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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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Изборите имат последствия. Година и 
половина след като Доналд Тръмп не е 
президент, Върховният съд ще разгледа 
дело за правото на аборт след 15-тата сед-
мица в щата Мисисипи. Делото всъщност 
е ключово, защото ще даде повод на съ-
диите да преразгледат по същество какви 
свободи разрешава на жените друго клю-
чово решение на съда – „Роу срещу Уейд“ 
от 1973 г. С него де юре се дава правото 
на аборт в САЩ. От тогава той е легален 
във всички 50 щата, следвайки легалната 
концепция за „жизнеспособност“, устано-
вена именно с „Роу срещу Уейд“ – аборти-
те са разрешени до момента, в който пло-
дът може да живее самостоятелно извън 
утробата, което е около 24-тата седмица 
(нормалната бременност е 39 седмици).

Мисисипи е един от щатите, които въ-
ведоха закони, ограничаващи правото на 
аборт, заедно с Алабама, Мисури, Джор-
джия, Охайо и Кентъки. Много от тези тек-
стове ограничават правото на аборт до 
6-тата седмица (в Тексас), когато се чувал 
първият сърдечен ритъм. Много жени 
обаче установяват, че са бременни около 
петата-шестата седмица, т.е. те би трябва-
ло да направят аборт още преди да знаят, 
че са бременни.

Целта на тези закони обаче е съвсем 
друга. В по-философски план е продължа-
ващият контрол върху свободата и пра-
вата на жените в тази страна – „Роу сре-
щу Уейд“ е решен само преди 48 години, 
жените имат правото да гласуват от около 
100 г., а все още те не получават еднакво 
заплащане за един и същи труд с мъжете. 
Желанието да се контролират телата им 
чрез закони, което води след себе си по-
следствия за кариерата и целия живот на 
една жена, е просто отвратително.

Но в юридически план тези закони имат 
друга цел – да стигнат до Върховния съд с 
надеждата да бъдат гледани там в опит да 
се обърне решението „Роу срещу Уейд“ и 
да се криминализира правото на жената 
да решава. (По-долните инстанции обик-
новено отхвърлят тези текстове като не-
законни, а Върховният съд не е длъжен 
да разглежда всяко дело, което му се по-
даде).

И за да потвърдят лидерството си на 
щат, останал някъде в 17 век, щатският Се-
нат в Тексас прие превантивно закон, кой-
то прави абортите углавно престъпление 
в случай, че Върховният съд преразгледа 
„Роу срещу Уейд“.

Общото между щатите, приели таки-
ва закони, е, че се контролират от репу-
бликанци – в местните конгреси и гу-
бернаторските офиси. Те са окрилени от 
инсталираното от Тръмп консервативно 
мнозинство във Върховния съд с назна-
чени от него трима съдии, сред които и 
като излязлата от „The Handmaid’s Tale“ 
(„Дневниците на прислужницата“) Ейми 
Кони Барет. Тя замени на поста покойна-
та радетелка за равни права в обществото 

Рут Бейдър Гинсбърг. Ревностна католич-
ка, Ейми Барет е популярна сред рели-
гиозното консервативно крило на репу-
бликанците и членува в религиозен култ, 
според който мъжът е доминиращ над 
жената. Тя изглежда е двигателят на пре-
разглеждането на „Роу срещу Уейд“ заед-
но със 72-годишния съдия Кларанс Томас, 
който е известен с това, че в продълже-
ние на десетилетия не е задал нито един 
въпрос от трибуната на съда. Добре до-
шли в Гилиат.

