене. Когато в 
края на 60-те години е създадена кри-
огенната технология за бързо замразя-
ване, Крок драстично ограничава броя 
на доставчиците си и предлага едно от 
петте места на Otto & Sons. Семейство-
то обаче имало нужда от капитали, за да 

построи първия си голям месопрера-
ботвателен завод с възможности за зам-
разяване, за да задоволява нуждите на 
своите клиенти.

Затова през 1970 г. компанията се об-
ръща към Лавин, който по онова време 
е 38-годишен банкер, за да измисли как 
да финансира нещата.

Той им осигурява 
парите

(сумата никога не е оповестявана), а 
кредитният инспектор е толкова впе-
чатлен, че предлага Лавин да вземе 
дял в компанията. Тогава той отказва, 
но десетилетие по-късно Лавин се при-
съединява като партньор и взема една 
трета от компанията по настояване на 
McDonald’s. Малко след това Лавин ста-
ва главен изпълнителен директор, а 
Otto & Sons променя името си на OSI. По-
късно изкупува дяловете на синовете.

Лавин оказва натиск върху OSI да пос-
ледва McDonald’s на международните 
пазари. Тя започва със заводи в Герма-
ния и Испания, след което следват Ла-
тинска Америка, а по-късно и Източна 
Европа с падането на Желязната заве-
са. Той се опитва да прогнозира накъде 
ще се насочи веригата и обикаля посто-
янно по света, за да се среща с местни 
месопреработватели. „Всеки път, когато 
McDonald’s отиваше в нова страна, те за-
качваха техния „локомотив“ и издърпва-
ха веригата си за доставки с тях,“ казва 
Лавин през Harvard Business Review през 
2001 г.

За да бъде най-големия му клиент до-
волен, Лавин навлиза в нови сфери, като 
отглеждането на марули в Китай и раз-
работването на първите пилешки хапки 
(chicken nuggets) и бекон в кръгла фор-

ма за бургери. Около една десета от об-
щите разходите за хранителни продукти 
на McDonald’s по онова време отива-
ли за продукти на OSI, според Harvard 
Business Review.

Стратегията на Лавин изисквала ка-
питали, но той бил силен в тази сфера, 
предвид опита му като банкер. „Той зна-
еше къде да намира пари и да развива 
финансите си. Той знаеше повече в тази 
насока от когото и да било в месния биз-
нес“, казва Чък Джоли, съосновател на 
„Залата на славата на месото“. „Той бе 
достатъчно умен, за да гледа какво ще се 
случи с даден бизнес 10 години напред.“

Това също така означавало да не раз-
чита вечно на McDonald’s. 

OSI започва да увеличава 
клиентите си през 1992 г.

В рамките на осем години след това 
15% от продажбите й, или 650 млн. до-
лара, вече идват от други клиенти - като 
KFC и Pizza Hut, както и от компании за 
пакетирани храни като ConAgra, Tesco и 
Nestlé.

През 2014 г. обаче всичко за малко да 
се сгромоляса. OSI точно била приклю-
чила със строителството на десетия си 
завод в Китай, харчейки общо 750 млн. 
долара, когато репортаж под прикри-
тие на Dragon TV показва как работници 
сменят датите на замразено месо с изте-
къл срок на годност и преработват отно-
во пилешки хапки за McDonald’s. Китай-
ските органи по безопасност на храните 
веднага затварят завода, арестуват шес-
тима ръководители в OSI и започват ща-
телна проверка на компанията.

Малко след това Лавин излиза с изви-
нение: „Това, което се случи, е напълно 
неприемливо. Няма да се опитвам да го 
защитавам или обяснявам. Това бе ужас-
но нередно и съм потресен, че се случ-
ва в компанията, която притежавам.“ 
McDonald’s, която вече получавала до-
пълнително месо за хамбургери от две 
от най-големите месопреработвател-
ни компании в света, бразилската JBS и 
базираната в Минеаполис Cargill, спира 
временно доставките от OSI, като също-
то прави и Yum (компанията майка на 
KFC и Pizza Hut).

