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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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Във вторник президентът на САЩ прекъсна 
запис на интервю за легендарното предаване 
„60 минути“ на телевизия CBS и заплаши да го 
пусне в twitter преди ефира в неделя, за да по-
каже „пристрастността“ на водещата.

Доналд Тръмп избухна в социална мрежа и 
после в телефонно интервю по любимия си ка-
белен канал Fox News срещу ветерана журна-
лист Лесли Стол.

„Имам удоволствието да ви информирам, 
че в интерес на точността /.../ смятам да пост-
на моето интервю с Лесли Стол за предаване-
то „60 минути“ преди излъчването му в ефир“, 
написа президентът в Туитър. „Това ще бъде 
направено, за да може всеки да види какво 
представлява едно фалшиво и пристрастно 
интервю“, добави той.

В опит да дискредитира Стол, Тръмп публи-
кува в twitter и кадри, на които водещата в при-
съствие с други хора разговаря с него. Той по-
сочи, че видеото било заснето след записа на 
интервюто в Белия дом, и отбеляза, че водеща-
та не носи предпазна маска. Продуцент, при-
съствал на записа, обясни, че това е станало 
веднага след като Тръмп е прекъснал интер-
вюто и Стал не е отишла до личните вещи да си 
вземе маската.

Както знаем, Тръмп редовно се оплаква от 
медиите в пристрастност срещу него.

Само преди седмица той негодуваше и сре-
щу водещата на NBC Савана Гътри, която води 
предаването с него, което замени втория де-
бат, в който Тръмп отказа да участва, след като 
заради неговото заразяване с коронавирус 
форматът беше променен на виртуален.

Там президентът не даде ясен отговор кога е 
бил последният му негативен тест преди пози-
тивния с COVID-19 и дали е бил тестван преди 
първия дебат с Джо Байдън, въпреки твърде-
нията на Белия дом, че това се прави ежеднев-
но.

Тръмп отказа да осъди набралата популяр-
ност в последно време конспиративна теория 
QAnon, според която страната е управлявана 
от враждебни към Тръмп сатанински педофи-
ли и демократи, които в крайна сметка обаче 
той ще унищожи.

Президентът излъга, като увери, че не знае 
нищо за това движение, въпреки че е бил пи-
тан много пъти за него. Тръмп е казвал, че 
QAnon му се нрави, тъй като тази конспира-
тивна теория го възхвалява.

Савана Гътри го пита и за нещата, които спо-
деля в twitter, като конспиративната теория, че 
Осама бин Ладен е жив. Тръмп се оправда, че 
го бил re-twitt-вал. А Гътри го контрира, че не 
е нечий луд чичо, който споделя каквото и да е 
в туитър. На което неговата племенница Мари 
Тръмп отговори пак в twitter, че всъщност той 
е нейният откачен чичо.

Тръмп не обича да отговаря на неудобните 
въпроси повече от всеки друг президент. Той 
се е барикадирал в балон на обожание и хвал-
би от Fox News, негови привърженици и лоял-
исти, които никога не го критикуват или риску-
ват да загубят работата си в администрацията 
и/или неговото добро отношение към тях.

Иванка Тръмп каза в понеделник, че баща й 
„всъщност иска да чуе от хора, които са ярост-
но несъгласни с него“. Което щеше да е добра 
шега, но тя май беше сериозна.

Кореспондентът на CBS News в Белия дом 
Марк Нолър е изчислил, че Тръмп е дал 10 
пъти повече интервюта на възхваляващия го 
канал Fox News, отколкото на която и да е дру-
га медия.

Fox News (всички платформи): 115
Wall Street Journal: 10
NBC/CNBC: 9
Washington Post: 8
Reuters: 8
New York Times: 8
ABC: 7
CBS: 7
Associated Press: 2
CNN: 0
Понякога обаче президентът трябва да из-

лезе от любимата си мрежа на боготворящи го 
медии в опит да достигне до колебаещите се 
избиратели. И тогава се сблъсква с това, което 
истинската журналистика е - твърди и прово-
кативни въпроси, търсещи сметка от хората на 
власт, особено в ситуация на криза, застраша-
ваща живота и икономическото състояние на 
нацията.

И вместо да отправя фокусирано заключи-
телно послание в тази кампания, за да про-
мени начина, по който хората възприемат 
подхода му към коронавируса, или да се ар-
гументира защо той може да съживи иконо-
миката по-добре от Байдън, Тръмп прекарва 
оставащите дни в позната смесица от лич-
ни оплаквания, нападки срещу опонентите 
си и изопачаване на фактите. Той се предста-
вя като жертва, избягва въпроси за тестовете 
си за коронавирус, критикува своя министър 
на правосъдието и директора на ФБР, нарича 
авторитетния доктор Антъни Фаучи „идиот“ и 
„бедствие“ и оспорва ползите от носенето на 
предпазни маски.

А проучванията ясно показват кого избира-
телите смятат за „идиот“ и „бедствие“. На 3 но-
ември очакваме и да го покажат с действие. 
Сблъсъкът на Тръмп с реалния свят извън не-
говия балон тогава ще бъде много по-травми-
ращ за него.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Когато Тръмп излезе  
от балона на хвалбите
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В
сяка седмица по един българ-
ски гражданин влиза в затвор 
в чужбина. Това сочат данните 
на Националния статистиче-
ски институт. Според послед-

ната отчетна година, която е била 2019-а, 
в чуждестранни зандани са били изпра-
тени 68 души.

Повечето от тях са с по-леки присъ-
ди, основно за източване на банкома-
ти, кражби и грабежи. Има обаче и таки-
ва, осъдени за убийства, изнасилвания и 
трафик на наркотици.

Подобен е случаят с Иван, който е осъ-
ден на доживотен затвор в полския град 
Гожув. Той бил подсъдим за убийство на 
наш сънародник заедно с двамата си си-
нове. Те ще лежат по 25 години, а

баща им - до края 
на дните си

Тримата нападнали 32-годишния Кра-
симир и 26-годишната проститутка с 
български паспорт Айра. Красимир бил 
намушкан многократно в слабините, а 
Айра в стомаха. Мъжът издъхнал на мяс-
то. След това мъжете избягали, стигнали 
до Франция, откъдето искали да се прех-
върлят във Великобритания. Били обаче 
арестувани и осъдени.

Прависти твърдят, че е почти невъз-
можно те да бъдат върнати в България, 
където да излежат присъдите си.

Подобен късмет обаче са имали 122-
ма българи, които са били осъдени в чуж-
бина и върнати в страната през послед-
ните две години и половина. Данните са 
на Главна дирекция „Охрана“.

Сред тях са и трима българи, излежава-
щи присъди в затвор в Индонезия, които 
дори били освободени по-рано от пред-
виденото. Присъдите на българите бяха 
намалени с четири месеца през август и 
това позволи те да бъдат пуснати неза-
бавно от затвора на остров Ломбок.

Тримата бяха арестувани през септем-
ври 2017 г.

за скимиране 
на банкови карти

в курорта Джили Траванган.
През 2018 г. са трансферирани 56 бъл-

гарски граждани, като най-голям брой са 
върнатите от Чехия, Австрия и Белгия, 
съобщава „Монитор“.

През 2019 г. са върнати 44-ма, като най-
много са от Австрия, Чехия и Испания.

През 2020 г. са трансферирани 22-ма 
български граждани, най-много от Гер-
мания и Швеция – поради обявеното из-

вънредно положение на територията 
на България, с което бяха определени и 
мерки за превенция и ограничаване на 
разпространението на COVID-19 от 13 
март т.г. до момента. Това е

ограничило изпълнението 
на трансфери

през този период.
Трансферите се осъществяват на ос-

нование Закона за екстрадицията и Ев-
ропейската заповед за арест (ЗЕЕЗА), 
Закона за признаване, изпращане и из-
пълнение на съдебни актове за налагане 
на наказание лишаване от свобода или 
на мерки, включващи лишаване от сво-
бода.

Страните, от които са осъществени 
най-много трансфери през последните 
2,5 г., са Чехия, Австрия, Белгия, Испания, 
Германия и Швеция.

Екзотичните страни, от които през пе-
риода са били върнати осъдени българи, 
са Китай, Виетнам и Куба.

България е страна по редица между-
народни актове, които предвиждат за-
дължение за екстрадиция на лица, из-
дирвани за провеждане на наказателно 
производство или за изпълнение на вля-
зла в сила присъда. Условно те могат да 
бъдат разделени на 3 групи: многостран-
ни международни договори, двустранни 
международни договори и актове на Ев-
ропейския съюз.

Всяка седмица по един българин 
влиза в затвор в чужбина
XВръщат ни най-много престъпници от Чехия, Австрия, Испания, Германия и Швеция

Атински съд призна за виновни два-
ма братя българи за убийството на 
46-годишния гръцко-австралий-

ски бизнесмен Янис Макрис през 2018 г., 
съобщи вестник „Катимерини“.

Единият от братята - на 32 години - беше 
признат за виновен за предумишленото 
убийство на Макрис и за нелегално прите-
жание и употреба на оръжие.

Другият брат - на 36 години - беше при-
знат за виновен за съучастие в убийството.

И двамата отрекоха да са замесени в 
случая.

Според кадри от охранителни камери 
Макрис е убит малко след като излязъл от 

дома си в атинското предградие Вула и се 
качил в черен автомобил. Нападателят из-
тичал до колата и започнал да стреля.

Австралийски следователи разследва-
ха дейността на 46-годишния бизнесмен, 
за когото има подозрения, че е свързан с 
трафик на наркотици на стойност 13 мили-
она долара и опит за убийство на престъ-
пен бос в Сидни.

Смята се, че Макрис е притежавал фир-
ма, предлагаща охранителни услуги в 
гръцкия град Калитеа, както и че е инвес-
тирал значителни суми в нощни клубове 
на остров Миконос, пише вестник „Кати-
мерини“.

Атина прати зад решетките двама братя за убийство на бизнесмен

Иван и синовете му бяха осъдени за зверско убийство в Полша. 

Сн.: gorzowianin.com/Монитор

Младежите ще лежат по 25 години, а баща им доживот.  Те заклали българин и опитали да убият приятелката му.
Сн.: gorzowianin.com/Монитор
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В 
случай на арест или лиша-
ване от свобода, необходи-
мо е незабавно да потърсите 
контакт с българската мисия 
в страната, за да я информи-

рате за случилото се, пише МВнР на 
сайта си. При арест мисията следва да 
бъде изрично уведомена от потърпев-
шия дали желае или не неговите родни-
ни да бъдат информирани за ареста му. 
Съгласно Виенската консулска конвен-
ция от 1963 г. дипломатическата мисия 
се уведомява от приемащата държава 
за ареста на неин гражданин само при 
изразено от негова страна желание. Ня-
кои държави 

уведомят дипломатическата 
мисия във всички случаи 

Дипломатическата мисия има право 
да посещава задържаните съгражда-
ни и да кореспондира с тях. Тези права 
не могат да бъдат ограничени от мест-
ни закони в степен, която прави невъз-
можно мисията да се възползва от тях.

Българските посолства и консулства 
нямат права на участници в процесуал-
но-административни или съдебни про-
изводства. Те могат да съдействат на 
потърпевшия или на неговите родни-

ни при наемането на надежден местен 
адвокат, като разноските се поемат от 
роднините или близките на потърпев-
шия.

В хода на съдебния процес, заедно 
с адвоката дипломатите от българско-
то посолство или консулство в дадена-

та страна следят за спазването на чо-
вешките права, основните свободи и 
минималните международни стандар-
ти (процедурни забавяния, отказ за из-
слушване на страната по делото), как-
то и за изчерпването на всички правни 
средства за защита на засегнатия.

МВнР: Ако ви арестуват, веднага 
се свържете с наша мисия

Франция е изпратила молба за 
правно сътрудничество до 
България, в която иска да й 

бъде изпратен 32-годишният Олег от 
Пещера, който трябва да излежи до-
животна присъда за убийство, изна-
силване и опит за убийство.

В момента престъпникът се намира 
в затвор в Бобов дол по друго престъ-
пление в България, по което е осъден 
на 9 години.

Франция обаче иска той да получи 
справедливо наказание за престъпле-
ния на нейна територия. Олег разбил 
къща, а вътре се оказали съпруг и съ-
пруга. Той убил мъжа и изнасилил же-
ната. Опитал се да убие и нея. След това 
избягал. До влизането в сила на присъ-
дата му, се укрил в България.

Франция си иска 
наш сънародник, 
за да излежи 
доживотна присъда
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BG ТЕЛЕГРАФ
България ще връща маските 
на открито

Здравният министър проф. Костадин 
Ангелов се обяви „за“ задължително-
то носене на маски на открито. По ду-

мите му това е най-леката възможна мярка 
за ограничаване на разпространението на 
COVID-19. Идеята беше обсъдена по вре-
ме на заседание на експертните съвети по 
епидемиология и инфекциозни болести. 
Ресорният министър уточни, че в доклад на главния държавен здравен инспек-
тор доц. Ангел Кунчев също се отправя предложение за въвеждане на маски на 
открито.

Радев прекъсна внезапно 
визита заради COVID-19

Президентът Румен Радев прекъс-
на посещението си в Естония за-
ради контакт със заразен още 

преди излитането му от София. Това ста-
ва ясно от съобщение на пресслужба-
та на естонския му колега, цитирано от 
Интерфакс. Във вторник трябваше да се 
състои церемонията за началото на не-

говата официална визита в Естония, но в понеделник вечер станало ясно, че до 
полета си към Естония Радев е контактувал със заразен с COVID-19 човек. Деле-
гацията на България била веднага изолирана в хотела.

КС ще решава за комисията 
за нова конституция
Конституционният съд е допуснал за 

разглеждане искането на държав-
ния глава Румен Радев и ще се про-

изнесе за законността на парламентар-
ната комисия, която обсъжда проекта за 
нова конституция на ГЕРБ и „Обединени 
патриоти". Решението да се допусне за 
разглеждане искането на президента е 
взето единодушно. Не е ясно кога съдът 
ще излезе с решение по въпроса за законността на комисията. На 13 октомври 
президентът сезира Конституционния съд с искане да бъде обявено за противо-
конституционно решението на парламента за създаване на временна комисия 
за нова конституция.

България няма да затваря 
училища заради COVID-19

„Към момента не предвиждаме 
цялостно затваряне на учили-
ща. Както и досега, където е не-

обходимо, ще се карантинират отделни 
паралелки. Там, където областта е в чер-
вено, ще предложим локални мерки“. 
Това обяви образователният министър 
Красимир Вълчев. „Няма да се вземат 

по-рестриктивни мерки. Трябва да се спазват настоящите“, категоричен бе той. 
Министърът увери, че властите следят обстановката в страната и най-вече там, 
където има образувани клъстери.

Въвеждат солени глоби  
за паркиране на тротоара
Солени глоби започват да налагат за 

паркиране на тротоара и на трев-
ните площи в София. Служители на 

центъра за градска мобилност ще ходят с 
таблет и принтер и на място ще отпечат-
ват глобата, която ще бъде залепяна за 
предното стъклото на автомобила в нару-
шение. Като доказателство контролира-
щите ще правят снимки. А санкцията ще е 
между 20 и 200 лева, в зависимост от нарушението. Залепеният стикер ще показ-
ва, че водачът вече е наказан и следва да заплати глобата в указания срок.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Г
ардовете на НСО, които през 
лятото избутаха съпредседа-
теля на „Демократична Бълга-
рия“ Христо Иванов от плажа 
край летния сарай на Ахмед До-

ган, няма да бъдат разследвани. Такова 
решение е взел военният прокурор от 
Сливен Байчо Кулев. Според него охра-
нителите са извършили редица наруше-
ния при сблъсъка си с Иванов, но не и 
престъпление. В постановлението си 
той посочва, че двама от гардовете вече 
са уволнени от НСО, т.е. понесли са дис-
циплинарна отговорност.

Единственото престъпление, което би 
могло да се разследва, е заплаха заради 
заканата, че лодката на Иванов ще бъде 
спукана, пише прокурорът, цитиран от 
mediapool. Това престъпление обаче не 
се преследва по общия ред от прокура-
турата, а с частна жалба. Затова проку-
рор Кулев отказва да образува дело.

Доган е отседнал в „Росенец“ на 6 юли. 
Три дни по-рано екип на службата бил 
командирован да осигури охраната на 
място. От прокурорското постановле-
ние става ясно, че са

били изпратени 
общо 11 души

Подобна информация за броя на ох-
ранителите, които пазят Доган, се отказ-
ва от НСО години наред под предлог, че 
е класифицирана.

Едно от явните нарушения на служи-
телите на НСО е, че не са се легитими-
рали. Христо Иванов и съпартийците 
му настояваха многократно за това, тъй 
като по закон държавните гардове имат 
такова задължение. Въпреки това нито 
един не го направи. Вместо това гардо-

вете ги блъскаха с обяснението, че се на-
мират в частен имот.

„По време на инцидента никой от при-
съствалите на място служители на НСО 
не се е представил, нито се е легитими-
рал по какъвто и да е начин като служи-
тел от НСО. 

Всички били облечени цивилно – с те-
ниски и къси панталони, и без каквито 
и да било отличителни знаци, които мо-
гат да наведат на извода, че са служите-
ли на НСО“, пише прокурорът. Въпреки 
че те са блъскали тримата политици и са 
им се заканвали, престъпление не е из-
вършено, смята той.

На първо място, не може да се говори 
за хулиганство. Обратното, гардовете са 
се опитали да предотвратят влизане в 
охраняем обект. Решението за действия-
та им било взето, защото шефът на екипа 
се заблудил, че плажът е частна собстве-
ност. Но преценката му била грешна, за-
щото между различните по собственост 
имоти нямало ясна граница.

Няма и злоупотреба с власт от страна 
на служителите, защото не са настъпили 
вредни последици от действията им.

Гардовете на Доган няма да бъдат 
разследвани за сблъсъка при „Росенец“
XСпоред прокуратурата те са извършили множество нарушения, но не и престъпления
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https://lionbg.net/
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НИКОЛЕТА АТАНАСОВА
„Дойче Веле“

Ч
ас преди началото на пето-
то Велико народно въстание 
след пропускателния пункт 
на полицията на улиците „Съ-
борна“ и „Леге“ срещам въз-

растен мъж с вестници в ръка. Подава 
ми един и казва: „Дошъл съм си от Шве-
ция. Взимам шведска пенсия и сега с тези 
пари пиша и печатам вестник за проте-
стите. Безплатен е, защото хората тук са 
много бедни. Искам обаче да знаят как-
во се случва на площада, защото всички 
са отчаяни и объркани. Днес съм дошъл 
да чуя какво ще говорят евродепутатите. 
После ще разкажа във вестника.“

До БНБ седи оператор с камера. Човек 
му подава листове с текст. Операторът не 
ги взима. Човекът се обръща към мен и 
казва: „Написах стихотворение, озаглаве-
но „Втори терминал". То е за децата, кои-
то ни напускат, защото в управлението на 
държавата няма съвест, чест и морал. Тук 
остават майките им, които сега са с тях на 
протеста, за да не ги изпращат пак от Вто-
ри терминал. Раздавам го на хората без-
платно“.

След час

площадът е пълен
Семейство с две деца казва: „На про-

теста сме от самото начало. Вече губим 
надежда, че ще дочакаме оставки. Бори-
сов говореше, че с протеста някой иска 
да счупи държавата, но в момента той я 
чупи всеки ден с масовото раздаване на 
пари на фона на икономическата криза". 
Друга жена допълва: „Трябва да има на-
дежда. Този плакат е много точен: „Народ, 
който е съпричастен на корупцията, не е 
жертва, а съучастник". Затова сме тук - не 
искаме да сме съучастници. Борисов и Ге-
шев са се вкопчили във властта, но дори 
да не подадат оставка, трябва да знаят, че 
ние ще се борим за честни избори и ще 
сме тук, докато се махнат“.

Хората продължават да се събират. На 
площада звучат песни, когато организа-
торите съобщават: „Полицаите не про-

пускат студенти, които искат да дойдат 
при нас". Хиляди протестиращи се от-
правят по „Цар Освободител“ към Со-
фийския университет. Викат „Оставка". 
Тромбите, тъпаните и свирките са оглу-
шителни. Енергията внезапно се проме-
ня, хората излъчват решителност и готов-
ност: „Отиваме да вземем студентите от 
лапите на полицията, защото не ги пускат 
на площада при нас“, казва мъж, размах-
ващ българското знаме. Друг го допълва: 
„Аман от непочтеност в тая държава, как 
така няма да ги пускат. Докога тези поли-
цаи, дето бият с боксове и си крият ли-
цата под маски, ще диктуват народната 
воля?“.

Достигаме до улица „Раковски". По-
лицаите са притиснати между хората от 
площада и студентите откъм универси-
тета. Или някой ще отстъпи, или ще има 
бой. Полицията отстъпва и прави място 
на

студентите да се включат 
в протеста

Студентите носят дълъг бял транспа-

рант с надпис „Оставка". Един от тях каз-
ва: „Всички, които ни упрекват, че много 
късно се включваме в протеста, трябва 
да знаят, че ние бяхме тук през цялото 
време, но неорганизирано“.

Стъмва се. Прииждат още хора. Колич-
ките със свирки и знамена предлагат и 
дъждобрани, защото вали. На трибуната 
се качва евродепутатът Иван Синчич от 
Хърватия. Говори за корупцията в Бълга-
рия: „Трябва да продължите вашата битка 
- нищо, че сте уморени“.

Питам го защо е дошъл на протестите. 

„Защото не вярвам в 
управлението на Борисов. 

Не вярвам и на отговорите, които даде 
прокурорът Гешев пред ЕК.“ Според него 
въпреки декларациите на главния про-
курор Гешев за победи срещу корупци-
ята, на практика няма никакви значими 
резултати. „На думи тези декларации зву-
чат добре, но са изпразнени от съдър-
жание. Не виждаме изпратени в затвора 
по важни дела в България. Това ме кара 
да мисля, че той не казва истината. Зато-

ва не спирайте да протестирате. Освобо-
дете медиите от зависимости и задължи-
телно гласувайте, това е единственият 
начин да се справите с това управление.“

Влизам сред протестиращите, които си 
говорят:

Тази нощ няма да бият
защото сред нас има евродепутати". Ар-
ман Бабикян, един от организаторите на 
протеста, тръгва към БНТ, където ще гос-
тува в „Панорама". Казва ми: „Те отдавна 
са забравили, че това е обществена, а не 
държавна телевизия“.

Малко преди началото на „Панора-
ма“ пред сградата на БНТ има около 20 
души. Вали проливен дъжд. Звучи „Let It 
Be".Организаторите на „Гражданската Па-
норама“ са под шатра, пред входа на те-
левизията. Говорят си: „Не вярвам, че със 
следващите избори ще се реши нещо, 
защото явно оставки няма да има и из-
борите няма да са честни. Вече нямаме 
илюзии, че с едни избори ще се свърши. 
Сигурно другото лято ще сме пак на ули-
цата“.

X „Вече губим надежда, че ще дочакаме оставки“, казват демонстранти

100 дни протест. „Сигурно другото 
лято пак ще сме на улицата“

Сн.: „Дойче Веле“

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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В 
Трир започна един от най-го-
лемите процеси в Германия 
срещу организирани кибер-
престъпления. Осемте под-
съдими, сред които и един 

българин, са заподозрени, че са обслуж-
вали нелегални сайтове, включително в 
даркнет, и биха могли да бъдат смятани 
за съучастници в престъпленията.

Българинът е бил сред системните ад-
министратори.

Прокуратурата обвинява задържа-
ните в опит за компютърен саботаж и 
връзка с над 249 000 престъпления. По-
конкретно става дума за възлизащи на 
милиони сделки за продажба на нарко-
тици, за кибератаки, разпространяване 
на детска порнография и фалшифици-
ране на пари и документи за самолич-
ност, пише „Дойче веле“.

В бившия бункер на Бундесвера в град 
Трабен-Трарбах (с пет подземни етажа) 
подсъдимите организирали нелегален

изчислителен център 
с над 400 сървъра

открит от правоохранителните органи 
преди година след пет години разслед-

вания. Бандата е била оглавявана от 
60-годишен нидерландец, който купил 
бункера през 2013-а година и го превър-
нал в импровизиран изчислителен цен-
тър, наречен „Кибербункер". Основният 
въпрос, който ще се разисква по време 
на процеса, е дали подсъдимите са зна-
ели за престъпната дейност на свои-

те клиенти - собственици на нелегални 
сайтове. Тъй като само по себе си създа-
ването на център за обработка на данни 
за поддържането на нелегални сайтове 
не се смята за престъпление.

За първи път вниманието на съда е 
обърнато не към престъпниците, осъ-
ществявали сделките си в даркнет, а към 
тези, които са създали условията за из-
вършване на тези сделки. „Това е първи-
ят процес с такъв характер“, казва глав-
ният прокурор Йорг Ангерер от отдела 
за киберпрестъпления към прокурату-
рата в Кобленц.

XЗадържаните са обвинени в компютърен саботаж и връзка с над 249 000 престъпления

Делото „Кибербункер“: Българин сред 
подсъдимите за сделки за милиони

Основният обвиняем в процеса седи между 
адвокатите си. 

Сн.: SWR
Бившият бункер 

https://www.skyexpressinc.com
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Драматичната история на изчез-
налия дупничанин Янек Ми-
ланов стигна до Франция, къ-
дето бе описана подробно от 
френския авторитетен всеки-

дневник „Льо Монд". Материалът за най-
вероятното отвличане на 43-годишния 
мъж за часове е разпространен в десет-
ки чужди сайтове, включително в бивши 
френски колонии, сред които Мадагас-
кар.

Текстът е със заглавие „В България - 
един брат срещу подземния свят". В него 
братът на издирвания дупничанин – Ма-
рио, споделя убеждението си, че Янек е 
отвлечен от местен мафиот и е в неиз-
вестност от 31 юли. Тогава Янек се вижда 
с бившия гард на мафиотите Братя Гале-
ви - Васил Капланов-Каплата. Между два-
мата имало конфликт заради връзка на 
Янек с жената на Каплата. Заподозреният 
Капланов е прибран

в ареста с голямо 
закъснение

и естествено отрича да има нещо общо с 
изчезването на Янек. Каплата е с обвине-
ния - за незаконни боеприпаси и запла-
ха за убийство към дупничанин, коменти-
рал в мрежата случая с Янек.