„Сега съм будна за света около мен. Бях 
заспала преди това. Така го позволихме 
да се случи… Нищо не се случва в един 
миг. В бавно загряваща водата вана ще сте 
сварили, преди да сте се усетили.“ С тази 
фраза от книгата на Маргарет Атууд за-
почва едноименният сериал. Общество-
то изглежда заспало пред заплахата за 
тази трудно извоювана свобода за жени-
те в САЩ - повечето хора вероятно си ми-
слят, че няма как в уж най-развитата де-
мокрация на света през 2021-ва да бъдат 
забранени абортите. Така се почва – мал-
ко по-малко – след 15-тата седмица, след 
6-тата седмица, с непосилни изисквания 
за клиниките, които извършват процеду-
рата, и т.н.

Делото по закона от Мисисипи ще се 
гледа през есента на тази година, като 
решението се очаква през пролетта на 
2022-а – няколко месеца преди междин-
ните избори, когато ще се реши кой ще 
контролира двете камари на американ-
ския Конгрес.

Изборите имат последствия – ако сте 
се чудили защо уж морално-консерва-
тивното, религиозно дясно, включващо 
толкова праведните евангелисти, масово 
подкрепиха Доналд Тръмп на изборите 
(човек с няколко развода, безброй изне-
вери, включително и с порно звезда, до-
като жена му го дарява със син), е точно 
това – единствената им ясна политическа 
цел – забрана на абортите и продължа-
ващ контрол върху жените, който църк-
вата във всичките й форми и разновид-
ности продължава вече векове. Голямата 
политическа цел на републиканците, кои-
то отказаха да разгледат в Сената канди-
датурата за съдия във Върховния съд на 
действащ президент, е винаги била една 
– мнозинство във Върховния съд, за да 
премахнат правото на аборт, разрешат 
неконтролируемия поток на пари в поли-
тиката и ограничат правата на имигран-
ти и други често маргинализирани гру-
пи. И разбира се, започването на войни, 
които да носят огромни печалби на кор-
поративните им спонсори от военнопро-
мишления комплекс. Уважаеми зрители, 
спите ли?

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

2021 г. в САЩ: На път  
да забранят абортите

https://www.mbglogistics.com/
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С
тотици български граждани 
подават заявления за гласу-
ване в САЩ и Канада. В Щати-
те техният брой до момента е 
667, сочи справка в платфор-

мата в помощ на българите в чужбина 
glasuvam.org. Те са на 71 места, като на 5 
от тях са събрани необходимият брой от 
40 желаещи за отваряне на избирателна 
секция за вота на 11 юли. 

Според изискванията на Изборния ко-
декс ЦИК откри „автоматични“ секции в 
САЩ на местата, където на последните 
избори е имало поне една избирател-
на секция, в която са гласували поне 100 
избиратели. Техният брой в Америка бе 
45, а със събраните заявления за нови 
секции цифрата се увеличава до 50. Но-
вите пет секции са в Сиатъл - Едмъндс, 
Вашингтон, където са събрани 61 заяв-
ления, Hyannis, Massachusetts, с 51 заяв-
ления, както и по още една в посолство-
то във Вашингтон и консулствата в Ню 
Йорк и Лос Анджелис. Още няколко мес-
та са напът да съберат скоро нужните 40 
заявления, стана ясно от данните в плат-
формата. Това са Питсбърг, Пенсилвания, 
с подадени 34 заявления до момента и 
Бъфало с 31 заявления.

15 юни е крайният срок
за подаване на заявления

В Канада броят на сънародниците ни, 
подали документа за гласуване, са 365. 
19 са местата със заявления, но само 4 
от тях са събрали нужния брой от над 40 
желаещи да гласуват. Автоматично от-
критите от ЦИК секции в страната са 13, 
а с новите четири техният брой нараства 
засега на 17. Местата с нови секции са 
Ванкувър, където са събрани 43 заявле-
ния, Монреал - Южен бряг – с 42, а също 
и по още една секция в посолството на 
България в Отава и в Генералното кон-
сулство на страната ни в Торонто.

Съвсем малко заявления делят още 
няколко места в Канада от откриването 
на секции. В Монреал 3 Гринфийлд парк 
до момента са подадени 36 заявления, 
Монреал 2 Кот де Неж – 35, Китченер – 
32, Уинипег – 32.