Скандалът и стагниращият апетит 
към бързо хранене в света удря сери-
озно бизнеса. От McDonald’s отказват 
да коментират, но според анализатори 
и оценки на Forbes продажбите не отчи-
тат ръст в четири поредни години, след 
като преди това са се удвоили в периода 
2010-2013 г. Заводът уволнява над 320 
работници в рамките на няколко седми-
ци.

OSI постепенно възвръща позициите 
си, но пандемията носи нови предизви-
кателства.

Лавин, чиято съпруга почина през 
2009 г., не говори за това кой ще го на-
следи на поста. Той има три възрастни 
деца, като нито едно от тях не работи в 
OSI. Другите ръководители в OSI обаче 
очакват той да умре, преди да се пенси-
онира. Както казва той веднъж пред из-
данието National Provisioner, „единстве-
ният човек, пред когото отговарям, е 
този, когото виждам в огледалото всяка 
сутрин.“

Кой доставя месото за 
бургерите на McDonald’s?
XТайнственият милиардер, развил малката 

месарничка от Чикаго, предпочита да е в сянка
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Никола Пелтц вече вижда всичко 

от врата на възлюбения си. 21-го-
дишният Бруклин Бекъм е толко-

ва влюбен в модела, че си татуира очите 
и зад врата си. Звездата качи селфи, на 
което уж гримира изгората си и от кое-
то деликатно се подават двете й очи над 
яката му.

Двойката обяви годежа си след 7-ме-
сечна връзка през юли, като Бекъм 
предложи на изгората си с огромен ди-
амантен пръстен, който ценителите из-
числиха на $250 000.

Пелтц ще носи рокля, създадена от 
нейната свекърва, с която са си доста 
близки приятелки.

Семейството на младоженеца ще иг-
рае водеща роля в сватбената им при-
казка. Двамата братя на Бруклин ще са 
неговите кумове, а сестра му - главна 
шаферка.

В навечерието на зимния сезон, както и за 
поддържането на свежестта на въздуха вкъ-
щи експертите препоръчват да се отглеждат 

кактуси, алое вера или малка палма.
Кактусът абсорбира вредното електромагнит-

но лъчение и намалява концентрацията на летли-
ви органични вещества, като пречиства въздуха 
от дим, неприятни миризми и микроби.

Освен че се използва за грижа за кожата, алое 
вера идеално прочиства въздуха от излъчването 
от екраните на компютъра и телевизора.

Според изследване палмата от семейство Аре-
ка е на осмо място по ефикасност при премахва-
не на формалдехид. Освен това поддържа нивото 
на влага и свежест в помещенията и много бързо 
премахва химическите токсини от въздуха.

Учени установиха, че вид мравки са способ-
ни да използват пясък за построяването на 
мост, който да им даде достъп до захаросана 

вода, без да се удавят в нея.
Те са били изкушени с любимата вода, която им 

била поднесена в малки панички. След това съдо-
вете били препълнени, което увеличавало риска 
насекомите да се удавят. В близост бил поставен 
и пясък. Мравките използвали песъчинките, за да 
си направят мостове по външните и вътрешните 
стени на паничките. По този начин, използвайки 
капилярните свойства на течностите, захаросана-
та вода се пренесла по пясъчната „пътечка“ и на-
секомите имали безопасен достъп до нея.

Мравките за пръв път нагледно показаха как 
могат да се използват природните закони.

Кактус и алое вера 
пречистват въздуха

Никол Кидман: Бракът ми с  
Том Круз беше щастлив

Бруклин Бекъм си татуира 
очите на годеницата си

Обичаната актриса Упи Голдбърг 
разкри, че тя и мениджърите на 
проекта „работят усърдно“ по тре-

ти филм на „Sister Act 3“.
64-годишната актриса изигра Делорис 

Ван Картие в оригиналния филм от 1992 
г. и продължението му „Сестра акт: Об-
ратно в навика“ и разкри, че работят по 
проект, който ще я върне обратно в глав-
ната роля.

