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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Броени дни остават до президентските из-
бори в САЩ. Както винаги, ще ви призова да 
гласувате - поне тези, които сте американски 
граждани. Дали в предварителното гласуване 
- лично или по пощата, или в деня на изборите 
- 3 ноември, вторник. Това е задължение, пра-
во и отговорност. Демокрацията работи само 
когато всички участваме в процеса. И не се оп-
лаквайте от опашките - чакали сме на по-дълги 
за много по-безсмислени неща.

Сигурен съм, че вече на всички ни е доса-
дило от постоянните новини от кампанията, 
политическите реклами, обещания, обвине-
ния, спорове в социалните мрежи. Всъщност 
колко хубаво би било да се върнем към нор-
малността, когато не чуваме от президента на 
всеки 15 минути мисълта му за всяко нещо - от 
футболните мачове до това какво казал някой 
по телевизията за него. Да се върнем към нор-
малността, когато политиката и обсъждането 
на поредния туит или абсурдно действие на 
президента, скандал в Белия дом не бяха част 
от ежедневните ни разговори. Доброто старо 
време, когато приятели не се караха заради 
различни политически възгледи и когато по-
литиците не подстрекаваха това разделение в 
обществото. Не е лоша тази нормалност и дано 
да се върне. Но едва ли ще е скоро.

Изборите може и да са на 3 ноември, но има 
много голяма вероятност да не знаем резулта-
тите с дни. Към вторник над 70 милиона изби-
ратели в САЩ са подали вече гласа си. Това е 
повече от половината от броя на гласувалите 
на предишните избори през 2016 г., сочат дан-
ни на Проекта „Американски избори“.

Според професора в Университета на Фло-
рида Майкъл Макдоналд, който е координа-
тор на проекта, избирателната активност ще 
бъде около 65 процента, най-висока от 1908 г. 
насам. Това е добра новина за демократичния 
процес.

Прогнозите са, че предварителните гласо-
ве могат да стигнат до 90-100 милиона. В много 
щати, някои от които ключови, бюлетините ще 
започнат да се броят чак в деня на изборите и 
това може да предизвика забавяне на крайния 
резултат.

Скорошно проучване на Gallup показва, че 
62% от демократите планират или вече са гла-
сували предварително спрямо 28% от репу-
бликанците.

Тази разлика, освен до забавяне, може да 
доведе до друго явления - т.нар. червен мираж 
- резултатите от личното гласуване на 3 ноем-
ври да дават преднина на Доналд Тръмп осо-
бено в ключови, колебаещи се щати, където 
резултатите между двамата кандидати са мно-
го близки, но победителят в крайна сметка да 
бъде Джо Байдън, когато се преброят всички 
гласове. В условията на социални мрежи и лип-

са на доверие в традиционните медии, това 
може да доведе до объркване, пропаганда и 
дори сблъсъци.

Засега електоралната карта, базирана на 
осреднени резултати от последните проуч-
вания, дава комфортна преднина на Байдън 
пред Тръмп в оспорвани щати като Пенсилва-
ния - 5%, Уисконсин - 7%, и Мичигън - 9%. Тези 
три щата биха му осигурили победа, ако задър-
жи щатите, спечелени от Хилари Клинтън през 
2016 г. Тя загуби тройката щати с под 1% разли-
ка и общо по-малко от 80 хиляди гласа. Така, че 
изненади са възможни и сега.

Много по-близки са разликите (2-3%) в дру-
ги оспорвани щати като Флорида, Северна Ка-
ролина, Охайо, Айдахо и дори в традицион-
но републиканския Аризона. Резултатите на 
Тръмп и Байдън са еднакви дори в червени 
крепости като Тексас и Джорджия - около 47%.

Ако тези близки разлики се задържат и Бай-
дън успее да победи в повечето от тези щати, 
то това ще е благодарение на бюлетините от 
предварителното гласуване - лично и по поща-
та. А тези резултати може да не са ясни с дни.

Доналд Тръмп от месеци се опитва да всее 
съмнение в процеса, който от десетилетия 
дава крайния резултат без абсолютно никакви 
доказателства за широкомащабни злоупотре-
би (включително и от назначена от Тръмп ко-
мисия в Белия дом в първите месеци на ман-
дата му). Социалните мрежи още от сега са 
обявили, че няма да позволят на нито един 
кандидат или партия да се обяви за победител, 
докато няма официални данни за това.

А по традиция кой печели, ще разберем от 
National Election Pool, който обединява учени-
те от Edison Research Institute заедно с големи-
те телевизионни мрежи ABC, CBS, CNN и NBC, 
както и Ройтерс, с които пък BG VOICE ще си 
партнира за резултати, видео и информация в 
изборната нощ. През 2016 г. от този консорци-
ум излязоха FOX News и Associated Press, кои-
то образуваха свое сдружение заедно с учени 
от Университета в Чикаго. Така, че сега ще има-
ме възможност за две системи, които ще съби-
рат и потвърждават данните в реално време от 
всеки избирателен район в страната. В следва-
щите дни на нашия сайт ще публикуваме по-
дборни статии как се броят гласовете и обявя-
ва победител във всеки щат.

А вие не забравяйте да дадете вашия! Гласу-
вайте така, все едно животът ви зависи от това. 
Защото…наистина зависи!

Приятен уикенд!
Ясен 
yasen@bg-voice.com

Гласувайте - сега всичко 
е във вашите ръце
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П
арите, които българските 
емигранти в САЩ изпращат в 
Родината, са се стопили с над 
8 пъти през второто тримесе-
чие на тази година в сравне-

ние със същия период на миналата. Това 
показват данните на Българска народна 
банка.

Те отчитат общ спад на паричните по-
тоци от българите в различни държави 
по света към България, което се обясня-
ва като резултат от кризата, породена от 
коронавируса.

Според данните на БНБ през второто 
тримесечие на 2020 година българските 
емигранти в САЩ са изпратили в Бълга-
рия малко над 9 милиона щатски долара. 
За сравнение година по-рано за същия 
период парите от българите в Америка 
са били малко над 74 млн. долара или над 
8 пъти повече.

По-малко са били и паричните потоци 
от българите в Щатите и през първото 
тримесечие на тази година в сравнение с 
първите три месеца на миналата година, 
но разликата там не е така голяма, сочат 
данните на БНБ. От януари до март тази 
година сумата е в размер на

почти 50 млн. долара
докато миналата година те са били 66 
млн. долара.

През 2019 година българите в Амери-
ка са изпратили най-много пари в Бълга-
рия в сравнение с предходните две годи-
ни, показват още изчисленията на БНБ. 
През миналата година те са били 271 млн. 
евро, през 2018-та – 259 млн. долара, а 
през 2017-а – 247 млн. долара.

Данните на Централната банка сочат 
сериозен спад на постъпленията от бъл-
гарските емигранти по целия свят към се-
мействата им в България. До края на ав-
густ работещите българи зад граница са 
изпратили 291,2 млн. евро или 344 млн. 
долара. Това е с близо 65% или 545 млн. 
евро (644 млн. долара) по-малко спрямо 
първите осем месеца на миналата годи-
на, когато преводите са били в размер на 
836 млн. евро (988 млн. долара), показват 

изчисления на Investor.bg по данни на 
БНБ. Конкретно през август 2020 г. еми-
грантите са пратили 11,1 млн. евро (13,2 
млн. долара), при 91,6 млн. евро (108 млн. 
долара), което е с близо 90% спад.

През 2020 г. най-слабият месец е ап-
рил, когато емигрантите са превели 10,5 
млн. евро (12,4 млн. долара).

Това е прецедент 
в статистиката

от последните 10 години до момента (ак-
туалните данни на БНБ започват от 2010 
г.). Причината вероятно е в това, че в края 
на март пандемията от COVID-19 при-
нуди почти всички държави по света да 
въведат строги ограничения с цел нама-
ление на разпространение на вируса. Ре-
стрикциите оставиха без работа милиони 
хора в целия свят и засегнаха предимно 
сектори, в които работят именно еми-
гранти.

Проблемът изглежда ще се задълбо-
чи и с оглед на втората вълна на болес-
тта, която заплашва основно сезонните 
работни места, особено в туризма. Това 
на практика намалява нуждата от работ-
на ръка от по-бедни държави, каквато е 
България.

От данните на БНБ се вижда още, че на-
малението е драстично през всички месе-
ци от 2020 година след януари и февруа-
ри, когато преводите са на традиционните 
си нива от около 90-98 млн. евро.

Подобна тенденция е

тревожна за България
защото в нея крайното потребление е 
основен двигател на растеж, а парите от 
емигрантите се вливат именно там, като 
по-голямата част от този паричен поток 
отива за покриване на текущи разходи, 
здравеопазване, образование и погася-
ване на заеми. В последните години мно-
го малки и семейни бизнеси започват 
своето начало именно с помощ от родни-
на зад граница, а парите от българските 
емигранти надхвърлиха размера на пре-
ките чуждестранни инвестиции.

През последните 10 години парите от 
българите зад граница успяха да се въз-
становят на предкризисните си нива от 
преди 2008 година. Нещо повече - за пе-
риода 2007-2019 г. е налице близо двоен 
ръст. През 2007 г. постъпленията са били 
634,7 млн. евро (750.15 млн. долара), а 
през 2019 г. – над 1,2 млрд. евро (1,4 млрд. 
долара).

Статистиката (за паричните потоци от 
емигрантите) не е съвсем точна, защото 
парите, които идват от българите, рабо-
тещи в чужбина, всъщност са доста пове-
че от отчитаното от БНБ. В статистиката 
на регулатора не се включват донесени-
те пари в брой, а освен това БНБ отчита 
само преводите над 2500 евро.

Ако се сравняваме с другите нови стра-
ни - членки на ЕС, зависимостта на Бъл-

гария от емигранските трансфери е най-
сериозна. По данни на Световната банка 
за 2018 г. дори Румъния и балтийските 
страни, с които традиционно се съпоста-
вя, отчитат по-малка зависимост от еми-
грантските пари: в България този дял е 
3,8% от БВП, докато румънците изпращат 
у дома 2,2% от БВП, литовците – 2,6%, ес-
тонците – 1,8%. Единствено стойността 
на емигрантските трансфери от латвий-
ците се приближава да тази от българите 
– 3,7% от БВП.

Разпределение по държави
Италия е сред страните от ЕС, която 

бе най-силно засегната от пандемията. В 
края на второто тримесечие от там в Бъл-
гария са дошли едва 2,2 млн. евро, при 
19,9 млн. евро за същия период на 2019 
г., което е спад от почти 90%.

В Испания също има огромна българ-
ска диаспора. Българите, които работят и 
живеят там, са изпратили на близките си 
в Родината само 4,2 млн. евро в края на 
второто тримесечие, при 38,4 млн. евро 
за периода януари-юни 2019 г.

Преводите от Германия също драстич-
но намаляват. От 69,5 млн. лв. за второто 
тримесечие на миналата година те дости-
гат до едва 7,7 млн. евро в края на юни 
тази година.

От Великобритания в България са до-
шли 3,5 млн. евро, при 28,2 млн. евро го-
дина по-рано.

Парите от българите в САЩ  
към Родината се стопиха 8 пъти
XСамо през август средствата от емигрантите по света са намалели с 90%

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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П
ремиерът Бойко Борисов 
разкритикува президента 
Румен Радев, че не е стоял 
под карантина и законите 
не важат за него.

„Спазвайте карантината, защото ви 
следят, а ние не сме богопомазани като 
президента Радев, където нашите служ-
би само на него да му дават един ден ка-
рантина, сякаш е извънземен. То затова 
се разделихме и с шефа на РЗИ. Не мо-

жеш да делиш хората“, коментира Бори-
сов по време на онлайн заседанието на 
правителството в сряда.

Така той потвърди, че отстраняване-
то на шефа на РЗИ Данчо Пенчев е зара-
ди предсрочното сваляне на карантина-
та за премиера и президента и направи 
за посмешище здравния министър, кой-
то по-рано сутринта каза, че оставката е 
по-лични причини и няма общо със сва-
лянето на карантините. Борисов обаче 
се разграничи от безотговорното пове-
дение на Радев, като изтъкна, че той си е 
останал вкъщи.

„Очаквам, след като ВВС пламна и це-
лият команден състав е по болниците, 
сега и сухопътните войски да бъдат при-
земени с тези глупости, които правят“, 
коментира Борисов.

Премиерът каза, че на всеки нарушил 
карантината му

се прави досъдебно 
производство

от министъра на вътрешните работи 

Христо Терзийски:
„Така ли е Терзийски?"- пита Борисов.
„Тъй вярно, г-н премиер. В момента 

имаме над 3100 досъдебни производ-
ства за нарушаване на карантината“, 
докладва вътрешният министър.

След това Борисов продължи с ре-
плики към министъра на отбраната 
Красимир Каракачанов и на правосъд-
ния министър Десислава Ахладова: 
„Държавният глава се разхожда с раз-
решение на военния министър по всич-
ки гарнизони в нарушение на всички 
правила. Ахладова, това трябва да се 
включи в доклада!“, но не става ясно в 
кой.

Каракачанов отговаря обаче, че не 
може да забрани на президента да по-
сещава гарнизоните. Държавният глава 
по конституция е върховен главноко-
мандващ на въоръжените сили.

„Тогава Мутафчийски да не ми иска 
доброволци. Защото цялото ВВС е у Во-
енна болница“, ядосва се Борисов.

„Как да го изгониш?“ пита Каракача-

нов, а Борисов отговаря, че има РЗИ за 
това. След това Борисов и Каракачанов 
обсъждат как чинно спазват карантина-
та и премиерът заключва:

„Това е върховенство на закона. Зако-
нът е казал това и ние с теб го спазваме“.

Критиките на Борисов дойдоха ден 
след като Радев нападна правителство-
то, че приема предизборен бюджет, 
като раздава пари на различни сектори 
месеци преди вота.

Властта си мери карантините: 
Борисов срещу Радев

XСамо президентът е като извънземно, коментира 
премиерът кратката му карантина
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П
рокурорът от Софийска ра-
йонна прокуратура Мария 
Бакалска е разпоредила на 
полицай от столичното 6-о 
Полицейско управление да 

вземе обяснения от журналиста от в. 
„Сега“ Мартин Георгиев. Повод за про-
верката е сигнал от служителя на Нацио-
налната служба за охрана Калин Гаджев, 
който беше заснет през юли в схватка 
със съпредседателя на „Демократична 
България“ край летните сараи на почет-
ния председател на ДПС Ахмед Доган.

След като видеото от акостирането 
на Иванов и заместника му Иво Мир-
чев на брега стигна до милиони зрите-
ли, Гаджев, който беше заснет как хвър-
ля българското знаме, подал сигнал до 
прокуратурата, в който твърди, че полу-
чава заплахи в социалните мрежи. Във 
Facebook била публикувана и снимка от 
справка от Имотния регистър по негова-
та персонална партида. Софийската ра-
йонна прокуратура разпорежда на МВР 
да установи кой е правил справки за Га-
джев в регистъра и да го призове

за снемане на обяснения
и в случай че има отношение към за-
плахите - да го предупреди по закона за 
МВР.

Така с призовка за столичното 6-о Ра-
йонно полицейско управление се озо-
вал журналистът от в.“ Сега". Пред „Капи-
тал“ той обясни, че след като имената на 
гардовете на Доган са станали публично 
достояние, той действително е напра-
вил справка в регистъра. Мартин Геор-
гиев обясни, че полицаят се е държал 
коректно с него, като му е споделил, че 
становището му е, че не е трябвало да 

бъде викан, защото на практика всеки 
има достъп до регистъра. „Не приемам 
случилото се като заплаха, а по-скоро 
като престараване от страна на проку-
ратурата, която очевидно в някои слу-
чаи е по-старателна от други“, коменти-
ра Мартин Георгиев, припомняйки, че 
миналата седмица Военната прокурату-
ра в Сливен отказа да образува разслед-
ване срещу служителите на НСО.

През септември Мартин Георгиев 

беше извикан да даде обяснение в СДВР, 
след като беше изпратил журналистиче-
ско запитване във връзка с появилите 
се снимки в социалните медии на поли-
цаи, охраняващи протестите, върху чии-
то униформи имаше различни нашивки 
и стикери, както и полицай, въоръжен 
с бокс. Новината предизвика междуна-
родна реакция, но все още не е публич-
но коментирана от ръководството на 
МВР.

През последните месеци отноше-
ние на властите към медиите на някол-
ко пъти ставаше причина за реакция на 
международните наблюдатели. Така на-
пример журналистът Димитър Кенаров 
беше задържан и бит от полицията в но-
щта на 2 срещу 3 септември. Преди две 
седмици телевизия „Евроком“ се оплака, 
че по проверка, разпоредена от проку-
ратурата, се събира информация за ре-
кламодателите й.

XПрез последните седмици натискът над медиите в България се усилва

Журналист на разпит 
заради гард на Доган
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Х
азартният бос с 11 обвинения 
Васил Божков, който се укри-
ва в Дубай, е подал заявление 
за регистрация на цялата си 
антична колекция още през 

2010 г. Оттогава обаче нито един екс-
перт не се е появил, за да огледа и опи-
ше предметите. Това твърди пред „Сво-
бодна Европа“ уредникът на частния 
музей на Божков Ружа Попова. Според 
нея прокуратурата умишлено е завиши-
ла броя на намерените ценности, като е 
описвала поотделно вещи от един род 
или една и съща, но счупена на части.

Изземванeто на колекцията на Бож-
ков от сградата на частния му музей на 
ул. „Московска“ в столицата започна 
през януари, след като му бяха повдиг-
нати обвинения. Още тогава бизнесме-
нът, който си направи профили в соци-
алните мрежи, обяви, че се разграбва 
културно-историческо наследство. От 
прокуратурата отговориха, че антиките 
са съхранявани в противоречие с вся-
какви норми – в кашони, торбички и зах-
върлени в мазето. Обиските продължи-
ха

повече от половин година
Преди няколко седмици говорителят 

на главния прокурор Сийка Милева обя-
ви, че са открити 6778 предмета. Тя по-
сочи, че само 212 от тях са регистрирани 
в Министерството на културата. Проку-
ратурата даде и заявка, че ще се опита 
да конфискува колекцията на Божков, а 
главният прокурор обясни, че стойност-
та й е около 1 млрд. евро.

„Не можеше да се пише „ритон“, защо-
то следователят или разследващият по-

лицай казваше: „Аз не знам какво е ри-
тон. Експертите ще кажат какво е ритон". 
Т.е. на експертите им се казваше, че те не 
са експерти, а ще дойдат, както се вну-
шава на българската публика, експерти 
от чужбина. Те ще правят експертиза на 
тези предмети, ще ги нарекат с истин-
ските им имена и в някакъв момент ще 
ги оценят“, заяви Попова.

Прокуратурата наистина обяви, че на 
колекцията ще се прави международна 
експертиза. Кога и как ще се случи това, 
не е ясно. Междувременно преди ня-
колко месеца Божков написа, че един от 
ритоните от колекцията му вече

се е появил на 
международния пазар

От държавното обвинение не са ко-
ментирали конкретния казус, но твър-
дят, че всичко иззето от ул. „Московска“ 
се предава на Националния историче-
ски музей, галерията и Министерството 
на културата.

Божков е подал заявление за регис-
трация на колекцията си още преди 10 
години. След това обаче никой не се е 
задействал да я опише.

„И се очакваше комисии от експерти 
да идват тук и в съответната си област 

да работят и да регистрират тези пред-
мети“, заяви Попова и обясни, че никой 
не се е появил.

В отговор на въпроси на „Свободна 
Европа“, директорът на Националния 
исторически музей доц. Бони Петрунова 
е заявила, че „нямат неизпълнени анга-
жименти към държавни структури или 
частни лица“.

Според Георгиева става дума за около 
3000 предмета, а разминаването с брой-
ката, обявена от прокуратурата, идва от-
там, че под един каталожен номер може 
да има 100 предмета от един и същи вид, 
които

не бива да се разделят
например върхове на стрели.

„Бяха преброявани като отделни еди-
ници фрагменти от един и същи пред-
мет. Пример давам с пластика с отде-
лена глава. Съответно те са поставени 
в една кутия, имат един инвентарен 
номер. Това се броеше за два предме-
та отделни, защото експертите щели да 
преценят дали тази глава принадлежи 
на пластиката. И съответно те надуваха 
бройката“, обясни Попова.

„Не знам какво е ритон“: Какво  
се случва с колекцията на Божков?

Журналист на разпит 
заради гард на Доган

XСпоред уредника на частния музей никой не откликнал 
на искане отпреди 10 г. предметите да бъдат описани

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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BG ТЕЛЕГРАФ
Бойко Борисов с COVID-19, 
лекува се вкъщи

Премиерът Бойко Борисов даде поло-
жителен тест за коронавирус. Това 
се случи след два отрицателни теста 

и отменена карантина. Във вторник минис-
тър-председателят обяви от профила си 
във Facebook, че има симптоми на общо неразположение и се лекува вкъщи по 
предписание на личния му лекар. „Общото ми състояние не ми пречи да продъл-
жавам да изпълнявам служебните си задължения. Уверен съм, че нашето обще-
ство, водено от нашите лекари, които са едни от най-добрите в света, ще преми-
не и през това изпитание“, написа Борисов.

US посланикът се самоизолира 
заради коронавирус

Посланикът на САЩ в България 
Херо Мустафа се самоизолира 
след контакт с болен от корона-

вирус. „Спазвам правилата и съм в из-
олация“, заяви тя във видео, качено на 
Facebook страницата на американското 
посолство в България. Миналия петък 
Херо Мустафа присъства на събитието 

по случай подписването на ключови документи в сферата на сигурността на 5G 
мрежите и на ядрената енергия за граждански цели между САЩ и правителство-
то. В посолството беше и премиерът Бойко Борисов, който по-късно се оказа за-
разен с коронавируса.

Съдът разреши регистрацията 
на партията на Цветанов
Партията на Цветан Цветанов – „Ре-

публиканци за България“, офици-
ално ще бъде вписана в регистъ-

ра на политическите партии. Това реши 
Софийският градски съд, който прие, че 
всички документи за учредяването на 
партията са изрядни. По време на засе-
данието нямаше възражения от страна 
на прокуратурата. Решението на съда 
ще влезе в сила след седмица, ако не бъде обжалвано. Така бившият зам. -пред-
седател на ГЕРБ ще може да се яви с партията си на предстоящите парламентар-
ни избори.

Откриха човешки останки 
край софийско село

Останки от труп бяха открити в 
землището на софийското село 
Желява. Те са били намерени на 

25 октомври следобед. Костите са из-
пратени за ДНК анализ в Съдебна ме-
дицина. Според местните става дума за 
мъж от село Елешница. Изчезнал е пре-
ди около половин година на мястото, 
където са намерени останките. Тепърва 

ще се установява дали е той. Останките, само скелет, били намерени от ловец. По-
рано се появи неофициална информация, че една от основните версии, по която 
работят разследващите, е, че трупът е на Янек Миланов.

Започна най-голямото военно 
учение от 20 г.
Най-мащабното от 20 години воен-

но учение в България се провежда 
на полигона край хасковското село 

Корен. В него участват близо 3000 военно-
служещи и около 700 единици бойна тех-
ника. Целта на тактическото учение е про-
верка на боеспособността на българската 
армия и отбранителните й способности 
по суша. Занятията и стрелбите на военните бяха наблюдавани от президента и 
върховен главнокомандващ на българската армия Румен Радев. На полигона бе 
и военният министър Красимир Каракачанов.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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10 
трупа оставя 17-го-
дишен ученик в едно 
от студентските об-
щежития в България. 
Датата е 25 декември 

1974 година, а причината – несподелена 
любов. По-късно кървавото престъпле-
ние ще бъде определено като масовото 
убийство с най-много жертви в България.

Как се стига до него?
Бранимир Дончев Делчев има неспо-

делена любов с момиче, студентка втори 
курс. По-малък е от нея - ученик е в Осма 
гимназия в София - единадесети клас, 
момичето е отблъсквало многократно 
мераците му, но той не е свикнал да му 
се отказва. Баща му е от номенклатура-
та - заместник-директор на ДСО „Стара 
планина“ - монополистът на дървообра-
ботването и дърводобива, разказва „168 
часа“. Дори и сега се среща тезата на то-
гавашната власт, че Бранимир имал пси-
хични проблеми, страхова невроза и

мания за преследване
особена изостреност към представите-
ли на жълтата раса. Криминалистите, за-
нимавали се със случая, обаче твърдят, 
че всичко говори за предварително об-
мислени действия, извършени с умисъл. 
Бранимир например направил всичко 
възможно, за да заличи пътуването си до 
квартал „Младост“ - сменя три пъти трам-
вай и автобуси, без да има необходимост. 
Установява се, че се е тренирал за стрел-
ба с пистолет. Изучавал е къде са жизне-
новажните органи у човека.

В Общежитие №2 пристига с осем пъл-
нителя със 72 патрона. Носи и фински 
нож, който според професионалист по-
знавач е изключително опасно оръжие.

Бранимир и друг път е идвал в обще-
житието, познават го като наперено дете 
Големешче, което неведнъж се е закан-
вало: „Ще чуете вие за мене!“, „Ще види-
те кой съм аз!". Това са традиционни фра-
зи за мамини дечица на номенклатурата, 
на пропуска не искат да се конфронтират 
със син на големец, пък е и Рождество, 
макар празникът да не се признава офи-

циално, сред студентите на тия работи се 
гледа с по-леко око. Преминал на пропу-
ска, Бранимир се изкачва на етажа и из-
важда пистолета...

Започва трагедията
В това време Стоян Димитров Агов, 

студент трети курс по журналистика, ми-
нава край общежитието, отивайки към 
друг блок с приятели за обичайно съве-
щание... Но Съдбата е решила друго за 
него. Стоян казва, че ще остави хляба си 
на пропуска и ще настигне другите... Той 
е на 30 години, той е Батето не само за-
щото е по-възрастен от двайсетинаго-
дишните си състуденти, но и защото има 
зад гърба си солидна доза публикации 
в печата. Печатал е стихове, пише доку-
ментална книга за загиналия през 1925 
година началник на гражданската авиа-
ция майор Асен Агов.

В момента, в който оставя мрежата с 
хляба, от горните етажи проехтяват из-
стрелите.

Отначало нападателят Бранимир стре-
ля напосоки.

Първите жертви са двама студенти от 
Виетнам. След това убиецът започва да 
отваря врата подир врата и да стреля. 
Пада убит младеж от Близкия изток, друг 
- от Никарагуа, момче от Севлиево... В 

една от стаите живеят младо семейство 
- Бранимир първо убива съпруга, след 
това хвърлилата се към него студентка. 
Застрелва я от упор в момента, в който 
тя прегръща съпруга си, така ще ги наме-
рят... двамата са чакали дете... Бранимир 
продължава да стреля, презарежда и от-
ново, и отново, в хаоса

никой не мисли 
за озаптяване

на масовия убиец. Никой, освен Стоян 
Агов. Години по-късно баща му ще плаче 
от мъка: „Ако не беше Стоянчо, жертвите 
щели да бъдат поне два пъти повече.“ По-
твърждават го и други преживели ужаса. 
Стоян Агов взема по три стъпала нагоре 
сред хаоса от тичащи надолу момичета и 
момчета, някои от които - ранени. Вече 
е на площадката, когато вижда убиеца, 
крещи „Спри!“ и скача насреща му. Само в 
екшъните еднодневки супермените имат 
шанса убиецът да си презарежда оръжи-
ето. Стоян не е супермен, той е обикнове-
но момче и знае само едно, че трябва да 
скочи и да отнеме оръжието на убиеца.

Скача, но куршумът го удря в гърдите. 
Не е смъртоносно. Вече е досами него, 
с удар избива оръжието и се опитва да 
хване убиеца в смъртна хватка. Убиец-
ът измъква финския нож и го забива в 

плешката на Стоян. Идват и приятелите. 
На първо време Исмет Сезар, той е вече 
ранен от куршум в крака, ще получи три 
удара и от ножа, ще изгуби съзнание, но 
Симеон Димчев, Стефан Маринов и дру-
ги момчета повалят убиеца. Озаптяват 
ги в една стая, за да не бъде линчуван 
на място. Повиканата веднага „Бърза по-
мощ“ пристига фатално късно за Стоян 
Агов. Висококвалифициран екип лекари 
три дни ще се бори за живота му, но на-
празно. Останалите десет ранени момче-
та и момичета ще останат живи. ВВС вече 
предава новината, когато народната ми-
лиция най-сетне влиза в ролята си. Вед-
нъж пристигнала,

милицията се развихря
Още през нощта всички студенти от 

Общежитие 2 са преместени, уж от гри-
жа за психичното им здраве, в колкото се 
може по-далечни общежития. Квартира-
та на Стоян Агов е преобърната. Изчезват 
ръкописите за книгата на Асен Агов, сти-
хове, разкази.