„Марио премества небето и земята, 
за да намери брат си. Неговата борба 
разкрива влиянието на организираната 
престъпност върху обществото“, пише 
„Льо Монд“, цитиран от „България днес“. 
Френският вестник пояснява, че Янек от 
17 години работел във Франция, а преди 
една - основал своя фирма за реновира-
не на жилища.

„Роднини описват Янек като очарова-
телен и дискретен мъж, които е отвле-
чен на 31 юли от ревнив мафиот. Случаят 
му се превърна в национален скандал в 
България, в момента разтърсена от голя-
ма протестна вълна срещу мафията и ко-
рупцията“, пише „Льо Монд“.

„Брат ми е съвършено мирен българ-
ски гражданин, който беше отвлечен, без 
полицията да реагира достатъчно бързо. 
Той се превърна в символ “, обяснява Ма-
рио, пушейки цигара след цигара пред 
блока в комунистически стил, където се 

намира апартаментът на Янек в Дупница.

Град под хватката 
на мафията

Разположен на час път с кола южно от 
София, този окаян град е известен като 
българската столица на употребявани 
автомобили и най-вече с това, че е под-
ложен на мафиотска хватка, която от го-
дини тласка жителите му да мълчат. Или 
да избягат“, пише „Льо Монд“.

„Не обичам много да се връщам тук, но 

Янек винаги е оценявал околната при-
рода“, казва Марио, който в началото на 
август пристига от Лондон, където жи-
вее, готов да „направи всичко“, за да на-
мери брат си". Марио допълва, че са били 
нарязани гумите на колата на Янек, а по 
прозорците му е стреляно. Дни преди да 
изчезне, получил снимка на гроба на ро-
дителите си.

Марио упреква полицията, че не си е 
свършила работата по издирването на 
брат му. Той обвинява местния полицей-
ски шеф, който е на служба от десет го-
дини, че е „корумпиран". Изданието отбе-
лязва, че всъщност е трябвало Марио да 
вдигне шум,

за да се размърдат 
разследващите

През август той създава страница във 
Facebook - „Къде е Янек?". Събира нацио-
налните медии и организира шествие, 
което събра няколкостотин души, което 
е безпрецедентно за Дупница.

„Историята може бързо да се превър-
не в символ на хватката на мафията вър-
ху тази държава, считана за най-корум-
пираната в Европейския съюз“, пише 
„Льо Монд“.

В материала се разказва и за протеста 
пред полицията в Дупница, събрал шепа 
хора. Пред тях излиза шефът на местната 
полиция, „за да им каже, че няма да отго-
вори на нито един от въпросите им“.

За да предизвика вниманието на раз-
следващите и в опит да намери следа от 
брат си, Марио Миланов поиска среща с 
главния прокурор Иван Гешев. След раз-
говора им в края на август, месец след из-
чезването на Янек, бяха предприети мно-
жество специализирани операции по 
издирването на младия мъж, но всички 
безуспешни.

А хората в Дупница са категорични, че 
липсата на бърза реакция на разследва-
щите е една от причините по случая още 
да няма развръзка.

„Льо Монд“: Случаят „Янек“ – 
хватката на мафията в BG

XМарио премества небето и земята, за да намери 
брат си, пише френският вестник за брата на Янек

Янек Миланов

Марио Миланов 

Сн.: Николай Дойчинов за „Льо Монд“

Бившият гард на мафиотите Братя Галеви - Васил 
Капланов-Каплата. 

Сн.: Tra�cnews

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

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

7,5 по Рихтер разцепи 
земята в Аляска

Мощен трус от 7,5 по Рихтер удари 
Аляска в понеделник. Пропадна-
ли и нацепени пътища останаха 

след земетресението, последвано от ня-
колко силни вторични труса. Властите не 
обявиха данни за жертви на природното 
бедствие. Земетресението е ударило мал-
ко след 13 ч. в понеделник. Епицентърът е 
бил на 94 км югоизточно от село Санд Пойнт, където живеят около 1000 души. Ог-
нището е локализирано на дълбочина 41 км.

Флорида би всички рекорди 
по ранно гласуване

Поне 350 хиляди бюлетини са пода-
дени в първия ден на ранното гла-
суване във Флорида, чупейки всич-

ки предишни рекорди, съобщи Politico. 
На същия ден през 2016 г. бяха пуснати 
291 хиляди бюлетини. Масово е гласува-
нето и по пощата в щата – с 2.5 милиона 
изпратени досега бюлетини, което е по-
вече от 20% от всички гласове на прези-

дентските избори през 2016 г. Демократите водят с 450 хиляди гласа от бюлети-
ните по пощата, но републиканците смятат, че ще ги изпреварят с гласуването на 
3 ноември.

Тръмп с тест за COVID-19 
преди дебата с Байдън
Президент Доналд Тръмп обяви, че 

ще си направи тест за коронавирус 
преди следващия президентски 

дебат с кандидата на демократите Джо 
Байдън. „Да, разбира се, нямам никакъв 
проблем“ да го направя, каза президен-
тът, попитан дали ще си направи тест пре-
ди дебатите в Нашвил. Дали обаче Тръмп 
ще го направи, не стана ясно. В началото 
на октомври, дни след първия телевизионен дебат с Байдън, Тръмп и съпругата 
му дадоха положителни проби за коронавирус. Вторият дебат бе отложен, защо-
то президентът отказа да е виртуален.

Президентът за Фаучи и 
други лекари: Те са идиоти

Ядосан и на моменти говорейки от-
кровени неистини, президентът До-
налд Тръмп заяви, че на хората вече 

им е писнало да слушат за смъртоносна-
та пандемия, която е убила повече от 215 
000 американци, и нарече д-р Антъни 
Фаучи „бедствие“. Тръмп нарече главния 
епидемиолог и други здравни служители 

„идиоти“ и заяви, че страната е готова да се справи с пандемията, въпреки че ле-
карите от цялата страна предупреждават, че най-страшното тепърва предстои. 
Президентът представи и мерките, предлагани от неговата администрация за 
смекчаване на разпространението на болестта.

Жена ще бъде екзекутирана 
в САЩ за първи път от 70 г.
Министерството на правосъ-

дието насрочи федерална ек-
зекуция на затворничка, коя-

то е осъдена за убийство на бременна 
жена, разрязване и отвличане на бебе-
то от утробата й. Лиза Монтгомъри ще 
бъде първата жена, която ще бъде екзе-
кутирана от близо 70 години, след като 
смъртната й присъда бъде изпълнена на 
8 декември в американския затвор в Тере Хаут, Индиана. Монтгомъри е призната 
за виновна за убийството на Боби Джо Стинет през декември 2004 г.

US ТЕЛЕГРАФ

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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А
мерика отбелязва ръст на 
новорегистрираните безра-
ботни, както и на цените на 
някои хранителни продукти.

Броят на американците, 
които са подали нови заявления за по-
мощи при безработица, неочаквано 
е нараснал в началото на октомври, 
което може да засили опасенията, че 
пандемията от COVID-19 нанася трай-
ни щети на трудовия пазар, анализира 
Ройтерс.

Първоначалните заявления за помо-
щи при безработица са достигнали се-
зонни изгладено равнище от 898 хил. за 
седмицата до 10 октомври спрямо 845 
хил. предходната седмица, съобщи ми-
нистерството на труда.

Слабият трудов пазар и последвали-
те от това затруднения за икономиката 
са големи препятствия пред шансовете 
на президента Доналд Тръмп да получи 
втори мандат в Белия дом, когато аме-
риканците отидат до урните на 3 ноем-
ври.

За седемте месеца от началото на 
пандемията в САЩ заявленията оста-
ват доста

над връхната си точка
от 665 хил. по време на световната фи-

нансова криза от 2007 до 2009 г., но все 
пак са под рекорда от 6,867 млн. през 
март. Около 3,8 млн. души са загубили 
за постоянно работата си през септем-
ври, а други 2,4 млн. са безработни от 
над шест месеца.

Белият дом и Конгресът не успяват да 
договорят нов спасителен пакет за ком-
паниите и безработните, така че е веро-

ятно заявленията да останат на високо 
равнище. Десетки хиляди служители в 
авиационната индустрия са пуснати в 
принудителен отпуск. Щатските и мест-
ните бюджети бяха смазани от панде-
мията и се стига до съкращения, кои-
то се очаква да ескалират без помощ от 
федералното правителство.

Високата безработица и ръстът на 
новите случаи на коронавирус в САЩ 
застрашават възстановяването на ико-
номиката от рецесията, която започна 
през февруари.

Макар че икономическата дейност 
отбеляза скок през третото тримесечие 
благодарение на фискалните стимули, 
упорито високото равнище на заявле-
нията за безработица показва, че инер-
цията се забавя в началото на четвърто-
то тримесечие, пише Bloomberg.

Очаква се брутният вътрешен про-
дукт на страната да е нараснал с над 
32% на годишна основа през трето-
то тримесечие. Икономиката се сви с 
31,4% през второто тримесечие, което 
беше най-големият спад от началото на 
воденето на статистика през 1947 г. Оч-
акванията за четвъртото тримесечие са 
понижени до 2,5% спрямо темп от над 

10%, прогнозиран по-рано.
Междувременно САЩ отчитат и ръст 

на цените на едро. Те скочиха с 0,4% 
през септември, след като

разходите за храна 
се увеличиха

до най-високото си ниво от май, съоб-
щи Trading Economics.

От Департамента по труда инфор-
мираха миналата седмица, че септем-
врийското увеличение на индекса на 
производствените цени, който измерва 
инфлацията, преди да достигне до по-
требителя, следва ръста от 0,3% през 
август и скока от 0,6% през юли, което 
беше най-голямото месечно увеличе-
ние от края на 2018 г.

Покачването с 0,4% през септември 
надмина очакванията на икономистите 
и отразява ръста от 1,2% на разходите 
за храна, което е най-рязкото покачва-
не след големия скок от 5,6% през май, 
когато спирането на някои заводи пре-
дизвика недостиг.

През септември цените на енергията 
паднаха за втори месец, като се пони-
жиха с 0,3% спрямо спада от 0,1% през 
август.

XСлабият трудов пазар е голямо препятствие пред преизбирането на Тръмп

В САЩ: Скок на цените за храна, 
ръст и на безработните

Снимки: Bloomberg

https://cabinetleader.com/
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Б
роят на заразените с коро-
навирус по света не спира да 
нараства. В Европа това става 
драматично – ежедневно па-
дат национални антирекорди. 

В България броят на заразените скочи 
до над 1000 случая дневно, а загинали-
те вече са над 20 за 24 часа. Редица дър-
жави въвеждат строги мерки за огра-
ничаване на обществения живот, за да 
предотвратят разпространението на 
пандемията, което би поставило здрав-
ните им системи на тежко изпитание. В 
Германия районите, в които се отбеляз-
ва сериозен ръст на заразени, ще трябва 
да преустановят нощния живот, да въве-
дат допълнителни правила за носенето 
на маски и да ограничат частните съби-
рания. Целта е да се предотврати вто-
ри локдаун, обясни канцлерката Ангела 
Меркел. Франция обаче вече обяви из-
вънредно положение и въведе вечерен 
час в големите градове. А Нидерландия, 
която при първата вълна на COVID-19 в 
Европа успя да запази до голяма степен 
нормалното ежедневие на гражданите 
си, се принуди този път също да въведе 
сериозни мерки - затвори заведенията и 

забрани големите събирания, разказва 
„Дойче веле“.

Какво става 
в Източна Европа?

Чехия беше първата голяма държава 
в Европа, която въведе задължителното 
носене на маски и блокира обществения 
живот, припомня „Ди велт". Полша също 
ограничи социалните контакти и затво-
ри границите много преди Германия да 

постигне консенсус за мерките, които 
трябва да бъдат наложени. Тежките огра-
ничения и бързата реакция позволиха 
на Хърватия през лятото да се реклами-
ра като дестинация, която предлага си-
гурен туризъм в условията на пандемия. 
И докато решителните действия доведо-
ха до овладяване на първата вълна от 
пандемията, сега статистиката сочи, че 
съществува реална опасност източните 
държави да изгубят контрол.

Причините са, че първоначалните ус-
пехи в ограничаването на разпростра-
нението на COVID-19 в първата поло-
вина на годината доведоха както до 
безгрижие през лятото, така и до серио-
зен отпор срещу мерките заради тежко 
пострадалите икономики, обяснява „Ди 
велт“.

Може ли да стане по-лошо?
Някои от държавите, които бяха теж-

ко засегнати от коронавируса в начало-
то, са заплашени от още по-голямо бед-
ствие в края на годината. Социалните 
контакти във Франция, Испания и Вели-
кобритания бяха сериозно ограничени. 
След отпускането на мерките се стиг-
на до обратен ефект - хората решиха да 
се възползват максимално от възмож-
ността отново да се срещат. Изолацията 
удари тежко икономиката. Затова пра-
вителствата са много предпазливи към 
налагането на втори локдаун, въпреки 
че броят на новите случаи там в момента 
надминава тези през първата половина 
на годината.

Възможността за реакция е ограни-
чена от политическите и обществени-
те специфики. В Белгия например фе-
дералната структура и разделението на 
държавата правят по-строгата политика 
невъзможна. В Нидерландия пък дълго-
годишната либерална традиция наложи 
поставянето на акцент върху личната от-
говорност, а не нормативното въвежда-
не на рестрикции. И докато при първата 
вълна тази стратегия сякаш проработи, 
при втората ситуацията може да излезе 
извън контрол. Затова премиерът Марк 
Рюте беше принуден да въведе първите 
по-строги мерки.

Някои извлякоха 
поуки от съседите

Италия беше първата европей-
ска държава, която беше тежко ударе-
на от COVID-19. Кадрите на препълне-

ни болници достигнаха до цял свят и 
провокираха много лидери да въведат 
превантивни мерки, за да не се повто-
ри италианският сценарий. В Австрия и 
Швейцария вирусът доведе до по-мал-
ко жертви, защото двете страни следиха 
случващото се в Италия и взеха съответ-
ните решения. По-своевременно от съ-
седите си реагираха и Португалия, и Ир-
ландия. Активното младо население на 
столиците Виена, Лисабон, Копенхаген 
и Дъблин сега се превръща в сериозен 
носител на заразата, защото компенсира 
социалните контакти, от които бе лише-
но в първите месеци на пандемията.

Локдаунът е твърде скъп
Могат ли държавите да си позволят 

втори локдаун? Въпросът е спорен, дори 
когато засяга най-богатите държави в 
Европа. „Нямаме парите за това“, заяви 
швейцарският финансов министър Ули 
Маурер.

„Примерните“ държави като Герма-
ния също са изправени пред изпита-
ние. Федералната република държеше 
пандемията под контрол, но на 15-и ок-
томври регистрира най-много заболели 
в един ден от появата на вируса насам. 
Северните страни като Норвегия и Фин-
ландия имаха преимуществото, че са от-
далечени от Италия, и имаха повече вре-
ме да реагират подобаващо. Освен това 
в тях работата вкъщи и дигиталното об-
разование са далеч по-разпространени 
и развити, отколкото на юг. Слабата гъс-
тота на населението в двете държави за-
ради географските им особености им по-
могна да ограничат разпространението 
на пандемията.

Изненадващо за мнозина, Гърция 
също попада в категорията „държави за 
пример". Атина наложи мерки и отмени 
масовите празненства още през февру-
ари, докато Германия спокойно отпраз-
нува карнавала. Гърция сякаш компен-
сира това, което й липсваше по време на 
дълговата криза: дисциплина и доверие 
в управляващите.

Ще се окаже ли 
права Швеция?

Швеция избра свой собствен път, по 
който отговори на пандемията. Магази-
ните и училищата останаха отворени, а 
управляващите се довериха на личната 
отговорност на своите граждани. Дали 
тази стратегия е била успешна, все още 
е спорно. Едно е ясно - Швеция е сред 
държавите, в които смъртността е най-
висока. В отговор на сериозната крити-
ка, която получи, Стокхолм все пак огра-
ничи големите тържества, а преди дни 
стана ясно, че е възможно да се предаде 
и да прибегне до строгите рестрикции, 
с които жителите на другите европейски 
държави вече се сблъскаха. Кривата на 
заразяванията в Швеция е по-различна 
от тази в останалите държави. В момен-
та тя нараства бавно и дори незначител-
но, ако се съпостави с други страни в Ев-
ропа. Германия вече не категоризира 
скандинавската държава като рискова. 
Изглежда сякаш Швеция успя да овла-
дее пандемията, обобщава „Ди велт“.

Борбата с коронавируса: 
Отличници и двойкаджии
XЕдин анализ, който доказва, че едни страни се справят по-добре от други

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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С
АЩ отбелязаха нови рекорди 
по новозаразени с коронави-
рус. В петък бе съобщено, че 
позитивните тестове само за 
денонощие в страната са над 

62 000. Това е най-високият ръст от 31 
юли, когато са регистрирани 66 000 слу-
чая в рамките на 24 часа.

Броят на потвърдените случаи в САЩ 
от началото на пандемията вече над-
хвърли 8 милиона - 8 154 206. Смърт-
ните случаи според университета 
„Джон Хопкинс“ вече са 219 669. За оз-
дравели в САЩ се считат 5 457 684 спо-
ред Worldometers, но 3 234 138 според 
„Джонс Хопкинс“.

На 18 октомври има 44 941 нови слу-
чая според Worldometers, т.е. по-малко 
на дневна база. Има обаче изрично уточ-
нение от 2 септември – вече се съобща-
ват потвърдените случаи с COVID-19 
според PCR тест и със специфичен кон-
такт с доказан случай на COVID-19 или 
доказан клъстер, като установените слу-
чаи с бързи тестове за антитела не вли-
зат в бройката – те отиват в категория 
„вероятни, за оценка“, а смъртните слу-
чаи се броят след патологична оценка. 

Досега се съобщаваха само PCR тесто-
вете.

На този фон главният епидемиолог на 
САЩ д-р Антъни Фаучи призова амери-
канците да преразгледат плановете си 
за събирания по повод Деня на благо-
дарността.

Традиционните срещи по този повод

са сериозен риск
за разпространение на вируса, каза той 
пред телевизия CBS News. В този слу-
чай американците ще трябва да избират 
между семейните събирания и своята и 
на останалите сигурност.

За съжаление, това е риск, каза Фау-
чи – пристигат хора от места извън на-
селеното място, събират се в затворени 
помещения, не знаете какъв е здравни-
ят им статус.

Въпреки че не е имало рязко нараства-
не на процента на заразените и хоспита-
лизираните във всички щати, в много от 
тях е регистриран скок и дори рекорд. 
На въпрос как ще изглежда лично него-
вият Ден на благодарността, д-р Фаучи 
заяви, че ще бъде „много по-различен“. 
„Бих искал да го прекарам с децата си, 

но те са в три различни щата. За да стиг-
нат дотук, всички трябва да отидат пър-
во на летището, да се качат в самолета, 
да ползват обществен транспорт. Сами-

те те заради загрижеността си към мен 
и моята възраст решиха да не се връщат 
у дома за Деня на благодарността“, каза 
епидемиологът, цитиран от БГНЕС.

Сн.: БТА

САЩ с нови COVID-рекорди. 
Заразените надхвърлиха 8 млн.
XД-р Антъни Фаучи: Плановете за Деня на благодарността да се преразгледат

https://elgintruckrepair.net/
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М
лада и красива, тя рядко 
дава интервюта, но успя-
ва да лавира между ин-
тригите в Белия дом, така 
че да стои непоколебимо 

въпреки голямото текучество там. И ма-
кар и да е винаги в сянка, тя е неизменно 
до президента Доналд Тръмп – в Китай, 
Русия, при избиратели или при папата.

Тя се казва Хоуп Хикс, бивш директор 
по комуникациите в Белия дом, а сега 
политически съветник на държавния 
глава. И макар извън стените на инсти-
туцията да се опитва да е невидима, въ-
тре привлича вниманието със стилното 
си облекло, елегантната прическа и уве-
рената походка, която е запазила от го-
дините си на работа като модел.

През последната седмица около кра-
сивата 32-годишна Хоуп Хикс се вдигна 
силен медиен шум, след като стана ясно, 
че именно тя най-вероятно е заразила 
Доналд Тръмп и съпругата му Мелания с 
коронавирус. Появи се и видео, в което

Хоуп целува Тръмп 
по бузата

за довиждане и докосва ръката му, раз-
казва „168 часа“. Кадрите, които имат за 
цел да покажат близостта между двама-
та, са от 2018 година.

Съветничката на президента дава по-
ложителна проба за COVID-19 само ден 
след като е придружавала държавния 
глава по време на един от най-важните 
му предизборни дебати. Същата седми-
ца Хикс е пътувала няколко пъти с пре-
зидента в „Еър форс 1". Тя е прекарала 
вируса без симптоми, а Доналд Тръмп 
влезе за кратко в болница, след което 
излезе и заяви пред целия свят, че се 
чувства страхотно и е готов за следва-
щите предизборни дебати.

„Не се страхувайте от вируса. Ние ще 
го победим. Ние имаме най-доброто ме-
дицинско оборудване, най-добрите ле-
карства. Не му позволявайте да се раз-
порежда с живота ви, излизайте навън, 
бъдете внимателни“, казва във виде-
опослание президентът след излизане 
от болницата.

Хикс е един от най-доверените му 
хора в Белия дом. Според близки до дър-
жавния глава тя е от малкото служители, 
които никога не биха предали президен-
та. А сп. „Политико“ я определя като ис-
тински приближена до семейството.

ВВС пък коментира, че Хикс е една от 
оцелелите във въртележката от интри-
ги, която обхвана Белия дом при Тръмп 
и коства постовете на много хора, вклю-
чително на трима директори на комуни-
кациите.

Още през предизборната кампания на 
Доналд Тръмп Хоуп Хикс показа, че ма-
кар и млада, има опит и знае как да про-
веде успешно кампанията му. Тя беше 
един от важните хора в сянка около пре-

зидента. Винаги е до него при много зна-
кови подписвания на документи, интер-
вюта и дори влиза в спор с журналисти, 
за да спаси имиджа на шефа си.

Младата и красива Хоуп Хикс е родена 
в заможно семейство, а баща й е специа-
лист по публични комуникации, като за-
ема висши постове, включително ръко-
води PR на Националната футболна лига.

Като ученичка Хоуп е била една от 
най-популярните девойки в училището 
си, а красотата й я отвежда на модния 
подиум, където прекарва няколко годи-
ни.

Девойката е стигала до страниците на 
Sports Illustrated, а

снимките й 
по бански костюми

и до днес обикалят редица издания. 
Като модел е участвала в няколко ре-
вюта на дизайнера Ралф Лорън. Когато 
е на 17 години, се снима за корицата на 
книгата The it girl, чиято история е откло-
нение от сюжета на популярния сериал 
Gossip girl.

Красивата американка се е пробвала 
и в киното като актриса, но успява да на-
мери само статични роли и се отказва.

Макар работата й като модел да е ус-
пешна, в един момент Хоуп Хикс извед-
нъж решава, че е време да смени пътя 
и да поеме в коренно различна посо-
ка. Всичко се променя след срещата й с 
Иванка Тръмп.

Двете се запознават в Ню Йорк, а кога-
то прочутата наследничка наема Хоуп да 
популяризира модната й линия, Иванка 
я запознава с останалите от фамилията. 
Тръмп моментално я „открадва“ и я взе-
ма на работа във фондацията си. Хоуп 
дори се мести да живее в неговата сгра-
да „Тръмп тауър“ в Ню Йорк.

Тя се грижи за имиджа на президен-
та от 2012 г., участва и в предизборната 
му кампания. След като той печели пос-
та, моментално е назначена за директор 
стратегически комуникации.

„Хоуп винаги има добра преценка. Тя 
често дава съвети, но го прави дискрет-
но и мило по начин, по който даже не из-
глеждат съвети“, казва Тръмп за нея.

Мнозина смятат, че зад много от ста-
тусите на Тръмп в Туитър седи именно 
Хоуп, защото

двамата са почти 
постоянно заедно

Самият президент, който галено я на-
рича „Хоупстър“ и „Хоупи“, я убеждава да 
се занимава с политическите му дела и 
ролята й в президентството определено 
е съществена.

През 2018 г. имиджмейкърката нео-
чаквано подава оставка и напуска Бе-
лия дом. Тя си тръгва ден след закрито 
изслушване пред Конгреса в рамките на 
проучване за руска намеса в президент-
ската надпревара през 2016 г. Името на 
красавицата се появява често покрай 
разследването за руска връзка в мани-
пулиране на изборите, които избраха 
Доналд Тръмп за президент.

Мести се за чудовищна заплата в ме-
дийния гигант FOX, където е едновре-
менно вицепрезидент и директор ко-
муникации. Тръмп обаче успява да си я 
върне обратно през март и Хоуп отново 
е назначена в Белия дом. Този път като 
старши съветник на Тръмп и архитект 
на мирния план на администрацията за 
Близкия изток.

Хикс не дава интервюта, не застава 
пред камерата и винаги стои на крачка 
встрани от основния център на внима-
нието - Тръмп. Единственият случай, в 
който дава съгласие за разговор за себе 
си, е за репортера на GQ Оливия Нуци. 
Съгласява се да говори при едно усло-
вие - Тръмп да присъства по време на 
цялото интервю.

Така пред погледа на работодателя си 
Хикс разказва за себе си и за президент-
ската кампания.

Хикс признава, че преди включване-
то си в екипа на Тръмп не е имала поли-
тически опит. Определя се като „безпри-
страстна републиканка“, която дори не е 
помагала като доброволка в предизбор-
ните щабове, и без никакъв опит да ръ-
ководи цяла кампания на кандидат.

Макар и тиха и спокойна на вид,

Хоуп е способна 
да охули всеки

който си позволява да критикува ней-
ния работодател.

Съветничката не е омъжена и няма 
приятел, поне доколкото е известно. Ус-
пява да опази личния си живот, като е 
заключила профилите си във фейсбук 
и инстаграм. Според слуховете по вре-
ме на първата президентска кампания 
е скъсала с гаджето си след 6-годишна 
връзка.

Причината за това е, че Хоуп се е отда-
ла изцяло на работата си и така е остави-
ла любовта на втори план. Или поне това 
е версията на майка й, която се оплака 
пред списание „Вог“, че щерка й е затру-
пана от нови и нови задължения, заради 
които вече няма личен живот.

Красавицата до Тръмп,  
която го зарази с COVID-19
XТя е един от най-доверените му хора в Белия дом

Сн.: БТА

Сн.: БТА

Кадър на Ройтерс от 2018 година.
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Здравей, Ангел! В последните 6-7 го-
дини следя с интерес твоите финансо-
ви статии и през годините сме диску-
тирали различни финансови концепти, 
които са имали връзка с моята ситуа-
ция, за което ти благодаря.