„Дълго време повтаряха, че никой не 
иска да гледа продължение. И наскоро се 
оказва, че това може да не е вярно“.

„Ние непрекъснато просим пари за 
филма от „Дисни“. Те са решили, че ще 
тръгнат в различна посока. Така че няма 
да бъде „Sister Act 3“, ще бъде чисто ново 
издание на „Sister Act". Предполагам, че 
ще изиграя една сцена, и ще кажат, че 
съм била част от филма“, разкри още Гол-
дбърг.

Бракът между Никол Кидман и Том 
Круз може отдавна да е приключил, 
но това не пречи на актрисата да си 

спомня с добро за времето, когато двама-
та снимат филма „Eyes Wide Shut“.

Бившите съпрузи участват в последния 
филм на Кубрик преди смъртта му през 
1999 г. Тогава вече са били женени и ня-
мат проблем да влязат в ролите си на съ-
прузи, които се опитват да спасят брака 
си.

Филмът е бил като предизвестие за 
това, което ще се случи само след две го-
дини. През 2001-а актьорите обявиха, че 
се разделят след 10-годишен брак и оси-
новяването на две деца. Актрисата се 
омъжи за Кийт Ърбан, с когото има две 
дъщери, а Том се ожени и раздели с Кейти 
Холмс, от която има 14-годишна дъщеря.

Упи Голдбърг 
снима „Сестра 
Акт 3“

Мравките си строят 
мостове с пясък
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Американската междупланетна станция 
OSIRIS-REx е съставила пълна карта на по-
върхността на астероида Бенну и е откри-

ла в кратера Найтингейл, където този космически 
кораб ще кацне в края на октомври, находища на 
минерали, образуващи се от течаща вода.

Бенну е малък, близък до Земята астероид, кой-
то е открит през 2013 г. За да проучи този обект, 
през септември 2016 г. НАСА пусна към него меж-
дупланетна станция OSIRIS-Rex, която влезе в ор-
битата на астероида на 31 декември 2018 г.

Първите наблюдения показаха, че повърхност-
та на Бенну е осеяна с големи кръгли камъни, а 
скалите й съдържат много вода. Това направи ас-
тероида особено интересен за изследване как се 
е образувала Слънчевата система.

Аквариумът „Оушън парк“ в Хонконг пред-
лага фитнес занимания, йога, медитация и 
курсове по танци, опитвайки се да съхра-

ни бизнеса си и да противодейства на сериозните 
загуби в резултат на ограниченията заради коро-
навирусната пандемия.

Инструкторката по йога Джесика Лий споде-
ля, че рибите в аквариума внасят спокойствие по 
време на заниманията. „Наистина е приятно да 
бъдеш почти едно цяло с тях. Чувствам се така, ся-
каш съм във водата и се движа плавно като обита-
телите й“, казва Лий.

Аквариумът, както и хонконгският „Дисниленд“ 
останаха затворени през по-голямата част от го-
дината заради пандемията.

Тематичните паркове възобновиха дейността 
си през септември, работейки на половината от 
капацитета си.

Аквариум предлага 
йога с акули

Мадона не работи с Давид Гета 
заради зодията му
Мадона отказала да работи с Давид 

Гета, като му съобщила, че има осно-
вателна причина за това. Това споде-

ля самият той, изтъквайки, че певицата не ха-
ресала това, че е зодия Скорпион.

„Пристигам за обяд. Говорим за музика-
та, какво иска да направи с албума. Тя е мно-
го спокойна. Обядваме. Всичко е много добре 
и вие се чудите кога ще започнем да работим 
заедно... Изведнъж тя ми прави някаква физи-
ономия и казва: Съжалявам, няма да можем да 
работим заедно“, спомня си той за странната 
ситуация.

В момента, в който Мадона пита Гета коя зо-
дия е и той й отговаря, че е Скорпион, тя про-
меня отношението си към него и му обяснява, 
че партньорството им няма да се получи, кое-
то направо го шокира.