БТА предава, а вестниците отделят 
два-три реда за „инцидент, предизви-
кан от младеж с психични отклонения в 
студентското общежитие". В „Пирогов“ 
под диктовка на майор от ДС се попъл-
ва смъртен акт, в който като причина за 
смъртта на Стоян Агов ще бъде записано: 
бронхопневмония и сърдечна недоста-
тъчност. Срещу Бранимир Дончев няма 
да има процес - освен че е с психични от-
клонения, той е и непълнолетен. Убиецът 
е определен за лечение в Психиатрична-
та клиника в Ловеч, но по време на транс-
портирането му дотам е „убит при опит за 
бягство“.

И до днес в студентското общежи-
тие няма дори паметна плоча за десетте 
жертви на кървавата касапница. Дори в 
родното място на героя, който и според 
строгите догми на протокола на социа-
листическия реализъм в писмо до роди-
телите е признато, че „пожертва себе си, 
за да предотврати по-нататъшни изстъп-
ления на престъпника“, няма даже памет-
на плоча, която да напомня за достойния 
мъж Стоян Димитров Агов.

XМасовият убиец бил син на големец от комунистическата номенклатура

10 трупа в студентско общежитие! 
Убийството с най-много жертви в BG

Сн.: МВР

https://cabinetleader.com/
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Българска гражданка е пре-
търпяла инцидент в Малта и 
е пострадала тежко. Жената 

е паднала от частен дом в един от 
кварталите. Тя е настанена в болни-
ца със сериозни наранявания.

За инцидента съобщиха местните 
медии миналата седмица.

Пострадалата българка е на 66 го-
дини. Миналия вторник тя е падна-
ла от височина колкото един етаж в 
частен дом в Ил-Гзира. Инцидентът е 
станал на улица „Карло Манче“ око-
ло 22 часа, пише independent.com.
mt.

На място веднага са пристигнали 
представители на Гражданска защи-
та и Бърза помощ. Те оказали първа 
помощ на пострадалата българка, а 
линейката я откарала в лечебно за-
ведение.

По случая е започнало полицей-
ско разследване.

Българка падна 
от къща в Малта, 
пострада тежкоБ

ългарин нападна 86-годишна 
жена в испанския град Бени-
дорм. Сънародникът ни я съ-
борил на улицата и се опитал 
да открадне бижутата й. При 

нападението той почти удушил до смърт 
възрастната жена.

Атаката станала посред бял ден на 20 
октомври. 32-годишният нападател от 
България ритал многократно жертвата 
си, докато старицата лежала на земята, и 
скъсал обецата й. След това мъжът, кой-
то има криминално досие, се опитал да 
измъкне огърлицата й, но не успял да я 
отскубне, пише The olive press.

При нападението и опитите да измък-
не бижуто той причинил синини около 
врата на жената. Възрастната испанка 
пък

захапала 
по китката агресора

за да го спре да я удуши.
86-годишният съпруг на жената е уда-

рил крадеца с бастуна си и успял да го 
прогони. На мястото на схватката ведна-
га пристигнали двама служители на по-
лицията в Бенидорм. Единият от подго-

нил нападателя с мотора си. Мъжът бил 
с отличителен оранжев суичър и въпре-
ки че го изхвърлил, той бил пресрещнат 

от друг полицай на мотор и заловен.
Българският гражданин е предаден на 

Националната полиция.

Българин блъска и души 
баба на улица в Испания
XСънародникът ни се опитал на ограби бижутата на възрастната жена

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

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

Ултраконсервативната 
Ейми Барет доживот във 
Върховния съд
Републиканците в Сената еднолично 

и без нито един глас от демократите 
одобриха Ейми Кони Барет за дожи-

вотен съдия във Върховния съд на САЩ. 
Нейната номинация получи 52 гласа „за“ 
срещу 48 „не“. Сюзън Колинс беше единственият републиканец, който гласува 
срещу номинацията на Барет. Така Барет ще наклони баланса във Върховния съд 
до 6 на 3 в полза на консервативното мнозинство вместо досегашното консерва-
тивно-либерално мнозинство от 5 на 4. Това може за десетилетия да тласне съда 
в крайно консервативна посока, подчинена на религиозните догми.

Клинтън: Републиканците 
тайно искат Тръмп да падне

Повечето републиканци искат До-
налд Тръмп да изгуби изборите, 
но не могат да го кажат публично. 

Това заяви в интервю за подкаста на „Ню 
Йорк таймс“ Хилари Клинтън. „Повечето 
републиканци са страхливци, безмозъч-
ни поддръжници на президента и адми-
нистрацията му“, каза Клинтън. Тя е кате-

горична, че всички тези хора искат „да затворят страницата Тръмп“. На въпрос 
дали жена президент би се справила по-добре с пандемията от коронавируса, 
Клинтън каза, че не се съмнява в това.

Затварят заведенията  
в предградията на Чикаго
Храненето на закрито в предгради-

ята на Чикаго, които попадат в Кук 
каунти, ще бъде забранено от сря-

да. Това се налага, тъй като Кук влиза в 
списъка на местата в Илинойс, където 
има значителен скок на заразените с ко-
ронавирус. Окръг Кук беше един от пър-
вите региони в Илинойс, в който бяха 
смекчени противоепидемичните мерки. Това обаче бързо доведе до нови слу-
чаи, особено в последните дни. Само за малко повече от седмица хоспитализира-
ните са се увеличили почти два пъти. Те продължават да стават повече.

3-годишно дете се простреля 
в Тексас и почина

В окръг Монтгомъри, Тексас, триго-
дишно момче случайно се застреля 
на рождения си ден и почина, съоб-

щи местният новинарски портал ABC13. 
Семейството и приятели са се събрали у 
дома на 24 октомври, за да отпразнуват 
рождения ден на детето, чието име не 
е разкрито. Възрастните играели карти, 

когато чули изстрела. По-късно се оказва, че рожденикът е намерил пистолет, 
паднал от джоба на един от членовете на семейството. Решил да си поиграе с 
оръжието и неволно се е ранил. Жертвата е откарана в медицинския център на 
най-близката болница, където по-късно е починала от нараняването си.

Southwest Airlines пуска и 
средните седалки за полет
Southwest Airlines съобщи, че започ-

ва да пуска в продажба и средни-
те седалки за полети по популярни 

маршрути, които бяха държани празни 
в продължение на месеци заради без-
опасността на пътниците по време на 
пандемията. Авиокомпанията, базирана 
в Далас, цитира няколко проучвания, според които рискът от заразяване с коро-
навирус на борда на самолет е изключително малък, когато пътниците носят мас-
ки. „Очакваме търсенето да бъде по-силно около празниците, така че вероятно 
има смисъл да се предоставят повече седалки“, смятат наблюдатели на пазара.

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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M
илиoни cлyжитeли в 
CAЩ ce въpнaxa нa 
paбoтa cлeд затваря-
нето на бизнесите и 
тeжкaтa peцecия, кoи-

тo зacтигнaxa икoнoмикaтa зapaди нo-
вия кopoнaвиpyc. Ho близo 13 милиoнa 
paбoтници ocтaнaxa бeз paбoтa. Toвa e 
c oкoлo 7 милиoнa пoвeчe cлyжитeли 
cпpямo нивaтa пpeди пaндeмиятa, пишe 
СNВС.

Данните, че пазарът на труда започ-
ва постепенно да се възстановява, са 
трайни през последните три седмици. 
Те показват, че броят на американците, 
подали заявления за обезщетения при 
безработица, се понижава. Въпреки 
това всички наблюдатели са категорич-
ни, че нивата на безработицата остават 
далеч от предкризисното си здраве.

А най-тревожната тенденция спо-
ред експертите е, че нapacтвa дeлът 
нa xopaтa, кoитo гyбят paбoтaтa cи зa 
пocтoяннo, a нe вpeмeннo, а пepиoдът, 
в който са извън пазара на труда, ста-
ва все по-дълъг и нaдxвъpля 6 мeceцa. 
Вcичкo тoвa нocи cилнo нeгaтивни 
финaнcoви eфeкти зa бeзpaбoтнитe и 
тexнитe ceмeйcтвa. Cпopeд икoнoмиcти 
хората, които са останали бeзpaбoтни зa 
пo-дългo вpeмe, биxa cи нaмepили

нoвa paбoтa пo-тpyднo
Peцecиятa зaceгнa пo-cилнo paбoтни-

цитe c пo-ниcки зaплaти, кoитo ca и пo-
мaлкo cклoнни дa издъpжaт нa финaнco-
ви cътpeceния. A тoвa въздeйcтвa тeжкo 
въpxy oбщнocтта кaтo цялo, кoмeнтиpaт 
eкcпepти.

Macoвaтa бeзpaбoтицa в CAЩ oт 
мeceц aпpил бeшe cмятaнa зa вpeмeн-
нo явлeниe, кoeтo щe отшуми бъpзo c 
oтвapянeтo нa бизнeca. „Пocтoяннaтa“ 
зaгyбa нa paбoтa обаче ce yвeличaвa. 
Пpeз ceптeмвpи бpoят нa xopaтa, зaгyби-
ли paбoтaтa cи зa пocтoяннo, e нapacнaл 
c 345 000 дo 3,8 милиoнa cлyжитeли, 
пoкaзвaт oфициaлни дaнни. Taзи ци-
фpa нaдxвъpля нивaтa пpeди пaндe-
миятa c 2,5 милиoнa дyши. Toчнo тyк e 
пpoблeмът cпopeд икoнoмиcтитe - xopa, 

кoитo ca били вpeмeннo cъкpaтeни, ca 
cтaнaли бeзpaбoтни зa пocтoяннo.

Малко по-малко от 800 000 дyши 
пoдaдoxa нoви зaявлeния зa ocигypя-
вaнe зa бeзpaбoтицa минaлaтa ceдми-
цa. Пpиблизитeлнo ceдeм мeceцa cлeд 
нaчaлoтo нa кpизaтa тaзи цифpa e знa-
читeлнo пo-виcoкa oт 188 000 cлyжи-
тeли, кoитo ca ce peгиcтpиpaли в бюpaтa 
пo тpyдa зa cъщия пepиoд нa минaлaтa 
гoдинa.

Дългocpoчнa бeзpaбoтицa
Дългocpoчнaтa бeзpaбoтицa - зa 

пepиoд нaд шecт мeceцa - ce e yвeли-
чилa знaчитeлнo. Oкoлo 2,4 милиoнa 
aмepикaнци ca били бeзpaбoтни в пpo-
дължeниe нa 27 ceдмици или пoвeчe 
към мeceц ceптeмвpи, кoeтo e cъc 781 
000 пoвeчe cпpямo пpeдxoдния мeceц, 
показват данните.

Дългocpoчнaтa бeзpaбoтицa за 
пocлeднo ce paзpacтвa пo вpeмe нa 
Гoлямaтa peцecия, кaтo ce движи oкoлo 
40% oт oбщoтo бeзpaбoтнo нaceлeниe 
oт кpaя нa 2009 гoдинa дo 2013 гoдинa, 
пoкaзвa дoклaд нa Urbаn Іnѕtіtutе. Пре-
ди това то нe ce e пoкaчвaлo нaд 30% 
oт Гoлямaтa дeпpecия насам. B мoмeн-

тa дeлът e oкoлo 19% и пpoдължaвa дa 
нapacтвa.

Пo вpeмe нa Гoлямaтa peцecия ceмeй-
нитe дoxoди ca пaднaли c 40% или 
пoвeчe зa пo-гoлямaтa чacт oт дъл-
гocpoчнo бeзpaбoтнитe лицa. Toвa за-
труднява ceмeйcтвaтa дa си плaщaт 
cмeткитe, както и да cи пoзвoлят xpaнa 
и лeкapcтвa. И вcичкo тoвa идвa кaтo дo-
пълнeниe към нeмaтepиaлнитe нeгaтив-
ни eфeкти - eмoциoнaлни и пcиxичecки 

eфeкти. B кpaя нa 2011 гoдинa 63% 
oт тeзи cлyжитeли cъoбщaвaт, чe ca 
пpoпycнaли пoceщeния пpи зъбoлeкap, 
a 56% ca oтлoжили нyждaтa oт дpy-
ги здpaвни гpижи. Пpи paбoтeщитe нa 
пълeн paбoтeн дeн тeзи чиcлa ca двa 
пъти пo-ниcки.

Kaтo ocнoвeн пpoблeм ce oчepтaвa и 
тoвa, чe тoчнo тeзи cлyжитeли ca c пo-
ниcки дoxoди, пopaди кoeтo нe зaдeлят 
и cпecтявaния.

XДанните показват, че много от временно съкратените са останали без работа за постоянно

Безработицата в САЩ щеше да 
е временна. Не и за 4 млн. души

Снимки: БТА

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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С
едмица преди изборите в 
САЩ Доналд Тръмп развя бя-
лото знаме пред пандемията. 
Шефът на кабинета му Марк 
Медоус направи необичайно 

признание - че американското прави-
телство не възнамерява да овладее кри-
зата с коронавируса.

„Няма да контролираме пандемия-
та“, каза Медоус директно в интервю за 
CNN. Той обясни това с ролята на, по ду-
мите му, „смекчаващите фактори“ като 
намирането на ваксина и нови лечения, 
които да намалят смъртността. Медоус 
обясни позицията си с факта, че коро-
навирусът се предава от човек на човек, 
което означава, че е необходимо акцен-
тът да се постави върху мерки за негово-
то смекчаване.

Той обяви това на фона на нови пико-
ве на потвърдените случаи на COVID-19 
в САЩ и стремително увеличение на 
хоспитализациите в 38 щата. Заразата 
продължава да върлува и в самия Бял 
дом - шефът на кабинета на вицепре-
зидента Майк Пенс и четирима души от 
най-близкото му обкръжение са с поло-
жителен тест.

„Белият дом даде сигнал за пораже-
ние в пандемията“, коментира „Вашинг-
тон пост“ и допълва, че седмица и мал-
ко преди изборите новото огнище на 
COVID-19 в Белия дом показва ясно

провала на правителството
на САЩ да овладее пандемията. 

Медиите в САЩ критикуват и вице-
президента затова, че въпреки негатив-
ните си тестове, Пенс продължава пре-
дизборните си обиколки в страната.

Заразяването на съветниците на Пенс 

повдига нови въпроси за действията на 
Тръмп по отношение на вируса, пише 
в заглавие по темата „Ню Йорк таймс". 

Според изданието този трети епидеми-
чен взрив, засегнал Белия дом, е напом-
няне за пренебрежителния подход на 

правителството на Тръмп към най-теж-
ката здравна криза от век насам.

Самият президент също потвърди за 
пореден път пренебрежителното си от-
ношение към пандемията и коронави-
руса.

На митинг в Северна Каролина той 
увери, че американците няма да чуят за 
COVID-19 след 4 ноември, и отново об-
вини съперника си Джо Байдът, че пла-
ши хората с вируса, за да спечели гласо-
ве.

„Само за това слушам. Включвам теле-
визора: Ковид, ковид, ковид, ковид, ко-
вид... На 4 ноември повече няма да чуете 
за него“, заяви Тръмп.

За контраст Байдън предупреди: 
„Предстои ни тежка зима, освен ако не 
променим курса". Той говори пред свои 
поддръжници в пенсилванския град 
Бристол, които слушаха речта му от ко-
лите си.

„Ние не действаме като онези кратуни 
там с микрофона. Хората на Тръмп. Ста-
ва дума за малко благоприличие“, каза 
Байдън по адрес на група привържени-
ци на президента, които смутиха проя-
вата му.

Тръмп развя бялото  
знаме пред пандемията
XБелият дом призна, че няма намерение да контролира заразата

https://elgintruckrepair.net/
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Ф
игурата на президент на 
Съединените щати е една 
от най-важните в света, в 
който живеем днес. Той 
е лидер на най-голямата 

икономика в света и като такъв той има 
потенциала да влияе върху живота на 
почти всеки. Е, с какво ще запомним До-
налд Тръмп тогава?

Как светът вижда Америка
Президентът Тръмп многократно е 

обявявал САЩ за „най-великата държава 
в света“. Но според неотдавнашно про-
учване сред 13 държави от Изследова-
телския център Pew той не е направил 
много за имиджа на страната в чужбина, 
пише BBC в свой анализ за управление-
то на Тръмп.

В много европейски страни процентът 
на обществеността с положителна пред-
става за Америка е най-ниският от почти 
20 години. Във Великобритания 41% са 
имали положително мнение, докато във 
Франция то е 31%, най-ниското от 2003 г., 
а в Германия само 26%.

Само 15% от анкетираните смятат, че 
САЩ са се справили добре с вируса, спо-
ред данни от юли и август.

Изменението на климата
Трудно е да се определи в какво вяр-

ва президентът Тръмп относно измене-
нието на климата, тъй като той го нарече 
всичко - от „скъпа измама“, до „сериоз-
на тема“, която е „много важна“ за него. 
Ясно е, че след шест месеца работа той 
обезсърчи учените, като обяви оттегля-
нето на Америка от Парижкото споразу-
мение за климата, което ангажира близо 
200 държави да поддържат повишаване 
на глобалната температура под 2°C.

САЩ са вторият по големина емитент 
на парникови газове след Китай и изсле-
дователите предупредиха, че ако Тръмп 
бъде преизбран, може да стане невъз-
можно да се контролира глобалното за-
топляне, припомня Bloomberg.

Отхвърляйки Парижкото споразуме-
ние, президентът заяви, че то ще „за-
твори американските производители с 
прекомерни регулаторни ограничения". 
Тръмп също така премахна множество 
регламенти за замърсяване, за да нама-
ли разходите за производство на въгли-
ща, нефт и газ.

Няколко американски въглищни мини 
все още са затворени, водени от конку-
ренцията от по-евтиния природен газ 
и усилията на държавата да подкрепят 

възобновяемата енергия. Правителстве-
ните данни показват, че възобновяемите 
източници генерират повече енергия от 
въглищата в САЩ през 2019 г., за първи 
път от повече от 130 години.

Излизането на Америка от Парижката 
климатична сделка официално влиза в 
сила на 4 ноември, деня след президент-
ските избори. Джо Байдън се ангажира 
да се присъедини отново към пакта, ако 
спечели.

Страховете, че изтеглянето на САЩ ще 

предизвика ефект на домино, не са ре-
ализирани, въпреки че някои наблюда-
тели смятат, че това е изгладило пътя за 
Бразилия и Саудитска Арабия да блоки-
рат напредъка по намаляване на въгле-
родните емисии.

Затворени граници 
за някои

Президентът Тръмп се спря на имигра-
цията само седмица след встъпването си 
в длъжност, затваряйки границите на 
САЩ за пътници на седем държави, чие-
то население е предимно мюсюлманско. 
В момента 13 държави са обект на стро-
ги ограничения за пътуване.

Процентът на жителите на САЩ, роде-
ни в Мексико, непрекъснато намалява 
по време на мандата на Тръмп. Наблюда-
ва се и общо затягане на броя на визите, 
което не позволява на хората да се уста-
новят за постоянно в САЩ - особено за 
роднини на вече живеещите там.

Ако има емблема на имиграционната 
политика на президента Тръмп, това със 
сигурност е „голямата, красива стена“, 
която той се закле да построи на грани-
цата с Мексико. Към 19 октомври амери-
канските митнически и гранични служби 
твърдят, че са построени 371 мили стени 
- почти всички заместват вече съществу-
ващи бариери.

Броят на мигрантите, задържани на 
границата между САЩ и Мексико, дос-
тигна най-високото си ниво за 12 годи-
ни през 2019 г. през пролетта. Повече 
от половината са семейства, най-вече от 
Гватемала, Хондурас и Салвадор, където 
насилието и бедността карат хората да 
търсят убежище и нов живот другаде.

4 години управление на Тръмп:  
С какво ще го запомним?

X„Голямата красива стена“ на границата с Мексико  
е може би най-сполучливата емблема на мандата му

Снимки: БТА

Тръмп оглежда стената с Мексико.
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САЩ приеха почти 85 000 бежанци 
през фискалната 2016 г., които спаднаха 
до под 54 000 души през следващата го-
дина. През 2021 г. максимумът ще бъде 
15 000 души - най-малкото от началото 
на програмата за бежанци през 1980 г.

Възходът на 
фалшивите новини

„Мисля, че един от най-великите тер-
мини, които съм измислил, е“ фалшиви 
новини“, каза Доналд Тръмп в интервю 
през октомври 2017 г. Според публика-
циите в социалните медии и аудиостено-
грамите, наблюдавани от Factba.se, той 
е използвал фразата около 2000 пъти от 
първата си публикация в Twitter през де-
кември 2016 г.

Потърсете в Google „фалшиви новини“ 
днес, и ще получите повече от 1,1 мили-
арда резултата от цял свят.

По време на надпреварата за Белия 
дом през 2016 г. „фалшиви новини“ озна-
чаваха неверни съобщения, но това зна-
чение се измести към нещо по-различно 
от просто дезинформация.

Президентът често използва „фалши-
ви новини“, за да атакува новини, с които 
не е съгласен. През февруари 2017 г. той 
дори нарече няколко новинарски изда-
ния „враг на американския народ“.

От тогава други държавни ръково-
дители започнаха да използват твърде-
нията за разпространение на „фалшиви 
новини“, за да оправдаят репресиите и 
преследванията срещу опозиционни ак-
тивисти и журналисти.

„Безкрайни войни“ 
на Америка

В обръщението си за състоянието на 
съюза през февруари 2019 г. президен-
тът Тръмп обеща да изтегли американ-
ските войски от Сирия, заявявайки: „Ве-
ликите държави не водят безкрайни 
войни“.

Тръмп все пак реши да задържи око-

ло 500 военнослужещи в Сирия, за да за-
щити петролните кладенци. Президен-
тът намали военното присъствие, което 
наследи в Афганистан, и до известна сте-
пен в Ирак и Сирия. Но американските 
сили все още са навсякъде, където бяха 
в деня, когато той встъпи в длъжност.

Има начини за въздействие върху 
Близкия изток без войски, разбира се. 
Президентът Тръмп отхвърли възраже-
нията на предишни президенти, като 
премести американското посолство 
от Тел Авив в Йерусалим през 2018 г. и 
призна града, включително окупира-
ния му Изток, за столица на Израел. Ми-
налия месец той приветства „зората на 
нов Близък изток“, когато Обединените 
арабски емирства и Бахрейн подписаха 
споразумения за нормализиране на от-
ношенията с Израел - ход, в който САЩ 
играха ролята на посредник.

Това беше може би най-значимото ди-

пломатическо постижение на админи-
страцията на Тръмп. Двете държави от 
Персийския залив са само третата и чет-
въртата арабски държави в Близкия из-
ток, които признават Израел от обявява-
нето на независимостта му през 1948 г.

Търговските сделки
В първия си ден на поста Тръмп от-

хвърли Транстихоокеанското партньор-
ство, търговско споразумение от 12 дър-
жави, одобрено от президента Обама, 
след като го нарече „ужасно". Оттегля-
нето е от полза най-вече за Китай, който 
разглежда сделката като опит за ограни-
чаване на влиянието си в Азиатско-Тихо-
океанския регион.

Тръмп също предоговори Северно-
американското споразумение за свобод-
на търговия с Канада и Мексико, което 
той нарече „може би най-лошата търгов-
ска сделка, сключена някога". Промяната 
затегна трудовите разпоредби и прави-
лата за снабдяване с автомобилни части.

Президентът искаше Америка да се 
възползва максимално от търговията 
със света. Резултатът беше ожесточена 
търговска война с Китай, в която двете 
най-големи икономики в света си нало-
жиха взаимно мита върху вноса на сто-
ки на стойност стотици милиарди дола-
ри. Това създаде известни проблеми за 
американските производители на соя и 
технологичната и автомобилната индус-
трия. Китай също беше засегнат, тъй като 
бизнесът премести производството си 
във страни като Виетнам и Камбоджа, за 
да намали разходите си.

За 2019 г. търговският дефицит на САЩ 
със стоки с Китай беше малко под нивото 
си от 2016 г. Американски компании вна-
сяха по-малко, тъй като се стремяха да 
избегнат митата на Тръмп.

Въпреки пандемията от коронавирус, 
която силно влияе върху тенденциите за 
2020 г., Америка все още внася повече 
стоки, отколкото изнася.

Сблъсъци с Китай
На 2 декември 2016 г. Тръмп (тогава 

избран за президент) предприе изклю-
чително необичайна стъпка да говори 
директно с президента на Тайван - скъс-
вайки с прецедента, създаден през 1979 
г., когато официалните отношения бяха 
прекъснати. Кари Грейси, тогавашни-
ят редактор на BBC за Китай, прогнози-
ра, че този ход ще предизвика „тревога и 
гняв“ в Пекин, който вижда Тайван като 
провинция на Китай, а не като независи-
ма държава.

След този ход отношенията между 
големите геополитически съперници 

действително достигнаха най-ниската си 
точка от години.

САЩ раздразниха Китай, като обявиха 
териториалните му претенции в Южно-
китайско море за незаконни, налагайки 
мита върху стоките му, забранявайки из-
теглянето на популярните приложения 
TikTok и WeChat и поставяйки в черния 
списък китайския телекомуникационен 
гигант Huawei заради заплаха за нацио-
налната сигурност.

Почти война с Иран
„Иран ще носи пълна отговорност за 

загубени животи или претърпени щети 
в някое от нашите съоръжения. Те ще 
платят много ГОЛЯМА ЦЕНА! Това не е 
предупреждение, това е заплаха. Чести-
та Нова Година!“, написа Тръмп в нового-
дишната нощ на 2019 г.

Дни по-късно, за световен шок, САЩ 
причиниха смъртта на Касем Сюлейма-
ни, най-могъщият генерал на Иран и чо-
векът, който оглавяваше военните опе-
рации в Близкия изток. Иран отвърна, 
изстрелвайки повече от дузина балис-
тични ракети по две американски бази в 
Ирак. Повече от 100 американски войни-
ци бяха ранени, а анализаторите смяха, 
че страните са на ръба на войната.

Нямаше война, но все пак загинаха 
невинни цивилни: само часове след ра-
кетните удари над Иран военните му по-
грешка свалиха украински пътнически 
самолет, убивайки всички 176 души на 
борда.

Как се стигна до това? Поредица от 
взаимни грешки, направени на фона на 
недоверие.

САЩ и Иран са в конфликт от 1979 г., 
когато подкрепеният от Иран шах беше 
свален и 52-ма американци бяха взети 
като заложници в посолството на САЩ. 
През май 2018 г. Тръмп засили напреже-
нието, като се отказа от ядреното спора-
зумение от 2015 г., съгласно което Иран 
се съгласи да ограничи ядрената си про-
грама в замяна на премахването на ико-
номическите санкции. След това САЩ 
въведоха това, което Белият дом нарече 
„най-строгия режим на санкции, налаган 
някога“ - предназначен да принуди ли-
дерите на Иран да сключат нова сделка.

Техеран отказа да се огъне. Санкциите 
доведоха икономиката на Иран до тежка 
рецесия и до октомври 2019 г. цената на 
храната в страната нарасна с 61% на го-
дишна база, а цената на тютюна - с 80%.

Макар че кризата с коронавируса по-
гълна политическото внимание и в две-
те засегнати държави, дипломатически-
те им канали остават малко, а точките на 
възпламеняване многобройни.

Тръмп посети изненадващо американските военни в Ирак и защити изтеглянето на САЩ от Сирия.
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П
одобно на книгите за само-
усъвършенстване, целта на 
проучванията за удовлет-
вореността за пенсиите е 
да ни накара да се чувства-

ме ужасно. Усещане за бедност и страх: 
не сме спестили достатъчно, защото сме 
късогледи и ни липсва самоконтрол, ня-
маме план за пенсионирането ни и става 
все по-късно за него.

В съзнанието ни винаги има вина – че 
трябва да оставим нещо, или всъщност 
много – за нашите деца.