Днес искам да те попитам за 
стратегия, чрез която да заку-
пя нов дом. Вече доста годи-
ни живея под наем и мисля, 
че е време да закупя имот, в 

който да живея. Събрал съм добра сума 
в спестявания, които стоят в банката, и 
мисля, че ако ги вложа и купя апарта-
мент в брой, ще е добра инвестиция за 
мен. Какво е твоето мнение, има ли друг 
по-добър начин да подходя в тази ситу-
ация?

Здравей и ти благодаря за хубавия въ-
прос, който съм сигурен и че други хора, 
които четат статиите, си задават поняко-
га. Оценявам доверието ти и шанса, кой-
то ми даваш да споделя моите лични на-
блюдения и потенциална стратегия.

Ако съм на твое място, не бих закупил 
този имот в брой, използвайки всички 
или почти всички пари, които си спестил 
за последните години, заключвайки дос-
тъпа до тях в един имот. Но това, което 
определено препоръчвам, е да платиш 
поне 20% от стойността на това жилище 
и да финансираш

останалата част 
чрез 15-годишен заем

Сега ще ти обясня защо.
В момента лихвените проценти са на 

рекордно ниски нива и можеш да затво-
риш 15-годишен заем на 2.5-3% годиш-
на лихва за този период. Плащайки 20% 
от заема в кеш, ти ще избегнеш PMI за-
страховката, която банката ще ти нало-
жи, за да застрахова себе си, в случай че 
спреш да плащаш заема по някое вре-
ме. След като ти си сложил поне 20%, те 
„залагат главата“ си само за останалите 
80% и следователно техният риск при 
твой банкрут или просто спиране об-
служването на заема е драстично нама-
лен, защото те могат да вземат поне 80% 
от стойността на имота и да си покрият 
заема, който са ти дали.

От друга страна, защо трябва да затва-
ряш толкова много пари (над $100 000) 
в един имот и да губиш ликвидност на 

тези пари, след като лихвите на заемите 
са толкова ниски в момента. Ако платиш 
имот в брой, ти не можеш да използваш 
тези пари освен ако не го продадеш или 
не вземеш така наречената „Equity Line 
of Credit“, което е пак вид заем срещу 
твоя имот, като вид ипотека. Защо тряб-
ва да си причиняваш тези главоболия, 
след като има по-лесен начин и в също-
то време можеш да оставиш твоите пари 
да работят за теб и да генерират потен-
циално по-големи печалби от това, кое-
то ще ти струва заемът за имота.

Първото нещо, което бих направил на 
твое място, е да си открия ROTH IRA и да 
внасям

по $6000 на година в него
което е лимитът за хора под 50-годишна 
възраст. При средна лихва от 8% в порт-
фолио от фондове с акции на големи 
американски и световни компании (ин-
дексът S&P 500 е дал над 10% годишно 
за последните 30 години) ти би събрал 
около $815,762 на 65, имайки предвид, 
че сега си на 35. За този период ти би 
внесъл $180,000 и разлика между тази 
сума и потенциалните $815,762 е натру-
паната печалба, която не се облага с да-
нъци след 59 ½-годишна възраст, защо-
то е в ROTH IRA.

Говорейки хипотетично, за да илюс-
трирам ясно моята теза, нека кажем, че 
си събрал $100,000 и искаш да използ-
ваш $20,000, за да сложиш към заема 
при закупуването, както ти обясних по-
рано, и финансираш остатъка в следва-
щите 15 години. Това значи, че ти оста-
ват още $80,000 в банката. Нека кажем, 
че заделяш $30,000 от тях за спешни 
нужди и ги оставяш да ги „топи инфла-
цията“ пак в този акаунт, но останалите 
$50,000 ги инвестираме заедно в едно 
добре балансирано портфолио от ак-
ции и ценни книжа, което е сравнително 

консервативно и ни дава само 6% сред-
ногодишно в следващите 15 години, до-
като изплащаш заема.

При средна лихва от 6% на година, 
твоите $50,000 са станали вече малко 
над $122,000 и най-хубавото е, че през 
целите тези 15 години

са били на твое 
разположение

и са работили с по-бързи темпове, от-
колкото е работила лихвата по твоя 
заем, която щеше да спестиш, ако ги 
беше вложил в апартамента, но нямаше 
да имаш достъп до парите и до потенци-
алните печалби, натрупани в тези 15 го-
дини.

Следвайки моята стратегия, след 15 
години ти би имал изплатено жилище и 
пари в брой, които са надскочили удво-
яване на стойността си в този период, и 
можеш да използваш по всяко едно вре-
ме, без да се налага да продаваш твоя 
дом или да взимаш ипотека срещу него-
вата стойност.

Също така, тези $30,000, които оста-
вихме в банката да ги „топи инфлацията“, 
ако ги вземем и се опитаме да ги пред-
пазим поне малко от тази инфлация и 
ги сложим в изключително консервати-
вен общински фонд на средна лихва от 
2% на година (което е много по-добро 
от голямата 0, която банката предлага 
на спестовните акаунти в момента), тези 
пари биха пораснали до $40,486 за пе-
риода от 15 години, в случай, че не сме 
ги пипали, което е перфектният вариант, 
но невинаги е възможно, защото нео-
чаквани ситуации и разходи през годи-
ните могат да изскочат и те трябва да са 
ни под ръка по всяко време.

Някои от вас, уважаеми читатели, мо-
гат да се запитат защо препоръчвам 
15-годишен, а не 30-годишен заем. Ето 
го краткия отговор на този въпрос - при 

30-годишен заем отнема 23 години след 
започване на плащания по заема да из-
равним сумите по главницата и лихва-
та в месечното ни плащане, докато при 
15-годишен заем, на втората година от 
заема, правейки нормални вноски (без 
да слагаме допълнителни пари по глав-
ницата), повечето от вноската отива към 
главницата по заема и по-малко към 
лихвата. Това е още на втората година от 
заема!

Следователно

при 15-годишен заем
ние ще можем да изплатим много пове-
че от дължимия заем за много по-крат-
ко време и в случай, че искаме да про-
дадем имота в по-ранен етап, нашата 
потенциална печалба ще бъде по-голя-
ма, отколкото при 30-годишен заем.

Искрено се надявам, моят подробен 
анализ на тази ситуация да е бил успе-
шен и да е дал още една, по-различна 
гледна точка, на това как да подходим, 
когато купуваме имот, и какви са раз-
личните опции, върху които можем да 
помислим и да анализираме, преди да 
вземем тази важна крачка в нашия жи-
вот. 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

Да платя ли в брой за нов дом?
XВъпроси и отговори от изминалата седмица

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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О
бадиха ми се няколко чи-
татели с въпроса дали да 
послушат съвета на техен 
приятел или роднина. За 
съжаление лоша финансо-

ва информация не идва само от измам-
ници, понякога и любимите ни хора мо-
гат несъзнателно да ни направляват в 
погрешна посока - може би не са добре 
информирани или някой им е дал недо-
бър съвет. Ето защо да знаете какво не 
трябва да правите с парите си е често 
най-големият ви актив. Ще ви дам някол-
ко примера.

„Живеенето под наем 
е загуба на пари.“

Закупуването на дом може, разбира 
се, да бъде разумна инвестиция, особено 
като се имат предвид днешните рекорд-
но ниски лихви по ипотечните кредити. 
Но това не означава, че притежаването 
на собствено жилище е по-добро реше-
ние от живеенето под наем. В някои ра-
йони на страната разходите за притежа-
ване на къща все още са по-високи от 
тези на живеенето под наем. В сметката 
за общите разходи на собственост вина-
ги включвам данъци, поддръжка на имо-
та, такси на жилищната асоциация, ново 
обзавеждане, застраховка - като прави-
ло добавете около и 30% към месечно-
то си ипотечно плащане. И докато цени-
те на домовете се стабилизират в много 
части на Съединените щати, това не оз-
начава, че те изведнъж ще започнат да 
нарастват с бързи темпове.

Ето защо е нужно да си направите вни-
мателно математиката, преди да помис-
лите за закупуване на свой дом. Задайте 
си въпроса: Имате ли някаква представа 

дали в следващите пет до седем години 
няма да се преместите, независимо дали 
за работа, ново начало или нов опит? 
Ако е така, покупката на жилище не е до-
бър избор. Живейте под наем, докато не 
знаете със сигурност, че ще се установи-
те в определен град/район за по-дълго 
(10 и повече години), и просто игнори-
райте всеки, който ви казва, че хвърляте 
пари на вятъра.

Закупуването на

whole life insurance 
e по-добра сделка

Животозастраховането в САЩ има 
многобройни лица, но най-много се 
предлагат два основни продукта: срочна 
застраховка (term life insurance) и застра-
ховка за цял живот (whole life insurance). 
С първия закупувате само застрахов-
ка, а вторият включва компонент на ин-
вестиране, което го прави по-скъп про-
дукт. Разходите за премиите по whole 
life insurance са много по-високи от тази 
на term life insurance. Това би било оп-
равдано, ако получавате голяма инвес-
тициoнна сделка. Но фактите сочат об-
ратното - особено когато се изчислят 
всички вградени такси и комисиони. Ко-

гато купувате whole life insurance, застра-
хователната компания има точно същи-
те административни разходи и заложени 
печалби като и при тerm life insurance. 
Но те не спират дотук. Застрахователят 
ви взема много повече пари. Защо? За-
щото при застраховката за цял живот не 
само плащате цената на застраховката, а 
плащате и на агента да инвестира за вас 
определен процент от парите ви. На тео-
рия приходите от тези инвестиции тряб-
ва да печелят достатъчно, за да платят 
за премиите, които плащате на застра-
хователя. С други думи, след като минат 
определен брой години, застраховката 
плаща за себе си. Не е ли чудесно?

Единственият проблем е, че застра-
хователните компании налагат много 
високи комисиони за инвестиционните 
елементи на whole life insurance и ряд-
ко предвижданите от агента печалби се 
реализират. Да не говорим за много ви-
соките административни разходи, кои-
то трябва да плащате на застрахователя. 
Истината е, че вие може да инвестирате 
тези допълнителни пари чрез евтини-
те брокерски къщи (discount brokerage 
�rms) и те да растат много по-бързо, от-
колкото ако сте закупили застраховка за 

цял живот и плащате на агента да инвес-
тира вместо вас. Whole life insurance не е 
добра инвестиция.

Приходите са лоши
защото разходите са много високи. Мо-
ето лично мнение е, че застраховката 
„Живот“ трябва да бъде единствено за-
страховка, а не инвестиционен продукт. 
Слагайте парите си в 401 (к) или в IRA, 
като инвестирате в евтини борсово тър-
гувани фондове (ETFs) или индексни вза-
имни фондове без комисиони (no load 
index mutual funds).

Единствената причина за закупуване 
на застраховка за цял живот е, защото 
сте толкова богати, че наследниците ви 
ще трябва да плащат огромни данъци, 
когато починете. Облагодетелстваното 
лице (bene�ciary) не плаща никакви да-
нъци върху изплатената му застраховка. 
Според IRS наследниците ви ще трябва 
да плащат данъци, ако авоарите ви над-
вишават $5,340,000 през 2014 г.

Като заключение: не вземайте за чиста 
монета всеки съвет, който чуете. Разуче-
те внимателно всички плюсове и минуси, 
преди да затворите големи суми пари за 
много години.

XЗащо не трябва да вземаме за чиста монета всичко, което чуем

НЕВЕНА  
ГЕОРГИЕВА

nevena.georgieva@bg-voice.com

Финансови съвети, които 
трябва да пренебрегнем

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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С
ъeдинeнитe щaти вce oщe ca 
глoбaлнa дoминaнтнa cилa в 
мнoгo oблacти, включитeлнo 
тexнoлoгии и финaнcи, нo нe e 
яcнo дaли нaй-гoлямaтa икoнo-

микa щe зaпaзи лидepcтвoтo cи, тaкa чe 
дpyгитe cтpaни дa пpoдължaвaт дa ce 
cъoбpaзявaт c нeя. Toвa cтaнa яcнo oт из-
кaзвaния нa eкcпepти пo вpeмe нa Ѕіngа-
роrе Ѕummіt, пишe СNВС.

По време на форума преди няколко сед-
мици тe oбcъдиxa тeмaтa „Cвят бeз лидepи 
и Paздeлeн cвят щe бъдaт Hoвoтo нopмaл-
нo“.

Дeбaтът идвa нa фoнa нa пpoмeнящия ce 
cвeтoвeн peд и oтcтъплeниятa нa CAЩ oт 
paзлични мeждyнapoдни opгaнизaции, в 
кoитo cтpaнaтa гoдини нapeд e билa лидep. 
Meждyвpeмeннo Kитaй вce пoвeчe пpeдиз-
виквa aмepикaнcкoтo гocпoдcтвo нa paз-
лични фpoнтoвe, напомня economic.bg.

Ян Бpeмъp, пpeзидeнт нa кoнcyлтaн-
тcкaтa кoмпaния зa пoлитичecки pиcкoвe 
Еurаѕіа Grоuр, пpoгнoзиpa cвят бeз 
лидepcтвo в oбoзpимo бъдeщe. Toй пoco-
чи, чe

CAЩ вce oщe дoминиpaт
в cвeтoвeн мaщaб – c тexнoлoгични кoм-
пaнии, кoитo cтaвaт вce пo-cилни пo 
вpeмe нa пaндeмиятa, c aмepикaнcкия 
дoлap кaтo ocнoвнa peзepвнa вaлyтa и 
cилнитe aмepикaнcки бaнки.

Ho тъкмo тeзи cилни cтpaни ca и пpи-
чинaтa, пopaди кoятo CAЩ гyби интepeca 
cи дa вoди, cмятa Бpeмъp. Cпopeд нeгo 
eдин cвят бeз лидepи нa пpaктикa нямa дa 
нapaни CAЩ, нo щe yдapи дpyги cтpaни.

„Aмepикaнцитe нямa дa бъдaт cилнo 
зaинтepecoвaни или дa yceтят импyлca дa 
зaпълнят тoзи вaкyyм в близкo бъдeщe, 
тaкa чe вяpвaм, чe щe бъдeм бeз лидepи и 

paздeлeни в oбoзpимo бъдeщe“, смята Бре-
мър.

Bъпpeки тoвa Haйъл Фъpгюcън, cтap-
ши cътpyдник нa Міlbаn Fаmаlу към инcти-
тyтa Xyвъp в Cтaнфopдcкия yнивepcитeт, 
твъpди, чe pъкoвoдcтвoтo нa CAЩ вcъщ-
нocт e „мнoгo aтaкyвaщo“ тaзи гoдинa. Toвa 
cи личи в дeйcтвиятa нa aмepикaнcкия 
Фeдepaлeн peзepв, кoйтo ocигypявa 
финaнcoвo лидepcтвo нacpeд пaндeмич-
нaтa кpизa, кaктo и в тeзи нa Baшингтoн 
пo oтнoшeниe нa oфaнзивaтa cpeщy ки-
тaйcкaтa тexнoлoгичнa кoмпaния Нuаwеі.

Cпopeд нeгo, aкo нe CAЩ, тo дpyг щe 
пpиcтъпи към cвeтoвнo лидepcтвo, зaщoтo 
cвeтът имa нyждa oт вoдaч.

„Cвeтът имa пpиcъщa нyждa oт 
лидepcтвo. Aкo CAЩ нaиcтинa нe мoгaт 
пoвeчe, дa гo пpeдocтaвят, някoй дpyг 
щe гo нaпpaви. Moжe би Kитaй, мoжe би 
– кoй знae – Eвpoпeйcкият cъюз, кoйтo 
ceгa изглeждa имa cвoe coбcтвeнo cилнo 

лидepcтвo в Бepлин и Пapиж“, кoмeнтиpa 
Фъpгюcън.

CAЩ или Kитaй?
Дeбaтът лoгичнo ce фoкycиpa въpxy 

възxoдa нa Kитaй кaтo глoбaлнa cилa и 
oпитa нa cтpaнaтa дa зaпълни пycтoтo 
пpocтpaнcтвo, ocтaвeнo oт CAЩ, щo ce oт-
нacя дo лидepcтвoтo. Eкcпepтитe oбaчe ca 
eдинoдyшни, чe aзиaтcкaтa cилa e дaлeч 
oт тoвa дa игpae вoдeщa poля нa мeж-
дyнapoднaтa cцeнa.

Caмият Kитaй мнoгoкpaтнo e зaявя-
вaл, чe нe ce интepecyвa oт възмoжнocт-
тa дa зaмeни CAЩ или oт тoвa дa изнacя 
идeoлoгиятa cи в cвeтoвeн мaщaб, пocoч-
вa Ян Cюeтoнг, дeкaн нa Инcтитyтa зa мeж-
дyнapoдни oтнoшeния към yнивepcитeтa 
Цинxya.

И вce пaк cъпepничecтвoтo мeждy CAЩ 
и Kитaй мoжe дa пpинyди дpyги дъpжaви 
дa избиpaт cтpaнa. Cпopeд Ян вce пoвeчe 
личи кaк дpyгитe зaпoчвaт дa пoдкpeпят 
пoзициятa нa Kитaй пo икoнoмичecкитe 
въпpocи, a paзчитaт нa CAЩ пo oтнoшeниe 
нa cигypнocттa. Toй пocoчи Cингaпyp, Япo-
ния, Гepмaния и Фpaнция кaтo тaкивa пpи-
мepи.

Hгaйъp Уyдc, дeкaн нa Oкcфopдcкoтo 
пpaвитeлcтвeнo yчилищe Вlаvаtnіk, e 
cъглaceн, чe мoжe дa ce нaлoжи cтpaнитe 
„ceлeктивнo дa cи cътpyдничaт“ или cъc 
CAЩ, или c Kитaй.

Bcъщнocт cъpeвнoвaниeтo мeждy CAЩ 
и Kитaй мoжe дa бъдe възмoжнocт зa пo-
мaлкитe cтpaни дa нacтoявaт зa пpoмeни, 
кoитo биxa иcкaли дa видят в мeждyнapoд-
ни opгaнизaции кaтo Meждyнapoдния 
вaлyтeн фoнд и Cвeтoвнaтa бaнкa, cмя-
тa Уyдc, кoйтo e пpoфecop пo глoбaлнo 
икoнoмичecкo yпpaвлeниe.

C дpyги дyми, зa тpeтитe cтpaни в cвeтa, 
пo-мaлкитe cтpaни, нoвaтa кoнкypeнция 
мeждy Kитaй и CAЩ в тeзи инcтитyции нe 
oзнaчaвa гибeл и мpaк. Toвa oзнaчaвa въз-
мoжнocт зa дpyги дъpжaви дa зaпoчнaт дa 
игpaят cpeщy тeзи cyпepcили и дa нacтoя-
вaт зa пpoмeнитe, кoитo ca иcкaли“, cмятa 
eкcпepтът.

Губи ли светът своя 
лидер Америка?

По време на форума преди няколко сед-
мици тe oбcъдиxa тeмaтa „Cвят бeз лидepи 
и Paздeлeн cвят щe бъдaт Hoвoтo нopмaл-

Дeбaтът идвa нa фoнa нa пpoмeнящия ce 
cвeтoвeн peд и oтcтъплeниятa нa CAЩ oт лидepcтвo в Бepлин и Пapиж“, кoмeнтиpa 

лидер Америка?
XДали най-голямата икономика ще запази силата си, 

така че всички да се съобразяват с нея?

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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Огромно търсене на 
антигрипни ваксини в Канада
Търсенето на антигрипни ваксини 

в Канада е огромно, свидетелст-
ват аптекари и лекари. Кампания-

та по ваксинирането срещу грип в стра-
ната ще започне в следващите седмици. 
Правителството е поръчало 30 процен-
та дози допълнително, за да отговори на 
високото търсене. Тази необичайна го-
дина в Канада е белязана от още една новост - тази есен ще е възможно кана-
дците да си правят ваксинациите и в аптека, където тя може да бъде извършена 
от фармацевт.

Трюдо против комисия срещу 
корупцията

Кабинетът на Джъстин Трюдо, кой-
то е правителство на малцинство-
то, се обяви против създаване-

то на антикорупционна комисия. Тя бе 
поискана от консерваторите миналата 
седмица, за да разследва аферата WE 
Charity - неправителствена организа-
ция, избрана да ръководи канадската 
програма от милиони долари за подкре-

па на студентското доброволчество. Според либералите на Трюдо опозицията 
иска да тласне страната на ръба на предсрочни парламентарни избори.

Полицията в Торонто разкри 
убийство на дете от 1984 г.
Полицията в Торонто идентифи-

цира убиеца на Кристин Джесоп, 
9-годишно момиче, което било 

отвлечено от дома си в Торонто, изнаси-
лено и убито преди 36 години. Според 
източници на Радио Канада Калвин Хув-
ър, който според полицията е извършил 
престъплението, се е самоубил. Уни-
формените не потвърждават информацията, но на пресконференция обявиха, 
че няма престъпление в смъртта му. Хувър, който тогава е бил на 28 г., бил познат 
на семейство Джесоп. Мъжът е умрял през 2015 г., а сега властите са направили 
ДНК анализ и са установили съпричастността му.

Съдиите в Канада на курс  
за сексуалното насилие

Новоназначените федерални съ-
дии в Канада ще бъдат задължени 
да се запишат на обучение по за-

конодателство за сексуалното насилие. 
Това реши Камарата на общините, която 
одобри законопроект в тази насока. Той 
предвижда съдиите, назначени от феде-
ралното правителство, да се запишат на 

обучение за сексуалното насилие, и по-специално за митовете и стереотипите 
около изнасилването, както и за това, че предразсъдъците по раса, пол и други 
социални фактори няма да повлияят на техните решения.

Учениците в Торонто без 
избор дали да учат онлайн
Учениците от началните училища в 

Торонто вече няма да имат избор 
дали да учат от вкъщи или онлайн. 

Това стана ясно след решение на Ок-
ръжния училищен съвет. Първоначално 
бяха обявени три дати, през които деца-
та ще могат да превключват между два-
та варианта през цялата учебна година. 
Само два дни по-рано обаче съветът реши да премахне датата от ноември, за да 
не стресира персонала и учениците. Така вече, който е взел решение да учи дис-
танционно, ще трябва да си седи у дома, който е решил присъствено, ще ходи на 
училище.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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ТОМА ЮРБЕН
Франс прес

В
се повече нюйоркчани си ку-
пуват автомобил, за да избе-
гнат обществения транспорт 
и пандемията, което води до 
бум на пазара на употребява-

ни коли и подкопава надеждите за спра-
вяне със задръстванията в най-големия 
американски метрополитен.

На 35 години, гражданин по душа, 
Жулиен Женесту никога не е притежа-
вал автомобил, нито в Лион, нито в Рим, 
нито в Сан Франциско, нито в Ню Йорк, 
където живее от 5 години.

„Като потребител, да караш автомо-
бил в града е кошмар“, признава той. „За-
дръствания, обикаляш с часове, за да 
намериш място за паркиране. За мен из-
общо не беше практично. Но тук за съ-
жаление става необходимост“.

Затова преди няколко седмици най-
после решил и купил семейна кола от 
сайт за употребявани автомобили.

„Имаме три деца“, казва той. „Да живе-
еш в Ню Йорк, когато нищо не можеш да 
направиш в града, защото всичко е за-
творено... трябва да излезеш“.

Този интернет предприемач замени 
уикендите в Сентрал парк с пътувания 
до Рокауейз, един от плажовете на Ню 
Йорк.

Жулиен не е единственият, стигнал до 
тази идея. Всъщност той беше послед-
ният от неговия приятелски кръг. Нито 
един от тях не беше купувал кола преди 
пандемията.

Индексът Manheim на употребявани-
те превозни средства, който измерва 
промяната на цените в САЩ, достигна 
през август 163,7 абсолютен рекорд, в 
сравнение със 141,3 преди година.

В началото на юни Крис Стилияну, 
продавач на употребявани автомоби-
ли в Бруклин, беше на косъм да свър-
ши изцяло запасите си, нещо, което не 
се беше случвало през 30-годишната му 
кариера.

„Кола, за която плащах 5000 долара 
преди две години“, казва собственикът 

на клона Major Auto Show, „днес плащам 
5500. Същия автомобил, същия модел, в 
същото състояние“.

„Преходен“
„Хората купуваха, просто за да не 

трябва да ползват обществения транс-
порт“, спомня си Крис Стилияну. „Всичко, 
което беше в състояние да бъде прода-
дено, беше купено“.

В магазина за употребявани авто-
мобили A Class Auto Sales в центъра на 
Бруклин Руди Блокър вижда в тази не-
очаквана активност и ефекта от плана 
за подкрепа на икономиката, както и от 
600-те долара, които много безработни 
американци получаваха всяка седмица 
до края на юли.

„Хората се видяха с някакви пари и те 

им пареха в джобовете“, смее се той.
Докато продажбите на употребява-

ни автомобили растяха, новите авто-
мобили не се радваха на същия ефект. 
Въпреки че от юни насам продажбите 
се съживиха, те остават значително по-
ниски спрямо 2019 г. за всички големи 
производители.

„На лизинг трябва да се ангажираш за 
три години. Не искахме да правим това“, 
обяснява Магдалена Серда, епидеми-
оложка, която е купила BMW седан за 
35 000 долара. „А и когато купувате нов 
автомобил, губите толкова пари...“

Тази майка на седемгодишно моми-
ченце твърдо е избрала временното ре-
шение, защото иска да вярва в завръща-
нето на един Ню Йорк, който познават. 
Тя уверява, че ще се радва да се качи от-

ново на метрото.
„Всички очакват, че това ще бъде вре-

менно“, съгласява се Жулиен Женесту. 
„Ако ситуацията се върне към нормал-
ното, мисля, че ние ще се отървем от 
автомобила. Нямам впечатлението, че 
това е нещо окончателно“.

И Жулиен, и Магдалена не използват 
новите си превозни средства през дел-
ничните дни, за разлика от десетките 
хиляди нюйоркчани, които сега

пътуват с тях всеки ден
„Те са различни хора отпреди панде-

мията“, казва Фернандо Баяна, управи-
тел на паркинга „Севън илевън“, нами-
ращ се в централната част на Манхатън, 
в квартал с множество офиси. „Преди 
идваха на работа с градския транспорт, 
но сега се страхуват.“

„Макар че повечето нюйоркчани все 
още работят от домовете си, равнище-
то на пътуванията е намаляло само с 9 
на сто спрямо миналата година“, пре-
дупреди през септември асоциацията 
Транспортейшън алтърнативс.