Откриха следи от течаща 
вода на астероида Бенну

Серина: Не бих искала друг 
цвят на кожата
В новия брой на Vogue Серина 

Уилямс коментира какво е да 
си тъмнокожа жена под свет-

лината на прожекторите и как се е 
чувствала „подценена“ и по-ниско-
платена в миналото си. Тенис звез-
дата разкри и за своите неувере-
ности като израстващ спортист.

„Никога не съм била от хората, 
които са казвали „Искам да бъда с 
различен цвят на кожата“. Харес-
вам се такава, и че мога да пред-
ставлявам красивите тъмнокожи 
жени. Не бих била друга“, каза те-
нис легендата.

Серина коментира как се е 
чувствала, сравнявайки се със се-
стра си Винъс, чиято фигура е била 
приемана далеч по-добре.

Уилямс е категорична, че сега 
се чувства добре в тялото си и му 
е благодарна за всички свои тенис 
постижения и за дъщеря си Олим-
пия.

Марая Кери: Децата ми 
станаха жертва на расизъм
50-годишната Марая е започнала да 

чете мемоарите си The Meaning 
of Mariah Carey на 9-годишните 

си близнаци Монро и Морокан. В книгата тя 
разказва за своя болезнен опит, свързани с 
расистки нападки срещу нея. „Аз самата още 
от детството се сблъсквах с дискриминация-
та“, сподели певицата, която има афро-аме-
рикански и испанско-венецуелски корени.

Марая призна, че синът й вече е имал не-
приятен опит, свързан с расистки предраз-
съдъци: наскоро е бил обиждан от предста-
вител на бялата раса, когото смятал за свой 
приятел.

В своите мемоари певицата разкри стряс-
кащи подробности от живота си. Сестра й се 
опитвала да я продаде на сутеньор, когато 
Марая била едва 12-годишна, а също призна, 
че не е имала физическа близост с бившия 
си годеник Джеймс Пакър.
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Ашли Греъм роди преди малко по-
вече от осем месеца и вече отно-
во е на модния подиум. Връщай-

ки се от Седмицата на модата в Милано, 
тя разказва за първото отделяне от де-
тето от толкова време насам и как от-
глеждането му е променило нейното 
ежедневие. По думите й, с бебе е труд-
но да се наспиш и пълноценният сън 
определено й липсва, но се опитва да 
избягва стреса и да разпредели време-
то си така, че да не й липсва нищо.

След шест месеца, прекарани в Не-
браска заради COVID-19, Греъм и се-
мейството се прибраха в дома им в Ню 
Йорк.

Греъм признава, че ходенето до Ми-
лано й се видяло като ваканция, защо-
то пътувала за първи път без детето и 
съпруга си. Таткото много й помага, но 
трудно може да приспи момченцето.

Карантината се превърна в най-го-
лемия враг за много хора. За Ева 
Мендес обаче стоенето вкъщи е 

сбъдната мечта. Домът е мястото, къ-
дето иска да бъде заедно с партньора 
си Райън Гослинг и двете им деца. Ак-
трисата сподели стара снимка от пла-
жа, на която е облечена с черна рокля. 
„Тази снимка е поне на 15 г. Тази година 
не съм била на плажа. Не съм ходила и 
да тичам“, написа Мендес в социалните 
мрежи.

Въпреки че посещението на плажа и 
тичането не са забранени, ако се спаз-
ва социална дистанция, Ева има причи-
на, за да ги пропусне. В коментарите под 
снимката някои фенове написаха, че Ра-
йън трябва по-често да извежда прия-
телката си навън, за да се движат пове-
че и да не стоят затворени по цял ден.

33-годишната актриса Мери-Кейт Олсън 
забрави за Оливие Саркози. След шум-
ния развод със 17 години по-възраст-

ния от нея френски банкер известната актриса бе 
забелязана да ходи отново на срещи.

След като почти цяло лято бе в Хемптънс, къде-
то се премести след раздялата с бившия си мъж, 
тя отново живее в Ню Йорк.

Според източник близначката на Ашли Олсън 
просто се забавлява и не може да се каже, че все 
още е готова за връзка. „Тя се справя отлично и 
изглежда по-щастлива, отколкото беше преди 
развода“.