И сега идва въпросът дали трябва да 
се изненадваме, че 51% от индийците 
нямат пенсионен план. Хората, които 
имат пенсионни планове, не се справят 
много по-добре. В САЩ една трета от 5 
млн. сметки, за които инвестиционна-
та компания Vanguard води статистика, 
са имали баланс за 2019 г. под 10 хил. 
долара. А редното салдо по сметките е 
26 хил. долара и това са данни отпреди 
тегленията, свързани с Covid-19, пише 
Bloomberg в свой анализ.

Продължителността на живота в све-
товен мащаб се е увеличила с пет го-
дини между 2010 и 2015 г. - най-бързо-
то увеличение от 60-те години насам. 
Постпандемичен тласък на инвестици-
ите в здравеопазване може да помогне 
на всички нас

да живеем средно по-дълго
Не се изненадвайте, ако онези, които 

се пенсионират през 2035 г., се нуждаят 
от допълнителни пет или повече години 
бъдещи доходи само заради дълголетие-
то. Откъде ще дойдат тези пари в среда с 
ниска доходност? Най-очевидният отго-
вор е, че пенсионирането ще продължи 
да се отлага. През 1996 г. само 14% аме-
риканци са смятали, че могат да продъл-
жат да работят след 65-годишна възраст. 
Миналата година делът им е бил 45%.

На този фон обещаваното от индус-

трията за пенсионно осигуряване ряд-
ко би се оказало достатъчно, след като 
бъдат платени таксите за управление на 
фондовете.

Към края на работния си живот спес-
тителите може и да трябват да купуват 
по-рискови продукти. Проучване на 
Fidelity International показва, че 48% от 
по-младите жители на Хонконг разпре-
делят 25% или по-малко от спестявани-
ята си в акции, докато 22% от по-въз-
растните работещи държат поне 75% 
от своите дялове в акции или дялове от 
компании.

В Южна Корея, Тайван, Сингапур, Хон-
конг и Малайзия пенсионерите очакват 
правителството да играе роля в осигу-
ряването на сигурност на доходите.

И все пак азиатците знаят, че и това 
не е достатъчно. В Япония и Китай оба-
че има силна мотивация за оставяне на 
наследство. В Индия също има интерес-

ни тенденции. Там даването на средства 
на следващото поколение

не се отлага 
за края на живота

те го правят по-рано. Там един от ед-
норозите в областта на технологиите 
Byju’s, свързан с образование, е оценен 
на 11 млрд. долара след последния кръг 
от финансиране.

Byju наскоро плати 300 милиона до-
лара, за да придобие базираната в Мум-
бай WhiteHat Jr, която учи децата да про-
грамират. Срещу 3999 долара WhiteHat 
обещава на деца под 14 години да могат 
да завършат изцяло свои мобилни при-
ложения. Така че това би могло да бъде 
т.нар. форма на ранно завещание. Ако 
обучаваните в тази програма, напри-
мер, създадат следващия Facebook или 
Uber, родителите им могат да се пенси-
онират още днес. При друг сценарий де-

тето винаги може да отиде да работи в 
Силициевата долина и да изпраща пари 
вкъщи, благодарен за навременна ин-
вестиция от 3999 долара, която родите-
лите трудно са си позволили. И при два-
та сценария няма да е необходимо да 
оставяте голямо завещание.

На фона на убедеността на икономи-
стите Томас Пикети и Имануел Саез, че 
данъците върху наследството трябва да 
бъдат между 50 до 60% и дори по-висо-
ки за по-големи завещания, изборът е 
или да похарчите парите си за себе си, 
или да ги дадете по-рано на потомство-
то си.

Образованието би могло да даде до-
бра възвращаемост. Може дори да е 
единствената дългосрочна инвестиция, 
която надвишава представянето на ка-
питаловия пазар. Всъщност това веро-
ятно е планът за пенсиониране, за който 
се борят много хора от средната класа.

Вашите 
пари

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

Как да се пенсионирате 
по-скоро и по-богати
XНе заделяйте пари за децата, а инвестирайте в образованието им, съветват финансисти

Сн.: David Paul Morris/Bloomberg

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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С 
толкова малко къщи за про-
дажба на пазара днес и с все 
още рекордно ниските лих-
вени проценти, които стиму-
лират активността на купу-

вачите, наддаването при подаването на 
оферти се наблюдава все по-често. Слу-
чаите с множество оферти за един имот 
зачестяват, така че е важно да сте полу-
чили предварително банково одобрение 
(пре-квалифиционно писмо), преди да 
започнете търсенето и огледите на живо. 
По този начин се поставяте в най-изгодна 
позиция - бързо и ефективно, ако плани-
рате, да купите дом през този сезон.

Хавиер Вивас, директор на икономи-
ческите изследвания в realtor.com, обяс-
нява:

„COVID-19 ускори по-ранните тенден-
ции, като доведе дори повече купува-
чи, отколкото пазарът може да поеме на 
този етап. На много пазари ожесточената 
конкуренция и наддаването ще са основ-
но наблюдавани през следващите някол-
ко месеца. “

Бъдете готови
Купувачите, които са предварително 

одобрени и притежават т.нар пре-ква-
лифиционно писмо, определено ще са 
най-печелившите, когато е време да на-
правят своята оферта. Продавачът даже 
няма да ви разгледа офертата, ако няма-
те такова. Наличието на писмо за предва-
рително одобрение, в което се посочва, 
че сте квалифициран купувач, показва 
на продавачите, че сте сериозни. Често е 
решаващ фактор, който може да наклони 

скалата във вашата посока, ако има по-
вече от едно предложение за този точ-
но имот. Първоначалната вноска, пери-
одът за заключване на сделката и др. са 
само една малка част от останалите усло-
вия, които също трябва да се имат пред-
вид. Най-добре е да се свържете с ипоте-
чен специалист възможно най-рано, за 
да може, ако трябва, да „оправите“ нещо 
по своя кредит, то проблемът да бъде от-
странен възможно най-бързо, като има-
те повече време за това, а не да оставяте 
нещата за последния момент, когато вече 
може да е прекалено късно.

Представете 
най-добрата си оферта

На силно конкурентен пазар е обичай-
но продавачите да изберат конкретна 
дата и час, за да прегледат всички оферти 
за имота си едновременно и да ги срав-
нят, за да знаят на коя да се спрат. Ако 
случаят е такъв, може да нямате възмож-
ност да преговаряте с продавачите вто-
ри път и ще имате само един-единствен 
шанс да направите вашето предложение. 
Бъдете разумни в предложените условия 
и не забравяйте, че продавачът е този, 
който избира, а не вие в този конкретен 
вариант. Ако обаче кандидатът за покуп-
ка е само един, тогава имате повече оп-
ции за това как и по какъв начин да изис-
кате повече от продавача.

Всъщност Националната асоциация 
на брокерите (NAR) отбелязва: „ Средно 
REALTORS® отчита близо три оферти за 
продаден имот през юли 2020 г. “

Уверете се, че офертата, която пред-
ставяте, е най-добрата за продавачите. 

Професионалистът по недвижими имо-
ти (Real estate agent/ Real estate broker/ 
Realtor) може да ви помогне да се уве-
рите, че вашата оферта е справедлива и 
високо конкурентна. За това е добре да 
избeрeте да работите с агент, който смя-
тате, че знае най-добре как да „маневри-
ра“ на фона на днешния пазар, за да ви 
даде най-доброто като съвет, от който 
можете да спечелите само вие самите.

Действайте бързо
Тъй като съществуващите домове се 

продават изключително бързо на този 
етап, вие практически нямате време за 
губене в процеса. NAR съобщава как на-
раства скоростта на продажбите на жи-
лища:

„Имотите обикновено са оставали на 
пазара в продължение на 22 дни през 
юли, като сезонно намаляват от 24 дни 
през юни и от 29 дни през юли 2019 г. 
Шестдесет и осем процента от домовете, 
продадени през юли 2020 г., са били на 
пазара за по-малко от месец.“

От асоциацията добавят още: „Общи-
те продажби на съществуващи жилища... 
скочиха с 24,7% от юни до сезонно кори-
гиран годишен процент от 5,86 милиона 
през юли. Предишният рекорден месе-
чен ръст на продажбите беше 20,7% през 
юни тази година. Продажбите като цяло 
са нараснали спрямо предходната годи-
на с 8,7% повече в сравнение с предход-
ната година (5,39 милиона през юли 2019 
г.). “

Както се уверихте вече, пазарът наби-
ра сила. В продължение на три последо-
вателни месеца къщите се продават из-

ключително бързо. В този ред на мисли, 
може да нямате време да отделите ден 
или два, за да помислите за даден имот, 
или да изчакате, за да видите дали нещо 
по-добро няма да се появи на пазара. Ко-
гато намерите дом, който отговаря изця-
ло на вашите изисквания или сте гото-
ви да направите компромиси с едно или 
друго, не губете време. Ако вие сте го 
харесали, шансовете са големи, че и ня-
кой друг го е харесал също. Ако изчакате 
прекалено дълго време, може да е про-
дадено вече, когато сте готови да напра-
вите своята оферта.

В заключение:
В момента пазарът на жилища е изклю-

чително динамичен и силен. Купувачите 
изкупуват наличните жилища по-бързо, 
отколкото те имат време да са достатъч-
но дълго на пазара. Ако планирате да за-
купите дом тази година, ще се радвам да 
ви помогна в процеса. Нека направим 
връзка, за да обсъдим тенденциите и на-
личността на имоти за географската об-
ласт, в която сте се насочили. А когато сте 
готови да направите своя ход, нека той 
бъде печеливш.

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

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

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

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

XТе ще ви помогнат да сте в най-изгодната позиция, ако планирате да купите дом през есента

Три начина, за да сте от печелившата 
страна в пазара на имоти днес

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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З
ак напуснал квартирата си 
през май: 23-годишният бака-
лавър по икономика имал вре-
менен договор със Световната 
банка, който обаче изтекъл. То-

гава той решил да завърши магистърска 
степен в Джорджтаунския университет, 
но лекциите в момента навсякъде се во-
дят само онлайн. Затова решил, че няма 
смисъл да плаща повече скъпия наем, 
събрал си вещите и се върнал обратно 
в дома на родителите си в Пенсилвания.

Всеки втори живее отново 
с родителите си

Сходна е съдбата на мнозина него-
ви връстници. Повече от половината от 
младите пълнолетни американци меж-
дувременно отново живеят при родите-
лите си. По-точно казано, става дума за 
52% от младежите на възраст между 18 
и 29 години, пише „Дойче веле“. Подоб-
но висок е бил делът им само през Голя-
мата депресия 1929 година, сочи едно 
проучване на Института Пю. А сред мла-
дежите между 18 и 24 години процен-
тът на живеещите в дома на родителите 
дори е над 70 на сто.

Пандемията с коронавируса засегна 
младите хора в САЩ особено силно. По-
вечето от тях току-що са завършили уни-
верситет или са започнали някъде ра-
бота, а ето че кризата с коронавируса 
преобърна всичките им планове надолу 
с главата. От февруари досега общо 2,6 
милиона души са напуснали досегашни-
те си квартири, за да се върнат обратно 
в бащиния си дом.

Една от тях е Тарика, която казва: „Жи-
веех сама, а ако трябва да си под каран-
тина и си сам, е твърде тежко“. Тя все 

още има работа, но въпреки това се е 
върнала обратно при родителите си.

Някои родители вече се питат дали из-
общо ще могат да се отърват вече от по-
расналите си деца: „Аз готвя за всички, а 
пералната машина постоянно е в дейст-
вие“, казва една отчаяна майка.

Защото е по-евтино
Още от 60-те години насам се забеляз-

ва тенденция все повече млади хора да 
остават до късно в дома на родителите 
си. Броят на несемейните сред тях рас-
те, квартирите под наем в градовете ста-
наха изключително скъпи, също както 
и общежитията на университетите. За 
много младежи се оказва по-евтино да 
живеят при мама и татко и да пътуват до 
университета или до работата си.

В момента американската икономика 
бавно започва да се съживява след пан-
демията. В много университети от зим-
ния семестър вече ще има нормални 
присъствени лекции. Затова пък голя-
ма част от студентските общежития все 
още са затворени, а мнозина продължа-
ват да изчакват, преди да решат дали да 
се върнат обратно. Пък и защо да бър-
зат? При мама и при татко си е най-удоб-
но.
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Глоба от $800 за парти  
с 40 души в Онтарио
18-годишен младеж от град 

Ийст Ферис в североиз-
точната част на Онтарио 

бе осъден за неспазване на ограни-
ченията, въведени заради коронави-
руса. По-специално той е бил наказан 
за това, че е нарушил заповедта да не 
се събират повече от 10 души в едно 
жилище. Нарушението е било конста-
тирано от полицаи, пристигнали на мястото по жалба на съседи. Униформените 
заварили парти с 40-50 младежи на възраст около 20 години. Домакинът бил гло-
бен с 800 долара.

Нападение в хотел в Уинипег, 
трима са ранени

Трима души са били ранени при на-
падение в хотел в канадския град 
Уинипег в провинция Манитоба. 

Полицията започна разследване на ин-
цидента. За инцидента в хотел „Мануин“ 
е било съобщено в събота сутринта. При 
пристигането си на място органите на 
реда намерили тримата ранени мъже в 

една от стаите. Те са били закарани в болница, единият е бил в тежко състояние, 
но е бил стабилизиран. От полицията не дават подробности за обстоятелствата 
около престъплението и причините за него.

Анкета: Расизмът е проблем 
в канадската полиция
Честите прояви на расизъм са сери-

озен проблем в Кралската канад-
ска конна полиция. Това показва 

социологическо проучване на Институ-
та Ангю Рейд сред 5005 канадци. 62% от 
анкетираните са изцяло или частично 
съгласни с твърдението, че системният 
расизъм е един от сериозните пробле-
ми в полицията. Около 75% от запитани-
те канадци са заявили, че те оценяват работата на канадската полиция по-скоро 
положително. Почти толкова обаче (73%) са и тези, които смятат, че полицаите 
превишават правата си и не са достатъчно отговорни.

Пощите в Канада:  
Напазарувайте по-рано за Коледа

С наближаването на Коледа и Нова 
година Пощите в Канада отпра-
виха призив към канадците да 

направят своите празнични покупки 
по-рано тази година. От службата се 
притесняват, че ще има бум на пратки-
те и претоварване заради набиращото 
популярност онлайн пазаруване. Затова 
федералната организация се надява да 
избегне прегряването през декември, 

като накара канадците да започнат отсега да поръчват стоки, за да избегнат голя-
мото закъснение преди празниците.

Куче с COVID-19 за първи  
път и в Канада
Куче, което живее с четирима души, 

заразени с COVID-19, е първото в 
страната, което бе диагностици-

рано като позитивно за коронавирус. 
Кучето е от района на Ниагара в Онта-
рио. То се чувства добре и няма никакви 
симптоми. Животното живее с още едно 
куче и общо шестима души. Второто куче не е диагностицирано с COVID-19. Вете-
ринарите са категорични, че собствениците на кучето не трябва да се тревожат 
за състоянието му.

CANADA ТЕЛЕГРАФ
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Т
я иска да се ожени за вицепре-
зидента Майк Пенс, присъства 
на компрометиращи снимки с 
бившия кмет на Ню Йорк Руди 
Джулиани и крещи на българ-

ски в студиото на Джими Кимъл, искай-
ки гащите му.

Тя е Мария Бакалова, родена в Бургас, 
завършила НАТФИЗ в София и превзе-
маща с бързи обороти Холивуд в САЩ.

Името й стана популярно покрай вто-
рата част на американския филм „Борат". 
Той излезе преди близо 15 години и се 
превърна в една от най-запомнящите се 
комедии на съвременното кино. Проду-
цент, режисьор и актьор в главната роля 
е Саша Барън Коен, станал известен с 
предаванията си, в които прави номера 
на всякакви нищо неподозиращи хора. 
Филмът е политическа пародия, в коя-
то един казахстански репортер попада 
в САЩ тотално неподготвен, но и край-
но необезпокояван от невежеството си. 
Без никакви претенции за езикова, ис-
торическа или етническа достоверност, 
филмът смесва безброй стереотипи как-
то за американците, така и за чужде-
нците, а хиперболизацията на случките, 
в повечето от които не участват актьори, 
а обикновени хора, прави филма между-
народен хит, припомня „Свободна Евро-
па“.

В петък излезе втората част на „Борат“ 
в онлайн платформата за филми Ама-
зон Прайм. Новият филм има нескромно 
дългото подзаглавие „Доставка на неве-
роятен подкуп за американския режим 
с цел облагодетелстването на някога ве-
ликия казахстански народ". За да възбу-
ди нетърпеливо очакване сред зрители-
те, Коен държи в тайна повечето неща, 
свързани с новата продукция, но на 1 
октомври пусна 3-минутен трейлър.

От него научаваме, че Борат има дъ-
щеря, която довежда в Америка, за да я 
омъжи за високопоставен политик във 
Вашингтон. Набелязан за съпруг е вице-
президентът Майк Пенс. Докато загат-
натият сюжет не предлага никакви из-
ненади, феновете са озадачени. Коя е 
актрисата редом до Борат? Тя играе ро-
лята на дъщеря му на име Тютор и участ-
ва наравно със Саша Барън Коен по вре-
ме на изкачването им към върховете на 
американската политика, но никой не я 
разпознава.

Шоубизнес репортерите скоро раз-
нищват историята и светът научава, че 
дъщерята на Борат се играе от млада-
та българска актриса Мария Бакалова. 
И толкова. Никой не знае повече за нея.

„Коя е Мария Бакалова“, „10 неща, кои-
то не знаете за Мария Бакалова“, „Коя е 
партньорката на Борат в новия филм“ са 
някои от заглавията в най-популярните 
публикации за Холивуд.

Самата Мария потвърди участието си 
във филма в профила си в Инстаграм чак 
през последната седмица.

„Точно преди една година цялото това 
„американско приключение“ започна... 
на шега... реших в последния момент 
(както винаги, без никаква подготовка) 
да се избъзикам с „Американската меч-
та“, 2-3 седмици по-късно бях зверски 
уплашена, след като ме извикаха на про-
би в Лондон“, пише тя на 11 май.

„Година по-късно, карам карантината 
с гледка към знака „HOLLYWOOD“ в ог-
ромна къща и в процес на най-якия и 
смешен филм някога“, продължава крат-
кия си и потаен разказ Мария в момент, 
когато договорът й за конфиденциал-
ност със сигурност не й е позволявал да 
разкрива повече за участието си в из-
вестната и потайна кинопродукция.

За да разсеем поне малко мистерията, 
тук сме събрали най-достоверната ин-
формация за момичето, което поне през 
следващите няколко месеца ще бъде 
най-обсъжданата българка в света.

Мария преди 
участието й в „Борат“

Бакалова е родена на 4 юли 1996 г. в 
Бургас. През 2019 г. завършва Национал-
ната академия за театрално и филмово 
изкуство (НАТФИЗ) в София в класа на 
проф. Иван Добчев.

Досега 24-годишната актриса е неиз-
вестна за американската публика. Спо-
ред данните за нея във филмовата база 
IMDb тя е играла в българските филми 
„Трансгресия“ на режисьора Валентин 
Тодоров и „Бащата“ на Петър Вълчанов и 
Кристина Грозева.

Играе и в новия филм на Ивайло Пен-
чев „Като за последно“, чиято премиера 
беше по-рано тази година. Участвала е и 
в телевизионния сериал „Типично“, как-
то и в няколко късометражни филми. За 
ролята си в „Трансгресия“ тя печели на-
града за най-добра актриса на фестива-
ла в Торонто през 2018 г.

Според публикациите на Бакалова в 
Инстаграм тя е в Лос Анджелис от яну-
ари.

Мария в „Борат 2“
Втората част на Борат създава скан-

дал в САЩ още преди да бъде излъчен. 
През юли при заснемането на една от 
сцените във филма е замесен личният 
адвокат на президента Доналд Тръмп и 
бивш кмет на Ню Йорк Руди Джулиани. 
Той е показан в заснета със скрита каме-
ра компрометираща ситуация в хотел-
ска стая с млада жена, представила се 
като телевизионна журналистка.

Днес вече знаем, че това е Мария Ба-
калова в ролята на дъщерята на Борат. 
Джулиани e в стаята, след като жената, 
представяйки се за репортерка, му е 
предложила масаж. В един момент той 
се намира на леглото, като запасва ри-
зата си с ръка в панталоните, след като 
журналистката е махнала закачените 
микрофони, пише Асошиейтед прес.

Дегизираният Саша Барън Коен на-
хлува в стаята, обявявайки, че момиче-
то е на 15 и е стара за Джулиани. До този 
момент обаче няма никакви признаци, 
че репортерката е непълнолетна, до-
пълва Асошиейтед прес.

Не е ясно как точно сцената с Джу-
лиани се включва в сюжета на филма, 
но тя се появява в САЩ в контекста на 
движението #MeToo за правата на жени-
те и против сексуалния тормоз. Джули-
ани отрича да е направил нещо нередно 
и описва сцената като „поръчков удар“ 
срещу репутацията му.

Макар трейлърът на филма от 1 ок-

томври да изпрати холивудските ре-
портери в търсене на идентичността на 
Тютор, в България се чу за пробива на 
Мария Бакалова след участието й в шоу-
то на Джими Кимъл на 19 октомври, къ-
дето тя говори на български.

В комичен сегмент от предаването 
Мария се появява отново в ролята си на 
дъщерята на Борат и поздравява на бъл-
гарски водещия. Публиката избухва в 
смях, когато тя отговаря с неразбираем 
за тях дълъг отговор на български. Бака-
лова разказва за първото си посещение 
в Америка, а след малко заявява отново 
на български, че иска „гащите“ на Кимъл.

„Ставай, давай 
ми гащите веднага!“

разкрещява се Тютор и заплашително 
тръгва към водещия. Борат превежда на 
Кимъл част от това, което всъщност Ма-
рия казва, а комичната сцена продължа-
ва с предложение двамата мъже да раз-
менят панталоните си.

За американската публика сцената 
предизвиква смях основно заради вико-
вете на Бакалова на неразбираем за тях 
език. Очевидно е за българоговоряща-
та публика, че Барън Коен няма никаква 
идея какво говори актрисата, но пък си 
личи и че между двамата цари добре от-
работено партньорство.

Поне колкото първият, вторият „Бо-
рат“ обещава да накара зрителите да се 
смеят, докато се чувстват неудобно. Със 
сигурност няма как да не обиди поне ня-
колко милиона души. Излизайки 2 сед-
мици преди президентските избори, 
филмът заплашва да разклати предиз-
борната надпревара, засягайки теми 
като сексизма, расизма и корупцията 
във властта.

И дори да не е успяла да се омъжи за 
вицепрезидента Майк Пенс, с ролята си 
в „Борат 2“ Мария Бакалова направи за-
помнящ се пробив в друг легендарен 
американски град. Именно Холивуд.

От Бургас през НАТФИЗ до  
Холивуд: Коя е Мария от „Борат“

XЦелият свят се вглежда в българката, която играе 
дъщерята на Борат във втората част на култовия филм

Снимки: Instagram
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Б
ългарин стана изобретател 
на годината в Тексас и прочу 
Родината в Америка.

Борислав Чакъров, който е 
роден в павликенското село 

Караисен, бе награден от губернатора 
на Тексас Грег Абът с приза „Изобрета-
тел на 2020 г.“, а кметът на Хюстън Сил-
вестър Търнър му връчи грамота по 
този повод.

Признанието за българина идва, 
след като участвал в създаването на 
технология, позволяваща по-прецизно 
и икономично извличане на нефт и газ 
от земните недра или дъното на водни 
басейни. Д-р Чакъров е категоричен, че 
изживява американската си мечта, и е 
убеден, че способните и упорити хора 
могат да постигнат всичко, което си по-
ставят като цел.

Борислав Чакъров е роден през 1951 
година в Караисен. Завършил със зла-
тен медал Техникума по сондиране и 
нефтодобив в Долни Дъбник, а след 
като се уволнил от казармата, следвал в 
тогавашния Минно-геоложки институт 
„Св. Иван Рилски“ в София. Дипломи-
рал се успешно и бил нает като инже-
нер в научноизследователския сектор 
на вуза. След известно време бил по-
вишен в научен сътрудник и стигнал до 
позиция главен асистент.

„Не бях партиен член и се знаеше, че 
доцент е

максимумът 
в кариерата ми

По онова време успях да получа 13 
български авторски свидетелства и на-
града от научно-техническите съюзи на 
България за почетен изобретател. Имах 

шанса да видя от първо лице история-
та на страната ни в края на 1989 г. За-
почна подготовката за изборите и ста-
нах координатор на застъпниците на 
Едвин Сугарев. Превеждах документи 
на един американски сондьор и му по-
магах в координирането на дейностите. 
На тръгване в САЩ, той ме покани да го 
последвам“, разказва Чакъров пътя си 
към успеха пред в. „Борба“.

Така на 18 декември 1990 година се 
озовал в Америка с шестмесечна виза. 
Подобно приключение за онези време-
на било огромен риск за бъдещето, тъй 
като нямал шанс да се върне обратно.

„Изгорих всички мостове след себе 
си. Бях поискал една година неплатен 
отпуск в България, но ми отказаха. Бях 
син, а властта държаха червените в ин-
ститута“, спомня си той.

Изпратил резюметата си на пет ком-
пании в САЩ, а една от тях - Lafayette 
– Louisiana The Bob Fournet Co. - му 
предложила работа. Дали му задача 
да проектира система за измерване на 
време за сондиране, тъй като това бил 
последен писък в модата в бранша то-
гава. Започнал дейността си на 15 фев-
руари 1991 г. с ниска заплата, тъй като 
трябвало да се докаже като можещ и 
способен. Уговорката била да вземе 
полагащите му се пари, когато изобре-
тената система генерира приходи. Две 
години по-късно успехът го застигнал 
и му изплатили обещаните средства. С 
парите си

купил първата къща 
в Луизиана

„За системата направих пет патента 
и всъщност тя беше една от първите в 
бизнеса. След това фирмата ни бе купе-
на от канадската компания Computalog 
и заминах за една година в Едмънт и 
Калгари за трансфер на технология-
та. Настояваха да остана там, но Ка-
нада е като Източна Германия спрямо 

Америка и напуснах. Присъединих се 
към екипа на Western Atlas в Хюстън, 
Тексас. Baker Hughes я купи през 2008 
г., а след това се преместих в Smith – 
Schlumberger до 2012 г.“, разказва Ча-
къров.

Така преди 8 г. със свой познат от Ки-
тай решили, че ще забогатеят, работей-
ки не за друг, а за себе си. Азиатският 
му колега е експерт в измерванията, а 
Борислав – в системния и машинен ди-
зайн. Успели да създадат две изобре-
тения, към които големите компании 
в сектора проявяват голям интерес. За 
едното от тях е и наградата, с която бил 
удостоен наскоро българинът.

„Изобретението е Modular Azimuthal 
Resistivity. Един сондаж за нефт или газ 
струва от 10 до 100 млн. долара. За да 
се изплати, той трябва да се прокара в 
оптимална позиция в пласта, който съ-
държа горивото. Оптималното положе-
ние е да следва горната част на пласта, 
около метър под горния пласт. По този 
начин нефтът или газът ще бъдат извле-
чени. Ако обаче сондажът е прокаран 
по долната част на нефтения пласт, ще 
се добие по-малко количество, защото 
ще навлезе вода. Нашата технология по 
много евтин начин позволява в реално 
време сондажът да се прокарва на за-
дадено разстояние от горнището. Ние 
замерваме и виждаме какво е разстоя-
нието от горната граница на пласта и го 
изпращаме до системата по време на 
сондирането. Системата по пулсации 
на налягането го предава на повърх-
ността, където се декодира, сондира и 
правят корекции, за да държи сондажа 
в оптимално положение“, уточни 69-го-
дишният мъж.

Чакъров споделя и че до момента за 
компаниите, в които е работил, е полу-
чил

29 патента 
за 5 технологии

За една от тях пък е получил награ-
да от президента на САЩ Барак Обама 
през 2010 г. А през 2019 г. бил поканен 
да изнесе лекция в американското па-
тентно министерство.

Грандиозните успехи на сънародни-
ка ни не са замъглили българското му 
самосъзнание и макар да е на хиляди 
километри от Родината, носи духа на 
татковината в себе си.