Резултатът? „Кармагедон“, според асо-
циацията, с други думи - изключително 
тежко задръстване, с автомобилен тра-
фик, нараснал спрямо равнищата преди 
пандемията, и цяла армия от нови коло-
ездачи.

„Ако днес“, казва Жулиен Женесту, 
„хората си купуват автомобили, мисля, 
че това отчасти се дължи и на провала 
на обществената транспортна политика 
в един град“.

Самообявил се за поддръжник на 
борбата срещу замърсяването, възхва-
ляващ обществения транспорт и ве-
лосипедите, кметът на Ню Йорк Бил де 
Блазио до момента отхвърля всички ма-
щабни мерки за предотвратяване на за-
дръстването, причинено от пандемия-
та.

Предвиден за януари 2021 г., проек-
тът за въвеждане на такси за задръства-
не в центъра на Манхатън, който цели 
да намали използването на автомобили, 
в крайна сметка беше отложен най-ра-
но за края на 2021 година.

Кармагедон: Автомобилът 
отново е цар в Ню Йорк
XЗаради пандемията хората си купуват автомобили, но това води до тежки задръствания

Сн. Flickr

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Заразените с COVID-19 в 
света вече са над 40 млн.
Над 40 милиона са вече случаите 

на заразени с новия коронавирус 
в света. Това показва преброява-

не на Франс прес, направено въз основа 
на официални данни. Само за последна-
та седмица са регистрирани над 2,5 ми-
лиона инфекции - най-големият седми-
чен брой от началото на пандемията. От 
общо 40 000 234 заразени са починали 1 113 896 души. Над половината от тези 
случаи са в САЩ, Индия и Бразилия. Това увеличаване на потвърдените случаи 
може да се обясни частично със значителното засилване на тестването в някои 
страни.

Предлагат общ европейски 
закон „Магнитски“

Европейската комисия и ръководи-
телят на европейската дипломация 
Жозеп Борел предложиха европей-

ски санкционен механизъм за тежки на-
рушения на човешките права в страни-
те извън ЕС. Известен като „европейски 
закон Магнитски“, макар официално да 
носи друго име, новият механизъм тряб-

ва да позволи на ЕС да замразява авоари и да налага забрани за посещаване на 
територията на ЕС при масово нарушаване на човешките права извън терито-
рията на блока.

Ислямисти обезглавиха 
учител във Франция
Френски учител по история бе 

убит по особено жесток начин. 
Преподавателят е бил нападнат 

с нож и обезглавен в едно от парижки-
те предградия. Според свидетели напа-
дателят му е крещял „Аллах е велик“. По 
информация на местни медии намушка-
ният учител показвал в клас карикатури 
на пророка Мохамед, а убиецът му е баща на един от учениците на жертвата.

Стотици хиляди французи излязоха по улиците, за да отдадат почит на убития 
преподавател, а полицията арестува девет души за убийството.

Служители на „Аерофлот“  
в контрабанда за $50 млн.

В САЩ бяха арестувани 8 души по 
дело за контрабанда за крадена 
електроника в Русия. Куриерите 

са били пътници и служители на руския 
национален авиопревозвач „Аерофлот“. 
Държавният департамент анулира над 
110 визи на служители на авиокомпани-
ята. По информация на следствието, об-

виняемите са внесли в Русия електронни устройства, включително продукция на 
„Apple“, на обща стойност 50 млн. долара. Техниката е била изнасяна без необхо-
димите разрешения, като много от устройствата са били крадени.

Убиецът на шведската 
журналистка избяга от затвора
Датчанинът, който беше осъден за 

изтезаване и убийство на швед-
ска журналистка в своята подвод-

ница, избяга от затвор в предградие на 
Копенхаген, където излежава доживот-
на присъда. Скоро след това обаче той 
беше заловен отново. През 2018 г. Мад-
сен беше осъден на доживотен затвор 
за убийството на 30-годишната шведска 
журналистка Ким Вал, която примамил на борда на собственоръчно построена 
подводница през 2017 г. с обещание за интервю. Той разчленил тялото й и из-
хвърлил останките в морето.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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ЙОАН ЗАПРЯНОВ
"Капитал"

Дигитализацията на пазара за 
недвижими имоти е на път да 
предизвика технологична-
та революция, от която сек-
торът отдавна имаше нужда. 

Специалистите в развитието на техно-
логиите вече са се ориентирали и огро-
мни екипи от хора работят по трансфор-
мацията. В този огромен и напредничав 
свят има и една българска компания, 
която от години оперира в САЩ и която 
успя да привлече влиятелно внимание.

Българската звезда в дигитализира-
нето на имотния пазар се казва Propy. 
Това е основаната от Деница Тюфекчие-
ва и Наталия Караянева блокчейн ком-
пания, която от години работи на па-
зара в САЩ. Целта й е да автоматизира 
целия back офис по сделката с недви-
жими имоти чрез платформа, достъпна 
онлайн за всички участници - продавач, 
купувач, агенции и нотариуси, разказва 
„Капитал“.

Propy е познато име в България още от 
2017 г., когато набра 16 млн. долара чрез 
новия по онова време подход с първич-
но монетно предлагане - ICO, особено 
популярно при първоначалната мания 
по криптовалути. Новината сега е, че 
компанията получава финансиране и от 
легендарния технологичен инвеститор 
Тим Дрейпър. И макар вложената сума 
да не е обявена, досегашните инвести-
ции на Дрейпър вкарват Propy в компа-
нията на, меко казано, големи и успешни 
имена: Twitter, Tesla, Skype, Baidu, Twitch, 
Robinhood и Coindesk.

Пред „Капитал“ съоснователката на 
Propy Деница Тюфекчиева коментира, 
че първата среща между екипа и Тим 
Дрейпър е още през 2017 г., като оттога-
ва инвеститорът е следял развитието на 
компанията и е

решил да вложи пари
в нея едва когато се е убедил, че екипът 
е способен „да превърне визията си в 
бизнес“.

„Нашият сегмент са сделките от раз-
стояние и коронавирусът по-скоро по-
могна. До този момент през годината 
обемът на сделките, преминали през 
нас, вече надвишава 400 млн. долара“, 
каза Тюфекчиева. „Инвестицията за нас 
никога не е била на всяка цена и затова 
е трудно да говорим за този период като 

преговори. За нас става дума за парт-
ньорство, което не само включва инвес-
тиция, но всъщност фокусира върху не-
финансовата стратегическа подкрепа, 
която ни е необходима в САЩ. Друг по-
добен стратегически инвеститор в Propy 
е Американската асоциация за недви-
жими имоти“, казва още българката.

Тихият блокчейн
В първите си години основаната през 

2015 г. Propy често изтъкваше, че е блок-

чейн компания - сделките през платфор-
мата се верифицират през умни догово-
ри, което е и причината тя да е изцяло 
технологична компания, а не посред-
ник.

„В самото начало срещахме труднос-
ти и най-вече недоверие, че именно ние 
като екип можем да променим нещо в 
този сектор, особено на глобално ниво. 
През 2017 г. спомогнахме за първата им-
отна сделка изцяло онлайн, след което 
успяхме да сключим и договор с най-го-
лемия жилищен строител в САЩ, както 
и станахме част от официалната парт-

ньорска мрежа на Berkshire Hathaway 
HomeServices“, разказва Тюфекчиева.

През 2020 г. промяната е по-скоро 
тиха, отколкото очевидна: Propy вече 
се позиционира като фирма, чиято цел 
е оптимизация. На каква технология се 
базира тази оптимизация, оказва се, 
няма особено значение за нейните кли-
енти. Блокчейн корените обаче вероят-
но имат значение за самия Тим Дрейпър, 
който е един от най-ярките застъпници 
на криптовалутите и децентрализира-
ните технологии.

Тюфекчиева казва, че инвестицията 
ще бъде използвана за подобряване на 
търговските операции на Propy в САЩ. 
„Продуктовата инфраструктура, която 
изградихме, вече е готова да бъде из-
ползвана от най-големите агенции за 
недвижими имоти в страната“, казва тя.

Моментът 
изглежда добър

Макар коронавирусът да удари сил-
но имотния пазар за няколко месеца 
през тази година, шоковата вълна всъщ-
ност подпомогна по-бързото усвояване 
на технологии в иначе консервативния 
сектор. „Нашият сегмент са сделките от 
разстояние и коронавирусът по-скоро 
помогна. До този момент през година-
та обемът на сделките, преминали през 
нас, вече надвишава 400 млн. долара“, 
казва Тюфекчиева.

В България също има регистрирано 

едноименно дружество, собственост на 
американското. Отчетът му за 2019 г. по-
казва приходи от 2.8 млн. лв., печалба от 
почти 400 хил. лв. и 24 служители на тру-
дов договор. Но справка в Апис показва 
свиване наполовина на екипа през тази 
година - към юли в компанията работят 
12 души.

Планът за бъдещето е сравнително 
ясен: интеграция на продукта на пазара 
и убеждаването на все по-голяма част от 
бранша, че технологиите нямат за цел 
подривна революция, а да спестяват 
пари и време. „Нашата цел е покупката 
на имот да е възможна изцяло онлайн“, 
завършва Тюфекчиева.

US техгуру нареди компания 
на две българки до Tesla и Twitter

XИмотната платформа на Деница и Наталия получава 
финансиране от легендарен технологичен инвеститор

Деница Тюфекчиева и Наталия Караянева. 

Сн: cryptodnes.bg

Наталия Караянева в Новините на BBC
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„Трудно е да се разкаже за ос-
тров Бали, трябва да се види 
и усети - смее се Мариана. - 
Важното е да имаш до себе 
си мъж като Стефан, с кого-

то сте готови на всякакви щуротии.“ Не 
може да се каже, че Мариана и Стефан 
Данаилови са емигрирали от немай-къ-
де. И в София са били абсолютен хит с 
къщите с техен дизайн, с фирмата си за 
недвижими имоти. Но и на остров Бали 
семейството талантливи българи се про-
чува с проектите и строежите си вече 5 
години. За упорития си труд, който стои 
зад техните успехи, не говорят. Споделят 
само колко са щастливи с трите си деца.

„Родена съм в града на розите - Казан-
лък - разказва Мариана. - Дори бях ма-
жоретка на „Празника на розата“. Като 
дете мечтаех да имам пръстена на Ара-
бела и коте или куче.“ Многостранно 
надарената Мариана минава през куп 
занимания - балет, акордеон, земна гим-
настика, бойни изкуства - шотокан-кара-
те, състезателни танци. Мечтае да е екс-
курзовод, стюардеса, да пътува.

Завършва елитната Природо-мате-
матическа гимназия, биологична пара-
лелка. След големи колебания дали да 
следва медицина, право или археоло-

гия, накрая завършва нещо четвърто и 
става... „финансист, който никога не се е 
занимавал с финанси“. В Казанлък рабо-
ти в парфюмерия и като крупие в първа-
та бинго зала в града.

На 21 години се премества в София и

среща Него – Стефан
За пръв път се виждат на спирката на 

трамвая срещу Централни хали. По това 
време Мариана се занимава с „най-ди-
ректния маркетинг“ - продажби на стоки 
на улицата. „Вечерта Стефан организира 
събиране в бирария „При Кмета“ на ул. 
„Париж“... Още от улицата става роман-
тично... Той беше в центъра на купона, 
забавен, красив, синеок, която колежка 
се появеше, всяка го гушкаше и целува-
ше, много самоуверен, чак леко ароган-
тен... Издразни ме, още щом го видях“, 
смее се Мариана.

На една командировка, завършила 
кошмарно, тя заедно с колеги се връща 

със заеми вместо с печалба от продаж-
бата. „Бяхме сдухани и умрели от студ и 

Стефан, с костюм и вратовръзка, сложи 
една кутия на земята и пя „Назад, назад, 
моме Калино“. С един куплет изкара кол-
кото ние за цял ден“, смее се дамата. А 
после не разбира „тя ли него оплита, или 
той нея“... И така вече 20 години са заед-
но, от които 12 - в щастлив брак.

„Стефан е уникален човек - хвали го 
Мариана. - Винаги с нестандартни пла-
нове и поглед върху живота, за него 
няма нищо невъзможно. Всички щуро-
тии в нашия живот са били негова идея. 
Направихме европейско пътешествие 
с колата, трекинг Ком - Емине, 700 км 
пеша по билото на Стара планина. Из-
качихме най-високия активен вулкан на 
Бали през нощта, само за да посрещнем 
изгрева на върха... Възхищавам му се за 
тази смелост и съм благодарна, че увли-
ча и мен.“

Откакто се срещат, работят все за-
едно. Стефан е консултант недвижими 
имоти, 3 месеца по-късно се включва и 
тя. Пак заедно се преместват за няколко 
години в най-голямата компания за не-

Българи на остров 
Бали: Щурият живот 
на Мариана и Стефан
XДвамата строят и обзавеждат къщи в екзотичния рай

БОРЯНА АНТИМОВА

Пътешествие по западното и част от северното крайбрежие на Бали, с преспиване на къмпинг край езерото 
„Данау Братан“. Приключение около 300 км.

https://www.zneimerlaw.com/
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движими имоти в България. През 2004 
г. той става регионален директор за Со-
фия, а тя - мениджър кантора „Офис пло-
щи“. После ясно им дават да разберат, че 
докато той е директор, тя не може да за-
ема тази позиция, и напускат.

През 2006-та създават своя фирма за 
посредничество и консултации с имоти, 
пазарни оценки и анализи. Същата го-
дина си купуват първия апартамент до 
Южния парк и сами си проектират ди-
зайна и изпълнението. След две години 
упорит строеж и обзавеждане, когато е 
напълно готов, „човекът с идеите“ пред-
лага да го продадат, а първата им дъще-
ря Деа на една годинка вече е живяла

в 6 различни апартамента
Всичките им имоти са публикувани в ин-
териорни списания. Показват ги в пре-
даването „Категория 7 звезди“, а Сте-
фан е поканен за ководещ и консултант. 
Един от любимите им имоти печели „На-
града на публиката“ в конкурс за най-
добър интериор на сп. „Идеален дом“ и 
става собственост на Валери Божинов и 
Николета Лозанова. Студиото им за ди-
зайн има за клиенти много популярни 
хора.

„Животът ни в България беше много 
хубав, социално богат. Играехме голф, 
бяхме членове на „Клуб на BMW“, „Клуб 
за ретро автомобили“, „Клуб на планина-
рите“, споделя Мариана. По същото вре-
ме Стефан прави пълен тунинг на по-
следното им BMW. Проектът е показан в 
списания, участва на конкурс в Сърбия 
и Македония и печели приз „Най-лепо 
Е46“. Познават го дори пътните полицаи, 
които казват: „Аа, знам я тази баварка“.

Двамата имат апартамент в с. Лозенец 
на морето. „Един ден си стоим на „Вани-
ла бей“, Стефчо си гледа таблета и извед-
нъж казва: „Искаш ли да отидем да жи-
веем на Бали?“. Аз: „Добре, само да видя 
на картата къде е“, смее се Мариана. По 
това време вече имат две дечица с идея 
за трето. Искат да прекарват времето си 
с тях, да им е слънчево и топло. Купуват 
си билети само двамата за месец да ви-
дят в коя част на Бали ще им хареса.

„Тук денят е почти равен на нощта. 
Много време ми трябваше да не се 
чувствам странно, че е топло, стъмва се 
около 18.10 - 18.30 и залезът е за минути 
- сякаш някой гаси тока“, разказва дама-
та. Културният шок идва почти веднага. 
В представите им Бали е голям курорт с 
луксозни хотели, уникални плажове. Но 
по пътя виждат безброй сергии, мърля-
ви сгради, висящи жици, хора по джа-
панки, без всякакъв интерес как изглеж-
дат, усещат странна миризма на гнили 
растения... След няколко дни им се при-
исква храна със същия вкус като в Бъл-
гария.

„Хората позитивни, любезни, но все 
пак мургави, инстинктивно си пазех 
чантата - смее се Мариана. - След някол-
ко дни миризмата изчезна, или мозъкът 
ни отказа да я регистрира повече. Видя-
хме уникалната природа, усмивките на 
лицата на хората, усетихме безвремие-
то. Тук винаги е неделя. За 30 дни оби-
колихме на кръст целия остров и бяхме 
убедени, че се връщаме на това място да 
живеем с децата си. Е, стана.“

Идеята им е да се пенсионират на 
Бали, но бързо

разбиват мита 
за евтиния живот

там. На 6-тия месец, с поизтънели фи-
нанси, почти по принуда, отново правят 
фирма за проектиране и мениджмънт на 
недвижими имоти и дизайн. Портфоли-
ото им се обогатява с няколко изпълне-
ни вили за гости на инвеститори и тях-
ната собствена. Натрупват много опит в 
строенето, отдаването под наем и упра-
влението на имоти за туристи. „В момен-
та сме захванали поредната щуротия, 
семейно строим дървени къщички като 
тийм билдинг, самички, без майстори. 
Много се забавляваме и става качест-
вено и красиво. Скоро ще бъдат готови 
да посрещнат първите си гости“, разказа 
дамата пред „Труд“.

Първата година имат 3 вили, които 
преотдават на нощ, Стефан работи ед-
новременно по 3 проекта в Бали и 2 в 
България, пътувайки често дотам. Плюс 
„трите слънчица, нов език, култура, нра-
ви, постоянно обикаляне на популярни-
те бийч клубове и ресторанти, ненужен 
шопинг“... „Да, в Бали може да се живее 
простичко, но трябва да се научиш. Отне 
ни време, но се научихме и за пръв път в 
живота ни се случи да живеем без ипоте-
ка, лизинг или кредит. Сега имаме вила 
„Деа“, често предизвиква „Wow“ ефект 
в хората, с уникален дизайн, фитнес и 

голям басейн, даваме я под наем и сме 
лежерни. Гостуват ни хора от цял свят, 
имаме приятели от цял свят, и може би 
около 20 българи, които са на острова“, 
разказва Мариана.

Противно на всички очаквания, бъл-
гарите там се подкрепят. Последните 
няколко седмици са празнували 2 рож-
дени дни, освещаване на вила насред 
джунглата с пищни ритуали, изпълнени 
от Пандета (висок ранг свещеник - б.а.), 
били са на „Очистителна молитва“ на 
българско бебче в руска черква с басейн 
и православен свещеник. Организират 
събирания на баница, тиквеник, мусака 
и таратор, а у тях традиционно всяка не-
деля има семеен „Мекици брънч“, често 
и с приятели.

Преди време 
им гостува Криско

и му помагат да заснеме клипа си „Дали 
това любов е“.

„Бали е прекрасно място за отглежда-
не на деца - казва Мариана. - Нашите три 
слънчица - Деа на 10, Дивна на 8 и Дени-

ра на 6 години - имат прекрасно, истин-
ско детство. Местните хора много харес-
ват бели дечица. Във всеки магазин или 
плаж ги налитат за снимки и прегръдки, 
като холивудски звезди. Денира и Див-
на ги снимаха в рекламен видеоклип 
на красив плаж и в луксозна бийчфронт 
вила от професионален екип.“

Сутрин стават рано, в 6.30, всички ти-
чат боси по тревата в близкия парк. По-
сле закуска - плодово смути от манго и 
банан с овесени ядки и кокосова вода от 
току-що разрязан от тати кокосов орех. 
Следва училище на трапезната маса с 
пълен комплект учебници от България. 
За да знаят български децата им. Следо-
бед трите момиченца плуват като малки 
русалки в басейна, после обратно в пар-
ка, за игра с местните деца и каране на 
колелета.

Вечерята е любимото им време заед-
но. Много си говорят, смеят се, играят 
игри, гледат филми, но без телевизия, 
понякога си правят дискотека. А поняко-
га скачат по моторите и прекарват ден 
на плажа. Или след цял ден езда, обика-
лят интересни или затънтени места, зам-
ръкват на къмпинг до планинско езе-
ро с лагерен огън, барбекю и бонбони 
маршмелоу на клечки.

Двамата разказват много на децата 
си за България. Стефан постоянно чете 
и знае много интереси факти за нашата 
история. Дори са декорирали най-кра-
сивия кръгъл прозорец на вила „Деа“ 
с Розетата от Плиска, собственоръчно 
изработена от Стефан от кожа и дър-
во. Всеки чужденец ги пита за нея и му 
разказват за древните българи, руните 
и знанията и мистериите на колобрите.

„Мечтите ми?... Имам една любима ре-
плика на Стефан - „нямам мечти, а цели“ - 
казва Мариана. - Всеки ден благодаря за 
това, което имам, и само се моля и надя-
вам да продължи дълго. Животът е пре-
красен!“

Вила „Деа“ Розетата от Плиска във вила „Деа“.

Любимият им плаж „Melasti“.

„Месим си хляб“.
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СПАС СПАСОВ
 „Дневник“

П
овече от 30 години след па-
дането на комунистическия 
режим в България части 
от територията на страна-
та продължават да са бло-

кирани, като достъп до тях е осигурен 
единствено за тесен привилегирован 
кръг от т.нар. правоимащи. Това пока-
заха резултатите от проверка на „Днев-
ник“, продължила повече от три месеца. 
Тя трябваше да установи основанията, 
на които държавата е направила невъз-
можен достъпа на граждани до три пла-
жа - публична собственост с обща площ 
от 43 215 кв. м. А единствената причина 
за това е, че те граничат с правителстве-
ната резиденция „Евксиноград“.

В кадастралните регистри плажове-
те са обозначени съответно като „Евк-
синоград - 1, 2 и 3“, а достъпът до тях е 
възможен единствено през строго ох-
раняваната територия на едноименна-
та правителствена резиденция. Тя се 
управлява от администрацията на Ми-
нистерски съвет и се охранява от На-
ционалната служба за охрана. Въпрос-
ните три плажа обаче не са част от нея. 
Те са публична държавна собственост, 
която по конституция трябва да е дос-
тъпна за всички български граждани, 
но въпреки това бреговата ивица е за-
пазена единствено за

хора от висините 
на властта

Този режим на ограничен достъп, 
осигурен от Националната служба за 
охрана, продължава въпреки очевид-
ното грубо погазване на действащото 
в момента законодателство. Според до-
пълнителните разпоредби на Правил-
ника за прилагане на Закона за НСО тя 
„осигурява за сметка на своя бюджет 
охраната само на Стопанство „Евксино-

град“, но не и на плажовете, които не са 
част от него.

Отговорите на два въпроса, които от 
„Дневник“ са изпратили до Службата за 
връзки с обществеността на НСО, по-
твърждават този факт. Първият от тях е 
на какво основание службата осигуря-
ва охраната им?

Полученият отговор звучи стран-
но за структура с ясно регламентира-
ни правомощия, които допускат дори 
прилагането на репресивен инструмен-
тариум. В текста е записано дословно 
следното: „Дейностите и функциите на 
НСО,

евентуално приложими 
за конкретния случай

са указани в чл. 14, ал. 1, т. 2 и 3 и в из-
пълнение на функциите на НСО съглас-
но чл. 13 от същия закон“.

Формулиран по този начин, отгово-
рът, който няма как да не е съгласуван 
с ръководството на службата, означава 
само, че той никак не е убедено в зако-
новите основания за действията й.

Според чл. 13 от Закона за Национал-
ната служба за охрана нейните основни 
функции са да прогнозира и разкрива 
заплахи за безопасността на охранява-

ни лица и обекти, да предотвратява и 
пресича посегателства срещу тях, как-
то и да осигурява безопасността на ох-
раняваните лица в местата на тяхното 
пребиваване и по време на придвижва-
нето им. Освен това службата трябва да 
осигурява

в пределите 
на своята компетентност

организацията и функционирането на 
специалните комуникации на охраня-
ваните лица. Отделна точка от закона 
урежда защитата на охраняваните лица 
и охраняемите обекти при бедствия, в 
положение на война, при военно или 
друго извънредно положение.

Чл. 14, ал. 1, т. 2 и 3 от същия закон, 
цитирани в отговорите на НСО, гласят 
следното:

„За осъществяване на функции-
те по чл. 13 и в пределите на своята 
компетентност Националната служ-
ба за охрана създава и поддържа ус-
ловия и ред, необходими за осигуря-
ване безопасността на охраняваните 
лица в местата на тяхното пребивава-
не, и отстранява препятствията за осъ-
ществяване на охраната; организира 
и провежда технически и други меро-
приятия, необходими за осигуряване 
безопасността на охраняваните лица 
и охраняемите обекти; осигурява спе-
циализиран транспорт“.

Според Закона за устройство на Чер-
номорското крайбрежие свободният 
достъп до морските плажове „може да 
бъде ограничен само в случаите, свър-
зани с националната сигурност и отбра-

ната на страната, охраната и контрола 
на държавната граница, опазването на 
защитени територии и обекти при опас-
ност за здравето или живота им, както и 
в други случаи, определени със закон“.

Ето как отговарят от НСО на въпро-
са попадат ли в някоя от тези хипотези 
трите плажа - „Евксиноград 1, 2 и 3"?

„Съгласно компетенциите си НСО 
контролира достъпа до стопанство 
„Евксиноград“ в изпълнение на Пара-
граф 1 от Допълнителните разпоредби 
на Правилника за прилагане на ЗНСО. 
Националната служба за охрана охра-
нява обекти и прилежащите към тях 
площи, в които пребивава лице, на кое-

то е предоставена охрана по ЗНСО (чл. 
25, ал. 1)“.

Дори за непосветения в тълкуването 
на юридически текстове е очевидно, че 
определението „евентуално приложи-
ми“ не е нищо повече от

камуфлаж за трудно 
защитими действия на НСО

с които три плажа, публично достъп-
ни според конституцията, са запазени 
само за правоимащи. При това 365 дни 
в годината.

Според текст от постановление №118 
на Министерския съвет, влязъл в сила 
през 2009 г., за периода от 1 до 31 август 
с предимство за почивка в „Евксино-
град“ се ползват следните длъжностни 
лица и техните семейства: председа-
телят на Народното събрание, прези-
дентът и вицепрезидентът, министър-
председателят, неговите заместници и 
членовете на кабинета му, главните се-
кретари на трите институции, главният 
прокурор, председателите на Върхов-
ния касационен и Върховния админи-
стративен съд, както и председателите 
на постоянните комисии към Народно-
то събрание. В същия кръг попадат чле-
новете на Конституционния съд и пред-
седателят на Сметната палата.