25 466 е общият брой на подадените 
заявления от българите в чужбина за от-
криване на допълнителни секции. Всич-
ки те са подадени онлайн. 17 891 е бро-
ят на заявленията, които са стигнали за 

избирателни секции, а 7575 не са участ-
вали във формирането на такива. До мо-
мента най-голям е броят на подадените 

заявления в Турция – 9454. На второ мяс-
то е Великобритания с 4982, следвана от 
Германия с 3629.

Стотици подадоха заявление  
за гласуване в САЩ и Канада

XБроят на секциите за изборите на 11 юли в Щатите достигна 50

Къде ще се гласува в САЩ  
може да видите тук >>

http://imgtrucking.com
https://bg-voice.com/стотици-подадоха-заявление-за-гласув/
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П
оне 242 ще са секциите в 
чужбина, в които ще има ма-
шинно гласуване на избори-
те на 11 юли. Това стана ясно 
на последното заседание на 

Централната избирателна комисия в по-
неделник. Според последните промени 
в Изборния кодекс не само в страната, 
но и в чужбина в секциите с над 300 из-
биратели да се гласува само с устрой-
ства. Поне 18 от тези 242 секции ще бъ-
дат открити в САЩ.

По отношение на транспортирането 
на машините за гласуване до секциите 
зад граница, ЦИК реши то да се извърши 
чрез дипломатическо карго от външно 
министерство.

Междувременно преди дни българи 
от Бостън сигнализираха ЦИК за възмо-
жен проблем при машинното гласуване 
в САЩ и Канада. Той се състои в напре-
жението на електрическата мрежа, кое-
то е различно от това в България.

Българите, подали сигнала, са част от 
мрежата на изборни доброволци, които 
помагат за организирането на избори-
те извън страната. Екипът им е изпратил 
писмо до фирмата „Сиела Норма“, пише 
в. „Сега“. В него са попитали дали устрой-
ствата ще могат

да работят 
на 120 волта

колкото е напрежението в голяма част от 
Северна и Южна Америка, по-специално в 
САЩ. От отговора, който са получили, не 
става ясно дали машините притежават та-
кава спецификация.

Членът на ЦИК Любомир Гаврилов, кой-
то съобщи пред колегите си за случая, по-
сочи, че се очаква в САЩ да има над 15 сек-
ции с машинно гласуване, а в Канада – над 
10. И изтъкна, че най-вероятно устрой-
ствата няма да могат да работят на мест-
ната електрическа мрежа и ще трябва да 
бъдат осигурени конвертори. Това означа-
ва, че трябва да се обсъди и дали въпрос-
ните конвертори да бъдат включени в об-
ществената поръчка за допълнителните 
машини, които ЦИК ще поръча за 11 юли. 
Колегите му обаче не показаха желание да 
дискутират въпроса и той остана висящ.

В понеделник ЦИК реши, че ще бъдат за-
купени общо още 1500 допълнителни ма-
шини за гласуване.

Обществената поръчка ще бъде обяве-
на за 1500 машини, но към договора с из-

пълнителя ще има опция за доставка на 
допълнителни 500 устройства.

„Сиела Норма“, която винаги досега е 
печелила поръчките за машини, още в 

края на април обяви по време на заседа-
ние на правната комисия на парламента, 
че за юли ще може да достави около 1500 
устройства.

Ще спъне ли елмрежата вота 
с машини в Северна Америка

XПоне 200 устройства за гласуване изпраща България в чужбинаXБроят на секциите за изборите на 11 юли в Щатите достигна 50
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ББР отказва достъп 
до кредитните досиета
Управителният съвет на Българ-

ската банка за развитие отказа 
да предостави информация за 

кредитните досиета на одитния ко-
митет, съобщи министърът на иконо-
миката Кирил Петков. Информацията 
за кредитните досиета е готова, няма 
да ви я дадем, цитира той отговора на 
банката. Петков каза още, че за него 
това е нарушение на закона и ще сезира БНБ. По никакъв начин дори одитният 
комитет, назначен от мен, няма достъп до тези досиета, а това е от голям общест-
вен интерес, защото банката е финансирана с нашите данъци, подчерта минис-
търът.