Преди известно време папараци снимаха Ме-
ри-Кейт да държи ръката на мъж, но според ней-
ни близки, те са само приятели. Не е ясно дали 
сега тя е била със същия или някой друг.

Очаква се сватбата на Дженифър Лопес да 
бъде истинско звездно събитие. Макар все 
още да не са известни всички гости, със си-

гурност на церемонията ще присъстват известни 
личности от спортните, музикалните и филмови-
те среди. Освен това събитието ще се сдобие и с 
един специален изпълнител.

Макар да не е сигурно дали Джей Ло ще пее на 
сватбата си, това най-вероятно ще направи 12-го-
дишната й дъщеря Еме.

И въпреки че искрено се радва за тази чест, Еме 
все още не е решила каква точно песен ще изпъл-
ни. „Песента, която мисля да изпея, олицетворява 
връзката между мен и мама“, казва тя.

То добавя, че най-вероятно ще изпълни „You are 
my sunshine“, тъй като това е песента, която Лопес 
винаги й е пяла преди лягане.

Мери-Кейт Олсън започна 
да ходи по срещи

Еме Лопес: Ще пея  
на сватбата на мама

Ева Мендес: Обожавам  
да стоя у дома с Райън

Орландо гостува в „Шоуто на 
Елън“, където поговори за ро-
лята си на баща и на кого се е 

метнала дъщеря му. Актьорът заяви, 
че Дейзи е наследила черти и от два-
мата си родители, както и от майка му 
Соня.

Блум се съгласи, че очите на дъще-
ря му са същите като на Пери. Пър-
воначално актьорът си е помислил, 
че ще види свой клонинг в лицето 
на детето си, но са се появили сини-
те шарки. „После започна да прили-
ча на майка ми и аз се обърках. На 
кого ли ще заприлича след време?“, 
казва звездата. Орландо, който има и 
син Флин от брака си с Миранда Кер, 
споделя, че Дейзи спи спокойно през 
нощта. Пери и Блум разкриха, че от-
криват фонд на името на дъщеря си, 
който ще бъде част от УНИЦЕФ.

Орландо Блум: Очите на дъщеря 
ми са като на Пери

Ашли Греъм: Пълноценният сън 
ми липсва
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Звездата от сагата „Здрач“ напра-
ви признания за различната си 
сексуална ориентация и поро-

ците в живота си. През 2014 г. тя беше 
забелязана за първи път в интимни 
отношения с жена. Името й е Алисия 
Каргайл. Актрисата не коментира по 
никакъв начин тази връзка, за кое-
то сега съжалява. Тя обясни, че не е 
искала да се разкрива пред общест-
веността, затова е скрила подробно-
стите от личния си живот и по-спе-
циално защото не е искала да бъде 
уличена като лесбийка.

В същото интервю Кристен зая-
вява, че на 30-ия си рожден ден е 
отказала цигарите и алкохола. Ак-
трисата не е планирала това пред-
варително, а просто се е събудила 
една сутрин и е осъзнала, че спеш-
но трябва да промени нещо в живо-
та си.

Изпълнителят Лени Кравиц сподели корица-
та на списание Men's Health, в което заема 
централно място. Феновете веднага бяха 

впечатлени от невероятната физика, която 56-го-
дишният Кравиц показва. Звездата споделя, че 
прави кардио поне три пъти на ден. Сутринта за-
почва с тичане, тежести, гребане в океана, каране 
на колело и работа в зеленчуковата му градина. 
Вечерта отново тича, за да изгорят мазнините по 
време на сън.

Изпълнителят е много близък с Джейсън Мо-
моа. „Още в момента, в който го видях, го заоби-
чах“, признава звездата.

През август Лени публично поздрави актьора 
за рождения му ден. Момоа също многократно 
е говорил за приятелството си с Кравиц и дори 
му подари пръстен във формата на череп през  
2018 г.

Лени Кравиц:  
С Момоа сме приятели

Хората запомнят по-добре къде стоят не-
здравословните храни вкъщи, съдържащи 
изобилие от калории, заради праисториче-

ските си инстинкти, установи проучване.