Общо 72-ма правоимащи
В кадастралните регистри трите пла-

жа „Евксиноград 1, 2 и 3“ ясно са опре-
делени като самостоятелни поземлени 
имоти. Това означава, че те по никакъв 
начин не могат да бъдат определени 
нито като територия, „прилежаща“ към 
едноименната правителствена рези-
денция, нито като „охраняеми обекти“ 
по смисъла на Закона за НСО. Между 
другото подобно твърдение деликатно 
е пропуснато и в отговорите на въпро-
сите, изпратени от службата.

Нека сега да допуснем, че всички пра-
воимащи решат да почиват в „Евксино-
град“ едновременно. Това би означава-
ло, че всеки от тях би разполагал с по

над 500 кв. м 
пясъчна ивица

на която Националната служба за охра-
на гарантира придвижването, живота, 
здравето и комуникационната им си-
гурност. При това не само в периода на 
летните им отпуски, а през всички 365 
дни в годината.

Абсурдно е, нали?
Вероятно точно по тази причина след 

повече от месец отлагане „за съгласу-
ване“ от Министерството на туризма 
така и не отговориха на въпроса защо 
трите морски плажа, граничещи с „Евк-
синоград“, не са включени в списъка с 
плажовете на територията на областите 
Добрич, Варна и Бургас, който се акту-
ализира всяка година, а за последен път 
това с е случило на 8 август 2020 г. Така 
те остават „закрита територия“ само за 
72 правоимащи и членовете на семей-
ствата им. Тя не е свързана нито с от-
браната на страната, нито с охраната и 
контрола на държавната граница, както 

гласи Законът за Черноморското край-
брежие.

Само преди четири месеца - на 7 юли 
т.г., шестима служители на Национална-
та служба за охрана, без да се легитими-
рат, изблъскаха в морето лидера на „Да, 
България“ Христо Иванов заради опита 
му да стъпи на брега на плаж в парка „Ро-
сенец. До саморазправата на държавни-
те гардове се стигна, защото те охраня-
ваха публична държавна собственост, на 
практика незаконно отдадена във владе-
ние на почетния лидер на ДПС Ахмед До-
ган. Малко след това четиримата охрани-
тели бяха наказани дисциплинарно.

За да ограничи достъпа на гражда-
ни до трите плажа край „Евксиноград“, 
държавата е издигнала масивни огра-
ди дори в залива пред резиденцията. 
Няма никакво основание за колебание, 
че всеки опит за преминаването й би 
завършил по същия начин, както и ин-
цидентът в „Росенец". Причината е, че 
и в двата случая държавата е обърна-
ла гръб на собствените си закони. При 
това очевидно в частна полза.

България като плаж за 72-ма 
„почетни председатели“
XДържавата е обърнала гръб на собствените си закони в частна полза

Най-големият от закритите и недостъпни плажове – „Евксиноград-3". 

Сн.: „Дневник“

Сн.: Николай Ангелов, WhATA

Справка в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър показва, че територията на стопанство „Евксиноград“ е 872 328 кв. м. 

Сн.: Николай Ангелов, WhATA
Малкият морски пясъчен плаж с асансьор и плувен басейн, който не е обозначен като такъв. Преди 1989 г. 
този плаж е бил ползван от бившия диктатор Тодор Живков, семейството му и тесен кръг приближени. 

Сн.: Николай Ангелов, WhATA

Най-малкият от трите „закрити“ плажа - „Евксиноград-2". Той е с площ само 3935 кв. м. 

Сн.: Николай Ангелов, WhATA

От запад достъпът до плажа „Евксиноград-3“ е блокиран от каменен насип в морето. 
Сн.: Николай Ангелов, WhATA

Брегоукрепителната буна и средният по размер „закрит плаж“ „Евксиноград-1“ също са публична 
държавна собственост, но достъпът до тях е ограничен. 

Сн.: Николай Ангелов, WhATA
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Новината на деня - мъж от Сливен бил 
обявен за починал.

След като негов приятел не го наме-
рил, се обадил на 112, оттам пратили ли-
нейка, полиция, разбили вратата му и го 
намерили вътре.

Веднага написали смъртен акт, но по-
сле, докато мъжът стоял в погребалната 
агенция, изведнъж се оказало, че мърда.

И всъщност мъжът оживял. А сега е в 
кома в болницата, но определено не е 
мъртъв.

Край на новината.
Както казват хората, „случват се таки-

ва работи". Да, у нас се случват такива 
работи.

Като например оня случай от далеч-
ната 2011-а, когато възрастен човек 
беше припаднал пред медицински цен-
тър в наш голям черноморски град. Ко-
гато минувачите започнали да викат към 
медицинския персонал на медицинския 
център, оттам категорично отказали да 
направят каквото и да било и посъвет-
вали минувачите да звъннат на 112. Да, 
ама за 112 било късно - мъжът починал. 
И тялото му стояло още два часа пред 
медицинския център, защото установя-
ването на смъртта не е лесна работа.

Който не вярва, да види написаното 
най-горе в тоя текст.

Край на историята.
Случват се и такива работи.
Случва се и да си плащате здравните 

осигуровки, да сте изряден и точен към 
данъчната политика у нас, да сте стрик-
тен и дисциплиниран в плащането на 
сметки, глоби, абе всичко, което се се-
тите. А после да се разболеете от някоя 
сериозна болест, да отидете на лекар, 
да стигнете до специалист и да ви кажат 
под сурдинка, че трябва да си платите 
това-онова на обща стойност да кажем 
8000 лева, иначе няма как да ви опери-
рат...

Случват се и такива работи. Или поне 
така казват. Ние, разбира се, не им вяр-
ваме на тия слухове, но все пак такива 
слухове се случват...

Край на слуховете.
Случват се такива слухове.
У нас се инвестират толкова пари в 

подслушване, че няма как да слуховете 
да не са повече от новините.

А и те па едни новини... Като тая, че 
живеем в икономически срив, ама не 
много силен, даже, да не кажа съвсем 
мъничък. Даже, като се замисля, хич 
няма срив, защото „Мудис“ ни повишиха 
кредитния рейтинг и сега можем да си 
дърпаме кредити на корем. Което зна-

ВЕНЦИ 
МИЦОВ

Случват се 
такива работи

чи, че сме супер. Което пък значи, че тия 
платени протестъри, дето хвърлят яйца 
по МС, не са прави.

Край и на това.
Случват се и такива несправедливо-

сти като родния протест.
Но да оставим случващото се и да се 

върнем на реалността.
Тя е следната. Има епидемия от 

COVID-19. Днес имаме 819 случая. И 
няма никакъв проблем. Март имахме 
20 случая. И беше ад - чували с трупове, 
VSI4KI 6E OMREM FACKI MAKI, ще се мре, 
яко ще се мре...

Впрочем, до ден-днешен не мога да 
разбера кой гений реши да затвори пар-
ковете през март 2020 година, но вчера... 
вчера един от хората от НОЩ, фамозни-
ят професор Кантарджиев, хвърли мал-
ко светлина в тая история. Затворихме 
- вика Кантарджиев пред БНР - паркове-
те тогава, за да дисциплинираме хората.

Да бе, дисциплинирахте ги. Толкова ги 
дисциплинирахте, че сега вярват в из-
вънземните и 5G.

Край на дисциплинирането.
Но и такива неща се случват. Случва се 

какво ли не.
Например се случва да поискат остав-

ката на шефа на Народното събрание.
Ама на мен това не ми е интересно, 

както и не ми е интересно изслушване-
то на главния прокурор и активиста на 
комсомола на Да 16, който му спретна 
пърформанс с изпринтени на цветен 
принтер банкноти с лика на Борисов.

Не ми е интересно нищо от това, което 
се случва в последните дни.

Освен едно.
В каква точно страна живеем?
В страна, в която и да си изряден, мо-

жеш да си пукнеш и никой няма да ти 
обърне внимание?

В страна, в която и да си недоволен 
от управлението, на управлението няма 
да му пука, и когато ти кажеш, че нямаш 
достатъчно приходи, че си зле финансо-
во, че близките ти избягаха навън и че 
реалността те смачква, те ще ти отгово-
рят, че си платен и че „Мудис“ са ти вдиг-
нали кредитния рейтинг?

В страна, в която първите ти хора, 
вместо да мислят как да те измъкнат от 
шибаната криза, се плюят и млатят като 
пияни посетители на дискотека в Пер-
ник?

В страна, в която новините са толко-
ва тъпи, че изглеждат сякаш някой тре-
токласник ги е направил в част по тру-
дово?

В страна, в която нито ще спасят живо-
та ви, нито ще установят правилно кон-
чината ви?

Знаете ли, не е забавно. Не е забавно, 
защото всеки път, когато някой комен-
тира „Случват се такива работи“ и вие го 
попитате - „Къде“, той ще ви даде един и 
същи отговор:

„В България!!!“
Нали помните. Исус възкресил Лазар. 

Рекъл му „Стани, Лазаре!“ и Лазар станал.
Не знам името на възкръсналия човек 

в Сливен. Дано да се оправи.
Обаче знам, че живеем в страна, която 

се нуждае от чудо.

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

„Тренирам спокойно, 
но се чувствам в супер 
форма. Някой път се 
чудя как изобщо мога 
да бъда победен.“

Професионалният 
боксьор в тежка 

категория Кубрат 
Пулев с мисъл за мача 

за световната титла 
срещу Антъни Джошуа

„Г-жо Нинова, стига с тая любов към Бойко 
Борисов. Поканете го в един ресторант и си 
говорете по мъжки.“

Депутатът от ГЕРБ Вежди Рашидов към 
лидера на БСП Корнелия Нинова по повод 
възмущението й, че Борисов не се явява в 

парламента

„Чувствам се толкова силен... Вече минах през 
това. Ще целуна всички в публиката. Ще целуна... 
красивите жени. Ще ви дам една голяма и сочна 
целувка.“

Президентът Доналд Тръмп, след като обяви 
пред хиляди свои поддръжници във Флорида, че е 

имунизиран срещу COVID-19

„Докато нашият премиер Бойко 
Борисов седи на едно пънче 
пред казана за ракия, гръцкият 
премиер представя гръцкия 
възстановителен план на колегите 
си в Харвард, защото той е доктор 
по икономика и е завършил 
Харвард.“

Евродепутатът Радан Кънев 
критикува правителството за това, 
че все още не е представило публично 

своя проект на възстановителен 
план

„Признавам, че имаше моменти, когато 
на самата мен ми се искаше да изчезна, 
направо да скоча от някоя канара в 
Родопите.“

Председателят на Народното събрание 
Цвета Караянчева в коментар на записа, в 

който глас като този на премиера Борисов я 
нарича с нецензурни имена

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

секунди са били достатъчни на 
трима маскирани бандити да 
отмъкнат 65-килограмов сейф 
от офис в жилищен комплекс в 
София. Представителят на фир-
мата разказва, че вратата е била 
разбита с голям чук. След първия 
удар охраната на комплекса се 
намесва и сигнализира охрани-
телната фирма на сградата. Според 
собственика крадците са били под-
готвени и са знаели какво търсят. По-
лицията е съдействала по много добър 
начин и са събрани много записи от ка-
мерите в близост до комплекса.

поиска нюйоркска болница за лечение-
то на италианец от коронавирус. Преди 
осем месеца Франческо Персико се намирал 
в нюйоркски хотел с 41 градуса температу-
ра. Спомня си само как двама санитари със 
защитни екипи и маски го взели и транспор-
тирали с линейка до болница. А после и въ-
проса – с какво ще плати. Персико не изва-
дил парите от джоба си, за да плати за 17-те 
дни лечение. Сметката била 100 000 долара, 
а за 800-те метра с линейката дължал отдел-
но 2500 долара. Или с други думи, по 8000 
долара на ден интензивна терапия.

години присъствие в све-
та на технологиите отбе-
ляза Motorola. На мар-
ката се дължат редица от 
съвременните устройства 
в комуникациите и електрони-
ката през последните 90 години. През 
1930 година първа изобретява автомобилно-
то радио и мрежите за обществена безопасност. През 
1969-а – оборудването за комуникация от Луната. Прословута-
та реплика „Една малка крачка за човека, един голям скок за човечество-
то“, произнесена от астронавта Нийл Армстронг на 20 юли 1969 година, се 
чува благодарение на оборудването на Motorola.

17 000 

92 

30 

км разстояние не попречиха на европейската сонда „Бепи Коломбо“ да заснеме Вене-
ра. Космическият апарат направи това на път за Меркурий. Изстрелян преди две години, „Бепи 
Коломбо"направи черно-бяла снимка на Венера с инсталираната на борда апаратура. Прелитане-
то е втората от деветте планирани гравитационни корекции на орбитата, от които сондата се нуж-
дае по време на 7-годишното си пътешествие до Меркурий. Първата корекция около Земята беше 
осъществена през април тази година.

$100 000 

https://www.brookhavenmarket.com/
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Х
ладната утрин оставя своите 
следи, превърнати в капчи-
ци роса по тревата... Есен е. 
Това е времето, в което може 
би най-хубавото усещане е да 

се увием в топли плетени шалове и да 
слушаме шумоленето на падналите лис-
та в парка. А уютни аромати да допълват 
перфектно този есенен пейзаж. 

„Парфюмът – това е невидим, но неза-
меним моден аксесоар“, казва великата 
Коко Шанел.

Историята на парфюмерията започва 
преди много векове. С цъфнала клон-
ка от праскова шаманите прогонвали 
от човека лошите духове на болката и 
страданието. Херодот пише, че с аро-
матна хвойна опушвали домовете, за 
да ги предпазят от мълния. Египтяните 
приготвяли ароматни кремове и масла, 
които използвали при различни цере-
монии. Персите и арабите се превърна-
ли в ненадминати майстори на вълшеб-
ни аромати. В древния Рим на ароматите 
се е

приписвала също 
целебна сила

В наши дни парфюмерийната индус-
трия се е развила до такава степен, че 
повечето от нас биха намерили за труд-
но да се разделят със своя любим аксе-
соар. Използвани разумно, парфюмите 
са начин да привлечем внимание, да по-
кажем своя вкус и предпочитания или 
просто да се насладим на любим аромат.

По-леките и ефирни аромати с нот-
ки на плодове са идеални за горещите 
месеци. Но какво трябва да бъде оно-
ва омайно невидимо облекло, което да 
подхожда на твоя вкус и едновремен-
но с това и на есента? Ето как изглежда 
есенният списък с аромати:

Сладките ванилови 
аромати

са класическата есенна сладост. Парфю-
мите, носещи ванилови нотки, са игри-
ви, привличащи и трайни. Такава е пар-
фюмената вода Giorgio Armani MY WAY 
- пъстър букет от ванилия, бергамот, 
портокалов цвят, жасмин, бял мускус и 
кедър.

В есенната си гама от дамски арома-
ти няма как да не включим дървесни-
те и флорал-
ни нотки, като 
с ъ б и р а н е т о 
им в един пар-
фюм провоки-
ра, впечатлява 
и съчетава пор-
токалов цвят с 
основни дър-
весни нотки. Те 
са базирани на 
голямо разноо-
бразие от раз-
лични дървета, 
като любимите 
са кедър, пали-
сандър, абанос, 
сандалово дърво. Ароматната компо-
зиция на Chanel е от бергамот, нероли, 
дървесна хвойна. Сърцето е от жасмин, 
роза, иланг-иланг. Основни нотки са ке-
дър, сандалово дърво, мускус, тютюн.

Друг тотален хит са

еликсирите 
от сандалово дърво

римска лайка, коралов жасмин.
Англичаните определено знаят как да 

поддържат аромата си свеж, дори в дни-
те на постоянни дъждове и мъгли. Сме-

лият аромат от острова съчетава в себе 
си къпина и череша, а комбинацията от 
ванилия и карамел завършва напълно 
сладникавия нюанс.

Друг плодов хит за есента е парижка 
марка с есенции на мандарина, касис 
и роза, които се допълват перфектно с 
нотките на кедър и бял кехлибар.

Тежките и сладникави парфюми ос-
тават предпочитани от много дами по 
света независимо от сезона. Нотките на 
портокалов цвят, заедно с кафеени зър-
на, кедрово дърво и пачули, са готови да 
вършат чудеса за есенния сезон.

Изтокът е известен със своите съблаз-
нителните еликсири още от древността.

Екзотичните 
флорални мотиви

и плодови нотки са емблематични за 
парфюмите от Изтока. Богатството от 
аромати на ябълка, грозде, пачули и ко-
рен от ирис нежно флиртуват с мотиви-
те от чувствен мускус, сладки балсами и 
златен кехлибар.

Традицията на американците в произ-
водството на парфюми започва в среда-
та на 20 в., като за нейно начало се смя-
та появяването на компаниите Elizabeth 
Arden и Estee Lauder. Техните аромати са 
универсални - практически мирисът им 
е еднакъв върху всяка една кожа. Това 

се харесва на много 
от американците, 
тъй като по този на-
чин парфюмът ста-
ва по-цялостен.

Японската пар-
фюмерийна тради-
ция е популярна 
със своята сдър-
жаност. Аромати-
те, които се харес-
ват на японците, са 
предимно океански 
и флорални и мно-
го рядко сладки и 
дървесни.

Парфюми 2020: Вълшебните 
аромати на есента

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

В есенната гама от дамски аромати 
има много дървесни и флорални нотки

https://www.russianschool.com/
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„Шанел“ внесе холивуд-
ски блясък на поди-
ума на Седмицата на 
модата в Париж с ве-
ликолепни рокли с 

пера и „кимване“ към прочутия надпис 
над Холивуд, прекроен, за да пресъзда-
де името на френската модна къща, пре-
даде Ройтерс.

Моделите дефилираха, влизайки и из-
лизайки от гигантски надпис „Шанел“, 
„пренесен“ от хълмовете над Лос Ан-
джелис във вътрешността на изложбе-
ната зала в парижкия „Гран Пале“, в рам-
ките на социално дистанцирано шоу.

Модните марки едва неотдавна започ-
наха да се завръщат на подиумите, след 
като през лятото шоутата бяха отменени 
заради коронавирусната пандемия. На 

седмицата на модата в Париж в края на 
септември с

дефилета на живо
се представят само няколко водещи 
лейбъла. В последния ден от проявата 
колекцията показа „Луи Вюитон“.

Въпреки почерпеното вдъхновение 
от Холивуд през 50-те години на мина-
лия век, шоуто на „Шанел“ запази френ-
ския си привкус. Преди началото му 
беше прожектиран кратък филм, отда-
ващ почит към актриси като Жана Моро 
и Роми Шнайдер, които по онова време 
привличат вниманието на американски 
режисьори, но се снимат и във френски 
класики.

Моделите разходиха по подиума ве-
черни рокли с паднали рамене, тоалети 
в черно и бяло, гарнирани с пера, сака 
от туид, съчетани с копринени шорти, 
прави рокли с джобове на гърба, топо-
ве в стил пижами, изобилстващи от лога.

Сред малкото звездни гости на дефи-
лето на „Шанел“ бяха певицата и актри-
са Ванеса Паради и дъщеря й Лили-Ро-
уз Деп.

Вечерни рокли с паднали рамене, тоалети в черно 
и бяло и още разкош показа марката в Париж

Chanel 2021 – великолепие 
ала Холивуд през 50-те
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Започва изграждането на първата 
мобилна мрежа на Луната
XТя ще е част от усилията на НАСА за изграждане на селища на спътника на Земята

Н
АСА е избрала финландска-
та „Нокиа“ за изграждането 
на първата клетъчна мрежа 
за мобилна комуникация на 
Луната.

Лунната мрежа ще бъде част от усили-
ята на американската космическа аген-
ция да върне хората на Луната до 2024 
г. и да изгради дългосрочни селища там 
по своята програма Artemis.

„Нокиа“ заяви, че първата безжична 
широколентова комуникационна систе-
ма в Космоса ще бъде изградена на лун-
ната повърхност в края на 2022 г., преди 
хората да се върнат там.

Предложената система е LTE/4G, ста-
ва ясно от прессъобщение на НАСА, въ-
преки че целта ще бъде в крайна сметка 
да премине към 5G. Системата може да 
поддържа лунна повърхностна комуни-
кация на по-големи разстояния, увели-
чени скорости и да осигури повече на-
деждност от настоящите стандарти.

Финландската компания ще си пар-
тнира с базираната в Тексас фирма за 
проектиране на частни космически ко-
раби Intuitive Machines, за да достави 

оборудването си до Луната.
След доставката мрежата

„ще се конфигурира сама“
и ще създаде първата LTE (Long-Term 
Evolution) комуникационна система на 
Луната, обяви компанията.

„Мрежата ще предостави критични 
комуникационни възможности за много 

различни приложения за предаване на 
данни, включително дистанционно уп-
равление на лунни роувъри, навигация 
в реално време и стрийминг на видео 
с висока разделителна способност“, се 
казва в прессъобщението.

Мрежата ще бъде проектирана да из-
държа на екстремните условия на из-
стрелване и кацане на Луната и да ра-

боти в Космоса. Тя ще трябва да бъде 
изпратена на Луната в изключително 
компактна форма, за да отговори на 
строгите ограничения за размера и те-
глото на полезния товар.

„Нокиа“ заяви, че мрежата ще използ-
ва 4G/LTE, използвана в световен мащаб 
през последното десетилетие, вместо 
най-новата 5G технология, тъй като пър-
вата е с доказана надеждност. Компани-
ята ще „преследва и космически прило-
жения на технологията - наследник на 
LTE, 5G“.

Договорът с НАСА на стойност 14.1 
млн. долара е част от серията публич-
но-частни партньорства Tipping Point, 
които комбинират ресурсите на НАСА 
и индустрията, за да развиват критични 
космически технологии.

В петата поредна селекция на Tipping 
Point бяха възложени договори за над 
370 млн. долара. Трите тематични обла-
сти за развитие бяха за управление на 
криогенни течности (зареждане с гори-
во), технологии за работа на лунната по-
върхност и транспортни системи от и до 
повърхността на Луната.

https://www.mbglogistics.com/


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

21 - 27 октомври 2020 г. 37

Г
ледката на тези деца шокира, за-
щото реалността явно е изпре-
варила антиутопиите и научната 
фантастика, с които ни плашат 
от екраните на телевизията и 

киното. Учебният час за учениците от 
началното училище „Синхуа Шайшун“ в 
Източен Китай започва не с отваряне на 
учебник, а с нахлузване на святкаща ди-
адема, пише „Уолстрийт джърнъл“, къде-
то излезе статия за въпросния експери-
мент, цитирана и от „Дойче веле“.

По време на занятия децата носят на 
челата си тази диадема, която измерва 
електротоковете на мозъка. На диадема-
та просветват три диода: червен, жълт и 
син. Едно от децата в класа безгрижно 
обяснява, че ако на челото му свети чер-
веният диод, значи е концентрирано. Но 
ако светне синият – детето се разсейва и 
не внимава в урока. На своя таблет учи-
телката следи дали децата са достатъч-
но съсредоточени, а по интернет тази 
информация може да достигне и до ро-
дителите им. Така амбициозните майки 
и татковци във всеки миг могат да про-
верят на своя смартфон дали детето им 
внимава в час или не.

Следене в реално време
Разработката на стартъпа BrainCo, чи-

ито корени са в прочутия американски 
университет „Харвард“, изглежда едно-
временно много полезна, но и ужасно 
шокираща.

Не случайно през 2020 година пра-
возащитната организация „Дигитален 
кураж“ присъди една от годишните си 
антинагради „Биг Брадър“ тъкмо на фир-
мата BrainCo за въпросните шпионски 
диадеми.

Както каза пред германското радио 
SWR основателката на „Дигитален ку-
раж“ Рита Тангенс: „Най-лошото е, че 
това откритие няма за цел да повиши 
образованието на децата. То цели наси-
ла да им набие материала, тоест – това 
е дресура.“

Рита Тангенс говори за „дигитално на-
силие“, но редица инвеститори изпадат 
в радостна възбуда, когато четат за но-
востите в неврологията и свързаните с 
нея нови технологии за измерването на 
мозъчните вълни, за проучванията на 
тема „телепатия". Това за тях е огромен 
и велик пазар на бъдещето, където уче-
нието, комуникацията и дори сънят ще 
преминат в съвсем ново измерение.

Много учени обаче са скептично на-
строени. „Не бива да се поддаваме на 
този ентусиазъм,“ казва пред „Ди цайт“ 
специалистът по биоетика Марчело 
Иенца. „Фирми като BrainCo се стремят 
просто да спечелят пари.“ Други специа-

листи припомнят, че апаратурата наис-
тина може да измерва електромагнит-
ните вълни, но засега учените изобщо 
не знаят какво точно мерят: дали мозъч-
но усилие, дали концентрация, или пък 
нещо друго. Да не говорим, че мнозина 
се съмняват в педагогическата полза от 
диадемите със светещи диоди. Марче-
ло Иенца твърди, че досега няма науч-
ни доказателства за някакво повишава-
не на равнището на концентрация в час. 
Други обаче смятат друго.

Тревожни социални 
последици

Пред репортер на „Уолстрийт джър-
нъл“ една от майките на ученици в ки-
тайското училище „Синхуа Шайшун“ 
твърди, че откакто носят светещите ди-
адеми, нейните деца вече са много по-
дисциплинирани. Явно усещането, че са 
под наблюдение, ги мобилизира – неза-
висимо дали лампичките наистина по-
дават обективна информация или не. 

Ето защо Марчело Иенца особено се 
тревожи за социалните последици.

Той разказва, че в Китай на места вече 
задължават служителите да носят таки-

ва диадеми по време на работа. „И как 
ще се оценява информацията? Дали ще 
ме уволнят или ще ми намалят заплата-
та, ако уредът измери по-ниска концен-
трация?“ – пита се той. Засега изобщо не 
е доказано, че диадемите наистина из-
мерват равнището на концентрация, но 
въпреки това просветващите лампички 
могат да доведат до тежки последствия 
за отделния човек, смята ученият.

А седмичникът „Ди цайт“ припом-
ня, че неврологията отдавна е стигнала 
доста по-далеч. Да, учените вече знаят, 
че освен периоди на концентрация, чо-
вешкият мозък има нужда и от почивки. 
И наистина, понякога най-интересните 
хрумвания идват тъкмо в мигове, кога-
то човек се отпуска и намалява концен-
трацията си, когато пуска мислите си да 
се реят свободно. Тъй че именно в мига, 
когато синята лампичка гневно сигна-
лизира ниска мозъчна концентрация, 
може би в мозъка възникват уникални 
идеи, които ще тласнат човешкия про-
грес напред.