Кубрат Пулев прави партия 
дни преди изборите

Само два дни преди изборите ще 
основе партията си боксьор-
ът Кубрат Пулев. Учредително-

то събрание е насрочено за 9 юли в 
столичния хотел „Маринела“, а пар-
тията ще се казва „Велика България“. 
Още на 2 май е приета учредителна-
та покана за новата партия. Партията 
на Пулев няма да може да участва на 

парламентарните избори, но ще е регистрирана за президентските. Самият бок-
сьор обяви амбиции за поста на държавен глава.

България дарява на Македония 
50 000 дози ваксина
„Тези дни, както обяви президен-

тът на България, те ще напра-
вят приятелски жест и очаква-

ме следващата седмица да осъществим 
първата среща на граничния пункт“, 
каза премиерът на РС Македония Зоран 
Заев. Поводът е дарението от България 
на 50 000 дози ваксина, като в момента 
се уточняват подробностите с Червения 
кръст на България и на Северна Македония. Новината бе потвърдена и от минис-
търа на здравеопазването Венко Филипче.

Руските туристи тръгват 
към българските курорти

В момента до българското Черномо-
рие няма полети от Русия. Руската 
авиокомпания S7 отложи преди 10 

дни програмата си за 26 юни. По-рано тя 
прекрати полетите си за Бургас до края 
на май. До момента руската държава не 
позволяваше на гражданите си да идват 
в България. Страната ни не попадна в 
списъка на неприятелските държави на 

Русия, но реално продължаваше да има забрана за нас и за още 15 страни. Бъл-
гарското посолство и консулските служби вече издават визи на руснаците.

Ангел Кунчев: Рано е за сваляне 
на маските на закрито
Ако задържим 14 дни нивото на 

заболеваемост под 60 000 души, 
българските граждани могат да 

пътуват навсякъде по света. Това зая-
ви главният държавен инспектор Ан-
гел Кунчев. Към момента в страната има 
около 1,300 млн. имунизирани души, 
малко са, за да гарантираме, че няма да 
има нова епидемиологична вълна, обяс-
ни той. Към момента не се мисли за премахване на маските на закрито - почти 
няма страна в Европа, която да го е направила.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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С
лужбата за контрол на чуж-
дестранните активи на Ми-
нистерството на финансите 
на САЩ наложи санкции на 
шестима българи заради теж-

ка корупция. Двама от тях са бизнесме-
нът с над 10 обвинения, който се укрива 
в Дубай, Васил Божков и бившият депутат 
Делян Пеевски. Освен тях санкционира-
ни са и Илко Желязков - бивш заместник-
ръководител на българската Държавна 
агенция за технически операции и бивш 
служител на ДАНС, Александър Манолев 
– бивш зам.-министър, Петър Харалам-
пиев – бивш председател на Агенцията за 
българите в чужбина и Красимир Томов, 
неин бивш главен секретар.

Публичното оповестяване на санкции-
те е част от глобалната програма за санк-
ции по закона „Магнитски“, насочен сре-
щу „извършителите на тежки нарушения 
на човешките права и корупция в целия 
свят“.

Санкциите представляват

блокиране на активите
и правото на собственост на тримата, 
уличени в корупция българи на терито-
рията на САЩ. А също и забрана гражда-
ни на САЩ и постоянно пребиваващи там 
да извършват парични преводи към три-
мата, както и да им изпращат стоки и да 
извършват услуги.