Учените обясняват тази наша способност с ево-
люционни причини, датиращи от нашите праис-
торически родители, които са били ловци съби-
рачи. Те са имали по-голям шанс за оцеляване, 
като преимуществено са откривали висококало-
рични храни, които да ги спасят от глад.

Тази тенденция се проявила и по време на екс-
перименти, и то независимо дали участниците са 
харесвали или не висококалоричните храни.

Учените стигнали до извода, че нашата прос-
транствена памет в процеса на еволюцията се е 
развила по такъв начин, че да приоритизира ло-
кацията именно на този вид храна.

Младите родители, които се радват 
на малката Уила от края на юли, 
вече не се притесняват да излизат 

с количката и не обръщат внимание на па-
параците. Актрисата и певецът бяха улове-
ни от папараците в парк в Лос Анджелис.

За да са сигурни, че никой няма да засне-
ме детето им, а може би и заради промен-
ливото време, двамата са покрили колич-
ката с черен сенник.

От кадрите, разпространени в социал-
ните мрежи, се вижда, че Софи изглежда 
бързо си е върнала килограмите преди 
бременността. Тя носи сива тениска, черен 
клин и кубинки. В един момент си е намет-
нала и кожено яке.

И докато младата майка е облечена дос-
та семпло, нейният съпруг привлича вни-
манието с жълта карирана риза и розова-
та си коса.

Софи и Джо Джонас на първа 
разходка с бебето

Праисторически инстинкти 
ни тласкат към вредни храни

Кристен Стюарт спря да пие  
и пуши

Какво спасило Шарън Озбърн  
от самоубийство
68-годишната Шарън призна, 

че преди четири години 
искала да се самоубие. Съ-

пругата на Ози Озбърн не уточни как-
во я е подтикнало към такива мисли. 
Тя обаче се обърнала за психологиче-
ска помощ. Срещнала две момичета, 
чийто случай я накарал да проумее, 
че самоубийството не е изход.

„Те ми казаха, че са взимали нарко-
тици и са пиели. Майките им се самоу-
били. И това срутило живота им, че не 
могли да се справят. Това ме потресе“, 
изповяда се Шарън.

През 2019 г. тя призна, че три пъти 
опитвала да се самоубие. Сподели и 
за дългогодишната си борба срещу 
депресията. Имала и други здраво-
словни проблеми. През 2002 г. я диаг-
ностицирали рак на дебелото черво, 
като се е справила и с това.
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Двама българи направиха ис-
тински подвиг – прекосиха Ат-
лантическия океан от Евро-
па до Южна Америка в малка 
гребна лодка, която построи-

ха сами в гаража си в София.
В 19 часа българско време на 6 октом-

ври Макс и Стефан Иванови акостираха 
на яхтеното пристанище на Бриджтаун, 
столицата на островната държава Бар-
бадос. След 115 дни, от които 105 пре-
карани в океана, те успешно завършиха 
предизвикателството си.

Откакто тръгнаха на 14 юни от прис-
танищното градче Портимао в Порту-
галия, бащата и синът изминаха 8230 
км само с гребане. С постижението си 
17-годишният Макс постави и световен 
рекорд – той е най-младият гребец, пре-
косил Атлантика.

„Това плаване е,,Първата океанска 
гребна експедиция за България“. Това е 
и,,Първото прекосяване на Атлантиче-
ския океан с гребна лодка от изток на 
запад през сезона на ураганите (юли - 
октомври)“, се казва в публикацията на 
Facebook страницата Neverest Ocean 
Row, която съобщава за успешното 
пристигане на гребците, пише „Свобод-
на Европа“.

С тази експедиция Макс и Стефан ис-
кат да насочат общественото внимание 
към нуждата от донорство на органи в 
България и да привлекат повече под-
крепа за инициативата „Да! За живот!“.