С диоди на главата  
в час и на работа – един 
шокиращ експеримент
XСвяткаща диадема мери концентрацията и я предава по интернет

Снимки: „Дойче веле“

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Т
е са красиви и диви, пълни с 
предизвикателства и способни 
на чудеса. И са място на едни 
от най-прекрасните романтич-
ни гледки и, казват местните, 

на горещи сексуални преживявания.
Става дума за Стромболи и Филикуди 

- два красиви острова в Еолийския архи-
пелаг на Сицилия, за които от много го-
дини се говори, че притежават магиче-
ски сили, дарявайки на посетителите си 
много любов и наслади.

Разбира се, не е нужно да търсите 
причина, за да пътувате до красивите 
острови на Южна Италия, стига, разбира 
се, да успеете да стигнете дотам в тези 
трудни за пътуване времена. Но за ня-
кои пътуването до Стромболи и Фили-
куди е нещо повече от просто ваканция. 
Това е събитие, което променя живота 
из основи, разказва CNN.

Местните хора казват, че островите са 
се превърнали в ключово място за „секс 
поклонения“ заради мистичните им спо-
собности да повишат либидото и да по-
магат за зачеване на деца. Също така 
престоят там отключвал желанието за

много експерименти 
в спалнята

За Стромболи ключова роля играе 
местният вулкан - един от най-активни-
те в света, който на всеки 15-ина мину-
ти бълва лава и дим във въздуха. И ма-
кар на пръв поглед да звучи като нещо 
стряскащо - топовни гърмежи и серни 
изпарения във въздуха, на място усеща-
нето е доста по-различно... и еротично, 
пише и webcafe.

„Това е много чувствено място, остров 
на огън и страст“, казва Мария Пуглиси, 
местен търговец на вино. „Можете да 
усетите постоянните вибрации във вас 
всеки път, когато върхът изригне - все 
едно вулканът експлодира в тялото ви. 
Това създава мощно сексуално привли-

чане.“ Много хора предприемат осем-
часови преходи до кратера само за да 
се съблекат голи и да легнат по корем 
върху треперещите скали и да почувст-
ват горещината и вибрациите на земна-
та кора. Нещо, което местните казват, че 
съвсем точно пресъздава еуфорията от 
оргазъм.

„Това е преживяване, подобно на ор-
газъм след страстен секс. И събужда ог-
ромно желание. Топлината и вулканич-
ният ритъм проникват в кръвта ви и 
предизвикват това палаво настроение 
във въздуха. Вулканът е жив, той е вино-
вен за възбудата на хората наоколо. Той 
е едно палаво момче“, допълва Пуглиси.

Ароматът на въздуха на Страмболи 

през нощта също е фактор за еротичния 
имидж на острова. Причината за това е 
едно необичайно растение, цъфтящо 
само през нощта - cestrum nocturnum, а 
неговият аромат има

силен ефект на афродизиак
„Нарича се cestrum nocturnum и зе-

леникаво-белите му цветя цъфтят само 
когато слънцето залезе. Ние го нарича-
ме Дамата на нощта“, обяснява Луиза Па-
дуано, собственик на местния ресторант 
Le Terrazza di Eolo.

Принадлежащо към вида жасмин, 
растението може да заблуди случайния 
минувач със скучния си вид през деня - 
нищо особено или красиво. Истинската 
му природа обаче се показва с настъп-
ването на нощта.

„Ароматът му е толкова силен, че 
може да предизвика приятен световър-
теж и се задържа във въздуха до първи-
те часове на сутринта. Повечето жилища 
тук имат това растение на верандата или 
пред главната порта. Това те кара да се 
чувстваш добре“, допълва още тя.

Междувременно на близкия остров 
Филикуди „секси“ природните елемен-
ти са притегателен център за влюбени 
двойки и сами жени. Огромни кекури 
с фалически вид се издигат от морето, 
приветствайки необвързаните жени, от-
дали се на търсене на любовта.

Местните рибари дори са си изгра-
дили цял бизнес около тези скали в мо-
рето, предоставяйки услугата да во-
зят дамите до тях. Според историите 
на местните да докоснеш някоя от тези 
фалически скали ще ти донесе късмет 
в любовта и ще те отведе до правилния 
човек за теб.

Нино Терано от водолазния център „I 

Del�ni“ казва, че често извежда жени на-
вън, „за да открият грубите морски кеку-
ри, които заобикалят острова“.

„Тези скали, оформени като мъжки ге-
ниталии, се казва, че носят късмет: мо-
мичетата, които ги погалят, ще намерят 
правилния човек, ще се оженят и ще 
имат много деца“, обяснява Терано.

Основният акцент в

обиколката на скалите 
за галене

е „Ла Кана“ - 85-метрова вулканична из-
датина, която се издига гордо от море-
то край брега на Филикуди. Името озна-
чава „пръчка“ или „бастун“ и човек няма 
нужда от речник на италианския жар-
гон, за да разбере какво точно са имали 
местните предвид, давайки това име.

Освен скалите, островът е известен и 
с многобройните си прекрасни пещери, 
за които се смята, че са идеални за за-
чеване на деца. А рибарите услужливо 
предоставят превоз и до тях.

Терано се радва да показва на гостите 
си очарователни скални шарки в черно, 
зелено, червено и сиво, като обича да си 
играе с тяхното въображение, разказ-
вайки им множество истории и легенди.

Една от тези легенди е за Пещерата на 
влюбените. Ако мъж и жена влязат заед-
но в нея, те неизбежно ще се поддадат 
на похотта и ще излязат като трима - с 
току-що заченато бебе.

„Това е мистерия, има нещо в тази пе-
щера, което подбужда хормоните и за-
слепява хората с желание“, разказва Те-
рано.

За да подобри преживяването и до-
пълнително да засили либидото, той 
често се гмурка от лодката си, за да взе-
ме сурови морски таралежи - голямо аф-
родизиачно лакомство, което след това 
сервира върху парче хляб.

Подобно на Ла Кана, самият остров 
Филикуди има първобитна атмосфе-
ра, която събужда сетивата и желани-
ето за удоволствия. А ако нещо все пак 
не работи в цялата тази атмосфера, мно-
го от бабите на острова са готови сре-
щу скромна сума да приготвят любовни 
елексири и отвари за плодородие.

„Това е островът, на който ще наме-
рите любовта - независимо как и къде я 
търсите. Дори и тя да дойде на малко по-
късен етап или някъде другаде“, обяс-
нява Енцо Анастаси от хотел La Canna. 
„Това място подготвя почвата за всяка 
страст, която съдбата ви е подготвила. В 
края на краищата, тук се запознах с жена 
си.“

„Секс поклонения“: 
Островите за страст  
и наслади в Италия

XТук дори вулканът предизвиква еротични 
усещания, казват местните хора

Вулканът на остров Страмболи. 

Снимкa: Pixabay

Скалата в морето „Ла Кана“ до остров Филикуди. 

Сн.: IStock

Остров Страмболи 

Снимкa: Pixabay
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Т
я е премиерка и е най-младата 
жена на този пост в света. Това 
я изстреля бързо в новините и 
засили интереса към нея. Тя се 
възползва от него и привлече 

погледите с още нещо.
Санна Марин вече е тема номер едно 

в родината си Финландия, но и не само 
там.

Отгледана от две жени - майка й и 
нейната партньорка, Марин е първи-
ят човек в семейството, който постъп-
ва в университет. Бързо се изкачва в йе-
рархията и в Социалдемократическата 
партия. Заради критики за реакцията 
на правителството при криза с нацио-
налната пощенска служба във Финлан-
дия, премиерът Анти Рине се оттегли от 
поста в края на миналата година. 34-го-
дишната финландка бе избрана да го за-
мести след гласуване на Социалдемо-
кратическата партия, която управлява 
Финландия в коалиция от пет партии.

Оттогава досега управлението й про-
тича сравнително тихо и спокойно. Доп-
реди няколко дни, когато в мрежата се 
появиха нейни снимки. 

Te скандализираха 
голяма част от хората

във Финландия и отвориха сериозен 
дебат за сексизма.

Всичко започва с фотосесия за мод-
ното списание Trendi. Марин позира за 
октомврийския му брой, в който е вклю-
чено и интервю с нея, разказва webcafe. 
Тя говори за изискванията на позиция-
та си, за изтощението и трудностите да 
се балансира между работата и семей-
ния живот.

Критиките идват обаче не заради 
думите й, а заради избора на облек-
ло – най-младата премиерка позира за 
снимките, облечена в блейзър без риза 
отдолу. След като фотосите се появиха в 
мрежата, заваляха осъдителни комента-
ри за твърде предизвикателния образ, 
който си е позволила.

Според най-яростните й критици 
жена политик на такова равнище не 
може да си позволи да се появява в та-
кова списание толкова разголена.

Други, предимно жени, я защитават, 
като намират нападките срещу Марин 
за дискриминация, отбелязвайки, че в 

обществото мъжете много по-рядко от 
жените са оценявани по външния си 
вид. Като примери публикуват

снимки на мъже, 
голи до кръста

които не са били критикувани.
Списанието също получава ожесто-

чена критика в социалните мрежи след 
излизането на последния брой на 9 ок-
томври.

Мари Паалосало-Юсинмяки, дирек-
тор в медийната група A-lehdet, която 
издава Trendi, обобщава коментарите 
пред CNN, казвайки, че „мъжете го на-
мират за грешно, а жените за страхот-
но“.

„Беше малко изненадващо. Имали сме 
такива снимки и преди в очевидно жен-
ското и лъскаво модно списание. Изо-
бразяваме жени в блейзери без нищо 
отдолу в продължение на много години, 
при това с известни хора, и никога не 
бяха създавали подобна реакция“, спо-
деля Паалосало-Юсинмяки.

По думите й, някои са ядосани от това, 
че премиерът се снима в лайфстайл спи-
сание. Други, че го прави, докато прави-
телството се занимава с пандемията от 
коронавирус и го възприемат като загу-

ба на времето.
Но освен вълна от критика, има и въл-

на от подкрепа. Потребители в соци-
алните мрежи дори публикуват свои 
собствени снимки в блейзери с хаштаг 
#imwithsanna ("Аз съм със Санна").

„Мисля, че това говори за жени, кои-
то са уморени и им е писнало да бъдат 
ограничавани, да им се казва как да 
действат, да изглеждат и да се държат и 
да бъдат оценявани по външния им вид.

Ако си млада и красива
тогава не можеш да бъдеш взета на се-
риозно“, коментира Паалосало-Юсин-
мяки.

Санна Марин, която до момента не е 
коментирала темата, далеч не е първата 
жена политик, която се сблъсква с кри-
тики за външния си вид.

През 2016 г. бившият британски пре-
миер Тереза Мей попадна под обстрела 
на таблоидите, след като беше заснета 
в кожени панталони за списание Sunday 
Times.

Британският депутат Трейси Брабин 
пък трябваше да отговаря на нападки 
дали облеклото й е подходящо, след 
като се появи с открити рамене на де-
бат в Камарата на общините.

Най-младата премиерка в света, 
която се снима само по...
XСанна Марин предизвика вълна от дискусии както в страната си, така и извън нея

Сн.: Instagram

Сн.: foreigner.� Сн.: БТА

http://www.bulstate.com/
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Борец си кара мерцедеса и на един све-

тофар го среща един с трабант и му чука 
на прозореца:

- Какво има? - пита борецът.
- Ще ми препечеш ли филийките на тос-

тера ти, че моят се развали? - го пита този 
от трабанта.

- Ама аз нямам тостер!
- Е, защо ти е тогава мерцедес, като ня-

маш тостер?
Борецът се ядосва и си купува тостер. 

Пак се срещат двамата на светофара и пак 
този от трабанта му чука на прозореца:

- Ще ми стоплиш ли супата, че ми се е 
развалила микровълновата печка?

- Ама аз нямам микровълнова печка! - 
му отвръща борецът.

- Е, защо ти е тогава мерцедес, като ня-
маш микровълнова печка?

Тогава борецът се ядосва и си купува 
всякакви уреди. Срещат се пак двамата 
на светофара, но този път борецът чука 
на прозореца на този от трабанта. Чове-
кът се показва:

- Какво искаш?
- Няма ли да ме помолиш за нещо? - го 

пита борецът.
- Ееее! За това ли ме изкара от банята? - 

се възмущава човекът с трабанта...

  
Един старец отишъл до съседката и й 

рекъл:
- Съседке, ела да те почерпя.
- Не, благодаря, съседе, аз съм на ши-

роколистна диета.

  
Двама студенти съквартиранти си го-

ворят:
- Много е тежко положението с храна-

та... без никакви доходи... Искаш ли да си 
вземем едно прасе и да си го гледаме на 
терасата?

- Стига бе... Много е мръсно!
- Нищо... то ще свикне...

  
Катаджия на работа. Цял ден на пост, 

колите - малко, вали един ситен противен 
дъждец, кучи студ, направо отврат. Цели-
ят мокър и премръзнал се прибрал вечер-
та. Казва на сина си:

- Донеси си бележника!
Изплашил се синът и отишъл при май-

ка си:
- Имам двойка, какво да правя?
- Дай тук бележника.
Донесъл го синът, тя сложила вътре 20 

лева и момчето го занесло на баща си. От-

ворил го той:
- Ох, слава богу! Поне вкъщи 

всичко си е наред!

  
На един кораб пътували сту-

денти. По едно време корабът 
катастрофирал. На най-близ-
кия остров оцелели само три-
ма студенти - от МЕИ, от ВИАС 
и студент по биология.

Намерили ги местните кани-
бали и им казали:

- Ще ви ядем.
- А, как така ще ни ядете?
- В казана и после ще ви 

ядем.
- Да, ама така няма да е честно. Трябва 

да ни дадете някакъв шанс.
Мислили диваците, мислили и накрая 

един от тях казал:
- Който ни преброи овцете, няма да го 

изядем!
Студентите се зарадвали и поискали 

веднага да им покажат овцете. Повели ги 
диваците към върха на една планина и 
като стигнали, от другата страна се видя-
ло поле пълно с овце.

Седнал студентът от ВИАС, смятал раз-
мера на полето, размера на овцете и как-
во ли още не, но накрая се отказал и кани-
балите го изяли.

Седнал после и студентът по биология, 
смятал откога има овце, с каква скорост се 
размножавали и т.н., но накрая и той се от-
казал.

Изяли го и него.
Седнал накрая студентът от МЕИ, поми-

слил малко и казал:
- Вие имате 19 456 410 овце!
- А, как позна, бе?
- Много просто, броиш краката и делиш 

на 4.

  
Три жени - блондинка, брюнетка и чер-

венокоса, и един мъж попаднали на ос-
тров, обграден от река. Блондинката 
преплувала реката и се спасила, черве-
нокосата си построила сал и се спасила, 
брюнетката си построила лодка и се спа-
сила, а мъжът просто минал по моста.

  
В бара влиза кон, съблича си палтото, 

сваля си шапката, поръчва си уиски със 
сода и фъстъчки, изпива го бавно и си 
тръгва доволен, обещавайки, че ще дойде 
и на другият ден.

Барманът изпада в шок и звъни на ди-
ректора на цирка:

- Слушай, имам за тебе страхотен но-

  
Урок. Учителката проверява домашни-

те:
- Петърчо, къде ти е домашното?
- Ами вчера бях болен, не можах.
- Хич не се опитвай да ме лъжеш - двой-

ка. Ами ти, Стефчо?
- Ами баба ми почина.
- Не се опитвай да ме разчувстваш! Две. 

Иванчо?
- Ами вчера брат ми се върна от затво-

ра, та празнувахме?
- Хич и не опитвай да ме плашиш с брат 

ти. Три.

  
Братче и сестриче се карат за послед-

ния бонбон в кутията. Майката:
- Джери, защо не отстъпиш на сестра 

си? По-умният винаги отстъпва.
- Да не съм толкова глупав, че да съм 

по-умен?

  
Една блондинка:
- Докторе, искам да ми направите плас-

тична операция.
- Но вие сте толкова красива!
- Красива - да, но не и пластична.

  
Един ден Мечо Пух се запитал:
- Какво ли има в това бурканче с мед?

  
В една пуста местност стоят двама по-

лицаи, никой не минава. Гледат в далечи-
ната се задава кола.

- А, сега тоя ще го одерем. Поне 10 лв. 
ще му вземем - казва единият полицай на 
другия.

Спират колата и питат шофьора:
- Аптечка имаш ли?
- Имам - отговаря човекът и я показва.
- А пожарогасител?
- Имам - отговаря пак човекът и го по-

казва.
Полицаите разбрали, че не могат да 

хванат човека в грешка, и го питат:
- А касетофон имаш ли?
- Имам.
- Я пусни нещо.
Пуснал човекът чалга и полицаите за-

почнали да танцуват.
- Какво правите, бе? - попитал ги чове-

кът.
- Танцуваме за теб, зер дадеш 10 лева - 

отговорили му те.

  
Началник казва на подчинения си:
- От вас ще излезе велик престъпник.
- Защо, шефе?
- Защото не оставяш абсолютно никак-

ви следи от дейността си.

  
Мъж се обажда на секретарката в луд-

ница и пита кой е в осемнайста стая.
- Никой - отвръща тя.
- Чудесно - възкликва мъжът. - Значи 

съм успял да избягам!

  
Стоят си трима приятели и си говорят и 

тогава единият казал:
- Абе, да знаете моята тъща, като почи-

на, и ние и взехме най-хубавото място на 
гробищата, точно под един вековен дъб.

Тогава и вторият казал:
- Абе, и моята тъща, като почина, и взе-

хме много хубаво място на гробищата, 
точно под един орех.

Третият мислил, мислил, извадил моби-
фона си и звъннал на тъща си:

- Ало, майко, какво правиш.
- Ами какво да правя, нищо, ослушвам 

се тук за някоя клюка.
- Ослушвай се, ослушвай се, ама ти, до-

като се ослушваш, те хората взеха хубави-
те места!

Виц в снимка

В час по химия 

учителката пита:

- В какво се разтварят 

мазнините?

- В тиган! - отговаря 

Иванчо.

мер! Ела утре в бара и ще видиш.
На следващия ден директорът на цирка 

от сутринта засяда в бара и чака. Приве-
чер в бара влиза конят, поръчва си отно-
во уиски със сода и започва да си го пие.

Директорът на цирка се присламчва до 
него и пита:

- Извинете, не искате ли да работите за 
нас? Колко получавате на сегашната си ра-
бота?

- Триста долара!
- Аз мога да ви предложа хиляда, храна 

и подслон!
- И къде трябва да работя?
- Тук, наблизо, в цирка.
- В цирка? Не, за хилядарка аз, разбира 

се, съм съгласен, но не мога да разбера за 
какво са ви в цирка програмисти?

  
Двама приятели разговарят:
- Знаеш ли, онзи ден ми откраднаха ко-

лата!
- И ти какво направи? Обади ли се в по-

лицията?
- Обадих се. Не са те...

  
- Докторе, имам един много странен 

проблем - като почна да пия кафе, ме за-
болява окото.

- А ти вадиш ли лъжичката от чашата?

  
Една жена влязла в магазин за дрехи.
- Мога ли да пробвам тази рокля на вит-

рината? - попитала тя.
- Съжалявам, мадам - отвърнал прода-

вачът - но като всички останали ще трябва 
да използвате пробната.

  
На един самотен остров останали три 

блондинки. Те намерили една магическа 
лампа, потъркали я и от нея излязъл дух. 
Той им казал, че ще им изпълни и на трите 
по едно желание. Първата си пожелала да 
е в мола на София, пуф и изчезнала. Вто-
рата си пожелала да е в апартамента си в 
Бразилия, пуф и изчезнала. А третата се 
замислила и казала:

- Ах, колко ми липсват моите приятелки. 
Пуф, и се появили...

  
Двама приятели решили да се научат да 

готвят. На другия ден:
- Сготви ли нещо? - пита единият.
- Ами не – отговаря другият.
- Защо?
- Ами всички рецепти започват с вземе-

те един чист тиган...

  
- Защо мозъкът на една блондинка е го-

лям колкото грахово зърно?
- Защото се е подул...

  
Слаботелесен звъни в полицията:
- Ало-о-о, помо-о-ощ! В стаята ми има 

муха!
- Ами, изгонете я - съветва дежурният.
След малко в слушалката се чува:
- Къш, къш, птицо проклета!
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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 
21 - 27 октомври 2020 г.

ОВЕН
Предстои ви активно общува-
не, което ще ви залее с поток 
новини. Те толкова ще ви нато-
варят, че поради невъзможност 
да обмислите всичко за кратко, 

ще ви се струва, че всичко е загубено. Не трябва да 
се дразните, ако родителите ви проявят излишен 
интерес към вашата персона. Намеренията им са 
добри, макар че от ваша страна е възможно да за-
почне скандал. Отклонете разговора. Още ще об-
мисляте различни стъпки или ще търсите начини 
да разговаряте за тяхното разрешаване.

РАК
Ще ви зарадва придобивка, 
свързана с вид собственост. Пе-
риодът вещае различни съби-
рания, които ще изискат от вас 
да направите подходящ избор 

на подарък или да приготвите празнична трапеза в 
дома си. Тези от вас, които имат родственици в друг 
град, ще преживеят деликатни ситуации с тях, кои-
то ще предизвикат временно напрежение в отно-
шенията. Тези неща ще ви натоварят емоционално, 
може би дори ще ви натъжат, но всичко ще премине 
бързо и без големи сътресения.

ВЕЗНИ
Това, че някой е различен от 
вас, означава, че ще има потен-
циал да ви научи нещо ново. 
Това ще бъде благоприятен пе-
риод за реализация на планове, 

свързани с деца. Възможни са най-различни изне-
нади в този план, но не се страхувайте от трудности 
- можете да се справите с всичко. Освен това с ва-
шия ентусиазъм и активност лесно ще мотивирате 
другите. Не позволявайте на други хора да повли-
яят на настроението ви. Отношенията с околните 
протичат като гладко.

КОЗИРОГ
Грижете се за близките, поддър-
жайки емоционален комфорт в 
семейството. Внимавайте при 
отваряне и затваряне на врати, 
тъй като има голям риск от при-

щипване на пръсти. Ще се почувствате вдъхнове-
ни. Възможни са срещи с хора, които ще открият 
нови перспективи пред вас. Вашето здравословно 
състояние зависи от емоционалното ви състояние. 
Бъдете предпазливи с харченето на парите. От вас 
се изисква сериозно отношение във всичко, особе-
но към ненужните и скъпи покупки.

ТЕЛЕЦ
Осъзнавате необходимостта от 
една по-драстична промяна в 
отношенията ви с половинката, 
но все още не сте готови за нея. 
Жените да внимават с кого ще 

имат контакти и на какви събирания ще присъст-
ват. Възможно е да попаднете на неподходящи хора 
или такива с лоша репутация. Мъжете ще се разо-
чароват от една новина, която ще сложи край на 
една надежда или очакване за промяна - предимно 
в професионален план. Възможно е да преживеете 
неприятен конфликт от финансов характер.

ЛЪВ
Ще научите интересни новини 
или ще получите полезна ин-
формация чрез приятелските 
си връзки с хора отблизо и да-
леч. Сега ще положите основи-

те на едно ново приятелство, което може да има 
романтичен, професионален характер или да е на 
база общи интереси. Жените ще имат важен разго-
вор с позната личност. При мъжете ще възникнат 
проблеми, свързани с дете или млад родственик. 
Мнозина ще се зарадват на парични постъпления, 
които ще дойдат чрез роднинските ви връзки.

СКОРПИОН
Откажете се да вземате важни 
и стратегически решения. Не 
бързайте за никъде, не се оп-
итвайте да правите много неща 
наведнъж. Бъдете по-внима-

телни към здравето си. Просто се отпуснете и се 
насладете. Опитайте се да си осигурите положи-
телни емоции и правете само онези неща, които 
ви доставят удоволствие. Не правете нищо насила 
и не се претоварвайте с физическа активност. Ста-
райте се да прекарате дните спокойно. Можете да 
разчитате на положителни резултати.

ВОДОЛЕЙ
Как ще протече този период, 
ще зависи до голяма степен от 
способността ви да се контро-
лирате, както и от способнос-
тта ви да се справяте с обсто-

ятелствата. Звездите са на ваша страна, така че 
смело може да планирате важни въпроси. Лесна 
ще става комуникацията с хората, както в делова-
та среда, така и в личния ви живот. Така че вземе-
те съдбата си в собствените си ръце и се борете 
за щастието си. Ще успеете да намерите изход и 
от най-противоречивата ситуация.

БЛИЗНАЦИ
Бъдете внимателни, ако рабо-
тата ви е свързана с пари, про-
дажби, банка или кредитна ин-
ституция. През периода ще ви 
зарадва новина или предложе-

ние, което ще ви даде по-голяма яснота за една бъ-
деща промяна в живота ви, към която се стремите 
с голямо желание и амбиция. Не се страхувайте да 
приемете предложение. То ще бъде в основата на 
една благоприятна за вас промяна. Може би незна-
чителна на този етап, но много по-значима в бъде-
щето ви.

ДЕВА
Не допускайте униние. Време 
е да вдигнете гордо глава и да 
действате с увереност в спо-
собностите и в идеите си. Заб-
равете страховете или комен-

тарите на други хора, които досега са ви спирали 
да направите едно или друго. Не бъдете обаче ви-
роглави. Научете се да виждате нещата в истина, 
илюзиите оставете назад. Можете да научите или 
да получите много от хора, родени под знака на 
Близнаци. Не бързайте да се разтоварвате от но-
вите си познанства. Дайте им време за развитие.

СТРЕЛЕЦ
Планетарните влияния ви да-
ват сила и желание за действия, 
така че смело планирайте от-
говорни дела. Вашето обаяние 
предразполага хората към вас. 

Може би просто трябва да се отпуснете малко, за-
щото нервната ви система е явно напрегната. Ста-
райте се да не влизате в разпри с другите, за да не 
хабите енергията си напразно. По-добре я насоче-
те в правилната посока - в саморазвитието. Добре 
е да отделите време за онези неща, за които преди 
не сте имали време.

РИБИ
Необходимо е повече предпаз-
ливост във всичко. Не бързайте с 
решенията и всичко ще премине 
добре. Всякакъв вид лекомислие 
може да има сериозни последи-

ци. Вземайте профилактични мерки за здравето си. 
Стеснителни сте, но когато се почувствате сред при-
ятели, лесно се отпускате. И най-малката промяна в 
обстановката може да предизвика дисхармония у 
вас. Предстоят ви приятни преживяния, свързани с 
любимия ви човек. Ще може да се насладите на хар-
монията и взаимността помежду ви.