Превърнал е офиса си в своеобразен 
български музей, в който може да се ви-
дят копия на находки от най-известните 
златни съкровища, намерени по наши-
те географски ширини, гербът на Бълга-
рия, икони, книги и т.н.

„Всеки път, като се връщам в Бълга-
рия, се събираме с приятели в Кара-
исен. След това отсядам в хотел във 
Велико Търново, в стая с изглед към 
Царевец. Водя си записки от преживя-
ванията в САЩ и България и когато се 
пенсионирам, ще издам книга“, зарича 
се Чакъров.

Българин с награда 
„Изобретател на 
2020 г.“ в САЩ
XПрез 2010 г. Борислав Чакъров получил 

награда и от президента Обама

Сн.: в. „Борба“

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL


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

28 октомври - 3 ноември 2020 г. 25

500 км/ч! Българин създаде 
уникално бърз електромобил
Б

ългарин създаде нов уникал-
но бърз спортен електрически 
автомобил, който вдига близо 
500 километра в час и е с мощ-
ност от над 5000 конски сили. 

За сравнение един от най-продаваните 
електромобили на Tesla, модел Y, вдига 
241 км/ч. максимална скорост.

Българският проект стартира през 
2015 година, дебютният модел вече е 
представен и в момента се организира 
построяването на собствена фабрика за 
производството на автомобила. Тя ще се 
намира в благоевградското село Тухови-
ща. Създател на автомобила и на компа-
нията за производство е младият инже-
нер Ахмед Мерчев.

„Работихме доста дълго време в облас-
тта на електрониката и роботиката“, раз-
каза той за пътя към успеха пред Bulgaria 
ON AIR.

Мерчев обясни, че благодарение на 
това, че електромоторите имат висок 
въртящ момент още при самото включ-
ване, дори при ниски обороти, колата

може да вдига 
високи скорости

за много кратко време. „Това отлича-
ва електрическите коли - имат доста по-
бързо ускорение“, разказа той.

Българската кола има вграден изкуст-
вен интелект, в който са заложени пре-
диктивни алгоритми. Те осигуряват мак-
симална електронна предпазливост като 
системи в колата и по този начин се под-
сигуряват шофьорът и околната среда.

Батерията на автомобила може да из-
мине 1020 км в градска среда. В колата 
има 5 главни иновации - шасито, елек-
тромоторите, батерията, аеродинамика-
та и изкуственият интелект.

„Всички тези технологии са доказани и 
използвани на ниво прототипи“, обясни 
още инж. Мерчев.

Инвестицията за първия етап от про-
изводството е от порядъка на 4 млн. 
евро.

Идеята се ражда преди няколко годи-
ни, когато Ахмед търсил спортна кола за 
себе си. Наличните автомобили на паза-
ра общо взето не му допаднали и решил 
да създаде собствена кола, която впо-
следствие да развие като бранд за хи-
перколи.

„Хиперколата е кола, която се кара 
като нормалните коли, но е с доста по-
големи възможности от тях - като

мощност, скорости, 
аеродинамика

и всичко друго, което трябва да прите-
жава една бърза спортна кола“, разказа 
инженерът и пред БНТ.

Производството на отделните модели 
на колата ще бъдат в рамките от 1 до 100 
бройки. Капацитетът в близките две го-
дини трябва да позволи да се произвеж-
дат до 10 коли на година.

„Дебютният ни модел, който се нари-
ча „Алиено Арканум“, е наличен в чети-
ри версии. Най-слабата базова версия от 
тях започва като мощност от 2000 кон-
ски сили. За сравнение една нормална 
кола е от порядъка на 100, 200 конски 
сили...“, обясни още Мерчев.

Електромобилът ще се задвижва от 
батериите с капацитет между 60 и 180 
kW/h. Вече има запитване от страна на 
купувачи, като цената за базовия модел 
е 750 000 евро.

XКрай Благоевград се изгражда фабрика за производството му

Ахмед Мерчев

Снимки: Facebook
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Скандал Турция-Франция 
заради шарж на Мохамед
Дипломатически скандал избухна 

между Франция и Турция. Той тръг-
на, след като президентът Макрон 

защити правото да се показват карика-
тури на Мохамед, действие, заради кое-
то учител по история в Париж бе обез-
главен. В отговор турският президент 
Ердоган го разкритикува и дори каза, че 
има нужда от психиатър. Реакцията на Елисейския дворец не закъсня. „Подоб-
ни ексцесии и грубости от страна на Ердоган са неприемливи. Настояваме Ердо-
ган да промени курса на своята политика, защото той е опасен“, съобщиха оттам.

Китай затяга още повече 
цензурата в интернет

Китай обяви в понеделник, че ще из-
върши „коригиране“ на китайски-
те браузъри за мобилен интернет, 

за да отговори на „социалната загриже-
ност за хаоса на информацията“, публи-
кувана онлайн. Стриктните правила за 
цензурата в интернет са затягани мно-
гократно през последните години. Сега 

Китайската администрация на киберпространството е дала срок до 9 ноември 
за „самопроверка“ и отстраняване на слухове, използването на сензационни за-
главия и публикуването на съдържание, което нарушава основните ценности на 
социализма.

Хиляди на улицата в Полша 
заради забрана на абортите
Хиляди поляци не спират да про-

тестират всяка вечер заради поч-
ти пълната забрана за аборт в 

страната, обявена миналата седмица. 
Полското национално радио съобщава 
за сблъсъци между протестиращи и на-
ционалисти в центъра на Варшава след 
опит на множеството да замеря църква 
с фойерверки, завършил с блокиране на църквата от полиция и националисти. 
Хиляди се събраха и пред Конституционния съд, скандирайки „Моето тяло, моят 
избор“ и „Правителството не е бременност - може да бъде отстранено.“

Сблъсъци заради COVID 
мерките в Италия

Сблъсъци избухнаха в северния 
италиански град Торино по вре-
ме на протест срещу ограничени-

ята, наложени за спиране на коронави-
руса. Стотици хора излязоха по улиците 
в знак на несъгласие със строгите мер-
ки, наложени от правителството. Поли-
цията използва сълзотворен газ, за да 

разпръсне протестиращите срещу затварянето на баровете и ресторантите. Вит-
рините на много магазини, сред които и на луксозни марки, бяха разбити. Про-
тестни демонстрации имаше също в Милано и Неапол.

Жената на арменския 
премиер отива на фронта
Съпругата на премиера на Армения 

Никол Пашинян, Анна Хакобян, 
обяви, че заедно с още 12 жени за-

почва военна подготовка и ще замине 
за Нагорни Карабах. „Отряд от 13 жени, 
включително аз, започва военно обу-
чение. След няколко дни заминаваме 
да помогнем в защитата на нашите гра-
ници. Нито нашата татковина, нито нашето достойнство ще отстъпи пред врага“, 
написа тя в профила си във facebook. Неотдавна беше съобщено, че и синът на 
премиера – Ашот Пашинян, заминава за фронта. Тогава Хакобян заяви, че няма 
по-благородна постъпка от тази да се пожертва животът за родината.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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И
сторията на Чикаго е свър-
зана с много размирици и 
бунтове в различни пери-
оди на съществуването му, 
но едни от най-кръвопро-

литните са тези, свързани с расизма. 
Безмилостни нападения, безнаказани 
убийства и насаждане на страх бележат 
първите десетилетия на миналия век.

Тогава започва така нареченото Го-
лямо преселение на чернокожи от Юга 
към Севера, а една от най-популярните 
му дестинации е Чикаго. Хората бягат от 
нарастващото ограничение и сегрега-
цията, налагани на Юг, и се надяват там 
да намерят ако не истинско равенство, 
то поне на теория повече права и сво-
боди.

Голямото преселение е подпомогнато 
от това, че моментът съвпада с идването 
на Първата световна война и Чикаго из-
питва истинска нужда от работна ръка. 
По това време и миграцията намалява и 
афроамериканските работници са наис-
тина добре дошли. Още повече, че мест-
ните чернокожи до този момент живеят 
необезпокоявани и дори в проспери-
тет. След навлизането на голямата миг-
рационна вълна от Юг обаче нещата се 
променят и напрежението между раз-
личните общности не просто се засилва, 
а ескалира. Чернокожите стават обект 
на нападение при всеки повод, при кой-

то успеят да си надигнат главата и да бъ-
дат забелязани.

Такъв е случаят от юли 1919 година, 
който отприщва събития, наречени по-
късно Червеното лято в Чикаго. В горе-
щия 27 юли жителите на града препъл-
ват бреговете на езерото Мичиган, за да 
се разхладят. Един чернокож младеж, 
Юджийн Уилямс, обаче навлиза отвъд 
психологическата граница, поставена от 
белите, и става тяхна жертва. Гневът на 
белите е толкова голям, че

те се нахвърлят 
с камъни

по къпещия се тийнейджър и той се уда-
вя. Следва отказ от страна на белите по-
лицаи да арестуват убийците му, което 
привлича огромни групи чернокожи на 
плажа. И избухва кърваво насилие, кое-
то не приключва нито за ден, нито за 
два.

Светкавичен отговор от белите опо-
жарява кварталите на чернокожите в 
града. Много хора са нападнати, бити и 
убити. Според статистиките от това вре-
ме за една седмица са загинали 38 чер-
нокожи, над 500 души са ранени, а над 
1000 остават без дом. 

По това време се създава и започва 
да нараства Ку-Клукс-Клан в Чикаго. Да-
нните от това време сочат, че през 1922 
година в него вече има 100 000 члено-
ве – това е най-големият Клан от всички 
други в цяла Америка. 

Освен всичко останало, в Чикаго Ку-
Клукс-Клан се ползва от силно общест-
вено доверие и дори има политическо 
влияние. Често даван пример от това 
време е рекламата на една компания за 
кафе в местното списание Klan – нейно-
то мото е „Kuality, Ko£ee and Kourtesy“ 

(умишлено неправилно изписване на 
думите „Quality, Co£ee and Courtesy“ с 
цел аналогия с Ку-Клукс-Клан).

Демографският разрез на населени-
ето в Чикаго през 20-те години на ми-
налия век показва, че то се състои от 1 
милион католици и 800 000 мигранти. Те 
също са обект на насилие от страна на 
Клана, но на върха на черния списък са 
именно чернокожите.

Политическото влияние на Ку-Клукс-
Клан в Чикаго е шумно и видимо. През 
1924 година Чарлз Палмър, Великият 
дракон на ККК в Илинойс, с радост обя-
вява пред Chicago Daily Tribune: „Знаем, 
че сме балансът на силите в щата… Мо-
жем

да контролираме 
щатските избори

и да получим това, което искаме от пра-
вителството.“

Първите десетилетия на 20 век в Чи-
каго бележат не само нападения над 
чернокожите семейства и домовете им. 
От 1917-а до 1921 г. десетки банки, аген-
ции за недвижими имоти и други инсти-
туции са обект на агресия на белите ра-
систи заради помощта, която са оказали 
на афроамериканците.

В края на 30-те години местната уп-
рава опитва да въведе квотна система 
в жилищните квартали с надежда да съ-
бере белите и чернокожите семейства. 
Опитът обаче се проваля и дори отно-
во поражда насилие – тълпи от бели 
нападат домовете на чернокожите и ги 
гонят. През 1947 г. институцията, нато-
варена с жилищното настаняване в Чи-
каго, мести осем чернокожи семейства 
в изцяло белия квартал Фърнууд. 

Следват няколко нощи на бели бунто-
ве и са нужни над 1000 полицаи, за да се 
потуши тълпата. В същото време широ-
ко разпространение получават и поли-
тики като преквалифициране – дискри-
минационна практика на отказване на 
заеми, ипотеки и застраховки за жите-
лите, живеещи в „рискови“ райони, кои-
то затрудняват още повече чернокожи-
те в Чикаго да се интегрират в града.

Червеното лято в Чикаго – 
истории за бял расизъм
XПрез 20-те години на миналия век Ку-Клукс-Клан в Чикаго е най-многобройният в САЩ

Пресъздаване на сцената в езерото Мичиган. 

Сн. WendyCity

Сн.: www.npr.org
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Б
ългарката Ружа Игнатова, 
която е на път да се нареди 
до най-легендарните измам-
ници в света, е държала под-
чинените си в страх и е изис-

квала от тях пълно послушание.
Това става ясно от показанията на 

брат й Константин пред американски-
те власти. Игнатов бе задържан в Щати-
те като наследник на Ружа, но вече не е 
сред основните обвиняеми по процеса 
срещу OneCoin, след като се е споразу-
мя с адвокатите на ищците инвестито-
ри.

От показанията на Константин пред 
разследващите става ясно, че мистери-
озната дама, която е в неизвестност от 
2017 г., била безкомпромисна към под-
чинените си. Тя имала няколко топпера-
чи на парите й, които изпитвали истин-
ски страх от нея. В един от разговорите 
между брат й и един от приближените й 
хора става ясно, че всички около Игна-
това се страхували да излязат от схема-
та, защото тя ги преследвала навсякъде 
като „черна сянка“, пише „168 часа“.

Освен това най-близките й летели до 
всяко кътче на света, в което Игнатова 
искала среща с тях. Те не спорели с нея, 
а мигновено хващали самолета, за да се 
видят очи в очи.

Един от хората,

пътували специално 
до България

и то няколко пъти, бил адвокатът Марк 
Скот, на когото криптокралицата имала 
голямо доверие. Той неведнъж оставал 
в хотели в София, придвижвайки се с 
джип, пълен с охранители.

През последните дни името на Ружа 
Игнатова отново бе споменато в сто-
тици медии по света с новината, че Хо-
ливуд готви продукция, вдъхновена от 
българката, станала известна като Кра-
лицата на криптовалутите. Сценарист, 
режисьор и продуцент на филма е Скот 
Бърнс. В това си начинание той си пар-
тнира с Дженифър Тод. В последните 
месеци името на Бърнс беше изклю-
чително споменавано покрай филма 
„Заразяване“, който стана актуален за 
COVID-19 обстановката. Изглежда, ин-
тересът на сценариста сега е насочен 
към съвсем друг обект - схемата на Иг-
натова и нейните жертви.

Така българката ще се нареди до ня-
кои от най-успешните измамници в 
света, спечелили милиарди долари от 
сложни схеми и станали причина за за-
главия на книги и сценарии на филми. 
Такива като борсовия брокер Джордан 
Белфърт, бизнесмена Бърнард Мейдоф 
или финансиста Чарлз (Карло) Понци.

Всички те влизат в класациите на най-

богатите хора, трупайки несметни бо-
гатства от фалшификации и злоупотре-
би. Едва ли в някакъв момент от своя 
живот мошениците са си представяли, 
че ще добият световна известност.

През 2016 г. мащабно разследване на 
властите в САЩ и още няколко страни 
установи, че създадената от Ружа Игна-
това OneCoin е финансова пирамида, в 
която са изгорели милиони инвестито-
ри. Сумата, която Ружа и компания са 
успели да приберат, била над 4 млрд. 
долара, което незабавно превърна биз-
неса й в

една от най-мащабните 
измами

правени някога в историята. За да бъде 
абсолютно правдоподобна кинопро-
дукцията, която се готви, сюжетът ще 
бъде базиран на разказа на една от 
жертвите на Игнатова - Джен Макадам, 
която губи над 300 хиляди долара. Пре-
ди време 49-годишната жена разказа 
от първо лице за преживяванията си с 
представителите, създали схемата.

„Научих за OnеCoin през февруа-
ри 2016 година от приятел - обясни тя 
пред „168 часа“. - Изгледах клип в ин-
тернет, на който специалисти обясня-
ват, че това е криптовалутата на бъде-
щето, много по-добра от BitCoin. Беше 
ми любопитно и в крайна сметка реших 
да инвестирам.

Дадох 10 хил. евро, без да подози-
рам, че това е една огромна лъжа и 
вече много хора са измамени. Споделих 
дори на мои приятели. Те също прояви-
ха интерес. Решиха да инвестират. Не 
бяхме никак малко хора.“

В престъпната схема на Игнато-
ва Джен и нейни близки наливат над 
250 хил. евро. Те се превръщат в едни 
от близо 70-те хил. жертви на българ-
ката във Великобритания. Според ня-
кои информации само от тази страна 
криптокралицата е спечелила 122 млн 
евро. По думите на Макадам сред ин-
вестиралите в OneCoin имало хора, 
които са дали всичките си спестявания, 
събирани години наред. Вследствие на 

това те останали без никакви пари и се 
наложило да ипотекират домовете си. 
Други пък теглили заеми, които и до 
момента продължават да връщат. Трети 
вече били с фалирал бизнес, а някои от 
тях - и с влошено здраве.

Джен Макадам всъщност е една от 
малкото жертви, които решават да го-
ворят открито за измамата. Послед-
ствията от това я застигат бързо - за-
почва да получава смъртни заплахи в 
интернет. Сред предупрежденията да 
мълчи имало и такива, които били

свързани със 
сексуално насилие

Тя е сигурна, че идвали от поддръж-
ници на криптокралицата, които искали 
да я принудят да не говори за случило-
то се.

Сега Макадам най-вероятно ще раз-
крие нови подробности за схемата, в 
която е изгубила немалка сума. В лента-
та тя ще бъде изиграна от носителката 
на „Оскар“ Кейт Уинслет. Кой ще се пре-
въплъти в Ружа и дали тя изобщо ще се 
появи във филма, или ще видим само 
съдбата на жертвите след нейното из-
чезване, все още не е ясно.

Все пак ролята на криптокралицата 
няма да бъде никак лесна. От показа-
нията на брат й става ясно, че към всич-
ки хора, с които Игнатова общувала, за-
дължително имала едно наум. А един от 
най-големите й страхове бил, че някой 
от хората около нея ще стане доносник.

„Ще ме предаде много близък“, казва-
ла неведнъж тя пред роднините си още 
преди разследването срещу нея да е за-
почнало.

Именно поради тази причина Ружа 
наела специален човек да подслушва 
всеки, у когото се съмнявала. И наисти-
на този, който предава криптокралица-
та на ФБР, е бил един от най-доверените 
й хора. Неговото име се оказа Гилберт 

Армента. „Неин бизнес партньор, гадже 
и един от основните перачи на парите 
й“, изяснява в показанията си пред съда 
брат й Константин по време на делото 
срещу адвоката Марк Скот.

Възможно е в лентата, снимана спе-
циално за схемата на Ружа, участие да 
вземе и актьор в тази роля. Армента 
също е един от хората, посещавали не-
веднъж България. Той дори е бил гост 
на партито по случай кръщенето на 
дъщерята на Ружа - Давина, в Созопол 
преди няколко години.

Според разследващи мъжът се счи-
тал за неразривна част от компанията 
на криптокралицата. В силните години 
на OneCoin той работел неуморно за 
набирането на нови инвеститори в пи-
рамидалната схема. Това, което Игнато-
ва не подозирала обаче, било, че много 
преди пътищата им да се засекат, Ар-
мента вече бил натрупал солиден опит 
във финансовите престъпления, а ФБР 
дишало във врата му. През 2017 г. бла-
годарение на бръмбари, които тя по-
ставя в дома му, разбира, че мъжът се 
готви да я превърне в разменна монета, 
за да спаси себе си от затвор. От това, 
което чула, станало ясно, че той е при-
тиснат до стената и търси начин да из-
бегне суровата присъда, която го гро-
зяла.

„Ружа ми каза, че от записите е нау-
чила, че той е международен перач на 
пари и също участва в няколко други 
престъпления, а ФБР го е хванало - раз-

казва брат й пред американските ма-
гистрати. - Чула и как Армента говорил 
с неговия адвокат и още няколко души, 
обсъждайки с тях желанието си

да сключи сделка с ФБР
Като част от нея щял да предложи се-

стра ми и всичко свързано с нея.“
След всичко това криптокралицата 

разбрала, че е време да напусне стра-
ната.

Разследващи доказват, че хора на 
Ружа действали в няколко страни. Все-

ки от тях отговарял за развитието 
на компанията в различни точ-

ки на света. От документи 
на службите изплуват 

имена като Амер Аб-
дулазис, който рабо-

тел в Обединените 
арабски емирства, 
и Алекс Ортега - в 
Латинска Америка. 
Става ясно и име-
то на друг доверен 

човек на криптокра-
лицата - Себастиан 

Грийнууд, който бил 
съосновател на OneCoin. 

Мъжът беше арестуван в 
Тайланд и екстрадиран в САЩ.

Никой от гореизброените обаче не 
прави опит да напусне страната, в която 
се намира, така че да избегне сблъсъка 
с правосъдието. Единствената, която 
успява да изчезне безследно, е Ружа. И 
до днес нейното местонахождение ос-
тава пълна мистерия. Никой не може да 
обясни какво точно се е случило с нея 
след 2017 г., когато е видяна за послед-
но от своя охранител. От тогава досега 
имаше няколко сигнала, че Игнатова е 
била забелязвана на различни места по 
света. Никой от тях обаче не беше по-
твърден официално от властите, тъй 
като тя никъде не беше открита.

Страх и подчинение –  
Ружа Игнатова и помагачите й

XКриптокралицата била безкомпромисна с хората, които работели за нея

Преди бягството Ружа Игнатова от-
метнала няколко неотложни задачи, 
с което на по-късен етап затруднила 
изключително много ФБР в издир-
ването й. На първо място се сдоби-
ла с фалшив паспорт. През лятото 
на 2017 г. Игнатова специално ле-
тяла до бившата съветска републи-
ка Киргизстан. От неизвестни лица 
в столицата Бишкек тя си платила за 
„свидетелството“, което й било нуж-
но за бягството по-късно. След като 
се върнала оттам, започнала и с уни-
щожаването на ключови документи, 
които я уличавали като създател на 
пирамидалната схема. За част от тях 
тя се погрижила лично да бъдат за-
личени от лицето на земята, за други 
дала задача на анонимни адвокати да 
ги скрият на „сигурни места“.

Последвала и среща на титаните. 
Криптокралицата поискала разгово-
ри на четири очи с най-приближе-
ните си хора, които пътували от це-
лия свят, за да се видят с нея насаме 
в кабинета й. Някъде по това време 

Ружа споделила и нещо интересно с 
брат си. Казала му, че е срещнала ня-
кой, който бил „много силен и богат в 
Русия“.

На последно място тя накарала 
брат си да й резервира два билета 
в един и същи час за Атина и Виена. 
Избрала да лети до гръцката столи-
ца точно когато разследването срещу 
нея вече било в ход.

Така официално следите на бъл-
гарката се губят от 25 октомври 2017 
г., когато тя напуска страната с полет 
на компанията Ryanair заедно с един 
от бодигардовете си. Същата вечер 
той се завръща сам. Известно вре-
ме следва затишие. От Ружа няма ни 
вест, ни кост. Брат й Константин за-
почва да се появява на събитията на 
OneCoin вместо нея, за да поддържа 
тезата, че всичко с компанията е на-
ред. Следват и заплахите към него 
от измамени инвеститори. Докато е 
в София, той дори е отвлечен и пре-
бит от непознати мъже, които го пре-
дупреждават, че с него ще се случи 
най-лошото, ако не видят парите си 
обратно.

Константин разбрал, че нещо сери-
озно се е случило със сестра му, чак 
след разговор с охранителя й. Той му 
разказал, че когато кацнали на ле-
тището в Атина, там вече ги очаква-
ли няколко души с кола. Те говорели 
на руски, а Ружа изглеждала съвсем 
спокойна. Отпратила бодигарда и се 
качила в автомобила, за да продъл-
жи пътуването си. Със себе си носела 
единствено дамската си чанта.

Оттам насетне следите й се губят 
безвъзвратно. Телефонът й е изклю-
чен, а тя не търси връзка с абсолютно 
никого от роднините си. Не се обажда 
и на съпруга си, при когото оставя дъ-
щеря си Давина, към която е изклю-
чително привързана. Следват арес-
ти на служители, адвокати и перачи 
на пари. Задържани са десетки, като 
част от тях се сдобиват и със сериоз-
ни обвинения.

Бягството на Ружа, след 
което от нея няма и следа

Режисьорът Скот Бърнс 

Сн.: deadline.com

Джен Макадам 

Кейт Уинслет 

Сн.: metro

Сн.: library

Ружа Игнатова и Константин Игнатов
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Българската държава е във фактиче-
ско състояние на политическа панде-
мия!

Осем месеца, след като държавата, 
тоест правителството, разбра, че в све-
та има COVID-19 пандемия, България е в 
по-лоша ситуация, отколкото беше в на-
чалото. Част от причините за това сигур-
но са обективни – не пазим дистанция 
помежду си, не носим маски, безотго-
ворни сме към себе си и към околните. 
Нашата безотговорност обаче е в пълен 
синхрон с тази на българската държа-
ва. Осем месеца след началото на все-
кидневното плашене от екрана и след 
предупрежденията, че ще има камиони 
с трупове, резултатът от адаптацията на 
българската държава към коронавирус-
ната пандемия е нулев.

Днес лекарите ни казват, че условията 
в болниците не само не са се подобрили, 
а дори се влошават, че няма достатъчно 
медицински персонал, а ако броят на 
хоспитализираните продължи, няма да 
има и достатъчно болнични легла. До-
бре е да им повярваме. Осем месеца 
след началото на коронавирусната пан-
демия и вероятно след десетки мили-
они, похарчени от бюджета, българска-
та държава не е подготвена логистично 
за COVID-19.

Независимо че не подготви здравната 
система на страната за пандемията, пра-
вителството отвори детските градини и 
учебната година. Зная, че те са много ва-
жни за родителите и за децата. Още в на-
чалото на септември обаче беше ясно, 
че разпространението на коронавиру-
са ще се увеличи с отварянето на учеб-
ната година. Още тогава бе ясно, че при 
голям скок в броя на заразените детски-
те градини и училищата ще бъдат затво-
рени.

Не настоявам постфактум, че учебна-
та година трябваше да започне с дис-
танционно обучение, въпреки че съм 
убеден, че ще продължи или дори ще за-
върши така. Резултатът от отварянето на 
детските градини и учебните заведения 
за месец и половина или два, както и от 
размяната на слюнки в нощните заведе-
ния, е ясен. Всеки момент може да бъдат 
наложени нови рестрикции. Те ще дове-
дат до нови фалити на малкия и сред-
ния бизнес и до стотици хиляди безра-
ботни. Вторият удар върху икономиката 
и върху стотици хиляди работни места 
ще е ужасен и по-тежък от първия. Защо 
трябва да го допускаме? Заради лукса 
децата да прекарат по-малко от два ме-
сеца в градините и класните стаи...

Такъв лукс може да си го позволи или 
безнадеждно богата държава, или без-
надеждно неподготвена страна, с пра-

ДИМИТЪР 
АВРАМОВ

От COVID-19 към 
политическа пандемия

вителство, което се движи в тъмно-
то без фарове. Нямам предвид само и 
единствено настоящото правителство. 
В обхванатата от политическа пандемия 
българска държава, сегашното и вся-
ко следващо правителство са еднакво 
лоши. Единствената разлика е кой уп-
равлява? В качеството на управлението 
няма никаква разлика? Защо?

Първо, позволихме да се превърнем 
в общество, което създава йерархични 
политически състояния, конструирани 
около авторитета на една личност...

Второ, всяко йерархично политиче-
ско състояние постепенно създава сво-
еобразна социална мрежа на хора, пря-
ко свързани с държавата...

Този институционален сюжет е в на-
преднала фаза в обхванатата от полити-
ческа пандемия българската държавна 
система. Формално има независимост 
на властите и баланс между парламен-
тарната, изпълнителната и съдебните 
власти. Само формално обаче! Нефор-
мално съществува управляваща каста, 
разположена във всички власти, която 
става все по-алчна. Тя притиска обще-
ството, централизира разпределението 
на икономическите ресурси и болшеви-
зира обществото.

Резултатът е, че през 2020 г. общество-
то е разделено буквално на две части. 
По-малката е управляващата каста. Ус-
ловно можем да я наречем „новите бъл-
гарски патриции“. Те са „патриции“ само 
и единствено по силата на свързанос-
тта им с държавата. Тази свързаност им 
осигурява специален статут! В най-ви-
соката част на условно очертаното пат-
рицианско съсловие са родните олигар-
си. Понякога ни изглежда, че те воюват 
помежду си, че някои от тях са добри, а 
други лоши. Това са само роли. Битката 
сред българските олигарси и патриции 
е единствено и само за контрол вър-
ху ресурсите на държавата. В нея няма 
ляво, дясно, либерално, консервативно, 
социалистическо, патриотично или ка-
квито и да било политически идеи.