„Земя!!! Виждамe земя
за първи път от 3 месеца!!!“, написаха 
двамата един ден преди да стигнат бре-
говете на Барбадос. За последно те сля-
зоха от лодката на 5 юли, защото се на-
ложи да прекарат 9 дни на Лансароте, 

където ремонтираха автопилотната сис-
тема и течовете в няколко складови по-
мещения на плавателния съд.

Оттогава двамата живеят денонощно 
на лодката си Neverest, гребейки непре-
къснато на смени от по 2 часа. Експеди-
цията продължи с около 30 дни повече 
от предвиденото, тъй като откакто те 
са в океана, пандемията с коронавирус 
обхвана сериозно и континента Южна 
Америка. Това ги накара няколко пъти 
да сменят дестинацията си от Бразилия 
на Венецуела, Френска Гвиана, Трини-
дад и Тобаго и най-накрая да акостират 
в Барбадос.

Забавиха ги и метеорологичните ус-

ловия - Макс и Стефан преминаха през 
няколко урагана и тропически бури, 
които ги отклоняваха от курса им или 
ги връщаха назад. През август пък за-
циклиха в безветрието на Междутро-
пичната конвергентна зона (Intertropical 
convergence zone), която се образу-
ва между северните и южните Пасати. 
Там теченията не им позволяваха да се 
придвижват, дори и да гребат с всички 
сили.

Въпреки всички трудности те обаче за 
момент не издадоха да са загубили ку-
раж.

В интервю през август разказаха, че 
всеки ден е изпълнен с неподозирани 

преживявания, които не им позволяват 
да се отчаят. Веднъж са чули дишане-
то на китове, друг път плават с косатки 
и делфини, постоянно ги придружаваха 
летящи риби. 

Сами уловиха и изядоха 
десетки махи махи 

(делфинова риба - бел.ред.) и празнува-
ха двоен рожден ден в средата на океана.

Във вторник на брега в Барбадос ги 
чакаше майката на Макс Жени Иванова, 
а няколко дни по-късно се качиха на са-
молет, който ги прибра в България. Лод-
ката им Neverest ще ги последва след ня-
колко седмици.

Макс и Стефан го направиха! 
Прекосиха океана само с гребане
XТова е първото прекосяване на Атлантика с лодка през сезона на ураганите

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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И
лон Мъск изстреля авто-
мобил в Космоса, в Париж, 
Лондон и Токио се готвят да 
полетят първите въздушни 
таксита, а всеки ден стоти-

ци самолети прекосяват земята надлъж 
и нашир. И въпреки това пътуването с 
влак продължава да е един от начини-
те, по който милиони хора по света се 
придвижват по пътя си всяка ми-
нута и час.

И колкото и вдъхновява-
що да изглежда Земята от 
Космоса, колкото и вълну-
ващо да е да летиш над об-
лаците, за много хора нищо 
не може да се сравни с ро-
мантиката на тракащите ко-
лела по релсите и живопис-
ните гледки през прозореца.

Вижте някои от най-атрактивните 
маршрути с влак, които може да плани-
рате, най-вече в Европа. И особено след 
като пандемията го позволи.

Виртуалната разходка спокойно може 
да започне с ултралуксозния влак със 
спални вагони Transcantabrico в Испа-
ния.

Той отвежда гостите си на 8-днев-
но пътуване от историческия град Сан-
тяго де Компостела до Леон с неговата 
средновековна архитектура. Минаващ 
през северните крайбрежни градове на 
страната Сантандер и Билбао, 643-ки-
лометровият маршрут предлага гледка 
към т.нар. Кантабрийско море и зеле-
ните върхове на Астурия, както и въз-
можност за опознаване на национал-
ния парк Пикос де Европа и плажовете 
на Рибадео.

Отдава се значимото и на онези мес-
та, които са символ на великолепието на 
храната и виното от Северна Испания. 
За целта са предвидени спирки в някои 

от най-добрите ресторанти за морски 
дарове в региона, а на борда се серви-
рат ала-карт менюта, достойни за звез-
ди Мишлен.

Вагоните Pullman от 1923 г. са оборуд-
вани

като луксозни апартаменти
със собствени бани с джакузи, а освен 
това има и красиви ретровагони за хра-
нене.