Това, че някой е различен от 

Това ще бъде благоприятен пе

http://www.prospectlicensing.com/
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В
ероятността да загинете под 
колелата на автомобил през 
далечната 1896 година в Ан-
глия е била толкова висока, 
колкото и да ви изяде акула. 

По онова време в цялата страна е имало 
може би не повече от 20-30 от тези стран-
ни пърпорещи по улиците возила, кои-
то по онова време представлявали може 
би по-голяма заплаха за техните ексцен-
трични водачи, отколкото за останалите 
участници в движението, разказват „Ди 
велт“ и „Дойче веле“.

Един нелеп, 
но трагичен инцидент

И все пак точно това се случило на Бри-
джет Дрискол: на 17 август 1896 година 
жената пресичала една от централните 
улици в Лондон, когато била ударена от 
една от тези тракащи бензинови карети. 

След удара жената починала, а нейна-
та смърт я превръща в първата известна 
жертва на тепърва настъпващата автомо-
билна епоха.

В края на 19-и век Лондон бил най-го-
лемият град в света. Съответно и улиците 
му, задръстени от отпадъци и екскремен-
ти, били претъпкани с хора. Въпросният 
ден Дрискол се връщала с дъщеря си от 
празненство в Хайд парк, когато при пре-
сичане на една улица недалеч от „Крис-
тъл палас“ била закачена от десния кал-
ник на едно такова возило. По-късно тя 
починала от тежките рани на главата си.

Цели 6 часа отнело на съда да рекон-
струира пътния инцидент. Свидетели 
дали показания: според едни „каретата 
без коне“ изобщо не създавала впечат-
ление за нещо опасно, други обаче зая-
вили, че водачът карал с „безразсъдна 
скорост“, „почти като на галопиращ кон". 

Тезата била отхвърлена от вещите лица, 
тъй като скорости от над 4 мили в час (6,4 
км/ч) не били по силите на едноцилинд-
ровия двигател. Съдът взел предвид фа-
кта, че водачът Артър Джеймс Едсал бил 
задействал камбаната и извикал силно 
„махни се от пътя“, докато жертвата му 
реагирала сковано и забавила крачките 
си. Освен това съдиите приели за смек-
чаващ факт това, че шофьорът бил нео-
питен, затова накрая обявили трагичната 
смърт на Бриджет Дрискол за нещастен 
случай без виновен.

„Разстреляйте всеки, 
който кара кола!“

Съдебното решение предизвикало 
възмущение сред тогавашната общест-
веност и породило ожесточен дебат за 
лудостта, наречена каране на автомобил. 
Най-яростните му критици не на послед-
но място изразявали загриженост за бъ-
дещето на коневъдството.

На кралица Виктория се приписват 
думите, че това е едно „изключител-
но неспокойно и неприятно превозно 
средство“, вестник „Таймс“ посъветвал 
джентълмените да не обръщат никакво 
внимание на това съоръжение, а един ан-
глийски благородник дори възкликнал: 
„Разстреляйте всеки, който кара кола!“

Разследващият съдия Пърси Морин-
сън тогава се опитал да успокои страсти-
те, като заявил, че се надява никога по-
вече да не се повтаря тази трагедия. Но 
е бил много далеч от истината: неотдав-
на Кралското общество за превенция на 
катастрофи изчисли, че от първото ПТП, 
отнело живота на Бриджет Дрискол, до 
днес само във Великобритания над 550 
хиляди души са загубили живота си при 
инциденти на пътя.

С 6 км/ч: Историята на първата 
жертва на автокатастрофа
X„Безразсъдната скорост“ убила Бриджет Дрискол на централна улица в Лондон

Бриджет Дрискол е първата жертва на автомобилна катастрофа

Сн.: „Дойче веле“

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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БОЯДЖИЙ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-
ДЖИЙ ТЕЛ. 773-865-0406 №18155
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

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспорт-
на компания търси диспечер за работа в 
офис. За повече информация - тел.: 847-
571-0945. 8473507070 №18176
ОО И ШОФЬОРИ, , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка 
транспортна компания предлага работа 
за CDL class A шофьор и собственици на 
камиони! Midwest loads. Всеки уикенд в 
къщи. За повече информация се обадете 
на 708-831-8432 №18180
LOCAL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Собственик 
на камион търси шофьор за hook and 
drop, всяка вечер у дома, твърдо запла-
щане или на миля. Не губите време в pick 
up and delivery. За повече информация на 
тел 847-749-9161 №18165
CLASS A CDL DRIVER, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 60070, We are 
looking for an experienced and responsible 
OTR truck driver for reefer and Dry Van 
*Contact Mira at 773-997-3998* №18166
РАБОТНИК СКЛАД, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз в 
Schaumburg търси да назначи мъж за 
работа в склад за авто части. С английски 
език и основни компютърни познания. 
За повече информация-630-350-9989 
№18168
ДИЗЕЛ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185, Сервиз за 
камиони и ремаркета в West Chicago тър-
си механик, заплащане според опита. Ки-
рил 224-206-9582 №18170

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

СТРОИТЕЛНА ФИРМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Строителна 
фирма TB Tiles LLC търси да назначи май-
стор на лепене на плочки с поне 5 годи-
ни опитстроите в областта. Много добро 
заплащане. За повече информация и въ-
проси 224-435-8800 №18167
LOCAL DRIVER CHICAGO, 
Цена US$ 1,000.00, Зипкод 60007, Local 
driver needed to drive in IL,IN,MI,IA,WI...
Every day home...5 days a week...call 1-844-
349-4349.. №18173
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим 
шофьори за pick up и delivery от поне-
делник до петък регионално midwest 
(no east coast). Заплащане $1500/седми-
ца -$300/ден ( до 2000 мили ). Tel 847 640 
8171 №18174
BARTENDER & SERVER, 
Цена US$ , Зипкод , Ресторант на Irving 
Park Rd в Чикаго, търси да наеме барман-
ка, сервитьорка и работник в кухнята. 
Flexible hours. Full and Part time positions. 
Търсете Руди: 773-822-6046 №18175
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
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

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

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания търси диспечер за 
работа в офис. За повече информа-
ция - тел.: 847-571-0945. 8473507070 
№18177

ШОФЬОРИ/OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания набира шофьо-
ри Class A на дълги дистанции в 48 
щата. Заплащането е за заработена 
седмица или на миля. Търсим соб-
ственици на камиони. За повече 
подробности - тел 847-571-0945. 
Mоля, oставете съобщение, ако не 
отговорим! 8473507070 №18178

ХОТШОТ ШОФЬОР 50Ц/М, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Изпра-
тете резюме и чист MVR не по-стар 
от 1 месец на venytrans@gmail.com 
Subject: driver. НЕ ПРИЕМАМ CDL! 
7738992728 №18179

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

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



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

21 - 27 октомври 2020 г. 45

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-$1800 на седми-
ца). По желание не шофйора, почивката 
ще е в Чикаго. 7734820962 №18100
DRIVER CDL , 
Цена US$ 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, 
$1500 на седмица. тел.: 708 953 9035 Вера 
№18075
CDL DRIVER NEEDED , 
Цена US$ 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
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, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко 
отношение. 7737421235 №18022
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 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
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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. За контакт 708 998 
3851 Ext.101 №18162
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 
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готов съм да подпиша дългосрочен 
договор за работа на преференциал-
ни цени viber 2242093339 WhatsApp 
+447375018459 Phone 00359876655659 
Email anastasnpetrov@yahoo.co.Uk 
№18102
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

ИМОТИ 
Продавам

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
TOWNHOME POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Слънчев, 
двустаен Townhome на 2 етажа с пералня 
и сушилня в апартамента. Гараж и пар-
ково място. Басейн в комплекса и детска 
площадка. на 5мин от магистрала 294. 
Тел.: 6309131398 №18171
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
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

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
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$ 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 $500 
7733879465 №17838
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 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 
Търся

Chicago + suburbs
ЗАПОЗНАНСТВО, 
Цена US$ , Зипкод 60025, Българин на 51 го-
дишна възраст желае запознанство с жена 
до 42 год., за съвместно съжителство с цел 
брак! За предпочитане бих желал Дамата да 
притежава Више образование може и да не 
разполага с легален статут за постоянно пре-
биваване! За контакти: (732)672-4407 №18172

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

КАМЕРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Инсталация на 
камери за наблюдение и поддръж-
ка на компютърни системи за дома 
и малкия бизнес. Сертифициран 
техник. Достъпни цени. За повече 
информация моля потърсете Тодор 
на посочения телефонен номер. 
2245729577 №18164

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

БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, Зипкод 0, Mix2 inc.-бояджийски 
услуги.компания с insurance.847-312-2155 
8473122155 №18024
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Гледам деца 
в дома си в Ho� man Estate Предлагам 
домашно приготвена храна, игри и заба-
вления. Намирам се в близост до кръс-
товището на улиците Golf i Higgins Тел: 
2246591156 №18169

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$0.00, Зипкод 60169, Gledam deca 
v doma si v Ho� man Estate Predlagam 
domashno sgotvena hrana,mnogo 
igri zabavleniq i razhodki Za poveche 
informaciq 2246591156 №17998
PAINTING, 
Цена US$ 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
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

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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Разбийте белтъци или цели яйца 
със захар на пухкав крем. Без 
да спирате, наливайте на тънка 

струйка олио и прясно мляко.
Пресейте към сместа брашно с бак-

пулвер и ванилия и бъркайте с плав-
ни движения. Накрая сложете лимонов 
сок, а по желание и малко настъргана 
лимонова кора за аромат.

Сипете получената смес в намазне-
на и набрашнена тавичка с приблизи-
телен диаметър 20-22 см. Изпечете в 
предварително загрята на 180 граду-
са фурна за 18 мин. или до суха клечка. 
Когато е готов, обърнете го да изстине 
върху решетка и надупчете с метално 
шишче.

Сложете на котлона при слаб огън 
масло, прясно мляко, бял шоколад и 
тъмен ром. Бъркайте, докато се разто-
пят, и после залейте кекса с тази смес. 
Оставете да си поема около час-два.

Заемете се с крема, като загрее-
те течна сметана със захар и малко от 
прясното мляко. В останалото сипете 
брашното и разбийте с телена бъркал-
ка, за да няма бучки. Налейте млякото 
с брашното при сметаната, сложете ва-
нилия и бъркайте около 7 мин. до сгъс-
тяване. Залейте мокрия кекс с млечния 
крем и оставете да стегне.

Всички необходими продукти мо-
жете да поръчате и онлайн на сайта 
serdikabg.

Свински бонфиленца на грил 
тиган със синьо сирене

Направени по 
стара българска 

рецепта, 
месните 

продукти на

завладяват с 
неповторим 

вкус и качество. 
Ето една вкусна 

гозба с техни 
продукти.

»  свинска рибица - 1 бр. 450 г
»  зехтин - 4 с.л.
»  черен пипер - 2 щипки
»  сол на вкус

За соса със синьо сирене
»  сметана - 500 г готварска
»  синьо сирене - 100 г
»  черен пипер - 2-3 щипки
»  индийско орехче - 2 щипки  

или на вкус
»  сол на вкус

тиган със синьо сиренетиган със синьо сиренетиган със синьо сиренетиган със синьо сирене
ПродуктиЗапочнете с приготвянето на соса, 

като загреете готварска сметана 
на слаб огън и в нея натрошете 

синьо сирене. Бъркайте, докато то се 
разтопи и сместа стане гладка. Овку-
сете с черен пипер, индийско орехче и 
сол на вкус и го оставете на много слаб 
огън за 15 мин., разбърквайки, за да не 
загори.

Почистете свинска рибица от ципи 
и излишна мазнина по повърхността. 
Натрийте месото с черен пипер, сол не 
слагайте за момента.

Загрейте грил тиган на силен огън 
и го намазнете хубаво със зехтин. Ко-
гато се е нагорещил достатъчно, сло-
жете бонфилето цяло и запечатайте до 
хубав загар от всички страни за по ми-
нута. След това го нарежете на порции.

Сервирайте бонфилетата с аромат-
ния сос и консумирайте, докато са топ-
ли.

Мокър кекс  
с млечен крем

Продукти
 За кекса
»  брашно - 200 г
»  олио - 100 г
»  прясно мляко - 120 мл
»  белтъци - 4 бр. от големи яйца  

или 3 цели яйца
»  бакпулвер - 15 г
»  ванилия - 1 бр.
»  лимонов сок - 1 с.л.
»  захар - 190 г

За сиропиране
»  краве масло - 60 г
»  прясно мляко - 250 мл
»  бял шоколад - 40 г
»  ром - 3 капачки, тъмен

За млечния крем
»  прясно мляко - 300 мл
»  сладкарска сметана - 200 мл течна
»  захар - 100 г
»  ванилия - 1 бр. или 2 г на прах
»  брашно - 3 с.л. с връх

Да ви е сладко!  

https://www.serdikabg.com
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Р
одена като Ида Пердеман, 
днес тя е известна като проро-
чицата Ида или Ида Амстер-
дамска. Живяла в началото на 
20 век, за нея и днес се раз-

казват истории, изобилстващи от мисте-
рии, зли сили и много чудеса.

Животът на Ида Пердеман започва 
съвсем обикновено. Тя се ражда на 13 
август 1905 г. като петото дете в семей-
ството в Алкмар, Нидерландия.

Семейство Пердеман редовно посе-
щава службите в местната католическа 
църква, а Ида често се изповядва пред 
отец Фрехе, който по-късно става и неин 
духовен водач.

Денят е 13 октомври 1917 г. Една 
обикновена събота, в която 12-годиш-
ната Ида върви към дома си, след като 
е посетила църквата. Тогава се случва 
нещо невероятно. Пред погледа на мо-
мичето се разкрива необикновена глед-
ка, или по-добре да го кажем, изниква 
видение. Появява се ярка ослепителна 
светлина, а в нея образът на жена, обле-
чена в дълга бяла рокля.

„Това може да е само Пресвета Бого-
родица!“ – убедена е Ида.

Това е първата й среща с мистери-
озната жена, която и впоследствие се 
разкрива пред нея неведнъж. Малко-
то момиче разпалено разказва за неве-
роятното си преживяване, но сестрите 
и брат й не обръщат никакво внимание 
на думите й. Колкото до бащата на Ида – 
той я заставя

да си мълчи за видяното
притеснявайки се хората да не я поми-
слят за луда. Същото я съветва и отец 
Фрехе.

Ида Пердеман мечтае да стане дет-
ска учителка, но получава отказ, защо-
то нейните професори й казват, че няма-
ла нужното въображение да упражнява 

тази професия. Този факт е важен, за-
щото по-късно младата дама е обвине-
на, че може би си въобразява и измисля 
своите видения и срещи с божията май-
ка, разказва „Списание 8“.

От разказите за живота на Ида Ам-
стердамска става ясно, че тя е избрана 
от Дева Мария, за да бъде посланик на 
нейното слово и воля. А това я прави 
сигурна мишена за набезите на Дявола, 
разказват източниците. И наистина - та-
кива не липсват. Лампите често започват 
да се люлеят в непривичен танц, врати-
те на шкафовете се отварят сами, стрел-
ките на часовника започват да се въртят 
с главозамайваща скорост, фурната се 
включва сама и започва да пуши. Това са 
само част от нещата, които се случват в 
дома на семейство Пердеман.

Нещата стават още по-сериозни, кога-
то самата Ида бива обладана от Дявола, 
или поне така смятат хората около нея. В 
един от пристъпите си тя започва

да крещи неистово 
и да псува

поведение, непривично за младото мо-
миче. Изведнъж тя се сдобива с нечу-
вана физическа сила и започва да вди-
га във въздуха много тежки предмети. 
Тогава нейният духовен наставник из-
вършва екзорсизъм над нея, за да я от-
ърве от нечистия дух, от който е обла-
дана.

След първото видение на Ида Перде-
ман през 1917 г. настава затишие. Жи-
вотът й е сравнително спокоен, като из-
ключим гореспоменатите факти. От май 
1940 година, когато тя е на 35 години, 
странните видения отново започват да 
я навестяват. Ида вижда не само божи-
ята майка, но започва да има и видения 
за бъдещето. Тя предсказва някои факти 

за задаващата се Втора световна война, 
които впоследствие се сбъдват. Вижда 
места и хора, за които по-късно пред-
сказаното стават реалност.

На 25 март 1945 г. Ида отново има ви-
дение и среща с мистериозната дама, 
считана за самата Дева Мария. Но чуде-
сата в живота на холандката едва сега 
започват. След това видение следват 
още 55 подобни, последното от които е 
през 1959 г. Тя става посланик на Бого-
родица. Обикновено повтаря думите й, 
а най-голямата й сестра ги записва на 
хартия. Вече няма съмнение, че Ида Ам-
стердамска е избрана и животът й е да-
леч от обикновен. Пред Ида пресветата 
Дева се представя като Дамата на всич-
ки нации, Майката на всички хора и в 
нейна чест по-късно е построен специа-
лен параклис, където пророчицата пре-
карва последните години от живота си.

Екстрасенската заявява:
„Не съм аз; Аз съм просто инструмент; 

това са просто посланията на Дева Ма-
рия.“

Когато Ида разкрива пред света исти-
ната за своите видения и срещи с божи-
ята майка, се случва именно това, от кое-
то навремето са се опасявали близките 
й. Мнозина я обявяват за луда, а други 
смятат, че всичко това е просто плод 
на въображението й (което няма!). Тя е 
подложена на старателен медицински и 
психиатричен преглед, но резултатите 
са категорични, че жената е в стабилно 
психическо и физическо здраве.

Ида Амстердамска, както започват да 
я наричат всички, си отива от този свят 
на 90-годишна възраст, предала посла-
нията, за чийто проводник е била избра-
на. По-голямата част от пророчествата й 
се сбъдват, ето някои от тях.

Военни видения
Преди избухването на Втората све-

товна война Ида Амстердамска има ви-
дение. Без да има никаква представа от 
военни действия и стратегии, тя с точ-
ност описва събитията и местата, където 
по-късно се случват нещата, които й се 
явяват. Тя вижда безброй изтощени вой-
ници, които минават пред погледа й. С 
точност предсказва движението им, като 
брат й старателно отбелязва местата, 
през които ще минат на карта. Е, това се 
оказва точният път на германските вой-
ници през следващите години. Тя вижда 
още как германската армия ще бъде оку-
пирана от Червената армия при Сталин-
град. Което по-късно в действителност 
се случва. Ида предсказва още падането 
на Хитлер и Мусолини, макар че в този 
момент никой не вярва в това.

Независимостта на Израел
В едно от своите видения Ида съзира, 

че Израел отново ще бъде обявен за не-
зависима и самостоятелна територия. 
Точно 3 години по-късно това става факт.

Червен флаг над Китай
Тази картина се появява в главата на 

пророчицата през 1946 г. Тя вижда чер-
вен флаг и множество пролята кръв на 
територията на Китай. Три години по-
късно пророчеството й се сбъдва. В ази-
атската държава избухва кървава граж-
данска война, а начело на държавата 
застава комунистическата партия.

Войната в Корея
През 1949-та Ида Амстердамска пред-

сказва кръвопролитията и войната в Ко-
рея, която само година по-късно става 
факт.

Пророчицата Ида и срещите й 
с мистериозната жена в бяло
XИда Пердеман прави няколко изключително точни предсказания, които удивляват всички
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Е
дно 15-годишно момче, живяло 
в ерата на дигитализацията, е 
на път да се превърне в светец, 
обявен за такъв по всички пра-
вила от Католическата църк-

ва. Карло Акутис напуска този свят през 
2006 година, но преди дни влезе в нови-
ните и трогна с историята си хората по 
целия свят. На 10 октомври Католическа-
та църква беатифицира тийнейджъра.

Накратко, това означава, че той вече 
носи статут на „блажен“ и е на крачка от 
това да бъде официално обявен за све-
тец. Ако това се случи, Карло ще бъде 
първият в историята милениал, канони-
зиран от Ватикана.

Това обаче не е всичко. Причините за 
честта, която се оказва на покойното 
момче, освен неговата силна вяра в Бога, 
са доста „прогресивни“ за иначе консер-
вативната институция. Карло всъщност е 
използвал уменията си да програмира, 
за да прави сайтове, с които да помага на 
вярващите да намират достъп до важна 
за тях информация. 

Но да се върнем към началото: исто-
рията на Карло Акутис не започва нео-
бикновено. Роден в Лондон през 1991 г., 
той се мести със семейството си в Мила-
но.

Още когато е 3-годишен обаче, майка 
му забелязва, че момчето проявява

особен интерес 
към религията

и непрекъснато моли родителите си да 
го водят на църква. Самите те не са ни-
как набожни - тя споделя, че е стъпвала 
в храмове само по големи поводи, един 
от които е сватбата й.

„Имаше някаква естествена пред-
разположеност към свещеното“, казва 
тя пред италианския вестник „Кориере 
дела сера“.

След като приема първото си причас-
тие, Карло ходи всяка седмица на литур-
гии и се изповядва. Моли родителите си 
и да го водят на поклонения, разказва 
webcafe.

Особено милосърден е към другите и 
още от малък спестява джобните си пари 
и организира благотворителни събития, 
за да помага на бедните, бездомните, 
възрастните и въобще маргинализира-
ните групи. В училище пък се застъпва 
за тормозените деца, а когато родите-
лите на негов приятел се развеждат, той 
полага усилия да приобщи момчето към 
семейство Акутис и да му помогне да 
премине през тежкия момент.

Карлос обаче прилича на доста от 
връстниците си по отношение на друг ас-
пект от своето ежедневие: компютърни-
те игри. Според сайта Catholic Telegraph 
той е играл доста на плейстейшън, но се 
е опитвал да се ограничава до час на сед-
мица, макар че явно не е успявал.

По-късно започва да развива този 
свой интерес и постепенно се учи да 
програмира. Още съвсем млад създава 
и уебсайт за популяризиране на евха-
ристийните чудеса, който според Ва-
тикана е използван от повече от 10 000 
енории по целия свят, пише CNN.

Тогава обаче идва и лошата новина: 
Карло е неизлечимо болен от левкемия.

Новината обаче не го сломява. Напро-
тив - вярата му става дори по-голяма.

Приемам страданието
което ще трябва да понеса в името на 
Бога, на Папата и на Църквата“, пише той 
в уебсайта си.

Момчето умира на 12 октомври 2006 г. 
на 15-годишна възраст. По негово жела-
ние е погребан в Асизи заради любовта 
си към свети Франциск, който е разви-
вал дейността си там.

Тъкмо в същия град 14 години по-къс-
но Карло е беатифициран, a тялото му е 

извадено и изложено на показ в стъкле-
на гробница, достъпна за поклонници 
до 17 октомври.

В нея той лежи с дънки и чифт мара-
тонки на Nike - дрехите, които е пред-
почитал да носи приживе. Ако евенту-
ално бъде обявен за светец, Карло ще 
е първият такъв в историята, облечен 
ежедневно. Според духовници това е 
„чудесно послание, за да почувстваме 
светостта не като нещо далечно, а като 
достъпно за всеки, защото Господ е на 
всички“.

„Днес ние виждаме Карло отново в 
смъртното му тяло. Тяло, което е пре-
минало през нормалния процес на гни-
ене, което е наследството на човешкото 
състояние, след като грехът му е отстра-
нен от Бога, източникът на живота. Но на 
това смъртно тяло е предначертано да 
възкръсне“, казва архиепископ Домини-
ко Сорентино от Асизи на литургия при 
откриването на гробницата на 1 октом-
ври.

Сърцето на момчето
което вече може да се счита за релик-
ва, пък ще бъде изложено в базиликата 
„Свети Франциск“ в Асизи. Майка му каз-
ва, че семейството е искало да дари ор-
ганите на Карло, когато той е починал, но 
не е могло да го направи поради левке-
мията.

И макар нейният син да е само на 
крачка от това да се превърне в светец, 
все пак е необходимо да бъде доказано, 
че е извършил поне две чудеса.

Първото от тях е налице - през 2009 г. 
момче в Бразилия се ражда с вроден де-
фект на панкреаса, а когато през 2013 г. 
майка му разбира за историята на Карло 
Акутис, решава да се обърне към него с 
молитви за изцелението му.

По-късно те получават и покана от 
семейство Акутис да отидат в енория-
та, където синът им се е молил. Така на 
12 октомври, точно седем години след 

смъртта на Карло, болното момче доко-
снало негова снимка и почувствало же-
лание да се храни.

Вкъщи той поискал да яде пържени 
картофи, ориз, боб и пържола и за пръв 
път не повърнал храната, а по-късно ле-
карите потвърждават, че чудодейно е оз-
дравял.

И докато

Църквата очаква 
второ чудо

свързано с Карло, за да може да официа-
лизира неговия статут, младите програ-
мисти, които са вярващи, се радват, че 
някой е обърнал внимание на професи-
ята им.

„За нас, католиците, е важно да мислим 
как технологията може да се използва за 
добро, а не като начин да се възползва-
ме от другите или да деморализираме 
младите хора“, казва 26-годишната Ма-
рия Робъртс, която е IT специалист.

Освещаването на Карло обаче първо-
начално предизвиква и скептицизъм в 
католическите среди.

Така например един млад свещеник от 
архиепископията на Милуоки признава, 
че в началото си е помислил, че Акутис 
е просто едно дете, което е пишело блог 
постове за Евхаристията и не заслужава 
подобно внимание.

Постепенно обаче осъзнава, че въпро-
сът е именно в това: Карло е покровите-
лят на интернет и пример за светец в мо-
дерния смисъл на думата.

„Мисля, че в крайна сметка обикнах 
нежния характер на Карло“, казва той. 
„Грижите му за онези, които са били бити 
в училище, грижите му за тези, чиито ро-
дители се развеждат - Карло просто е 
влагал безкрайно много емоция в живо-
та на хората“.

Ето защо свещеникът сега е убеден, че 
„дълбоко тихият, честен усет, който Кар-
ло е имал за Божието присъствие във 
всички неща“, е „забележителен“.

Първият светец на милениалите, 
чиято история трогна света

XКатолическата църква влезе в новините по различен начин

Снимки: БТА
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аа
Джордж Клуни снима филм по рома-

на „Калико Джо“ на Джон Гришам 
за бейзбола. Клуни също така ще 

бъде един от продуцентите на лентата 
заедно с музиканта Боб Дилън и актьора 
Грант Хеслов.