Втората, много по-голяма група бъл-
гарски граждани, са превърнати в пле-
беи. Те са такива, защото не са свърза-
ни пряко с държавата и властта, която 
тя дава. Привилегията им е да издържат 
чрез бюджета все по-хищното и стремя-
що се да разшири властта си патрициан-
ско съсловие.

Нека сега се върна към COVID-19 кри-
зата. Всяко ново частично или цялостно 
затваряне на икономиката работи из-
цяло в полза на българските патриции. 
Властта им се увеличава, защото държа-
вата става все по-могъща, а мнозинство-
то хора - все по-зависими. Увеличаване-
то на безработицата, фалитите на малки 
и средни бизнеси дават възможност на 
властта и нейните патриции да ни раз-
дават помощи. За нас остава да сме бла-
годарни!

Най-накрая. Моля ви, не разпознава-
ме никого персонално сред „лошите пат-
риции“ или „добрите плебеи“. Не това е 
целта на този текст. Той изразява един-
ствено страха ми, че от ден на ден хора-
та стават все по-малки и по-слаби, а дър-
жавата и владетелите й все по-големи и 
по-силни. Единствената цел на написа-
ното е плахата надежда, че ще направим 
нещо да променим тази тенденция.

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

„Мъжете станаха много по-
големи клюкари, интриганти 
и лъжци от жените… Мъже, 
осъзнайте се! Светът има 
нужда от мъже - уверени, 
почтени и толерантни, а 
не от клюкарки, махленки, 
лъжкини и интригантки!“

Председателят на 
Българската федерация по 
художествена гимнастика 
Илияна Раева във Facebook

„Обсъждаме в нощните клубове да се влиза 
и стига с маска до масите. Мислим и за 
намаляване на децибелите на музиката, за 
да не се налага хората да викат и да отделят 
повече слюнка.“

Председателят на Асоциацията на 
заведенията в България Ричард Алибегов

„Гласувах за момче на име Тръмп.“
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като 

упражни правото си на глас във Флорида

„Гледайте Полша, където 
забраниха абортите 
дори при малформации 
на плода, и мислете за 
България. Това чака 
българските жени, 
докато псевдопатриотите 
и консерваторите 
са в парламента и в 
управляващата коалиция.“

Учителят по история Емил 
Джасим във Facebook

„Да, все още си спомням тази наша 
среща с Бойко Борисов. Той се опита 
да обясни подробно целия скандал и 
звучеше много откровено. Историята 
му беше наистина донякъде страшна, 
подходяща и за сценарий на криминален 
филм или интересен роман. Сега 
сериозно - да, той е в беда.“

Шефът на Европейската народна партия 
Доналд Туск за разговора си с Бойко Борисов 

за скандала с пачките и пистолета в 
спалнята му

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

джакпота в рамките на 7 
месеца удари мъж от град 
Норфолк, щата Небраска, 
тази година. Майкъл Кристи-
ансен прибра втората си пе-
чалба – 100 000 долара, минала-
та седмица в офиса на лотарията 
в Линкълн. През март той удари 
50 000 долара с друг билет пак при 
вероятност за успех едно към 80 000. И 
двете печеливши картончета той купил от 
магазин за алкохол и цигари в Норфолк.

км, навъртяни в продължение на 
3 седмици по време от колоездач-
ното Джиро д'Италия, доведоха 
до нещо не-
виждано в 
историята на 
трите голе-
ми обикол-
ки (Тур дьо 
Франс, Джи-
рото и Вуе-
лта а'Еспаня). Преди финалния 21 
кръг двама състезатели са начело с 
еднакво до секунда време - 85 часа, 
22 минути и 7 секунди. Това са лон-
дончанинът Тао Гегигън Харт („Ине-
ос“) и австралиецът Джей Финдли 
(„Сънуеб“).

922 92
успеха във Формула 1 вече 

има Люис Хамилтън след 
последното си представя-

не на Гран при на Португа-
лия. Британският пилот 
на „Мерцедес“ подобри 

рекорда на легендарния 
Михаел Шумахер и вече 
има най-много победи. 
„Благодаря ви! Без вас 

нямаше да се справя! За 
мен е чест, че работим 
заедно!“, бяха първите 

думи на рекордьора към 
екипа му, след като пре-

сече финала.

3500 
по Рихтер уда-
ри бреговете на 
Аляска. Силното 
земетресение стана 
причина да бъде из-
дадено предупреж-
дение за цунами. Въ-
преки мощността на 
труса обаче за жерт-
ви не бе съобщено. 
Силата на природ-
ното бедствие обаче 
предизвика разру-
шение и доведе до 
разцепване на земя-
та в района.

7,5

https://www.brookhavenmarket.com/
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Ч
ервеното цвекло е изключи-
телен по своите качества зе-
ленчук, познат и използван 
още от Хипократ, а по-късно 
и от Парацелз за лечение на 

много заболявания. За съжаление е чес-
то пренебрегван на българската трапе-
за, въпреки че има смайващи лечебни 
свойства.

Древните гърци и римляни са го из-
ползвали за намаляване на висока тем-
пература. През Средновековието в Ев-
ропа сок от цвекло е препоръчван, 
когато човек не е в състояние да консу-
мира твърди храни. Римляните вярва-
ли, че ако един мъж и една жена ядат от 
едно и също цвекло, те ще се влюбят.

Около 800 г. пр. Хр. един асирийски 
текст описва цвеклото растящо във Ви-
сящите градини на Вавилон, като едно 
от чудесата на древния свят. Според ки-
тайската медицина то укрепва сърцето, 
уравновесява тялото, пречиства кръвта.

Начинът, по който работи организмът 
ни, до много голяма степен зависи от 
чистотата на кръвта, която циркулира в 
него. Колкото по-малко токсини има в 
кръвта, толкова по-силни, здрави и из-
пълнени с енергия ще бъдем.

Ето защо всеки човек иска да научи 
как да прочисти кръвта си. Има един ле-
сен и напълно безопасен начин, като ос-
новна роля в него играе именно цвек-

лото – здравословен зеленчук, богат на 
различни микро и макроелементи. То е 
една от най-достъпните и

едновременно много 
полезни храни

Сокът от цвекло се използва за ле-
чение и профилактика на заболява-
ния, свързани с черния дроб, бъбреци-
те, жлъчния мехур и лимфната система. 
Пиенето му помага за прочистването на 
кръвта. Прясно изцеденият сок съдър-
жа много желязо, което предотвратява 
анемия, повишава глюкозата в кръвта 
и нормализира кръвното и вътречереп-
ното налягане.

Сокът е силен разтворител на неор-
ганични натрупвания на калций, които 
водят до втвърдяване на артериите и 
намаляват тяхната еластичност. Дейст-
ва добре и за подобряване на памет-
та. Препоръчва се 3-4 пъти на ден да се 
приема по 1 супена лъжица от смес меж-
ду чаша сок от цвекло и половин чаша 
мед.

Червената течност влияе благоприят-
но и върху състоянието на кожата. Той 
подсилва имунната система и помага на 
тялото да се възстанови по-бързо след 
заболяване. Когато приемате прясно 
цвекло, се произвежда серотонин, кой-
то има положителен ефект върху психо-
емоционалното ви състояние и

помага срещу безсъние
Напитката съдържа много йод и е не-

обходима за профилактика и лечение на 
заболявания, свързани с щитовидната 
жлеза и цялата ендокринна система. По-
ради съдържанието на диетични нитра-
ти, които се превръщат в азотен оксид, 
тази напитка допринася за разширя-
ването на кръвоносните съдове, което 
подобрява притока на кръв, намалява 
налягането и прави по-ефикасна всяка 

физическа активност.
Цвеклото съдържа бетаин, който по-

мага на тялото да усвои по-добре про-
теините – нещо много важно за поддър-
жане на мускулния тонус. Още няколко 
очевидни негови предимства са свър-
зани

с подобряване 
на метаболизма

и храносмилането като цяло и по-ниски-
те нива на холестерол.

В китайската традиционна медици-
на има понятие „магическа напитка“, 
или „чудо напитка“, наричана така зара-
ди мощното й въздействие върху здра-
вето. Тя представлява прясно изцеден 
сок от равни количества червено цвек-
ло, ябълка и морков. По желание и за 
вкус може да се добави и малко току-
що изцеден лимонов сок. Тази напитка е 
включвана в профилактиката и лечени-
ето на сърдечносъдови и бъбречни за-
болявания, дори като част от терапиите 

срещу рак.
Унгарският лекар А. Ференци 18 го-

дини успешно лекува с червено цвек-
ло онкологично болни и пациенти с лев-
кемия. Той препоръчва да се приема 
сок до 600 мл на ден, 10-15 мин. преди 
хранене, леко затоплен. При това сокът 
трябва да е леко престоял, за да изчез-
нат летливите вещества. Лечението се 
провежда минимум половин година без 
прекъсване.

Как да си приготвим сок 
у дома

За да може сокът от цвекло да бъде 
максимално полезен, трябва внимател-
но да изберете продуктите за пригот-
вянето му. Доброто цвекло трябва да е 
твърдо, с цвят бордо, червено или лила-
во.

Когато се нарязва, не трябва да има 
бели или черни петна, тъй като това е 
признак на разваляне. А наличието на 
зелени издънки показва младостта на 
зеленчука, а оттам и неговата сочност. 
Преди употреба продуктът трябва да 
бъде добре измит и обелен. Нарежете 
на средни парчета и сложете в сокоизс-
тисквачка.

За да не се разваля бързо сокът и да 
не губи полезните си свойства, той се 
поставя в хладилника, където трябва да 
се утаи. Свойствата му набират макси-
мална сила в този момент и ароматният 
сок е готов за употреба. Времето за съх-
ранение обаче не трябва да е повече от 
12 ч.

Сокът от червено цвекло 
прочиства кръвта и цери рак

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Съединение в червения зеленчук може 
да забави развитието на алцхаймер

Важно е да се отбележи, че е 
противопоказен при уролитиа-
за, ниско кръвно налягане и ви-
сока кръвна захар. Той не е под-
ходящ за хора с непоносимост 
към цвекло, хипотензия и при 
заболявания на дванадесето-
пръстника и стомаха. Трябва 
да се следи и за възможни алер-
гични реакции.

Внимание

http://www.bulstate.com/
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П
арадоксално 
е, но в края 
на лятото жи-
вотът започ-
ва наново. 

Градовете се събуждат от 
дългия летен сън и ули-
ците се изпълват с живот. 
И колкото и тази есен да 
изглежда различна под 
сянката на надигащата се 
втора вълна на пандемия-
та от коронавирус, нищо 
не може да ни попречи да 
си доставим удоволстви-
ето да подменим гарде-
роба си за предстоящите 
студени дни. Ето три си-
гурни есенни бестселъра, 
предложени от ЕVA, които 
дори и да не използваме 
много често този сезон, 

със сигурност ще можем 
да покажем и след края 
на следващото лято, кога-
то се надяваме и вирусът 
да си е отишъл напълно 
от живота ни.

Връхна дреха 
от лицева кожа

С тенденция за водеща 
есенна покупка, всички 
модни байъри залагат на 
връхната дреха от лице-
ва или екокожа. В дефи-
летата за есен-зима 2020 
тя присъстваше във всяка 
една от четирите столици 
и трайно се настани в спи-
съка с модни желания. 
Ще споменем запечатали-
те се в съзнанието ни хи-
тови модели на Salvatore 
Ferragamo, макси палто-
то на Burberry и кафявия 
шлифер на Saint Laurent.

Сакото 
с колан

Вероятно повечето от 
вас вече имат сако с леко 
oversize кройка в гарде-
роба си, което можете да 
опитате да носите с колан 

около кръста. Този сти-
листичен ъпдейт ще ви 
настрои на същата есенна 
вълна като моделите на 
Miu Miu, Chloé и Jil Sander. 
А ако ви предстои покуп-
ка, запомнете, че сакото е 
дреха за повече от един 
сезон и е добре да бъде 
от качествена материя.

Всички си 
мечтаем за…

Роклята от плетена ма-
терия – тя е безкрайно 
удобна, практична и су-
пер актуална. Независи-
мо дали от памук, кашмир 
или фина вълна, спрете се 
на неутрални цветове или 
класическо черно. Пред-
почитаната дължина е 
миди до макси, а геомет-
рични процепи и отвори 
около талията и деколте-
то са доста застъпени в 
предложенията на дизай-
нерите.

Ето няколко сигурни 
бестселъра, които можем  

да ползваме няколко сезона

Топ 3: 
Вечните 
класики  

на есента

Снимки: EVA
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П
роблеми в сексуалното 
здраве могат да станат при-
чина за много неприятни 
преживявания и дори раз-
дели. Затова все повече 

стават мобилните приложения в тази 
деликатна сфера, които залагат на тре-
нировки за поддържане на добра сексу-
ална форма и самочувствие. Създаване-
то им често е резултат от лична история.

Преди три години например Сачин 
Раул се сблъсква с проблем в секса, кой-
то води до раздяла с тогавашната му 
приятелка.

Сега 27-годишният мъж признава, че 
тогава се е почувствал изключително 
стресиран и притеснен от случилото 
се. Раул е вбесен, че няма контрол вър-
ху собственото си тяло и че не може да 
промени поведението си с щракване на 
пръсти. Той все пак постъпва правилно 
- вместо да таи в себе си проблемите си, 
Сачин

се обръща към терапевт
Въпреки това нещата далеч не са тол-

кова лесни, защото 100 британски паун-
да на сеанс никак не са по джоба на мла-
дия, тепърва прохождащ в кариерата си 
мъж.

Така на начинаещия предприемач му 
хрумва идеята да направи терапията 
по-достъпна, а хрумването го води до 
партньорство с д-р Катерин Хартлейн. 
Двамата създават Blueheart - мобилно 
приложение, което помага на двойките 
да преодоляват проблемите си в дели-
катна област като секса.

Приложението използва комбинация 
от гласови и текстови сесии, които на-
сочват потребителите да заобичат тяло-
то си или да комуникират по-пълноцен-
но с половинката си.

Сачин споделя, че иска да изкорени 
стигмата, която витае около проблеми-
те със секса.

Затова и той стига до желанието да 
създаде приложение, което ще е безо-
пасно място, на което хората да потър-
сят решение на сексуалните си дилеми, 
разказват BBC и webcafe. Преди три го-
дини Раул си мечтае да е разполагал 
именно с нещо, подобно на Blueheart, 
защото е бил готов да пробва абсолют-
но всичко, което евентуално може да му 
помогне.

От еректилна дисфункция до ниско 
либидо - учудващо много хора имат про-
блеми в секса. Във Великобритания на-
пример според проучване на организа-
цията Relate от 2017 г. над 32 на сто от 

анкетираните са имали затруднения в 
интимната област.

Еректилната дисфункция е най-често 
срещаният проблем, като се смята, че до 
2025 г. повече от 322 милиона мъже по 
света ще страдат от нея. И докато вече 
има безброй приложения за фитнес 
и ментално здраве, тези за сексуално 
здраве остават на заден план.

Сега сериозен брой стартъпи

искат да променят това
Миналата година д-р Бритни Блеър, 

клиничен психолог и експерт по човеш-
кото поведение, помага за създаването 
на приложението Lover. Тя описва изо-

бретението си като ап, базиран на нау-
ката, който цели да подобри уменията в 
спалнята и удоволствието от секса.

Lover предоставя на потребителите си 
серия от упражнения и игри, през които 
те да преминат, и ги представя чрез ви-
део и аудиосъдържание.

Един от курсовете се фокусира вър-
ху ерекцията и представлява 23-днев-
на програма с разнообразни трениров-
ки и техники. Блеър установява, че 62 на 
сто от 600 анкетирани мъже съобщават, 
че има сериозно подобрение в ерекци-
ята им.

В нейната клиника в Сан Франциско тя 
се занимава с пациенти, които не могат 
да стигнат до оргазъм, които изпитват 
спад в желанието за секс или се борят с 
еректилна дисфункция. Блеър е катего-
рична, че терапията може да промени 
живота на тези хора.

Тя посочва и че сексуалното здраве е 
невероятно важно в една връзка и вече 
имаме технологиите, които могат да по-
могнат за поддържането му.

А технологиите вече са масово дос-
тъпни и така подобен тип приложения 
достигат до все повече и повече потре-
бители. Блеър допълва, че разминава-
нията в секса са сред най-честите при-
чина за развод, но тази тенденция може 
да бъде обърната. Нейното приложение 
Lover е безплатно, но има и платена вер-
сия, която дава повече достъп до разно-
образни лекции и информация.

Но Lover и Blueheart не са единствени-
те апове в тази насока. Ferly е създаден 
от Били Килиън и д-р Анна Хушлак и съ-
бира в себе си

аудио еротични истории
персонални програми и насоки към раз-
лични практики, насочени към жените 

със сексуални затруднения.
Килиън казва, че е искала да направи 

приложение, насочено към тема, която 
е табу. То се занимава със сексуалното 
здраве като критично важна част от об-
щото човешко здраве, и то част, която 
понякога е пренебрегвана.

Ferly помага при проблеми като лип-
сата на оргазъм, ниската самооценка за 
тялото ни и ниското либидо. Основател-
ките му искат към тези въпроси да се 
подходи холистично, а не чрез медика-
менти например.

Една потребителка от Единбург при-
знава, че като тийнейджърка е била 
обект на сексуален тормоз и това се е от-
разило на интимния й живот като по-го-
ляма. Паралелно с терапията тя започва 
да използва и Ferly и допълва, че с при-
ложението се чувства далеч по-спокой-
на и може да бъде по-открита.

Младата жена вече се чувства далеч 
по-самоуверена в сексуалния си живот.

Както и стартъпите за фитнес и уелнес 
приложения, така и тези с апове като 
Ferly и Lover регистрират

повишен интерес 
заради пандемията

По мнение на Килиън вирусът кара хо-
рата да обърнат повече внимание на ця-
лостното си сексуално здраве.

Раул потвърждава, че има засилено 
внимание към Blueheart, но остава съм-
нението дали изобретения като негово-
то могат напълно да заместят терапе-
втите.

Той е убеден, че всички говорят за 
секс, но не и за сексуално здраве - факт, 
който Сачин иска да промени. А ако е 
помогнал поне на част от потребителите 
на Blueheart да имат по-добър сексуален 
живот - значи мисията му е изпълнена.

XПодобни приложения привличат все повече интерес

Техно иновация:  
App за секс тренировки
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М
icrosoft са разработи-
ли уникален алгоритъм, 
който е предназначен да 
разпознава и идентифи-
цира обекти в изображе-

ния. Системата на компанията използва 
усъвършенстван софтуер с изкуствен 
интелект (AI), който може да идентифи-
цира и описва композицията по същия 
начин, както хората.

В определени ситуации AI алгоритми-
те дори могат още по-добре от човек да 
направят обширно описание, придру-
жено от много детайли за обектите. Това 
е сериозен прогрес в подобряването на 
технологията, която от години е обект 
на голям интерес сред водещите имена 
в индустрията.

Google още преди четири години се 
похвалиха, че изкуственият интелект 
може да разпознава обектите почти как-
то нас и има 94% точност.

Специалистите на Microsoft доразви-
ват концепцията и твърдят, че новата им 
AI система не само достига 100%, което

съответства 
на човешкото възприятие

и вградена способност да разпознава 
обектите, но също така надхвърля тази 
стойност. Новият софтуер е два пъти по-
добър от технологията, с която Microsoft 
са разполагали за същата цел през 2015 
г.

Това е сериозно постижение, тъй като 
разпознаването на обекти в изображе-
ния е едно от най-големите предизви-
кателства пред системите с изкуствен 

интелект. Предимствата на подобни ал-
горитми могат да бъдат многобройни.

Освен интеграцията в мобилни прило-
жения, Microsoft виждат огромен потен-
циал за подобряване на живота на хора 
със зрителни увреждания. Интеграция-
та на AI системата с Word или PowerPoint 

може да казва например на глас какво е 
съдържанието на документи и да улесни 
потребителите. Това е подходящо както 
за откриване на определено съдържа-
ние, така и за сърфиране в интернет.

Предстоят още тестове, но Microsoft 
са уверени, че са на прав път.

XУникалният алгоритъм може да идентифицира 
и описва обекти така, както хората

AI на Microsoft разпознава 
100% изображения на снимки

Учени от Миднапурския универси-
тет в Западна Бенгалия в Индия 
са открили втори признак на жи-

вот на Венера - аминокиселината гли-
цин, съобщава порталът arXiv.

По думите на автора на изследване-
то Ариджит Манна, в астрофизиката 
и биофизиката начините за синтез на 
най-простата аминокиселина глицин 
е от огромно значение за химическа-
та еволюция и за произхода на живота. 
Елементът е бил открит с помощта на 
Атакамската голяма антенна решетка.

С помощта на радиотелескопа спе-
циалистите са идентифицирали харак-

терната линия на поглъщане на гли-
цина на честота от 261,7 гигахерца в 
средните ширини на Венера.

Най-силно забележим е бил този 
сигнал в близост до екватора, докато 
на полюсите не е съществувал.

По мнението на учените открива-
нето на глицина в атмосферата на Ве-
нера може да свидетелства за това, че 
там може да съществуват ранни фор-
ми на живот. Това може да бъде втори 
признак, след като през септември ас-
трономи се натъкнаха на следи от газа 
фосфин, който може да е резултат от 
дейността на живи организми. Учените са създали нова супербяла 

боя, която отразява 95,5% от па-
дащата върху нея слънчева свет-

лина. Разработеният от университе-
та Пърдю продукт остава по-хладен от 
околната среда.

Екип от университета направи боята, 
използвайки калциев карбонат вместо 
обичайните частици титанов диоксид, 
за да намали почти напълно абсорбци-
ята на ултравиолетова светлина.

Експерти твърдят, че новата боя може 
да се използва, за да поддържа сгра-
дите по-охладени по естествен начин, 
вместо да се използват климатици, доп-
ринасящи за глобалното затопляне.

По време на тестовете екипът, раз-
работил боята, откри, че тя остава с 10 
градуса по-студена от външната темпе-

ратура през нощта и най-малко 1,7 гра-
дуса през деня, когато слънцето е в зе-
нита си.

Други подобни бели цветове отразя-
ват между 80 и 90% от светлината и не 
могат да бъдат по-студени от външната 
температура.

Акрилната боя на основата на калци-
ев карбонат се представя по-добре от 
всички досегашни видове бои, твърди 
проучване, публикувано в Cell Reports 
Physical Science.

„Нашата боя е съвместима с произ-
водствения процес на конвенционал-
ните търговски бои и цената й е срав-
нима и дори по-ниска. Ключът е да се 
гарантира нейната дългосрочна на-
деждност, така че да може да се използ-
ва“, твърди ръководителят на екипа.

Откриха нов признак 
за живот на Венера

Супербоя може да охлажда 
вместо климатик

Google най-накрая пусна пер-
фектната функция за намира-
не на песен, която е заседнала 

в главата ви, но не знаете нито една 
от думите.

„Hum to search“ стартира преди 
няколко дни както в приложението 
Google за iOS, така и за Android, спо-
ред блога на Google, The Keyword. 
Потребителите могат да свирят, тана-
никат или да пеят директно в микро-
фона, за да идентифицират песен.

Технологията работи по следния 
начин: потребителят може да си та-
наника (свири или пее) в продъл-
жение на 10-15 секунди, а след това 
технологията на Google взема мело-
дията на песента и я превръща в ци-
фрова последователност.

Оттам нататък последователност-
та може да се използва за „идентифи-
циране на песни въз основа на раз-
лични източници, включително хора, 
които пеят, свирят или тананикат, 
както и студийни записи“, се казва в 
съобщението на Google. Последова-
телността също премахва всякакъв 
друг външен шум, като придружава-
щите инструменти.

Технологията работи и в приложе-
нието Google Assistant. Понастоящем 
функцията се предлага на 20 езика и 
Google се надява да добави още ези-
ци в бъдеще.

В Google вече търсим 
песни по музиката
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У
никални гледки, минерални из-
вори и чист планински въздух 
- Велинград ги има в изобилие. 
А ако към тях се добавят лукс и 
комфорт – в родопското градче 

могат да бъдат записани много незабра-
вими спомени.

Arte Spa & Park Hotel гарантира всичко 
това. И дори е готов да даде повече.

Просторен и цветен, с об-
служване на високо ниво, той 
е любимо място на много хора. 
Те са привлечени освен от пре-
красната гледка, и от чистота-
та, големия вътрешен басейн в 
добавка с няколко джакузита, са-
уни и парни бани, солна стая, ши-
рок паркинг и много възможности 
за разходки около хотела. А уютният 
лоби бар е винаги на разположение да 
потопи всеки в приятната си атмосфера.

Но Arte Spa & Park Hotel впечатлява 
най-напред с външния си вид и едно от 
многото му достойнства е неговата

архитектура 
в алпийски стил

излъчваща кокетна елегантност. В него 
и около него всичко е създадено така, 
че да предостави възможност за релакс 
и презареждане на тялото и сетивата в 
пълна степен.

Тази петзвездна приказка, каквато 
обещават от хотела, може да се разкаже 
през много очи и ще бъде все така впе-
чатляваща.

Например spa процедурите могат да 
откъснат и най-натовареното съзнание 
от ежедневието и неговите грижи. В Arte 
Spa & Park Hotel има терапии според със-
тоянието на кожата, маски за лице, тяло и 
коса, ароматни вани и епилация. Прилага 
се индивидуален подход за постигането 
на реални резултати.

Тук могат да се усетят

вълшебните свойства 
на минералната вода

съчетани с грижите на екип от безупреч-
ни професионалисти. Фризьори, мани-
кюристи и педикюристи, както и високо-
квалифицирани терапевти и масажисти 
се грижат за пълния комфорт на всеки!

Вкусната храна е сред други-
те незаобиколими достойнства 
на Arte Spa & Park Hotel. Ресто-

рант Вила Мария разполага с 
320 вътрешни и 120 външни мес-

та, разположени на панорамна 
тераса. Атмосферата в него съз-

дава усещане за неповторимост с 
много естествени материали и уют, а 

насладата от храната е без аналог. Тя 
включва салати за всеки вкус, основни 

ястия, включващи стандартните видове 
месо; вегетариански и вегански предло-
жения; следястия – европейски и бъл-
гарски сирена, европейски и български 
колбаси, домашно приготвени десерти, 
плодове, сладоледен бар и селектирана 
листа с напитки.

Arte Spa & Park Hotel предлага и много 
забавления и често се превръща в

театър, киносалон
или фестивален град. А също и в площад-
ка за излитане с балон и сцена на звезд-
ни таланти. Тук може да пояздите, да по-
рисувате, да играете билярд или просто 
да съзерцавате.

Арте –  
петзвездна 

приказка за лукс  
и комфорти комфорт

Хотелът предлага впечатляващи 
преживявания и уникални  

гледки от Велинград

Снимки: Arte Spa & Park Hotel
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А той казал:
- А че защо са ни тия балони?

  
Две мухи летят съсредоточено около 

слона.
- Имаш ли план за действие?
- Да. Само да успеем да го съборим, по-

сле лесно ще го довършим с ритници...

  
Мъж и жена решават един ден единият 

да купува за ядене, на следващия ден дру-
гият. Прибира се мъжът от работа и гледа 
бележка:

- Скъпи, излизам с приятелки. Днес има 
спагети, тенджерата е в шкафа, сиренето и 
маслото в хладилника - сготви си ги!

На другия ден жената се прибира от ра-
бота и намира бележка.

- Скъпа, отивам с момчетата на по бира. 
За вечеря има риба. Въдиците са в кори-
дора!

  
Поп ремонтира стол на двора.
Група хлапета висят на оградата и го зя-

пат в ръцете.
- Майсторлък ли вземате, момчета?
- Не, отче, искаме да разберем какво 

казват поповете, когато вместо пирона, 
улучат пръстите си.

  
55% от хората не разбират от матема-

тика.
Добре, че съм от другите 55%.

  
- Ти си толкова добра и красива...
- Искаш да правиш секс с мен ли?
- И умна!