Прехвърляме се на друга вълнуваща 
влакова спирка в Европа, която се нами-
ра в Берген, Норвегия.

Пресичайки националния парк „Хар-
дангервида“ на 1237 метра надморска 
височина, това е най-високата железо-
пътна линия в Северна Европа. Марш-
рутът от 371 км започва от Осло, мина-
ва през зелени низини и наситено сини 
езера, изкачва се покрай внушителните 
фиорди, гладки като стъкло реки, зао-
биколени от гъсти гори, и стига до по-
крити със сняг планински проходи.

Докато стигне от Осло до Берген, вла-

кът минава през внушителните 180 ту-
нела и спира на 22 станции.

Всичко това отнема около седем часа. 
Много посетители обаче комбинират 
маршрута с разходка по отклоняваща-
та се линия към Флом, хващайки влака 
от Мирдал. Това е т.нар. Flamsbana - най-
стръмната железопътна линия в Европа, 
която също отвежда през приказни пла-
нински гледки до Флом и обратно.

Със следващото предложение се при-
ближаваме по-навътре в континента - с 
пътуване между Словения и Италия.

Тричасовото пътешествие започва от 
словенския град Йесенице и стига до 

Триест в Североизточна Италия.
Маршрутът прекарва пътниците през 

покритите със сняг върхове на Джули-
анските Алпи, минава

през най-големия 
каменен мост

в света (само главната арка е 85 метра), 
както и през най-дългия железопътен 
тунел в Словения - 6327 метра.

Първоначално линията е била по-
строена, за да свърже Западна Австрия 
и Южна Германия с тогавашното авс-
тро-унгарско пристанище Триест. Днес 
обаче жп линията „Бохиндж“ обслужва 

колоездачи и туристи, за да ги отведе 
до красивите пътеки в региона, както и 
почитатели на виното, които да изслед-
ват винарските изби в словенския град 
Нова Горица.

А сега всички на борда на „Хогуъртс 
Експрес“ (Hogwarts Express) в Шотлан-
дия!

По линията „Уест Хайленд“ можете да 
проследите пътуването на най-извест-
ния магьосник в света - Хари Потър. Как? 
Като се возите в парен влак по виадукта 
Гленфинан с неговите 21 арки, известен 
от филмите от популярната поредица.

Петчасовото приключение води път-
ниците на пътешествие от 267 км - от 
града в низините Глазгоу до високопла-
нинското пристанище Малейг, минавай-
ки през спокойни езера и цветни мочу-
рища в Лох Ломонд, Национален парк 
„Тросак“ и Ранох Мур, разказва webcafe.

Влакът преминава

през някои 
от най-дивите части

на Великобритания, където е много по-
вероятно да видите елени или орли, от-
колкото човек.

И стигаме до най-близката до Родина-
та ни железница - Montenegro Express, 
минаваща през Черна гора и Сърбия.

Открит през 1976 г., това е един от 
по-младите европейски железопътни 
маршрути на дълги разстояния. Въпре-
ки че не може да се конкурира с по-ста-
рите железопътни линии с история, то 
планинският пейзаж, който ви очаква, 
със сигурност компенсира това.

12-часовото пътуване започва от 
пристанищния град Бар в Черна гора и 
продължава през 254 тунела и 435 моста 
през Динарските планини, за да стигне 
до сръбската столица Белград. Само на 
475 км Montenegro Express минава през 
Националния парк „Биоградска гора“ 
- една от малкото останали девствени 
гори в Европа, през най-голямото езеро 
в Южна Европа - Шкодренското (нарича-
но и Скадърско) и дори се спуска в части 
от Босна и Херцеговина.

За най-добри гледки се препоръчва 
да седнете от лявата страна на влака, ко-
гато пътувате от Бар до Белград.

Снимки: Facebook и Twitter

На 
релси: 

Из най-живописните 
маршрути по света
XЕто ги – през зелени низини, край сини езера или високо в планините
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Из най-живописните 
маршрути по света

http://sttransport.net/
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https://www.gosarpinos.com/