Главният герой на романа е многообе-
щаващият млад бейзболист Джо Касъл, 
известен със своето меко поведение из-
вън стадиона. Неговите успехи не дават 
покой на значително по-твърдия играч 
Уорън Трейси, още повече, че неговият 
син започва да боготвори Касъл. В край-
на сметка двамата бейзболисти се сре-
щат на игралното поле и след удар на 
Уорън Джо изпада в кома.

Книгата на Гришам, който като младеж 
също е играл бейзбол, е вдъхновена от 
историята за Рей Чапман, който заги-
ва през 1920 г. от травма, причинена от 
удар с топка в главата.

Ако ви липсват предлаганите в самолета яс-
тия, вече ще можете да си ги купите и на 
твърда почва. Вдъхновена от предлаганите 

в бизнес класата ястия, превозвачът „Finnair“ пус-
на в продажба готови ястия в магазин близо до 
летище Хелзинки.

Ястията са приготвени със сезонни продукти 
и са съобразени с традиционния скандинавски 
и японски вкус. Първите менюта включват фин-
ландски северен елен и говеждо месо в сос тери-
яки с пролетен лук и ориз.

Ястията са проектирани от готвачите на „Finnair“ 
и са изработени в специалната кухня на авиоком-
панията. Ако проектът е успешен, „Finnair“ има го-
товност да увеличи производството и да започне 
да продава ястията и в други магазини, когато пъ-
туванията са ограничени.

Цветята са носители на силна енергия и са 
мощен елемент във фън шуй философия-
та. Някои обаче носят със себе си негативна 

символика. Жълтите карамфили са подходящи за 
подарък, но единствено на враговете ви, защото 
те символизират презрение.

Петуниите изглеждат красиви, но символизи-
рат негодувание и гняв.

Макар и червената роза да символизира силни 
чувства и любов, то жълтата означава ревност, а в 
някои държави изневяра.

Маковете, които обикновено купуваме, увяхват 
бързо. Ако все пак решите да подарите или пък 
получите букет от тях, знайте, че те символизират 
забравата.

Още от Викторианската епоха цветето амарант 
е символизирало омраза, отмъщение, злонаме-
реност, безнадеждност.

Авиокомпания предлага 
„самолетна“ храна на земята

Винъс Уилямс за Григор:  
Не може да си толкова горещ

Джордж Клуни снима филм  
по книга на Гришам

Изминаха 20 години, откакто 
Хоакин Финикс изигра ко-
варния император Комод 

под режисурата на Ридли Скот в 
„Гладиатор“ и продуцентите са ре-
шили, че е време този звезден тан-
дем отново да се обедини и пак да 
заложи на историческата тематика.

Продукцията ще се казва „Kigbag“ 
(войнишка раница), а Финикс ще 
влезе в ролята на император Напо-
леон Бонапарт.

Въпреки това режисьорът вече 
търпи сериозни критики, особено 
заради избора на актьор, който да 
изиграе Наполеон.

Мнозина не са съгласни точно но-
сителят на „Оскар“ Хоакин Финикс 
да влезе в кожата на владетеля. 
Една немалка част от недоволните 
смятат, че Скот трябва задължител-
но да наеме французин за ролята и 
че американецът никак не е подхо-
дящ за образа.

Нови снимки на Григор Димитров 
предизвикаха голям интерес. След 
като българинът позира до езеро-

то Комо, той получи много коментари за 
своята визия. Това го вдъхнови да засне-
ме няколко кадъра, на които позира като 
модел.

„Шмекерууу!“, в превод на български „го-
тин“, „сваляч“, написа Джокович под сним-
ка на нашия тенисист, на която той е заста-
нал до ретро автомобил.

Димитров е избрал бяла риза, тъмни 
дънки и розово сако, които е съчетал с ка-
фяви велурени боти и бежова шапка.

Друга звезда от световния тенис си поз-
воли да определи външния вид на Гришо. 
Винъс Уилямс, която също е близка с бъл-
гарина, не се стърпя и написа под кадрите 
от езерото: „Не може да си толкова горещ“.

Хоакин Финикс  
ще изиграе Наполеон

Символика: Жълтата роза 
носи ревност и изневяра
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Книга на Исак Нютон, която 40 г. трупала прах 
върху рафт, се оказала свръхценно издание, 
донесло богатство на притежателя си.

През 1980 г. жител на Нормандските острови 
получил от дядо си като подарък книгата на Ню-
тон „Математически начала на натуралната фило-
софия“. Внукът я оставил на рафта и забравил за 
нея.

След 40 години той решил внимателно да изу-
чи изданието и установил, че то е излязло през 
1729 г. С надеждата да продаде изгодно старин-
ната книга, той я предложил на търг.

Това е първото издание на английски език, пре-
ведено от Ендрю Мот. Оценителят на книги Джим 
Спенсър призна, че бил щастлив да подържи в 
ръце рядката реликва. Книгата бе продадена на 
търг за 24 000 паунда.

В разгара на пандемията от коронавирус се 
оказа, че коварният COVID-19 може да бъде 
и от полза за хората. Жителка на Мелбърн е 

благодарна на пандемията, защото... спасила бра-
ка й.

Преди началото на пандемията Одри обмисля-
ла да се раздели със съпруга си, да наеме жилище 
близо до работното си място и да отглежда сина 
си като самотна майка. Причината била в прето-
варения работен график на съпруга й и отсъстви-
ето му при решаването на семейни въпроси или 
във възпитанието на детето им.

Съжителството с мъжа й било по-скоро въ-
прос на навик, но смятала, че това е нормално 
след 12-годишен брак. Заради въведените строги 
ограничения Одри и съпругът й трябвало да ра-
ботят от къщи, където останали заедно с 3-годиш-
ния си син.

COVID-19  
спасява брака

Излезе новият сингъл на  
Лана Дел Рей
Лана Дел Рей пусна първия сингъл „Нека 

те обичам като жена“ от своя предстоящ 
албум „Chemtrails over the country club“.

Певицата пее на китара: „Нека те обичам 
като жена, да те прегърна като дете, да светя 
като диамант и да бъда именно такава, каква-
то трябва да бъда“.

Парчето се появи на Spotify още преди Лана 
направи неговата премиера. Първоначално 
се предвиждаше, че новият албум ще излезе 
през септември, но след това тя го отложи за 
7 януари 2021 г.

Последният албум на Лана Дел Рей излезе 
през 2019 г.

Певицата беше критикувана от феновете си, 
след като публикува видео, показващо в бли-
зък план как част от протестиращите заради 
смъртта на Джордж Флойд плячкосват мага-
зини, като се виждат ясно лицата им.

Продадоха на търг 
ценно издание на Нютон

Скандал с Гал Гадот  
като Клеопатра
Ролята на известната древно-

египетска владетелка трябва 
да бъде изпълнена от израел-

ската актриса Гал Гадот, най-извест-
на със своите холивудски превъ-
плъщения в Жената чудо.

Съобщението доведе до скандал 
в социалните медии, като някои от 
тях твърдят, че филмът е поредната 
еманация на „бялата културна доми-
нация“, където белите актьори изо-
бразяват цветнокожи хора.

Мнозина твърдят, че вместо на Га-
дот ролята трябва да бъде поверена 
на арабска или африканска актриса.

Американският писател Морган 
Джъркинс написа в Туитър, че Кле-
опатра трябва да бъде изиграна от 
някой „по-тъмен от кафява торба от 

рециклирана хартия“, тъй като това 
би било „исторически по-точно“, 

или от африканска актриса, незави-
симо от расата й.

Траволта трогна с послание 
към покойната си съпруга

Джон Траволта и Кели Прес-
тън трябваше да чуят как-
во ли не през почти 30-те 

години, в които бяха женени, но 
нищо не успя да подкопае лю-
бовната им история, завърши-
ла миналия юли със смъртта на 
Престън. Половинката на звез-
дата издъхна на 57-годишна въз-
раст, жертва на рак на гърдата.

В деня, в който актрисата 
щеше да навърши 58 г., главният 
герой на „Брилянтин“ поиска да 
отдаде публична почит на любо-
вта на живота си с емоционална 
снимка в Инстаграм, на която са 
двамата в деня, с който си каз-
ват „да“, до снимка от сватбата 
на родителите му, също покой-
ници.

„Честит рожден ден, съкро-
вище. Намерих тази сватбена 
снимка на майка и татко. Хуба-
во е да ни виждам до тях. С ця-
лата ми любов, Джон“, написа 
актьорът.
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Кейти Холмс изглежда щастлива в 
последните месеци. След двете си 
предишни връзки - 6-годишният 

брак с Том Круз и също толкова продъл-
жилата й афера с актьора Джейми Фокс, 
сега тя е влюбена в готвач.

В Ню Йорк упорито се коментира 
връзката на 41-годишната актриса с 
33-годишния Емилио Витоло, който ра-
боти в популярния в Манхатън ресто-
рант Emilio's Ballato.

Италианецът е част от семейния биз-
нес. Ресторантът е популярен сред зна-
менитости като Джъстин Бийбър, Лени 
Кравиц и дори Барак Обама.

Проблем пред щастието на Кейти и 
Емилио може да се окаже майка му, коя-
то не е от възторг от връзката им. Дни 
след като синът й беше заснет да се це-
лува с Холмс, е развалил годежа си с 
24-годишната Рейчъл.

Национално проучване установи, че 1/3 от 
британците перат спалното си бельо само 
веднъж годишно.

36% от 2000 поданици на Нейно Величество пе-
рат одеялата си също веднъж годишно. 18 на сто 
от респондентите признали, че веднъж годишно 
слагат и дънките си в пералнята.

Шалове, ръкавици и шапки също много ряд-
ко били подлагани на пране. Британците се отна-
сяли по-хигиенично към кърпите за тяло и лице 
– 40% от анкетираните ги изпирали след всяко 
ползване, а 45% - след пет употреби.

Една четвърт от мъжете доверили, че перат 
слиповете си след пет носения. При жените този 
процент се оказал 13. 55% от британските дами се 
решавали да сложат сутиена си в пералнята едва 
след петото носене.

Жител на тайванския остров Ланюй намери 
на плаж 4 кг парче от втвърдено повръ-
щано на кашалот и забогатя.

Рибарят ловял риба на плажа и видял вкамене-
лост с черен цвят, който излъчвал сладък аромат. 
Разказал за нея на свой приятел, който го посъ-
ветвал да изпрати парче от камъка в университет 
Гаосюн за тестване.

Въз основа на проведена спектроскопия с яд-
рено-магнитен резонанс е потвърдено, че това е 
амбра, като стойността й е 6 млн. тайвански дола-
ра (около 329 000 евро).

Рибарът смята да продаде камъка, а спечелени-
те пари да използва за семейни разходи. Амбра е 
восъчно вещество, което се отделя в червата на 
кашалотите. Освен „повръщано от кашалот“, го 
наричат и „плаващото злато“.

1/3 от британците перат 
спалното си бельо 
веднъж годишно

Бившата на Том Круз се влюби 
в готвач

Алиша Кийс има нова визия. Из-
пълнителката, която често виж-
дахме с дълга опашка или плит-

ка, се появи с пусната коса и чисто нов 
бретон на музикалните награди на 
Billboard.

39-годишната певица изпя песента 
„Love Looks Better“ от сцената на теа-
тър „Долби“ в Лос Анджелис и изнена-
да своите почитатели с променения си 
външен вид. Тя носеше ефектен гаще-
ризон с камъни и бе изправила косата 
си, като тя стигаше почти до кръста й.

В своя профил в Instagram Кийс спо-
дели няколко снимки, направени непо-
средствено преди шоуто.

По-късно певицата сподели и видео, 
от което се вижда, че тя за пореден път 
не носи грим и въпреки това изглежда 
перфектно, за което допринася и нова-
та й прическа.

Алиша Кийс се раздели  
с дългата опашка

Адвокат на Бритни Спиърс я 
сравни с пациент в кома

Рибар забогатя от „плаващо 
злато“ на кашалот

След като Бритни озадачи фено-
вете си с редица фотоси в соци-
алните мрежи, адвокатът обясни 

реалното състояние на 38-годишната 
звезда по време на съдебно заседание.

Сам Ингъм е обсъждал със съдията 
„неподходящи слухове“, циркулиращи 
в социалната мрежа относно звезда-
та. Темата е била и как Бритни се чув-
ства по отношение на попечителството 
си. Защитникът подчертал, че певицата 
вече не иска да прави музика, а баща 
й я принуждавал да възобнови карие-
рата си.

На въпрос дали Бритни може да по-
дпише писмено изявление за това, Ин-
гъм отговорил, че е невъзможно и я 
сравнява с „пациент в кома“. Той също 
така отхвърлил предложението на ад-
вокат Джейми Спиърс да отведе из-
пълнителката в съда.
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Индийски специалист по бойни изкуства по-
каза сила и точност, като счупи с чук 50 ко-
косови ореха с превръзка на очите.

Кокосовите орехи бяха подредени около тяло-
то на друг мъж, лежащ на земята. Ракеш Би успя 
да порази целите, без да нарани другия участник 
в рекорда на Гинес само за 1 минута.

След поставянето на световното постижение 
счупените кокосови орехи бяха дадени на живот-
ни в град Нелор в щата Андхра Прадеш.

Кокосовите орехи са се отглеждали в тропиче-
ските региони повече от 4500 г., но популярност-
та им по целия свят непрекъснато нарасна заради 
техния аромат, кулинарни приложения и потен-
циалните ползи за здравето.

Хората, които често ядат кокос, имат по-ниска 
честота на сърдечни заболявания.

Мъж разби 50 кокосови 
ореха с вързани очи

Компютърната клавиатура е „най-опасният“ 
предмет в офиса. Непочистените бутони мо-
гат да съдържат различни бактерии, причи-

нители на чревни инфекции, включително коро-
навирус.

Компютърната клавиатура е най-заразни-
ят елемент, особено в офиса. Поради факта, че 
е трудна за почистване, малко хора го правят. В 
резултат на това върху бутоните се натрупват па-
тогенни бактерии, вируси, причинители на ин-
фекции, сред които може да е и коронавирус“, 
обясняват вирусолози.

Затова, преди да започнете да работите на кла-
виатурата, е наложително да измиете ръцете си, 
а същото трябва да се направи и след това, тъй 
като бактериите, циркулиращи във въздуха, чес-
то се утаяват на повърхността на бутоните.

Ребъл Уилсън и новото й гадже са 
на романтична почивка в Мексико. 
Това се вижда от последните сним-

ки на актрисата, която изглежда все по-ху-
бава по бански, след като отслабна драс-
тично.

40-годишната актриса и 31-годишният 
Джейкъб Буш са отседнали в луксозен хо-
тел в курорта Кабо Сан Лукас.

От видео на Уилсън виждаме как двама-
та лежат на удобни дюшеци в басейн, на-
миращ се на самия плаж. По-късно те са 
вечеряли там, на специално аранжирана 
за тях маса.

В своята история в Instagram Ребъл качи 
няколко снимки от изненадата, която по-
лучила от своя любим. Двамата позират в 
кръг от свещи, оформен на пясъка.

Уилсън не бе виждана с гадже близо 5 
години, след като се раздели със своя ко-
лега Мики Гууч.

Ребъл Уилсън на романтична 
почивка в Мексико

Най-заразният предмет 
в офиса е клавиатурата

Снуп Дог с татус след 
титлата на „Лейкърс“

Отново сам: Джона Хил развали 
годежа с Джана

Още една звездна двойка се раз-
падна. Оказа се, че Джона Хил е 
развалил годежа си с любимата 

му Джана Сантос. 36-годишният актьор 
се раздели с 31-годишната си половинка 
една година след годежа.

За новия романс между двамата се за-
говори за първи път през август 2018 г., 
когато Хил бе забелязан в компанията на 
Джана в Ню Йорк.

Според последните данни момичето 
работи като мениджър на марката за кра-
сота Violet Gray и всъщност не обича пуб-
личността.

Преди дни актьорът с две номинации 
„Оскар“ се похвали с впечатляващи резул-
тати за отслабване в Instagram и призна, 
че се чувства уязвим без брада. И разбира 
се, Джона призова всички фенове да гла-
суват на предстоящите президентски из-
бори в САЩ.

Снуп си направи поредната тату-
ировка. След като любимият му 
отбор „Лос Анджелис Лейкърс“ 

се сдоби със своята 17-а титла, рапъ-
рът отиде при своя татуист, за да си 
поръча татуировка, посветена на три-
умфа на ЛеБрон Джеймс и неговите съ-
отборници.

Новият татус е на дясната му ръка. 
Под китката му са двете букви – KB, 
след което е нарисувана титлата, а вър-
ху нея „грее“ логото на тима.

„Както беше обещано...“, казва той 
във видео. В него той е легнал на ку-
шетката и показва как му татуират ини-
циалите на неговия покоен приятел 
Кобе Брайънт.

Рапърът бе близък с Кобе, който за-
гина в катастрофа с хеликоптер. Пре-
ди време зарадва баскетболиста с ли-
митиран модел кола в лилаво и жълто.
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„Явен поетически глас, кой-
то чрез суровата си красота 
превръща индивидуално-
то съществуване в универ-
сално.“ С тези думи Нобело-

вият комитет представи творчеството на 
поетесата от американски произход Луиз 
Глюк, която се превърна в 16-тата поред 
жена носителка на Нобелова награда по 
литература.

Тя е наградена преди това с множе-
ство други големи литературни призове 
в САЩ. Носител е на Националния хума-
нитарен медал, връчен й от президента 
Барак Обама през 2016 г., на наградата 
„Пулицър“през 1993 г., на националната 
книжна награда на САЩ (2014 г.) и награ-
дата „Болинген“ 2001 г.

Коя е Луиз Глюк?
77-годишната Луиз е родена в Ню Йорк 

в семейство на потомци на еврейски еми-
гранти от Унгария и сега работи като про-
фесор по английски език в Йейлския уни-
верситет. Юношеството на Луиз е трудно, 
страда от анорексия, а като постоянна 
болка в душата си носи травмата от смър-
тта на по-голямата си сестра, починала 
след като се родила, коментират светов-
ни агенции. Глюк има два брака, като от 
втория, с писателя и предприемач Джон 
Драноу, има син Ноа, роден през 1973 г.

С удостояването й с престижното отли-
чие Глюк става един от малкото отличени 
американски поети в 112-годишната ис-
тория на Нобеловите награди. Предиш-
ният американски поет нобелист беше 
Боб Дилън, който спечели отличието 
през 2016 г., но дълго след това той не се 
явяваше да си я получи, а мнозина под-
ложиха на съмнение основанията тексто-
писецът и певец да получи точно това от-
личие.

„Твърде е ново и все още не знам как-
во означава – беше първият й коментар. 
– Най-много се притеснявам за запазва-
нето на ежедневните си отношения с хо-
рата, които обичам.“

По време на над 50-годишната си твор-
ческа кариера Глюк издава 12 тома с по-
езия, първият от които е „Първороден“ 
(Firstborn), издаден през 1968 г.

Сборници като „Триумфът на Ахил“ 
(1985 г.) и „Дивият ирис“ (1990 г.), който й 
носи награда „Пулицър“, постепенно ут-
върждават Глюк като

една от най-
разпознаваемите 
американски поетеси

на съвремието. До момента Луиз няма из-
дадена книга на български език.

Робърт Хас, носител на „Пулицър“ през 
2008 г., определя Глюк като „една от най-
чистите и изявени съвременни лирич-

ни поетеси.“ Стивън Добинс, автор в New 
York Times Book Review, счита, че „никой 
друг американски поет не пише по-добре 
от Луиз Глюк, никой не би могъл да ни по-
веде толкова дълбоко в собствената ни 
натура.“ Освен поезия Глюк е публикува-
ла и два тома проза, съдържащи есета и 
поетични анализи.

В статия на New York Times Дуайт Гар-
нър я сравнява с Емили Дикинсън, оп-
исвайки книгата й „Арарат“ (1990 г.) като 
„най-бруталния и изпълнен с тъга сбор-
ник с американска поезия, публикуван 
през последните 25 години“.

През годините Нобел за литература 
са взимали Ърнест Хемингуей, Синклер 
Луис, Джон Стайнбек, Иво Андрич, Хай-

нрих Бьол, Хенрик Сенкевич, Бърнард 
Шоу, Уилям Голдинг, Габриел Гарсия Мар-
кес. Между другото Жан-Пол Сартр от-
казва Нобеловата награда за литерату-
ра през 1964 г., позовавайки се на своя 
принцип да не приема официални отли-
чия, тъй като по думите му „един писател 
не трябва да си позволява да се превърне 
в институция“.

И в България има 
подобни примери

През 2010 г. писателят Борис Христов 
отказа да получи държавния орден „Св. 
св. Кирил и Методий“. И се мотивира ла-
конично - да не приема държавни отли-
чия, независимо от това коя политическа 

сила управлява страната ни. И продължи 
да живее със семейството си в планината, 
в родопското приказно село Лещен, и да 
свири джаз. В поемата си „Честен кръст“ 
обаче преди близо 30 години поетът се 
зарече никога повече да не пише стихо-
ве.

А в гладните години, в началото на 90-
те, Радой Ралин също отказа да приеме 
чисто нов автомобил. До последно този 
странен мъдрец предпочиташе да ползва 
градския транспорт,

наметнал вехтото 
си палтенце

и да закача момичетата в кафенето на 
„Плиска“ с пиперливи, но премерени 
шеги.

Житейският път на Луиз Глюк тръгва 
от семейството на бизнесмена от унгар-
ски произход Даниел Глюк и съпругата му 
Беатрис. „Научих се да чета много рано, 
като много малка, и баща ми обичаше да 
пише стихове. И децата започнахме да 
пишем книги много рано. Печатахме ги, 
илюстрирахме ги и много често текстът 
беше под формата на стихове“, разказва 
за детството си поетесата в интервю от 
2012 г. пред „Свободна Европа“.

Творчеството на Глюк се характеризи-
ра със „стремеж към яснота“, казва още 
Нобеловият комитет при обявяването на-
градата. Стиховете й често са наситени с 
теми, свързани с травма, смърт, детство и 
трудността на семейния живот.

„Въпреки значимото място на автобио-
графичното й минало в творчеството й, тя 
не бива да бъде определяна като изпове-
дален поет. Тя е търсач на универсално-
то“, добавя Андерс Олсон, председател на 
Нобеловия комитет.

Луиз Глюк – безпогрешният 
поетичен глас на съвремието

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XНобеловата награда може да ме лиши от приятели, смята 
поетесата, която е носител и на наградата „Пулицър“

. Луиз Глюк получава от президента Барак Обама Националния хуманитарен медал на САЩ през 2016 г. 

Сн.: БГНЕС
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З
наете ли, че на земята има сто-
тици хиляди острови, както и 
че има държави, които са кон-
центрирали по над 200 000 от 
тях?

Ето държавите с най-много острови в 
света.

Швеция - 
267 570 острова

Една от най-северните страни на земя-
та има 221 831 острова, около 24 000 от 
които са с публичен достъп. Това позво-
лява на всеки да се разхожда из буйни-
те гори и полета, както и да бере горски 
плодове или гъби... Разбира се, с услови-
ето да показва уважение към природна-
та среда и частната собственост.

Въпреки че Швеция е страната с най-
много острови в света, по-малко от 1000 
от тях са населени, посочва изданието 
World Atlas.

Повечето острови са разположени до 
голяма степен по източното крайбре-
жие на държавата. Най-известен е Сток-
холмският архипелаг, който се състои от 
близо 30 000 острова, островчета и ска-
ли между Öregrund на север и Landsort 
на юг.

Архипелагът Гьотеборг огражда за-
падното крайбрежие заедно с архипела-
га Бохуслан, който се състои от повече 
от 8000 острова и островчета и е опре-
делен за седмия най-красив пустинен 
район в света от CNN Travel.

Норвегия - 
239 057 острова

Норвегия е известна със своите стоти-
ци хиляди острови, най-популярните от 
които са Лофотенските, осеяли Норвеж-
ко море над Арктическия кръг. Тези ос-
трови са сертифицирани като устойчи-
ва дестинация и могат да се похвалят с 
по-мек климат, въпреки бурните води на 
морето, в което се намират.

Известни със своите огромни въз-
можности за риболов, среднощното 
слънце през лятото и северното сияние 
през зимните месеци, Лофотенските ос-
трови привличат както туристи, така и 
художници, носейки вдъхновение за 
пътешественици, художници, поети, фо-
тографи и писатели.

Много острови има и в Западните фи-
орди - регион на Норвегия, характери-
зиращ се с дълбоки долини, стръмни 
хълмове, реки, водопади и безброй ос-
трови със сурови топографски характе-
ристики.

 Финландия - 
178 947 острова

Подобно на съседните си страни Шве-
ция и Норвегия, Финландия се състои от 
голям брой скалисти острови, прости-
ращи се от югозападния бряг на страна-
та до Балтийско море.

Финландия и Швеция спорят за соб-
ствеността върху Аландските острови 

от Първата световна война насам, като 
Швеция твърди, че те са културно пове-
че шведски, отколкото финландски.

Те обаче са обявени за финландски 
през 1921 г., защото са физически пове-
че свързани с Финландия през зимните 
месеци от замръзнала морска вода и по 
този начин са от съществено значение 
за отбранителните линии на страната.

Канада - 
52 455 острова

Като втора по големина държава в 
света с площ от 10 милиона квадратни 
километра, Канада може да се похвали с 
общо 52 455 острова в Арктическия, Ти-
хия и Атлантическия океан, което й за-
воюва статута на страната с най-дългата 
брегова линия в света.

От нейните острови три се нареждат 
в топ 10 на най-големите в света: остров 
Бафин, остров Елесмир и остров Викто-

рия, всички част от Арктическия архипе-
лаг, който се намира на север от страна-
та, в Северния ледовит океан, и е с площ 
от 1.4 милиона квадратни километра.

5. САЩ - 
18 617 острова

Съединените щати претендират за 
собственост върху 18 617 острова, 
включително добре известния Хавайски 
архипелаг. Освен това само щатът Аляс-
ка включва над 2600 острова.

Интересна е историята на остров Уейк 
- коралов атол от Малките далечни ос-
трови на САЩ, намиращ се в Микроне-
зия, между Марианските и Хавайските 
острови. Той попада под американска 
собственост през 1898 г., като се упра-
влява от американските ВВС от 1962 г.

Една страна,  
над 200 000 острова

Лофотенските островиСтокхолмски архипелаг

Хавайски архипелаг

XВижте държавите с най-много острови в света

Аландските острови Остров Бафин
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