  
Седят Чапаев и Петка на една полянка и 

си почиват след тежка битка с белите. Из-
веднъж забелязват, че отряд бели се при-
ближава към тях. Петка скочил и се скрил 
в купа сено, а Чапаев намерил някаква 
кожа от крава и я облякъл бързо. Присти-
гат белите и се разполагат на полянката. 
Петка си трае в сеното, а Чапаев седи прав 
и мучи леко. Един от белите се приближа-
ва и подава бучка захар на кравата. Чапа-
ев мирно и тихо идва и я взима с уста. Бе-
лият отваря широко очи и крясва:

- А стига бе! Елате бързо всички да ви-
дите тая крава как яде захар.

Всички бели се скупчват около кравата 
и започват да подават бучки захар, а Чапа-
ев ходи от човек на човек и я яде. Белите 
през цялото време ахкат и охкат от изне-

нада. След известно време бе-
лите стават и си тръгват. Чапа-
ев сваля кожата и пита Петка, 
който тъкмо се изсулва от се-
ното:

- Какво им стана на тия, бе? 
Не са ли виждали крава, която 
яде захар.

- Абе, сигурно са виждали, 
ама ти беше облякъл кожата 
със задницата.

  
Един лекар не обичал паци-

ентите си и на всички казвал, 
че имат рак.

Влиза в кабинета баба:
- Докторе, ръката ме боли.
- Имаш рак.
След нея дядо:
- Докторе, нещо простатата ме наболя-

ва...
- Рак имаш, дядо.
Влиза поредният пациент:
- Докторе, бъбреците ме стягат и болят.
- Рак, мой човек.
- Ама, докторе, идвам от съседния каби-

нет. Там казаха само че имам камъни в бъ-
бреците.

- А-а-а, а под камъните?

  
Болница. Старшата сестра пита докто-

ра:
- Каква е тая анална свещичка на ухото 

ви?
- Мамка му! Някой в отделението е с хи-

микалка в ректума...

  
Равинът в синагогата на Рабинович иска 

да постави на изпитание сребролюбието 
на паството:

- Днес искам да попитам всички греш-
ници тук какво биха искали да имат - пет 
милиона долара или пет дъщери, искам 
честен отговор!

Всички, засрамени, отговарят, че биха 
предпочели петте милиона. Само Рабино-
вич самотно отговаря, че предпочита пет 
дъщери.

- Браво! А сега, обяснете ни защо избра-
хте това.

- Имам осем дъщери...

  
Български бизнесмен си преглежда 

счетоводната книга и си мърмори:
- Егати и фирмата! Всички уволних, само 

аз останах и пак се краде...

  

  
Много пиян студент влиза на изпит и за-

еквайки, пита професора.
- Профффесоре, ще иззззпитате ли един 

мноооого пиян студент.
Професорът, разбира се, се пробва да 

го изгони, но студентът продължава да 
пита настойчиво. Накрая на професора 
му писнало и казал:

- Добре де.
А студентът се обърнал към вратата и се 

провикнал.
- Готово, внесете го.

  
Разговор в лудницата:
- Ти чувал ли си за Атлантическия оке-

ан?
- Да?
- Е, аз го пресякох с плуване.
- А ти чувал ли си за Мъртво море?
- Да.
- Е, аз го убих.

  
Разговор между две блондинки, возещи 

се в кола:
- Тези мъже съвсем не могат да карат 

като хората!
- Не ми разправяй! Този отпред даже не 

спазва дистанция - кара точно пред нас!

  
Един мъж бил изправен пред съда за 

кражба на кола. След дълъг процес той 
бил обявен от съдебните заседатели за 
невинен. По-късно същия ден мъжът се 
върнал обратно в съда и потърсил съди-
ята, който водел заседанията.

- Ваша чест - казал - искам да арестувате 
онзи мой проклет адвокат.

- Но защо? - учудил се съдията. - Той 
те измъкна от затвора. Защо искаш да го 
арестуваме?

- Ами вижте, Ваша чест - обяснил чисто-
сърдечно мъжът - нямах пари да платя хо-
норара му и той взе колата, която бях от-
краднал.

  
- Без храна може да се живее месец.
- Може, а с мисъл?
- А без смисъл може да се живее цял жи-

вот.

  
Жена казва на мъжа си:
- В кухнята лети един комар. Убий го, 

моля.
Мъжът отива в кухнята. Оттам се чува 

звук на разбити чинии, чупене на мебели. 
По някое време се връща при жена, из-
тривайки си плувналото в пот чело.

Жената:
- Уби ли го?
Мъжът:
- Не, но яко му бръкнах в здравенцето...

  
Животните в джунглата намерили съ-

кровище. Лъвът като цар на джунглата ре-
шил да направи събрание и да реши как-
во ще правят със съкровището. Казва на 
животните да си изкажат мненията. Обаж-
дат се лъвовете и казват:

- Ще си купим месо.
Слонът:
- А че защо ни е това месо?
Обаждат се лисиците и казват:
- Ще си купим кокошки.
Слонът пак:
- А че защо са ни тези кокошки?
Обаждат се папагалите:
- Ще си купим ядки.
Слонът пак:
- А че защо са ни тези ядки?
Животните се изнервили и попитали 

слона какво да купят. Той рекъл:
- Ще си купим балони.
Отишли, взели балоните и слонът ги 

пуснал да летят.
Животните го попитали защо ги пуснал. 

Виц в снимка

Питат Радио Ереван:

- Какво да направя, за да 

започна малък бизнес?

- Много е просто - купете 

си голям и чакайте - 

отговорило радиото.

Кире, Пеше и Ставри участвали в томбо-
ла в кръчмата. За тяхна радост, и тримата 
спечелили награди. Кире спечелил първа 
награда - каса бира. Пеше бил втори - шун-
ка бут. Ставри бил трети - четка за тоалет-
на. Когато другата седмица пак се срещна-
ли в кръчмата, Кире попитал другите дали 
се радват на наградите си.

- Бирата беше страхотна! - отговорил 
Пеше.

- И шунката си я биваше! - съгласил се 
Кире.

- А как е твоята четка за тоалетна, Став-
ри?

- Много боде. Май пак ще мина на тоа-
летна хартия.

  
Вуте и Пена на екскурзия в Япония. По-

сещение на японско гробище на групата. 
Разглеждат и Вуте вижда, че на надгроб-
ните плочи пише „Яко Суно, родена 1936 
г. - умряла 1975 г., тя живя 10 г.“. На друга 
„Сейри Нихочи, роден 1905 г. - умрял 1973 
г., той живя 3 г.“ и т.н.

Смята Вуте, ала никак не му излизат 
сметките и попитал каква е тази работа. 
Отговорили му, че в Япония е прието да се 
пише само броя на годините, през които 
човекът е бил щастлив.

Замислил се Вуте и казал на Пена:
- Пено, га умра, на гроба да ми напишат 

„Он се роди умрел.“

  
Как да си направим тест за COVID-19 в 

домашни условия. Много добра методика, 
която работи!

1. Налейте си вино в чаша и опитайте да 
го помиришете.

2. Ако сте усетили миризмата, отпийте 
малко и изчакайте дали ще усетите вкуса 
на виното.

3. Ако усещате и аромата, и вкуса на ви-
ното, можете да си направите извод - вие 
нямате COVID-19.

Миналата вечер си направих 9 теста и 
всичките те се оказаха отрицателни.

Днес пак ще си правя тест, защото су-
тринта като станах, леко ме болеше гла-
вата, а това би могло да бъде признак на 
тази коварна болест... така се притесня-
вам...

  
Разговор между мъже:
- Жена ми ме гледа като куче в очите.
- Щастливец си ти, Пешо. Ей! Късметлия!
- Е, да! Само да не лаеше...

  
- Как отваря вратата сутрин чистачката 

в новата парламентарна зала?
- С крясък „Сезам, отвори се!“ и силен 

ритник.
- Защо се налага да крещи?
- Като всичко българско, и това не рабо-

ти, ако не му теглиш един шут.
- Защо чистачката отива рано на рабо-

та?
- За да не се засече вътре с Али Баба и 

240-те разбойника!
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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 
28 октомври - 3 ноември 2020 г.

ОВЕН
Ако не сте сигурни в правотата 
на това, което ще кажете, най-
добре си мълчете. После може 
да се наложи да отговаряте за 
думите си. Периодът ще запо-

чне с необходимостта от спешно разрешаване на 
някои проблеми. Най-вероятно те ще са свързани 
с любовни въпроси. Ще може да си поемете въздух 
и да вземете нужната ви доза надежда. Ще имате 
повече яснота как ще се развият нещата. Има голе-
ми шансове те да са във ваша полза, но това не зна-
чи, че не трябва да положите усилия.

РАК
Бъдете търпеливи и се поста-
райте да приемате хората, с кои-
то ще имате контакт, такива, ка-
квито са. Може да промените 
себе си, като се научите да оби-

чате различните от вас. Каквото и да решите да пра-
вите, каквито и задачи да имате, мислете за ефек-
та върху другите, а не за собственото си благо. Това 
ще бъде благоприятен период за обществени изя-
ви, но всичко ще зависи и от техния замисъл. Има 
ли хитрост, измама в тези неща - провалът е въпрос 
на време.

ВЕЗНИ
Нужни са само внимание и тър-
пение и ще сте незаменими и 
важни в живота на вашата поло-
винка. Вероятно сте настроени 
за спокоен период в компания-

та на интересни приятели, които също нямат нищо 
против да се повеселят. Колкото и да сте умни и ос-
троумни, винаги се намира човек, който да се оп-
итва да ви надмине. Разбира се, че ще загуби! Има-
те шанс да постигнете значителни успехи в онова, 
с което се занимавате. Бъдете готови да направите 
сложен и труден избор.

КОЗИРОГ
Проявете търпение в отношени-
ята си с някого, особено ако нас-
коро се е наложило да преживе-
ете някакви трудности. Много е 
важно да не мислите за създа-

лата се ситуация. Дори и не всичко да върви така 
гладко, както би ви се искало, това още не значи, че 
трябва да искате да разрежете възела с един замах. 
Бъдете по-открити и търпеливи. Не се учудвайте, ако 
получите още по-голямо внимание. Вие сте необик-
новено очарователни и привлекателни и затова на 
хората им харесва да прекарват времето си с вас.

ТЕЛЕЦ
Ще останете разочаровани от 
една провалена или безсмисле-
на среща с човек, за когото сте 
имали по-добро мнение. Като 
цяло бъде един силен период 

за вас, в който ще възникнат нови възможности. Ще 
получите и нужния късмет за тяхното реализиране. 
Сега може да очаквате една много силна подкрепа 
или ще получите полезен съвет от страна на човек, 
който е по-възрастен от вас или е с високо общест-
вено и професионално положение. Ще ви се нало-
жи да направите разход за дете или млад човек.

ЛЪВ
Може да приключите с важни 
дела, за да отворите път на 
нови. Това ще бъде добър пери-
од за медицински процедури. 
Мъжете да действат отговорно, 

защото от делата им ще зависи по-далечното им 
бъдеще. Заслужава си ден от периода да посвети-
те на съвместни разходки. Те ще се окажат не мно-
го продължителни, защото за продължителни нито 
вие, нито вашият любим човек ще имате време. Но 
за сметка на това ще са плодотворни по отношение 
на решаване на личните ви проблеми.

СКОРПИОН
Не трябва да забравяте, че дос-
тигането на най-важната от ва-
шите цели изисква жертви. За 
себе си ще напомнят отдавнаш-
ни недоброжелатели. От време-

то, когато за последен път сте имали нещо общо с 
тях, те са станали още по-изобретателни, така че 
въобще не може да разчитате на лесна победа. Ва-
шите лутания и съмнения няма да бъдат разбрани 
от близките ви хора, но те ще ви подкрепят с добри 
думи. Не би ви се отразила зле и конструктивната 
критика - ще я чуете от по-възрастните роднини.

ВОДОЛЕЙ
На вашия любим човек ще се 
прииска да ви даде някакъв це-
нен съвет, а вие непрекъснато 
ще бъдете с усещането, че не 
се нуждаете от такъв. В крайна 

сметка, преди да направите каквото и да било, по-
добре е като начало да изслушате това, което иска 
да ви каже. Може пък действително да се окаже, че 
ще ви свърши работа. Ще си затворите очите за об-
щественото мнение относно вашия любим човек и 
ще постъпите така, както сами преценявате, че е 
нужно, без да се съобразявате с когото и да било.

БЛИЗНАЦИ
Възможно е да имате различни 
финансови отношения с вече 
пораснали деца или внуци. Тези 
от вас, които ще имат ангажи-
менти или грижи с някакъв на-

следствен имот или със собствен бизнес, ще пре-
живеят неприятности, които ще бъдат разрешени с 
компромиси. Не се натоварвайте с негативни емо-
ции, защото тяхното разрешаване почти няма да за-
виси от вас. Висящи проблеми от изминалите дни 
ще ви създават притеснение или ще ви притискат 
да вземете важни решения.

ДЕВА
Периодът се оказва много ус-
пешен от делова гледна точка. 
Имате достатъчно сили и енер-
гия, за да реализирате своите 
нови планове и идеи в живота. 

Ако става дума за пари или ценно имущество, избяг-
вайте да бързате. Ако пък планирате смяна на рабо-
тата, не би било излишно да покажете разбиране. 
Най-страшното, което може да ви се случи, е да под-
ведете своя любим човек тогава, когато най-много 
се нуждае от вашата помощ. Но това ще стане само 
в случай, че решите съзнателно да постъпите така.

СТРЕЛЕЦ
Не трябва да раздробявате един 
светъл спомен за отминала лю-
бов на много малки. Така може 
само да се стигне до обезценка. 
И тъй като спомените са нещо 

наистина много скъпо, което имате, и доколкото за 
този период не ви се предвиждат никакви роман-
тични преживявания, отнесете се към него макси-
мално внимателно. Постарайте се да не го разбие-
те и да не го загубите. Не трябва да се опитвате да 
прибързвате в любовта. Понякога е по-добре човек 
да изчака.

РИБИ
Ще стигнете до изводи, които ще 
се окажат неочаквани за окол-
ните. Вашите постъпки предиз-
викват удивление и от вас чакат 
обяснение. Затова не отклоня-

вайте разговори. Неприятно чувство ще остави кон-
тактът ви с роднини. Конфликт няма да възникне, но 
напрежението в отношенията ще бъде много осеза-
емо. Не се учудвайте от неочаквани предложения и 
бъдете готови да импровизирате. Периодът е много 
подходящ да се избавите от всичко, което ви е ом-
ръзнало и е изгубило ценност.

http://www.prospectlicensing.com/
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Н
ай-чаканият цветен празник 
наближава, а с това и треска-
вата подготовка за него. Таз-
годишният вещерски праз-
ник ще е много по-различен 

заради пандемията от коронавирус, за-
ради страха ни от заразяване и най-вече 
затова, че медицинските лица призоваха 
да си останем вкъщи, за да опазим здра-
вето си и това на близките си хора.

Градовете в цяла Америка са изправе-
ни пред дилемата за предстоящия Хело-
уин. Част от тях стигат до там, че да заб-
ранят традиционния тур по домовете за 
пакост или лакомство.

Окръг Лос Анджелис забрани праз-
ненствата, но промени решението си 
след изразеното недоволство на жите-
лите му. Почти ¼ от американците все 
пак планират да спазят традицията на 
туровете и тази година, а около 2/3 въз-
намеряват да даряват лакомства на стра-
ховитите гости.

Град Спрингфийл, щата Масачузетс и 
предградието Уест Чикаго също поста-
вят рестрикции преди Хелоуин, дока-
то властите по други места уверяват съ-
гражданите си, че няма да има забрани 
за предстоящия 31 октомври.

В която и част на Америка да се нами-
рате, навън или вътре, ето няколко идеи 
как да зарадвате себе си и най-вече де-
цата.

Да започнем от класиката в грима. По-
знавате Уендсдей Адамс от

любимото семейство Адамс
– бледо лице, черни кръгове около очи-
те, 2 плитки и черна рокля. Нейното не-
принудено отношение и отличителен 
вид правят избора ви за Хелоуин мно-
го по-лесен – както за костюм, така и за 
грим. Основата е особено важна тук за 
по-бледия вид на лицето, а и с нейна по-
мощ тъмни сенки за очи и черното чер-
вило ще изпъкнат още повече.

Бляскав ангел
Тайната за зашеметяващ ангелски 

грим пък се крие в блясъка и светлите 
нюанси. Можете да добавите и изкуст-
вени мигли, с които нежно да пърхате 
и пленявате всеки около вас у дома. За 
сенките за очи използвайте такива с бля-
сък и искрящи пигменти. Като цвят може 
да заложите на сребристо, бяло или ро-
зово. Можете да добавите допълнително 
блясък около очите, по скулите, върху 
веждите и по шията.

В наши дни магазините предлагат из-
бор на готови тоалети за празника. Но 
защо да харчите пари? Покажете въ-

ображението си и измислете наистина 
интересно изображение. Не е толкова 
трудно, колкото изглежда на пръв по-
глед.

Призраци
Призрачната мантия може да напра-

вите от бял чаршав и бял хартиен конус, 
носен над главата. Ще изглежда чудесно 
на фона на тъмен прозорец, украсен с 
бели силуети.

Можете да направите и призраци от 
парчета плат, орехи и панделки като ук-
раси за Хелоуин. За глава на призрака 
е подходяща хартия или памук, а всъщ-
ност тя би могла да бъде и бонбон. Така 
малките бели фигурки могат да станат и 
подаръци за гостите и награди за състе-
зания на Хелоуин, ако ги подредите.

Чудовище и мумия
Това е един от най-лесните костюми, 

който дори и бебе може да си направи. 
Достатъчно е да се увиете в тоалетна 
хартия от главата до петите. А може, раз-
бира се, да използвате и други текстил-
ни материали. Бели къси панталонки и 
лека тениска отдолу ще придадат на все-
ки наистина вид на страховита мумия.

Прилепи за украса
И това е нещо лесно, стига да знаете, 

че не трябва да изхвърляте корковите 
тапи от виното. За да направите прилеп 
с тях, просто изрежете уши и крила от 
картон. След това направете разрез в та-
пата и ги поставете в нея. Не е нужно да 
залепяте нищо - коркът запазва всичко.

Ако пък решите да не спазвате „страш-
ната традиция“, но все пак искате да се 
маскирате и да прaзнувате, ето още ня-
колко идеи:

Слънчоглед
За тялото използвайте прилепнал 

клин. Боядисайте лицето си в жълто и 
добавете черни точки, ако искате да 
имитирате семките. Залепете върху ня-
коя стара бяла шапка жълти листенца 

като на цвете или просто коронка от ли-
стенца, която да пасва на главата ви. Ста-

ва и за момиче, и за момче.

Далматинец
Залепете бели точки върху бял анцунг. 

Нарисувайте черни петна и по лицето 
си. Направете точки и по една бяла шап-
ка, прикачете към нея черни уши от гу-
бер и завършете костюма с черни обув-
ки.

Измислете еднаква тема, с която да 
маскирате всички членове на семей-
ството – тази идея е забавна, защото 
всички заедно ще се допълвате. Вариан-
ти са супергерои, зеленчуци, семейство 
зайци или други животни или анима-
ционни образи - например Мики/Мини 
Маус и Доналд Дък. Можете да се маски-
рате по двойки и като мишка и сиренце, 
като доктор и пациент.

Настройте се за празника, проявете 
повече въображение, забавлявайте се 
вкъщи от сърце. По-възрастните могат 
да скрият на различни места шарени и 
шоколадови бонбони, дребни сладки, 
дребни подаръчета. И търсенето им ще 
бъде една страхотна забава за всички у 
дома. Хелоуин е все пак!

Направи си сам: Грим 
и костюм за Хелоуин
XЕто как може да си направите костюм ала семейство Адамс или призрак

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Сн.: bazar.bg

https://www.russianschool.com/
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CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Small Family 
Owned Company is looking to � ll a driving 
position ASAP! $275 Day pay rate! or 30% of 
load rate Midwest loads, Home on weekends! 
Volvo Automatic. Must have: CLASS A CDL, 2 
Year Minimum experience. Clean Driving 
Record.Call Geri at 708-831-8432 between 
the hours of 8 am- 7 pm CST №18206
ОО И ШОФЬОРИ, , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьор и собственици на камиони! 
Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За по-
вече информация се обадете на 708-831-
8432 №18180
РАБОТНИК СКЛАД, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз в 
Schaumburg търси да назначи мъж за ра-
бота в склад за авто части. С английски 
език и основни компютърни познания. За 
повече информация-630-350-9989 №18168

Chicago + suburbs

OWNERS/DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60110, GES Trans 
nabira sobstvenici na kamioni i sho� ori.
Mnogo dobro zaplashtane i korektno 
otnoshenie 8474047001 №18183

ТЪРСИ LOCAL DRIVER, 
Цена US$ 25.00, Зипкод 60103, Търси шо-
фьор за локална работа в Чикаго и нао-
коло.Всяка вечер вкъщи-40-60 часа на 
седмица.Плащане на час. Обадете се на 
1-847-630-6652, №18185

DISPATCHER NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Small 
trucking company is hiring a dispatcher with 
experience for its Lake Zurich o�  ce. Need 
� uent English and computer and sales skills. 
For more info call 773-580-4032 №18190

DISPATCHER NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Small 
trucking company is hiring a dispatcher with 
experience for its Lake Zurich o�  ce. Need 
� uent English and computer and sales skills. 
For more info call 773-580-4032 №18191

OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компа-
ния предлага работа за Owner Operators! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 
70 c/gal.; Предимно леки товари; Постоян-
ни курсове; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! -Tel. (847) 483-8787 №18192

CDL A CLASS DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, New automatic 
trucks 2020 OTR Great miles Great pay-direct 
deposit weekly 7738990137 №18197

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

МЕХАНИК НА КАМИОНИ, 
Цена US$ 25.00, Зипкод 60439, Сервиз за 
камиони наема механици. Опита е пре-
димство. Предлагаме атрактивно запла-
щане и възможност за развитие, допълни-
телно квалифициране както и извънреден 
труд. 7737579056 №18198

ШОФЬОРИ ЗА СТЕДИ , 
Цена US$ 1,750.00, Зипкод 
60056, Стеди курсове 3 пъти в 
с е д м и ц а та , М е м ф и с , Н е ш в и л , О м а х а .
Айр карго.Курсовете са нощно време. 
17737173767 №18203

PREDLAGA RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, rabota v sklad 
i delivery. full time.wooddale IL 6303509133 
№18204

CDLDRIVER$0.65,$0.72, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya 
CDL driver za Volvo truck s I shift. Dobro 
zaplashtane i dobri mili. $0.72 cpm za HazMat 
driver, $0.65 cpm za driver bez HazMat. 
Garantiram $1,800 per week! Shte bydite 
dovolni ot rabotata s nas! Cell: 224-659-1690 
Evgeni №18205

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

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

CDL A-LOCAL/REGIONAL, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, В къщи 
всяка вечер (локална) - 1100/1200$ 
за 5 работни дена до 1300/1400$ за 
6. 2ве вечери в камиона, 5 в къщи 
(Регионална) - 1400/1500$ за 5 ра-
ботни дена, 1700/1800$ за 6. Една 
година опит (12 месеца). Добър 
рекорд. За повече информация - 
8023738099, Мартин. 8023738099 
№18184

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-$0.65 cpm! 7736036413 
№18115
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ДИЗЕЛ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185, Сервиз за ка-
миони и ремаркета в West Chicago търси 
механик, заплащане според опита. Кирил 
224-206-9582 №18170
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 години 
опитстроите в областта. Много добро за-
плащане. За повече информация и въпро-
си 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/седмица 
-$300/ден ( до 2000 мили ). Tel 847 640 8171 
№18174
BARTENDER & SERVER, 
Цена US$ , Зипкод , Ресторант на Irving Park 
Rd в Чикаго, търси да наеме барманка, 
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 заплащане. 
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 заплащане. 
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 $1,800 
per week! Shte bydite dovolni ot rabotata s 
nas! Cell: 224-659-1690 Evgeni №18125
БОЯДЖИЙ , 
Цена US$ 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 тръгване в 
сряда връщане събота за повече информа-
ция 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 интере-
сувате търсете Антон на тел 224-595-9093. 
№18130
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транс-
портно компания набира котрактори с CDL 
за съвместна работа. За повече информа-
ция 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 До-
бро 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. Заплащането 
е $0.60 на миля ($1200-$1800 на седмица). 
По желание не шофйора, почивката ще е в 
Чикаго. 7734820962 №18100
DRIVER CDL , 
Цена US$ 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 справедливо 
заплащане за всички сериозни момчета в 
зависимост от категориите и как сте гото-
ви да карате.ТЕЛ-847-749-9161 №18109
ТЪРСИ DRIVER CDL-A,, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьор ! За повече информация се 
обадете на 708-831-8432 №18121
CDLDRIVER$0.60,$0.70, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya 
CDL driver za Volvo truck s I shift. Dobro 
zaplashtane i dobri mili. Garantiram $1,800 
per week! Shte bydite dovolni ot rabotata s 
nas! Cell: 224-659-1690 Evgeni 2246591690 
№18125
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим 
CDL Driver за регионална работа ( не е ло-
кална) pick Up и delivery от понеделник до 
петък. Заплащане $300 на ден, $1500 на 
седмица. тел.: 708 953 9035 Вера №18075
CDL DRIVER NEEDED , 
Цена US$ 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 транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьор и собственици на камиони! 
За повече информация се обадете 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 усло-
вия! Плащаме всяка седмица! Търсим хора, 
които искат да работят, да се развиват и да 
работят добре в екип! Ако ти си този човек, 
моля обади ни се или остави съобщение 
на (779)717-2647! №18084
CDL CLASS A , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Малка транс-
портна компания търси да назначи шофъ-
ор за камион 2021 Volvo 760 стандартно 
оборудван ( хладилник, печка, микровъл-
нова и т.н ) DRY VAN товари. Заплащане на 
миля $0.60 всички мили платени или на 
ден. За повече информация 630-363-7787 
№18057
MYPROHELPERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Предлага 
почасова работа за почистване на домо-
ве офиси и общи площи. Опит и собствен 
абтомобил. 224-334-1818 3125931392 
№18027

 CDL A OTR DRYVAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Само за най-
добрите с опит и чисто досие.Специално 
отношение. Най-добро заплащане. За Кон-
трактор-диспечер с голям опит в индус-
трията. 7734128280 №18095
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-
3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлич-
на работна среда с човешко отношение. 
7737421234 №18098
DL-A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Small 
company is Looking for a CDL-A Driver for 
Hook and Drop trips. Strating pay is 0.55cpm 
. Volvo Automatic truck. Every week Direct 
Deposit + Bonus available! More info Call 
7739837254 №18030
CDL DRIVER WANTED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL 
driver s opit i chist record. Plashtam $0.62 
na milya, kato za 7 dena garantiram $1,800 
salary. Korektno i profesionalano otnoshenie. 
2246591690 №18053
CDL DRIVER, 
Цена US$, Зипкод 60169, Диспечър търси 
CDL Hazmat шофиор 0,70 cent per miles 
или може и на ден. Заплащане за допъл-
нителен PU and Delivery, постоянни кур-
сове. Ще се погрижа да останете доволни. 
5082926787 №18004
CLASS C DRIVER , 
Цена US$1,000.00, Зипкод 60074, Търся 
шофьор с опит за straight truck (class c). За-
плащане 35% от оборота($1000-$1500+ на 
седмица, зависи от желанието за каране). 
6309301955 №18012
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/миля. 
Отлична работна среда с човешко отноше-
ние. 7737421235 №18022
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Owner 
Operators Solos and teams Great discount 
programs 7738990137 №17963
ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механици 
на камиони и трейлъри. Опит не е задъл-
жителен, но е препоръчителен. За повече 
информация, моля позвънете на 773-656-
8076. №17980
CDL- A DRY VAN, 
Цена US$ 82.00, Зипкод 60016, Чист рекорд 
и опит.Каране и почивка по договаряне. За 
контрактор с 20 г. опит в бизнеса. Старт- 
веднага! 7734128280 №17983
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving company 
наема помощници носачи на вещи и ме-
бели. Предишен опит не се изисква. Full 
time and part time. Атрактивно заплащане 
в брой.Пишете на имейл slavtchokerelski@
gmail.com или звънете на тел.2243108907-
Слави. 2243108907 №17943
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьори и собственици на ка-
миони! *Midwest Accounts! *Strong 24/7 
Dispatch! *Предимно леки товари! *Direct 
Deposit всеки петък! * Намаления за го-
риво - до $0.70 /галон. Обадете се днес! 
***847-665-9273 или 847-483-8787*** 
8476659273 №17914
OWNERS ЦЕНИ НАД $3 , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER 
OPERАTORS - Цени над $3 на миля. Компа-
нията предоставя Fuel карти с големи от-
стъпки- 40-80 цента на галон, 10% диспеч. 
Заплащане всяка седмица. Моля обадете 
се на 773-538-3818 №17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка ком-
пания специализирана в преместване на 
вещи и мебели наема на пълно и непълно 
раб.време.Автомобил е предимство и носи 
доп.бонус.Атрактивно заплащане в брой. 
Пишете на имейл slavtchokerelski@gmail.
com или звъннете на тел.2243108907-Сла-
ви 2243108907 №17926
CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся шо-
фьор за 2020 Volvo или Kenworth автома-
тик с dry van. Хубави мили, лично отноше-
ние. 8476680373 №17752

SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking 
company looking for Safety person with 
experience. Part-time with possibility for 
full time. Serious inquiries only. 8476680373 
№17751
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia Sho� or 
(solo) c \”double/triple\” endorsement.
Rabota okolo Chicago.Moje da e vsiaka 
vecher v kashti.Tax 1099 forma 6304409199 
№17755
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предлага-
ме 30% от товарите.Ново волво автоматик.
Перфектни условия 2243882400 №17625

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 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 отноше-
ние. Говоря руски, български и английски. 
7737421234 №18096

SOMEWHERE ELSE
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 някой кой-
то се интерсува (дори да живее в момента 
в БГ) пишете на ivtch2011-bg@yahoo.com 
№18110

ФЛОРИДА
CDL A CLASS , 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 33601, New 
automatic trucks OTR Bonuses Weekly pay 
Direct deposit 7738990137 №18196
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, $0.60/миля. 
Отлична работна среда с човешко отноше-
ние. Говоря руски, български и английски. 
7737421234 №18097
ARROW EXPRESS , 
Цена US$ 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

DISPATCHER HAZMAT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60177, Looking 
for dispatcher with Reefer and hazmat 
experience 2247241694 №18186
CDL- A DRY VAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Опит и чисто 
досие.За контрактор с 20 год опит в биз-
неса.Статр- веднага. Каране и почивка по 
договаряне. 7734128280 №18094
DRIVERS/ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка се-
меина фирма с дълъг опит,търси OTR 
Drivers,седмично от $1800-$2500.Иска-
те да сте собственик на камион,0%down 
payment,0% лихва.Честност и коректност. 
7738187459 №18062
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ШОФЬОРИ В ЛАС ВЕГАС, 
Цена US$ 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 го-
тов съм да подпиша дългосрочен дого-
вор за работа на преференциални цени 
имам 10 годишна туристическа виза 
с която мога да чакам процедурата и 
в Чикаго viber 2242093339 WhatsApp 
+447375018459 Phone 00359876655659 
Email anastasnpetrov@yahoo.co.Uk №18101
OFFER, 
Цена US$ 12,345.00, Зипкод 60016, Тър-
ся trucking company за изготвяне на 
sponsorship от чужбина като шофьор го-
тов съм да подпиша дългосрочен договор 
за работа на преференциални цени viber 
2242093339 WhatsApp +447375018459 
Phone 00359876655659 Email 
anastasnpetrov@yahoo.co.Uk №18102
BABYSITTER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60, Грижа се за деца 
в моя дом в Ho� man Est (Golf/Salem)поча-
сово и целодневно.Мога да откарвам или 
вземам детето ви от училиуще-тел:847 987 
9524 №18126
TARSQ RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot 
doma online.Predlojeniq na e-mail:VsslPvlv@
comcast.net ili tekst na telefon:773-712-3757. 
№18063
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 об-
служване и възможност за виртуални огле-
ди на имоти в София. Предлагаме следни-
те услуги: Инвестиция в имоти, Отдаване 
под наем, Продажба на имоти и Property 
Management. bistra@luxuryproperty.bg, 
Нека да обсъдим вашите изисквания и да 
помогнем 7738886865 №18154
ПРОДАВАМ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жили-
ще в северозападните квартали на Чикаго, 
моля обадете се. Аз не съм агент. Ще ку-
пите директно от собственика. Тел: (847) 
854-8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.com 
8478548094 №17940

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
STAIA V WHEELING, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60090, Tarsia 
sakvartirant/ka za 2staen townhouse v 
Wheeling. Otdelni, otremontirani bani, 
prostoreh hol s terasa, golemi kuhnia i 
trapezaria. Mokro pomeshtenie s novi 
peralna i sushilnia v apt. Novi SS uredi. Granit. 
Vsichko vklucheno v naema. 600$ deposit. 
Gotovo za nanasiane. Central air. 2623531191 
№18201
1 BDR DES PLAINES, 
Цена US$ 900.00, Зипкод 60016, 1 BDR 
za pod naem blizo do Elmhurst and I-90, 
Malincho i Mehanata. Slanchev i topal s 
parkomqsto. Voda , gas i otoplenie vklocheno 
. 8479622520 №18151

TOWNHOME POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Слънчев, 
двустаен Townhome на 2 етажа с пералня 
и сушилня в апартамента. Гараж и парково 
място. Басейн в комплекса и детска пло-
щадка. 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.: паркинг, 
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
DAVAM POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Obzavedena 
staya(polzvane na kuhnya),Palatine 
7088376432 №18150
MASTER BEDROOM, 
Цена US$ 799.00, Зипкод 60193, Самосто-
ятелна стая с нова баня + гараж в напъл-
но обзаведен 2bed/2bath townhouse в 
Schaumburg. Просторен хол на 2 етажа, 
паркет, централен климатик и парно. Нови 
уреди Samsung. Патио към парк, 2 басейна 
и тенис кортове. Близо до Super Target и 
други магазини. 8478776191 №18112
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 ос-
вен ток. Тел: 347-543-6879 №18056

ДАВА ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим 
жена самостоятелна стая ЧИКАГО 3 рейса 
7737463728 №18073
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60156, Обзаведена 
стая, 240$, всичко включено в Антиокс.
Имотът граничи с река Фокс ривър.Идеал-
но за риболов! За връзка тел:2242812020 
№17990
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се малък 
1-стаен апт под наем в Елк Гроув. Включе-
но отопление. Балкон/паркинг. Ламинатен 
под. Огледални гардеробни врати. Басейн/
фитнес в комплекса. Асансьор в сграда-
та. Пералното е на същия етаж. Близо до 
магистрали/голям парк/магазини/ресто-
ранти. 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 тра-
пезария и баня с тоалетна. За контакти: 
773-322-3640 7733223640 №17934
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съквар-
тирант за споделяне на двустаен апар-
тамент в шилер парк. Собствено парко 
място. Наем 500. Шофьор на камион съм 
и отсъствам в повечето време. За повече 
информация позвънете на 630 301 9985 
6303019985 №17918
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Обзаве-
дена стая под наем от приземен апар-
тамент с три спални и две бани.Хол и 
кухня се ползват общо с останалите 
квартиранти..В апартамента има пералня 
и сушилня.В наема е включено всичко-
ток, газ ,вода,интернет,пералня.Намира се 
в Elmood parк..Наемът е $500 7733879465 
№17838
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 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

ИМОТИ 
Купувам

SOMEWHERE ELSE
ИМОТ В СОФИЯ, 
Цена US$ 180,000.00, Зипкод 1000, Фир-
ма за недвижими имоти търси да закупи 
,2стаен,3стаен в центъра на София,до 
200000е. 897463810 №18202

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 притежа-
ва Више образование може и да не разполага 
с легален статут за постоянно пребиваване! 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

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 до-
машно приготвена храна, игри и забавле-
ния. Намирам се в близост до кръстовище-
то на улиците Golf i Higgins Тел: 2246591156 
№18169
МЕХАНИК ПРЕЗ УИКЕНДА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, Предлагам 
ремонт на камиони през уикенда на посо-
чен от вас адрес в радиус 100 мили от Чи-
каго. Извършвам: смяна на масла, въздуш-
на система (кранове), спирачна система, 
смяна на съединител, водна система, елек-
трическа система и всякакъв вид ремонт 
по двигател и шаси. 224-250-8892 - Анато-
ли №18136

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

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 ва-
шите домашни филми като ги презапишете 
на DVD преди касетите да станат неизполз-
ваеми. Презапис от VHS, MiniDV видео ка-
сети 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 Ан-
глииски. Преподавател с опит от България 
и USA. Зa информациа: 773-320-3264, www.
pianomatova.com 7733203264 №18085
ЯСНОВИДСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ясновидство, астро-
логия, номерология. кабала, лични и биз-
нес прогнози, лечение на кармата. Връзка 
чрез Вайбър. 3590886811646 №18049
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за камиони 
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

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
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel: 630 
3865280 №17641

КУПУВАМ

Chicago + suburbs
КУПУВАМ ТРЕЙЛЪР, 
Цена US$ 12,000.00, Зипкод 60169, купувам 
трейлър след 2012 2246593189 №18195

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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Яйцата се разбиват на пяна заедно 
със захарта. Прибавя се пресято-
то брашно и внимателно се раз-

бърква.
Тава с размери 33/30 см се постила с 

хартия за печене. Половината от сме-
ста се поставя в тавата. Към останала-
та половина се добавя какао, обърква 
се и се изсипва в тавата. С лъжица или 
шишче се разбърква тестото на произ-
волни линии и шарки. Пече се в пред-
варително загрята фурна на 180 граду-
са 10-12 мин.

Върху хартия се поръсва кристална 

захар. Платката се обръща върху за-
харта и се отлепя хартията, върху която 
е печена. Навива се на руло и се оставя 
да изстине.

Изстиналото руло се развива и се по-
ставя сладоледът. Поръсва се с натро-
шените обикновени бисквити и се сла-
гат нарязани смокини от сладко.

Арктическото руло се навива, прех-
върля се върху стреч фолио и се поста-
вя във фризер да замръзне.

Kавърма със свинско,  
гъби и чушки
Свинското месо се нарязва на 

средно големи парчета, чесъ-
нът и лукът - на тънки филийки, 

а червените чушки и зелените чушки и 
гъбите – на лентички.

В дълбок тиган се налива олио и се 
сгорещява, слага се нарязаното на 
парчета месо, поръсва се с малко сол 
и черен пипер. Всичко се разбърква и 
се слага капак върху тигана.

Когато месото се запържи, се приба-
вят чесънът и лукът, а малко по-късно 
- чушките и гъбите. Ястието се оставя 
да се готви под капак, като се разбърк-
ва периодично.

Щом зеленчуците омекнат, се овку-
сява с червен и черен пипер и чубри-
ца на вкус. Прибавят се и консерви-
раните домати и всичко се разбърква 
отново. Температурата на котлона се 

намалява и кавърмата се готви, дока-
то се изпари водата и остане само на 
мазнина.

Сервира се с нарязан на дребно 
пресен магданоз.

Арктическо 
руло

Продукти
За рулото
»  яйца - 4 бр.
»  захар - 4 с.л.
»  брашно - 4 с.л.
»  какао - 1 с.л.

За пълнежа
»  сладолед - 400 г
»  обикновени бисквити - 7 бр.
»  сладко от смокини

Да ви е сладко!  

Kавърма със свинско, Kавърма със свинско, Kавърма със свинско, 
Продукти

»  свинско месо - 800 г
»  чесън - 3 - 4 скилидки
»  лук - 2 глави
»  зелени чушки - 2 бр.
»  червени чушки - 2 бр.
»  гъби - 200 г
»  домати - 1 и 1/2 ч.ч.  

консервирани
»  черен пипер
»  червен пипер
»  чубрица
»  магданоз
»  олио
»  сол

https://www.serdikabg.com
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П
о инициатива на католи-
ческата помощна органи-
зация „Missio“ 10 август бе 
обявен за Международен 
ден на борба срещу „лова 

на вещици". Говорителят на организа-
цията Йорг Новак от години обикаля из 
голяма част от развиващите се страни 
и събира доказателства и дори снимки, 
документиращи престъпления срещу 
жени, нарочени за вещици.

Лични или колективни нещастия като 
болести, необясними смъртни случаи в 
семейството, загуба на реколта, но и ом-
разата, завистта и алчността сред хората 
често ги е карала да търсят някакво пра-
гматично обяснение за сполетелите ги 
беди. Именно така се раждат гоненията 
на „вещици“ и всякакви други „зли сили". 
В това отношение ситуацията не се е 
променила много и до наши дни, разказ-
ва „Дойче веле“. В редица случаи демо-
низирането на определени хора се пра-
ви с цел да се извлекат и лични облаги.

Проблем и през 21 век
В Европа ловът на вещици продължа-

ва от 15-ти до 18-ти век. Кулминацията 
е достигната между 1560 и 1630 година, 
казва професорът по история от Универ-
ситета на Саарланд Волфганг Берингер. 
По негови предположения за тези 70 
години по подобни обвинения са били 
умъртвени между 50 000 и 60 000 души. 
За да се види колко масови са били тези 
гонения, той добавя един факт: дори го-
леми за онова време градове като Кьолн 
или Хамбург тогава са имали не пове-
че от 40 000 жители. Той посочва и още 
нещо куриозно: през 20 век в цял свят са 
били убити повече хора, обвинени във 
вещерство, отколкото за целия 300-го-

дишен период на лов на вещици в Ев-
ропа. Повечето от тези престъпления са 
били извършени в страни от Третия свят.

Между 1960 и 2000 година в Танзания 
например са били умъртвени приблизи-
телно 40 000 души, обвинени за връзки 
със зли сили. Под заплахата от такива 
обвинения в Танзания попадат напри-
мер хора с албинизъм - рядко среща-
но, наследствено заболяване, при което 
липсва пигмент в очите и кожата. В стра-
ната съществува поверието, че от орга-
ните на хора с албинизъм могат да се 
приготвят ценни лекарства. В Гана пък 

често си обяс-
няват ражда-
нето на деца с 
недъзи с тео-
рията, че май-
ката е извърш-
вала тайнствени 
заклинателни ри-
туали.

В Конго много от 
семействата се отказват 
от т.нар. вещерски деца. Чес-
то става дума за извънбрачни деца или 
деца, родени в резултат на сексуално 

насилие над жени. А това престъпление 
е обичайно оръжие на въоръжените 
милиции в Източната част на Конго. Ка-
толическата организация „Мissio“ под-
държа свой център, в който приютява и 
се грижи за подобни отхвърлени деца.

„Ловът на вещици“ 
в Европа

В Европа истинското преследване на 
вещици започва чак през 15 век, когато 
Римокатолическата църква променя по-
зицията си и обявява, че вещици навяр-
но все пак съществуват. От приемането 
на християнството в ранното Среднове-
ковие до въпросния 15 век Църквата за-
стъпва противоположното мнение, го-
ворейки за „духовна заблуда“.

Промяната в позицията й настъпва 
под влиянието на започналата Рефор-
мация и отлива на католици. Тъкмо по 
това време ловът на вещици става най-
масов, защото както Църквата, така и 

държавните съдилища са убеде-
ни, че има вещерство. Легал-

ното им преследване про-
дължава чак до средата 

на 18 век.
В Европа обаче по 

всяко време е съ-
ществувала опози-
ция срещу предста-
вата за наличие на 
вещици, както и сре-

щу онези власти, кои-
то са устройвали лов на 

вещици. През 17 век тази 
опозиция става особено 

силна, а през 18 век тя оконча-
телно успява да се наложи. Това за-

тваря една тъмна страница в историята 
на Европа.

Не е за вярване: „Ловът 
на вещици“ продължава
XВ много страни по света се избиват хора по обвинение за вещерство

Сн.: Flickr

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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„Хората са шокирани, кога-
то чуят, че това се случва в 
САЩ“, казва Фрейди Реис. 
Самата тя е била омъжена 
по принуда. Нейните роди-

тели - строго ортодоксални евреи, й из-
брали съпруг, когато била на 19. Встъп-
вайки в брак, тя изгубила правото да 
взима противозачатъчни, да продължа-
ва да учи и да си търси работа. Нямала 
право дори да има собствена банкова 
сметка. Само седмица след брака, съ-
пругът й започнал да й нанася побои, 
разказва „Дойче веле“.

Цели 12 години преминали, докато 
Фрейди успее да избяга. Нейното стро-
го религиозно семейство обаче прекъс-
нало контакта с дъщеря си. Така е чак до 
днес. Фрейди, която има две дъщери, 
основала организацията „Най-сетне без 
окови". Днес тя се бори за това на дру-
гите млади момичета и жени да им бъде 
спестена съдба като нейната.

Кой позволява 
тези бракове?

Браковете на малолетни всъщност не 
са разрешени в САЩ, но има и изключе-
ния: при наличие на родителско съгла-
сие, на бременност или на съгласие от 
страна на съдия. Особено в по-бедните 
провинциални райони на САЩ често се 
сключват бракове с малолетни момиче-
та. Понякога това става по религиозни 
причини, нерядко и принудително. Ак-
тивистката Фрейди Рейс казва, че най-
младите жертви на подобна принуда 

са били едва на 12 години.
При това съществува едно огромно 

противоречие: американското външно 
министерство осъжда браковете с ма-
лолетни по целия свят като нарушение 

на човешките права. Но погледнем ли на 
картата на САЩ, ще видим, че само в че-

тири щата детските бракове са изрично 
забранени - това са Делауеър, Ню Джър-

си, Пенсилвания и Минесота. А тези за-
брани бяха издействани едва в послед-
ните години.

Статистиката 
не обхваща всички случаи

За да открие колко малолетни мо-
мичета са били омъжени между 2000 и 
2010 година, Фрейди Рейс е анализира-
ла огромен брой свидетелства за склю-
чени бракове. Цифрите са стряскащи: 
предполага се, че за този период в САЩ 
са били извършени 

бракосъчетания на близо 
248 000 малолетни. 

В повечето случаи по принуда. Впро-
чем, момичетата, омъжени в религиоз-
ни церемонии или закарани за тази цел 
в чужбина, не присъстват в никакви ста-
тистики.

Последиците от подобни ранни бра-
кове са опустошителни: засегнатите по 
правило не успяват да завършат учили-
ще, нито да изучат професия, често пъти 
живеят в бедност и стават жертва на на-
силие в брака. Между 70 и 80% от брако-
вете с малолетни се разтрогват. Но пре-
ди това момичетата преживяват години 
на мъка и унижения. И това не е чудно, 
казва Фрейди Рейс: „Когато не са те пита-
ли дали искаш да сключваш брак, е ясно, 
че никой не се интересува дали искаш 
да се разведеш.“

„Хората са шокирани,  
че това се случва в САЩ“
XЦифрите за броя на ранните бракове по принуда са стряскащи

Общо 162 случая на бракове с непъл-
нолетни е имало към края на октом-
ври 2019 година в Германия. Най-мно-
го от тях - 70 на брой - са с български 
граждани. Другите известни случаи 
са с деца от Сирия (25), Румъния (15), 
Гърция (11) и други. Това става ясно от 
справка, предоставена от германското 
правителство след запитване от парла-
ментарната група на партия „Алтерна-
тива за Германия“, съобщават герман-
ските медии. 

Потърпевшите са основно момиче-
та. През 2016 г. броят на женените не-
пълнолетни в Германия е бил около 
1400. От юли 2017 година в Германия е 
в сила закон за борба с детските бра-
кове, припомня „Дойчландфунк“. В за-
кона ясно се посочва, че допустимата 
възраст за сключване на брак е 18 го-
дини. Въпреки това съществуват някои 
изключения. 

Едно от тях се отнася за непълнолет-

ни лица с навършени 16 или 17 години, 
сключили брак съгласно чуждестран-
но законодателство. 

Такива бракове не се анулират на-
силствено от държавата, ако от това 
възникнат тежки последици за момче-
то или момичето.

Властите обаче не могат да кажат 

колко точно женени деца живеят в 
страната, тъй като лица под 16 години 
не могат да бъдат регистрирани като 
сключили брак. В регистрите не фигу-
рират и случаите, при които бракът е 
бил сключен в условията на непълно-
летие, но междувременно лицето е на-
вършило 18 години.

Женените деца в Германия – 
най-вече българчета

Сн.: Flickr
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А
нглийският изследова-
тел Арнолд Тойнби пише в 
12-томното си издание за 
историята на народите, че „... 
в света е имало 21 цивилиза-

ции. Една от тях е българската. Разширя-
вала границите си посредством своето 
силно културно влияние. Простирала се 
е от Белград до Крим и от Карпатите до 
Бяло море, наричано в древността Тра-
кийско.“

Безброй са имената на великите бъл-
гари, чиито стремежи и въжделения, 
претворени в дела, се вплитат в неле-
кия път на България през вековете.

Българската нация е една от най-ста-
рите в света. Заради борбения си дух и 
интелекта си се отличаваме с постиже-
ния в различни сфери. Има обаче мно-
го българи, които не са известни сред 
обществото, но за сметка на това са по-
стигнали уникални успехи.

Една от тях е Анка Ламбрева, забеле-
жителна българка, която разнася сла-
вата на България по всички кътчета на 
земното кълбо. Неслучайно в енци-
клопедията срещу името й е написано 
– първата българска Магеланка! През 
1928 г. тази млада българка се качва на 
параход, за да отплава до другия край 
на света. Надарена със смело сърце и с 
жаден за познания дух, тя започва своя 
приключенски живот, изпълнен с от-
кривателства и с патриотизъм – но

не под строй и 
с веенето на трибагреник

а с искрени дела от чиста и дълбока 
обич към Родината.

За съжаление българите знаят много 
малко за нея, а животът й е като истин-
ска приказка. Тя е родена в Карлово на 
22 февруари 1895 г. Родната къща на бе-
дното 10-членно семейство от Пипер-
ковия род била в съседство с тази на 
Евлоги Георгиев. Сиромашията и недо-
имъкът са постоянни спътници в живота 
на семейството й, пише и сайтът „Патри-
отичен десант“.

Любознателността й я отвежда в 
Пловдив, където завършва гимназия, 
като през това време живее в пансион и 

работи като слугиня в богатите домове. 
Една вечер в пансиона избухнал пожар 
– стар полилей с фитил и газ паднал, 
течността се разляла и огънят превзел 
стаята. 

Другите момичета хукнали да търсят 
помощ, а Анка останала сама сред пла-
мъците. Когато дошла помощта, огънят 
вече бил угасен, а карловката спокойно 
си четяла книгата.

Година и половина учи медицина и 
работи като чиновничка в застрахова-
телна компания в София, за да се издър-
жа, но точно тогава умират един след 
друг нейните родители и тя се принуж-
дава да напусне столицата, за да издър-
жа своето семейство в Карлово, където 
става учителка.

„На улицата ще спя, 
под фенера ще чета

но пак ще завърша“, зарича се тогава 
тя. И наистина успява. От своя приятел-
ка в Пловдив разбира, че богат амери-
канец набира желаещи да учат в аме-
риканския медицински университет в 
Цариград, печели стипендия и замина-
ва за там.

Анка силно мечтае да стане лекарка 
и когато през 1925 г. университетът се 
закрива от Кемал Ататюрк, тя завърш-
ва училище за милосърдни сестри и по-
стъпва на работа в една цариградска 
болница край Босфора.

Случаят я среща с мистър Тейкон, 
който се лекува в нейната болница. Бла-
годарение на навременната й намеса, 
при едно нощно дежурство Анка спася-
ва живота му. В знак на признателност 
британецът я кани да му гостува в Дю-
недин в Нова Зеландия, където живее, 
за да се погрижи за него и за душевно-
болната му дъщеря, и й изпраща билет 
за парахода от Цариград.

През 1928 г., преизпълнена

с надежди и мечти 
за един нов свят

Анка тръгва за далечната екзотич-
на страна. Пътуването трае три месеца, 
през което време тя посещава Египет, 
Индия, Цейлон и Австралия.

Вече в Нова Зеландия, тя се влюбва 
в Раймънд, мъж, с когото изкарва един 
прекрасен месец на остров Таити. Бъл-
гарката изнася сказки в колежи, уни-
верситети и женски дружества, като 
запознава обществеността в Оукланд, 
Дюнедин, Уелингтън и други големи 
градове на острова с историята, геогра-
фията и етнографията на нашата стра-
на. Оказва се, че милосърдната сестра е 
първата регистрирана българка, стъпи-
ла в тихоокеанската страна.

Във всички големи новозеландски 

Анка Ламбрева - първата българска 
Магеланка, обиколила света

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XСмята се, че тя е и първата жена, прекосила Ламанша със самолет

Сн.: Държавен архив – Пловдив

Анка в маорско село в Нова Зеландия, 1928 г.



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

28 октомври - 3 ноември 2020 г. 51

вестници се появяват статии под над-
слов „Непознатата България“ с нейния 
подпис. Тя ги изпраща на българско-
то Министерство на външните работи, 
което ги превежда на френски език и ги 
адресира до легациите ни по света като 
реклама на България.

В Нова Зеландия Анка открива без-
платен курс по българска бродерия в 
едно женско дружество и така там се 
появяват българските шевици.

Интересен факт е, че

прекарва няколко месеца 
в джунглата

където живее в едно маорско племе и 
се сприятелява с 85-годишния му вожд 
Мита. Тя интересно по-късно описва 
начина им на живот, танците им, но не 
пропуска и факта, че древните жители 
на Нова Зеландия били човекоядци.

Носталгията обаче я връща през зи-
мата на 1930 г. отново в България. Пъ-
туването й обратно към Родината се 
превръща в приказка. Тя се спира на ос-
тровите Тасмания, Таити, Фиджи и Са-

моа. Оттам с кораб се отправя за Лос 
Анджелис и Ванкувър. Преминава Кана-
да от запад на изток, после достига из-
точното крайбрежие на САЩ и от Нюфа-
ундленд се озовава в Англия.

Авантюристка по дух, през 1929 г. тя 
става първата жена в света, прелетяла 
със самолет над Ламанша. Историогра-
фите все още не са намерили достовер-
ни разкази, свидетелстващи за полета й 
над Ламанша, осъществен през същата 
година. Но доказателството, че Анка е 
първата българка, а много вероятно и 
първата жена в света,

прекосила протока 
със самолет

се крие в снимка, на която тя позира 
пред аероплана. От Париж с влак зами-
нава за Германия, а оттам с параход по 
Дунава през зимата на 1930 г. се доби-
ра до Видин, откъдето пристига в свое-
то любимо Карлово.

Неспокойният й дух обаче не я свър-
та на едно място и тя отново потегля на 
околосветско пътешествие. За три годи-

ни младата българка обикаля 42 държа-
ви и навсякъде с любов говори за своя-
та Родина. Нейните сказки за страната 
на розите се слушат с голямо внимание.

Интересен момент от обиколката й 
е срещата в Париж с легендарния бъл-
гарски борец Дан Колов. Облечена в 
народна носия, Анка се качва на тепи-
ха и му поднася букет рози. Омаян от 
хубостта й, борецът я кани на вечеря – 
това се оказва единствената среща по-
между им, но до смъртта си пазят до-
брите си чувства един към друг.

В средата на 30-те години Анка се озо-
вава в Иран. Тя се движи в средите на 
интелигенцията и елита на заможните 
англичани, където се носи легендарна-
та й слава на самотна околосветска пъ-
тешественичка. Освен това знаела се-
дем езика,

яздела кон и карала 
мотоциклет

нещо необичайно за жена. Чувства-
ла се еднакво добре както в самолет 
и влак първа класа, така и на гърба на 
камила. По това време вече е четири-
десетгодишна. Ръката й искат шейхове 
и петролни магнати. Но опърничавата 
българка отблъсква предложенията им 
и през 1941 г. в Багдад се омъжва за ми-
нистъра на финансите на Ирак Наджа 
ел Суеди. Бракът им обаче трае едва 6 
месеца, тъй като съпругът й е заточен в 
Родезия, където умира.

Въпреки че е материално обезпече-
на, тя не престава да работи като болно-
гледачка и учителка. След работа пише 
в тетрадка за преживяванията си.

По време на Втората световни война 
не се отказва от българското си подан-
ство. Самият външен министър на Иран 
й предлага това, като й обещава, че по-
сле ще се радва на почести и слава в не-
говата съвсем не бедна родина. След 
този отказ

е заточена в концлагера 
„Мио-Мие“ в Ливан

Там се отдава на писане и изпод перо-
то й излизат много стихове, предимно 
посветени на България, както и поемата 
на френски „Зад бодливата тел“. Успява 
да убеди коменданта на лагера да бъде 
оборудвана болница, в която лекува бо-
лните и ранени пленници. Така се запоз-
нава с бъдещия си мъж – младия перси-
ец с благородно потекло Райян Ахмад 
Дин, който е докаран ранен в лагера.

През 1943 г. заедно с останалите за-
творници е освободена с мъжа й от 
съюзническите войски, които разгро-
мяват немците и навлизат в Ливан. За-
минава със съпруга си в Иран, къде-

то той има наследствено имение от 12 
села, 3 от които й са подарени като сват-
бен подарък. Тя ги благоустроява, като 
премахва глинените колиби и построя-
ва нови масивни къщи за местните, ка-
нали към зеленчуковите градини, коко-
шарници и краварници.

Основава и езиков учебен център, 
както и културен клуб, в който прожек-
тира филми от България, а също и учи-
лище. С лични средства, лекарства и 
дрехи

подпомага социално 
слабите и болни хора

Но страстта й към пътешествията все 
така не я напуска и тя продължава да 
пътува с мъжа си и осиновения си син 
Килмарс. През 1957 г. и през 1964 г. по-
сещават Сирия, Ливан, Италия, Япония, 
Швейцария, Цейлон, Фиджи, Австра-
лия, Нова Зеландия, Таити, Самоа и дру-
ги страни.

След смъртта на съпруга си през 1970 
г. се завръща в България вече 75-годиш-
на. Прави много дарения на Окръжния 
държавен архив в Пловдив и на Истори-
ческия музей в родния си град. Нейните 
великолепни пътеписи и есета, книги-
те й „Карлово и карловци – от 1877 г. до 
днес“, „Из моята околосветска обиколка. 
Царицата на Южните морета“, където тя 
описва богатия си на авантюри, но и на 
смисъл живот, и фотоалбумите с краси-
ви фотоси на екзотични страни и непо-
знати хора предизвикват истинска сен-
зация след появата им у нас.

Днес Карловският исторически музей 
пази над 1000 нейни снимки, подарен 
от Анка национален женски костюм, 
който е шила в дългите години на еми-
грация в Иран, персийски килим и ваза.

Опознала мизерията 
и богатството

любовта и омразата, след 81 години, 
изживени като приказка, Анка умира в 
родния си град на 18 февруари 1976 г. 
Последната й воля е да бъде погребана 
в Карлово до своите родители.

„Анка Ламбрева не е намерила лекар-
ство срещу рак, нито е направила някак-
во невероятно научно откритие – обоб-
щава нейния живот Делян Момчилов, 
автор на книгата „Българите − забраве-
ните постижения“. – Но тя остава в исто-
рията със своя пример, със силата си и 
със стремежа си – защото в началото на 
20-и век, когато жените по света дори не 
са имали правото да гласуват, тя успява 
два пъти да обиколи света. Есенцията на 
нейната история се крие в това, че чо-
век, има ли желание, ще намери и начин 
въпреки условията.“

https://www.zneimerlaw.com/
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Cкaлaтa e гoлям чoвeк cъс зa-
виднo гoлямo чувcтвo зa 
хумoр. Никoй нe мoжe дa 

ocпoри тoвa, ocoбeнo aкo e видял 
eднa oт пocлeднитe cнимкa, кoитo 
бившият кeчиcт и нacтoящ aктьoр e 
публикувaл в coциaлнaтa мрeжa.

Cтaвa думa зa фoтoгрaфия oт 
дaлeчнaтa 1983 г., кoгaтo Дуeйн e 
бил нa 11 гoдини.

„Oбичaх дa cи cлaгaм aкcecoaри-
тe oт кeчa нa тaткo - бoтуши, якe, 
шaмпиoнcкитe кoлaни, мeчтaeйки 
някoй дeн и aз дa cтaнa шaмпиoн“, 
пишe Cкaлaтa, „Eдинcтвeнoтo, кoeтo 
cъм зaбрaвил дa cи cлoжa, e cутиeн. 
Хaйдe, гърди, щe зaкъcнeeтe зa учи-
лищe“, шeгувa ce звeздaтa.

Джoнcън явнo притeжaвa и чу-
вcтвo зa caмoирoния, пoдчeртaвaй-
ки фaктa, чe нa 11 г. дaлeч нe при-
тeжaвa фoрмaтa и муcкулитe, c 
кoитo ce гoрдee ceгa.

Джинджифилът се препоръчва от лекари 
като средство за лечение и профилактика 
на настинки. Той обаче може да причини 

проблеми с храносмилането и да увеличи кър-
венето по време на менструалния цикъл. Учени 
от Медицинския център в Мериленд установиха, 
че джинджифилът може да повлияе негативно на 
червата и да причини диария.

По време на менструация подправката предо-
твратява съсирването на кръвта, тъй като има ан-
титромбоцитен ефект.

Също така изследователите установили, че бре-
менните жени не трябва да консумират джинджи-
фил, дори в малки количества, тъй като това уве-
личава шанса за спонтанен аборт.

Според някои консумацията на това растение 
допринася за увеличаване на продължителнос-
тта на живота.

Ръкoпиcи нa рeчи нa нaциcткия диктaтoр 
Aдoлф Хитлeр бяхa прoдaдeни нa търг в 
Мюнхeн. Търгът ce cъcтoя въпрeки критики-

тe и oпaceниятa нa eврeйcки oргaнизaции, чe cъ-
битиeтo щe привлeчe нeoнaциcтитe.

Лoтoвeтe бяхa прoдaдeни нa aнoнимни купу-
вaчи нa цeни дocтa нaд cтaртoвитe. Ръкoпиc oт 9 
cтрaници нa рeч нa Хитлeр прeд нoвoнaзнaчeни 
oфицeри в Бeрлин прeз 1939 г. бe прoдaдeн зa 34 
000 eврo. Бeлeжки зa рeч прeд блaгoтвoритeлнa 
oргaнизaция прeз 1935 г. - зa 12 500 eврo.

Cрeд лoтoвeтe нa иcтoричecки aртeфaкти oт 
пeриoдa cлeд 1919 г. бяхa oщe чaйници c ини-
циaлитe нa Хитлeр oт личния му ceрвиз и нeгo-
ви книги, eкзeмпляр oт кoдирaщaтa мaшинa 
„Eнигмa“, oбявeнa зa 70 000 eврo, кaктo и вoeнни 
унифoрми, мeдaли, знaчки.

Жените да внимават  
с приема на джинджифил

Оперираха Шварценегер: 
Чувствам се фантастично

Скалата разсмя феновете  
със снимка от детството

Гoвoрeйки зa рaбoтaтa пo нo-
вия миниceриaл „Thе Undоing“, 
Грaнт кaзa, чe e мнoгo дoвoлeн 

oт врeмeтo, прeкaрaнo нa cнимaч-
нaтa плoщaдкa. Eднa oт причинитe 
зa тoвa билo oтcъcтвиeтo нa мoбил-
ния му тeлeфoн.

„Тeлeфoнитe ca ужacни. Тe ca 
тoкcични, миcля, чe ни убивaт“, зaя-
вявa aктьoрът.

„Мрaзя мoбилния cи тeлeфoн. Зa 
първи път oт мнoгo гoдини прeкaрaх 
14 блaжeни чaca нa рaбoтa бeз нeгo“, 
кaзвa Грaнт и дoбaвя, чe ce чувcтвaл 
кaтo прeз 1994 г.

Хю Грaнт, кoйтo e бaщa нa 5 дeцa, 
разказа и за семейството си, споде-
ляйки, чe ce oпитвa дa бъдe „млaд 
тaткo“ в душaтa cи въпрeки възрacт-
тa.

Щo ce oтнacя дo рoмaнтични-
тe кoмeдии, в кoитo прeди тoвa e 

учacтвaл, aктьoрът нaричa пoвeчeтo 
oт тях „идиoтcки“.

73-годишният бивш губернатор 
на Калифорния и екшън киноз-
везда Арнолд Шварценегер се 

чувства „фантастично“, след като претър-
пя сърдечна операция за втори път.

„Благодарение на екипа в клиника Кли-
вланд имам нова аортна клапа в допълне-
ние на новата белодробна клапа от пре-
дишната ми операция“, написа в Туитър 
Шварценегер.

„Вече се разходих по улиците на Кли-
вланд и се насладих на невероятните ви 
статуи. Благодарности на всички лекари 
и медицински сестри от моя екип“, напи-
са още той.

Роденият в Австрия актьор, който стра-
да от вродено сърдечно заболяване, пуб-
ликува и снимки, усмихнат в болничното 
легло.

През март 2018 г. той се подложи на 
операция, при която бе сменена бело-
дробната клапа.

Хю Грант: Телефоните са 
токсични

Продадоха на търг 
ръкописи на Хитлер
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Кoкocoвoтo мacлo мoжe дa ce oкaжe пoдхoдя-
щo лeкaрcтвo при бeлoдрoбни зaбoлявaния, 
причинeни oт кoрoнaвируca, твърдят фили-

пинcки учeни.
Диeтa, бoгaтa нa нeoбрaбoтeнo кoкocoвo мacлo, 

нaмaлявa причинeнитe oт кoрoнaвируca уcлoж-
нeния c 60 дo 90% при лeки дo умeрeни cлучaи. 
Дo тoзи извoд ca cтигнaли учeнитe, кoитo изcлeд-
вaли въздeйcтвиeтo нa нeoбрaбoтeнoтo кoкocoвo 
мacлo върху хoрa c усложнения от коронавирус.

„Рeзултaтитe ca oбeщaвaщи, тъй кaтo нe caмo 
пoкaзвaт, чe нeoбрaбoтeнoтo кoкocoвo мacлo 
мoжe дa унищoжи вируca, нo имa мeхaни-
зъм зa пoвишaвaнe нa имунния oтгoвoр cрeщу 
СОVID-19“, зaяви д-р Мoнтoя.

Дали маслото може да бъде използвано за ан-
тивирусен агент, се очаква да се разбере през вто-
рата седмица на ноември.

Въпрeки пoпулярнocттa нa иcтoриятa и 
дoкaзaтeлcтвaтa, мнoзинa cмятaт, чe Нoй e 
измиcлeн гeрoй и caмият пoтoп никoгa нe ce 

e cлучил.
Ървин Финкeл обаче е рeшил eдин дрeвeн 

пъзeл, кoйтo гo oтвeл дo зaключeниeтo, чe кoвчe-
гът ce e cпрял нa плaнинaтa Aрaрaт. Вaвилoнcкaтa 
тaблицa нa Cимoндc, cъздaдeнa прeди 3700 г., 
вeрoятнo щe пoмoгнe зa oкoнчaтeлнoтo рaз-
рeшaвaнe нa прoблeмa c библeйcкaтa лeгeндa. Тя 
включвa 60 рeдa тeкcт и oпиcвa инцидeнт, кoгaтo 
чoвeк нa имe Aтрaхacиc нaучaвa зa зaгoвoрa нa 
бoгoвeтe дa нaвoднят зeмятa. Тoгaвa тoй взимa 
рeшeниe дa пocтрoи oгрoмeн кoвчeг. Кoгaтo cти-
хиятa ce уcпoкoилa, кoрaбът aкocтирaл нa плa-
нинaтa Aрaрaт, близo дo изтoчнaтa грaницa нa 
cъврeмeннa Турция.

Удивителна находка сочи 
къде е Ноевият ковчег

Ариана Гранде е президент  
на САЩ в новия си клип
Гранде пусна „Positions“, дебютния син-

гъл от предстоящия си 6-ти албум, с ви-
део, в което се появява като президент 

на САЩ. Преминавайки през заседателни 
зали, коридори и крила на Белия дом, Гран-
де перфектно представя подобни на Джаки 
Кенеди ансамбли от шапки, пелерини и ръ-
кавици, докато лавира между съвещания, 
срещи на върха и други изяви. В цялото ви-
део има перли и аксесоари в стил Джаки Ке-
неди.

Работейки за трети път с режисьора Дейв 
Майерс, видеото не може да дойде в по-под-
ходящ момент – преди президентските из-
бори в САЩ, предвидени за 3 ноември.

Албумът ще излезе на 30 октомври. Може 
би това ще подтикне феновете й мислят за 
политическа роля в реалния живот в даден 
момент от бъдещето.

Кокосово масло  
бори СОVID-19

Антъни Хопкинс пуска  
своя марка парфюм
Cвeтoвнoизвecтният бри-

тaнcки aктьoр рeшил дa пуcнe 
cвoя мaркa пaрфюми.

„Aрoмaтитe ca фoрмa нa мeдитa-
ция. Тe cъc cигурнocт ми пoмaгaт 
в живoпиcтa, музикaтa и aк-
тьoрcтвoтo. Тoвa e нeрaздeлнa чacт 
oт coбcтвeния ми вътрeшeн cвят“, 
кaзвa Хoпкинc прeд Vоguе.

Eкрaнният любимeц cъздaдe 
кoлeкциятa „Аnthоny Hоpkins АH 
Еаu dе Pаrfum“ в cътрудничecтвo 
c oргaнизaция зa бoрбa c глaдa нa 
дeцaтa в CAЩ. Чacт oт прихoдитe oт 
прoдaжбитe нa ухaниятa щe oтидaт 
в пoлзa нa блaгoтвoритeлнaтa фoн-
дaция.

Нeгoвият eднoимeнeн aрoмaт, 
cъхрaнявaн в лъcкaвa чeрнa 
cтъклeнa бутилкa и oпaкoвaн c 
oригинaлни прoизвeдeния нa из-

куcтвoтo, ухae нa бeргaмoт, нa бил-
кoви eceнции и нa цвят oт пoр-

тoкaл, кoйтo му нaвявaл cпoмeни oт 
дeтcтвoтo.

Ирина Шейк  
се снима гола  
в градината  
на Версаче
Въпрeки нaпрeгнaтaтa oбcтaнoвкa oкoлo 

кoрoнaвируca, руcкинятa нe cпирa дa из-
нeнaдвa cвoитe фeнoвe c дързocт и cъблaзън. 

Нacкoрo мoдeлът cпoдeли прoвoкaтивни cнимки 
oт фoтocecия зa нoeмврийcкия брoй нa чeшкoтo 
издaниe нa cп. „Vоguе". Нa кaдритe cупeрмoдeлът 
зaхвърля дрeхитe cи бeз cтрaх oт пoнижeнитe тeм-
пeрaтури.

Пoкaзвaйки извивкитe нa пeрфeктнaтa cи фи-
гурa, бившaтa пoлoвинкa нa Брaдли Купър зaтвър-
ди пoзициитe cи нa aбcoлютнa пoвeлитeлкa нa 
мъжкитe фaнтaзии.

Кaдърът, крacящ кoрицaтa нa cпиcaниeтo, e 
зacнeт в грaдинaтa нa дoмa нa Дoнaтeлa Вeрcaчe 
в Милaнo. Зa нeгo брюнeткaтa e кaчeнa върху 
кaмeнeн мoнумeнт, a нa фoнa зaд нeя ce издигa 
oгрoмнa cтeнa oт зeлeни лиcтa, пълзящи пo чeрнa 
рeшeткa.
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Кaнaдcкo-aмeрикaнcкият илюзиo-
ниcт и нaучeн cкeптик Джeймc 
Рaнди, ocнoвaтeл нa фoндaция, 

oбeщaвaщa $1 млн. нa вceки, кoйтo уcпee 
дa дoкaжe пaрaнoрмaлнитe cи cпocoб-
нocти, пoчинa нa 92-гoдишнa възрacт.

„C дълбoкa пeчaл ви извecтявaмe, чe 
пoчинa Джeймc Рaнди. Тoй прeминa пo 
жизнeния cи път пo eдин удивитeлeн 
нaчин!“, нaпиcaхa oт фoндaциятa, кaтo 
утoчнихa, чe cмърттa му e нacтъпилa пo 
ecтecтвeн нaчин.

Основната цел на неговата фондация 
беше да предпази хората от измамите на 
ясновидците.

При изучaвaнe нa пaрaнoрмaлнoтo 
Ранди изпoлзвaшe инcтрумeнтaриумa 
нa cъврeмeннaтa нaукa. Пo врeмe нa cъ-
щecтвувaнeтo нa фoндaциятa никoй нe 
мoжa дa дoкaжe в лaбoрaтoрнa oбcтaнoв-
кa cвoитe пaрaнoрмaлни cпocoбнocти.

Австралийски учени са установили, че пти-
ци, живеещи в близост до човека - чайки, 
пингвини, гълъби, могат да пренасят устой-

чиви на лекарства супербактерии, които крият 
опасности за хората и причиняват сериозни ин-
фекции.

Специалистите са провели изследването си на 
Пингвиновия остров в близост до Пърт. Резулта-
тите от него показват, че всяка втора чайка и все-
ки десети пингвин или гълъб е преносител на 
опасната бактерия ешерихия коли.

Учените предполагат, че бактериите попадат 
в тялото на чайките чрез отпадъци - птиците са 
склонни да ровят в боклука, оставен от хората. 
След това те вероятно предават микроорганиз-
мите на други видове птици и обратно на хора и 
домашни животни.

Американската природозащитничка Мари-
са Телес е луда по крокодилите. Тя смята, че 
крокодилите не са кръвожадни чудовища. 

Според нея те са доста уязвими.
Крокодилът Лука има късмета да е цял. Преди 

време някой се опитал да отреже опашката му.
„Как Лука е избегнал някой да му отреже опаш-

ката, никога няма да разберем. Но неговата исто-
рия е важно да се чуе“, казва Мариса Теле.

Мариса Телес е съосновател на Фондация за из-
следване на крокодили в Белиз за защита и спа-
сяване на влечугите. Индустриалните отпадъчни 
води в тази река може да убият крокодилите и да 
превърнат вътрешностите им в каша.

Мариса и нейният екип проверяват здравето 
на животните през нощта. Тогава крокодилите са 
най-активни.

Чайки пренасят 
бактерии, устойчиви  
на лекарства

На 92 г. издъхна илюзионистът 
Джеймс Ранди

Net¦ix ще предложи за но-
минация посмъртно звез-
дата от „Черната панте-

ра“ Чадуик Боузман за награда 
„Оскар“.

Актьорът може да бъде номи-
ниран за най-добър актьор за 
изпълнението си в „Ma Rainey: 
Mother of the Blues“. Световната 
премиера на филма ще се състои 
на 18 декември.

Филмът, базиран на пиеса на 
носителя на наградата „Пулицър“ 
Аугуст Уилсън, се развива в Чи-
каго през 1927 г. Лентата разказ-
ва за кариерата на чернокожата 
певица Ма Рейни, която се бори с 
бели мениджъри, решили да кон-
тролират нейната музика.

На помощ на изпълнителка-
та идва музикантът Ливи, чиято 
роля е изиграна от Боузман. Вио-
ла Дейвис също участва в проек-
та на Джордж С. Улф. Предвижда 
се номинация за „Оскар“ и за нея.

Предлагат Чадуик Боузман 
посмъртно за „Оскар“

Джеймс Бонд умира на 31 март?

Крокодилите не били 
кръвожадни чудовища

Не е за вярване, но легендарният 
екранен агент Джеймс Бонд ще 
умре! Поне това твърди „Скрийн 

рант“, но си оставя и вратичка, че има 
вероятност краят на участието на Да-
ниъл Крейг като агент 007 да не завър-
ши с неговата смърт.

Според изданието са заснети някол-
ко варианта на финала на филма, чиято 
премиера няколко пъти бе отлагана, но 
е насрочена на 31 март догодина. Един 
от тях е убийството на Бонд и колкото 
повече отлагали премиерата, толкова 
повече имало вероятност именно то 
да се случи на екран.

Смята се, че ако героят на Крейг бъде 
убит, то по-лесно ще може да бъде въ-
веден нов актьор в ролята на 007.

Новият агент най-вероятно ще бъде 
игран от Том Харди, но това също още 
не е официално обявено.
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Принц Хари и Меган бяха предупредени от 
съседите си, че дива черна мечка е забеля-
зана в близост до имението им в Калифор-

ния.
Мечката е била заснета от охранителни камери, 

а местните се оплакват, че има убити кокошки и 
обърнати кофи за боклук.

Смята се, че има бърлога в близко ранчо, кое-
то е било продадено наскоро. Експерти твърдят, 
че дивото животно търси храна и представлява 
сериозен риск за обитателите на луксозния квар-
тал.

Хари, Меган и бебето Арчи се преместиха в 
имението с девет спални и 16 бани, присъединя-
вайки се към богатата общност на Монтесито в 
началото на юли.

Скоро след това медиите алармираха, че го-
ляма черна мечка е била забелязана на метри от 
имението на Опра Уинфри.

Черна мечка обикаля 
имението на Хари и Меган

Куче от породата голдън ретривър, излязло 
на всекидневна разходка със стопанина си, 
е решило да се разнообрази, включвайки се 

в игра на теглене на въже.

Любопитната случка се е разиграла в Чунцин, 
Китай, и е запечатана на видео, гледано в социал-
ната мрежа Вейбо над 550 000 пъти.

Кадрите показват как кучето се разхожда, кога-
то се натъква на служители на местен ресторант, 
които играят на теглене на въже на улицата, раз-
делени на два отбора.

Очевидно заинтригуван от заниманието им, 
ретривърът внезапно се отделя от стопанина си, 
присъединява се към единия отбор и захапва въ-
жето, започвайки да го тегли към себе си. Играта 
печели екипът, към чиито редици се е „прислам-
чил“ косматият съотборник.

86-годишната София Лорен се за-
връща на големия екран в емо-
ционална драма на Нетфликс - 

„The Life Ahead“.
Актрисата сподели трейлър на новия 

филм и зарадва своите почитатели. Леген-
дарната филмова звезда за последно се 
появи на екран през 2009 г.

Във филма, режисиран от нейния син 
Едоардо Понти, София играе оцеляла от 
холокоста еврейка на име Мадам Роза, 
която помага за отглеждането на деца на 
проститутки.

Трейлърът разкрива как героинята й се 
съгласява да прибере 12-годишно сене-
галско сираче на име Момо, след като то 
краде чантата й. Двамата първоначално 
се опитват неуспешно да живеят заедно

Филмът, чиято световна премиера е на 
13 ноември, е базиран на романа „Живо-
тът преди нас“ от Ромен Гари.

София Лорен се завръща  
на големия екран

Куче се включи в игра 
на теглене на въже

Фитнес модел се превърна  
в клошар

Матю МакКонахи cтaнaл 
жeртвa нa блудcтвo

Хoливудcкaтa звeздa Мaтю 
МaкКoнaхи рaзкривa мрaчни 
фaкти oт минaлoтo в мeмoaрнaтa 

cи книгa.
50-гoдишният aктьoр рaзкaзвa в нeя 

зa първия cи ceкcуaлeн aкт, кoйтo нe e 
тoвa, кoeтo мoжe би пoвeчeтo му пoчи-
тaтeлки ca cи прeдcтaвяли.

„Бях пoдмaмeн към ceкc при първия 
cи път, кoгaтo бях нa 15 г. Тoгaвa бях cи-
гурeн, чe щe oтидa в aдa, нo вeчe cъм 
пoчти cигурeн, чe тoвa нямa дa ce cлучи“, 
пишe звeздaтa oт „Иcтинcки дeтeктив“.

Тoй cпoдeля oщe, чe нa 18-гoдишнa 
възрacт e cтaнaл жeртвa нa блудcтвo. 
Нeпoзнaт мъж гo e прeбил и гo кaчил в 
бaгaжникa нa минивaнa cи.

Днec МaкКoнaхи e cчитaн зa eдин oт 
нaй-гoлeмитe ceкccимвoли нa Хoливуд c 
филми зaд гърбa cи кaтo „Интeрcтeлaр“, 
„Прoфecия: Cтриптизьoр“ и др.

Някoгa привлeкaтeлнaтa Лoни Уи-
лиcън крaceшe кoрицитe нa мoд-
нитe cпиcaния и ce нacлaждaвaшe 

нa прeкрacния живoт в Хoливуд cъc cъ-
пругa cи – звeздaтa oт „Cпacитeли нa 
плaжa“ Джeръми Джaкcън. Днec oбaчe тя 
e нaпрaвo нeузнaвaeмa.

37-гoдишният бивш фитнec мoдeл e 
бeздoмнa и нacкoрo e зaбeлязaнa дa oби-
кaля улицитe нa Лoc Aнджeлиc, бутaйки 
кoличкa c бoклуци.

Лoни и Джeръми ce жeнят прeз 2012 
г. Cлeд пoрeдицa oт бурни cкaндaли 
двaмaтa ce рaзвeждaт. Тя зaпoчвa рaбoтa 
кaтo acиcтeнт в клиникa пo кoзмeтичнa 
хирургия. Прeз 2016 г. oбaчe пoлучaвa 
нeрвeн cрив, cлeд кoйтo губи рaбoтaтa, 
жилищeтo и кoлaтa cи и ocтaвa нa ули-
цaтa.

Ceриятa нa зaгуби кaрa Уилиcън дa ce 
приcтрacти към aлкoхoлa и нaркoтицитe.
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Т
ой е смятан за най-опасния път 
във Великобритания. Тук може 
да се удавите, да паднете от 
скалите или да бъдете взривен 
от граната. В тази убийствена 

реалност са изгубили живота си немал-
ко хора, но въпреки това желаещите да 
усетят адреналина от преминаването не 
секват.

Морският път Broomway дълго време 
е единственият начин да се стигне пеша 
до остров Фоунес. 

Разположен на източния бряг на 
Есекс, Англия, на устието на река Роуч, 
островът отдавна се контролира от во-
енните.

Артилерийският полигон там е създа-
ден в средата на 19 век и сега се използ-
ва от Министерството на отбраната

за тестване на нови оръжия
и боеприпаси. Ситуиран далече от голе-
ми населени места, островът е идеален 
за тази цел.

На самия остров обаче не липсват ци-
вилни. Съжителстващи с гранати убий-
ци, избухващи снаряди и управляеми 
ракетни системи, са малък брой семей-
ства, които отглеждат пшеница, ечемик, 
грах и ленено семе на наета земя.

Това странно съвместно съществува-
не прави остров Фоунес уникално мяс-
то, разказва Amusing Planet.

Дълго време единственият начин да 
се стигне до него е с ферибот или по 
Broomway чрез разходка по време на от-
лив, когато морето отдръпва водите си.

Broomway започва на място, нарече-
но Wakering Stairs, след това се насочва 
на изток, право към морето. След около 
400 метра маршрутът завива на северо-
изток и се движи успоредно на брега за 
около 8 км, преди да се насочи към су-
шата при Fisherman’s Head в най-горния 
край на острова.

При хубаво време маршрутът не е 
нищо повече от дълга разходка по голям 
плаж. Но когато приливът настъпва, той 
идва по-бързо, отколкото човек може да 
избяга. След минути

водата стига до бедрата
след това до гърдите. Безброй хора са 
загубили живота си, разхождайки се по 
Broomway.

Има доказателства, че пътят е използ-
ван още преди 600 години, като този 
древен маршрут може да е предшест-
веник на римляните, чиито селища са 
открити на острова. Предполага се, че 
е бил в употреба по време на англосак-
сонските времена и впоследствие е на-
воднен поради ерозия на брега.

Археологическо проучване разкрива, 
че поне южният участък на Broomway 
някога е бил подсилен с дървени пре-
пятствия. В края на 16 век той е отбеляз-
ан на картите.

Но на Broomway ви дебне повече от 
една опасност, като вероятността да се 
удавите при прилив е най-лошата. Бре-
гът е едва видим и ако падне мъгла или 
завали дъжд, човек може лесно да се де-
зориентира и да се скита с часове в ме-
ката кал. Ако не успеете да стигнете до 

сушата преди прилива, това може да оз-
начава смърт.

Другата опасност идва от остров Фо-
унес. Военните рутинно изстрелват ар-
тилерийски залпове в Maplin Sands и 
устието на Темза, където се образуват 
големи кратери. Те са пълни с мека кал, 
създавайки ями от потъващ пясък не-
видими за окото. Да не говорим, че има 

риск да попаднете на невзривен снаряд.
В днешно време няма нужда да из-

ползвате Broomway, или Doomway, как-
то го наричат местните, за да стигнете до 
острова.

През 1922 г. военните изграждат път и 
няколко моста. Въпреки това търсещи-
те адреналин все още се надпреварват 
с прилива.

XНа него може да се удавите или да бъдете взривен

Broomway –  
най-опасният път 
във Великобритания

Снимки: Flickr
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