„Тези действия са насочени срещу Ва-
сил Крумов Божков, изтъкнат български 
бизнесмен и олигарх; Делян Славчев Пе-
евски, бивш депутат; Илко Димитров Же-
лязков, бивш заместник-ръководител на 
българската Държавна агенция за тех-
нически операции, която бе назначе-
на в Националното бюро за контрол на 
специални разузнавателни средства“, се 
казва още в съобщението на Службата 
за контрол на чуждестранни активи към 
Министерството на финансите на САЩ.

Това е вторият случай, при който на 
български граждани се налага подоб-
на мярка след Андон Миталов, съдия от 
Специализирания наказателен съд, санк-
циониран в началото на февруари 2020 г. 
за „сериозна корупция“ от администра-
цията на президента Доналд Тръмп.

Особеното този път е, че Вашингтон 
обявява решението си по време на ман-
дат на служебно правителство, при от-
съствие на работещ парламент и 5 сед-
мици преди поредните предсрочни 
парламентарни избори.

„Тези санкции съвпадат с допълнител-
ни действия, взети от Държавния депар-
тамент, за да бъдат публично обозначени 
Пеевски и Желязков, както и други, спо-
ред Секция 7031(с) заради участието им 
в корупция“, се казва още в съобщението.

Санкционирани са и „мрежите“ на спо-
менатите трима българи, които обхващат 
64 организации.

„Днешното публично обявяване на 
санкции представлява

най-широко 
обхватното действие

на глобалния закон „Магнитски“, пред-
прието за един ден в историята на про-

грамата, насочено срещу 65 физически и 
юридически лица за техните значителни 
корупционни действия в България“, по-
сочва американското правителство.

Според съобщението обявените санк-
ции разкриват злоупотребите на Божков, 
Пеевски и Желязков с публични институ-
ции с цел лична печалба и прекъсва дос-
тъпа на тези лица и техните компании до 
финансовата система на САЩ.

Новината бе съобщена по време на по-
сещение в България на Пол Ахърн, и.д. 
помощник-секретар и първи заместник 
помощник секретар в Министерството 
на финансите на САЩ в департамента за 
борба с финансирането на тероризма и 
финансовите престъпления (TFFC). Той е 
в София и сред срещите му днес бе и тази 
с президента Румен Радев, а предишната 
му визита бе веднага след санкционира-
нето на Миталов миналата година.

В съобщението на правителството на 
САЩ Божков е представен като българ-
ски бизнесмен и олигарх, неколкократно 
подкупвал държавни служители. Прераз-
казва се историята от миналата година, 
когато Божков избяга в Дубай, а разслед-
ване на прокуратурата обърна внимание 
на случая с подкупа за ръководителя на 
Държавната комисия за хазарта - 10 хил. 
лв. на ден, за да не бъде отнет лицензът 
му.

„Делян Славчев Пеевски („Пеевски“) е 
олигарх, който преди това е бил българ-
ски народен представител и медиен маг-
нат и регулярно е участвал в корупция, 
като си е служил с търговия с влияние и 
подкупи, за да се защити от обществен 
контрол и за да упражнява контрол вър-
ху ключови институции и сектори в бъл-
гарското общество“, се казва още в съ-
общението. Там е описано как Пеевски е 
използвал Илко Желязков в схема за под-
купване на държавни служители

в замяна на информация 
и лоялност

„От 2019 г. е известно, че Желязков е 
предлагал подкупи на високопоставе-
ни държавни служители от българско-
то правителство, от които се е очаквало 
да предоставят информация на Желяз-
ков, която да бъде предавана на Пеев-

ски. В замяна Желязков е имал грижа-
та лицата, приели предложението му, да 
бъдат назначени на влиятелни длъжнос-
ти и е осигурявал месечен подкуп. Пеев-
ски и Желязков също така са разполага-

ли с длъжностно лице на ръководен пост, 
което през 2019 г. незаконно присвоява-
ло средства в тяхна полза“, пише още в 
съобщението, дошло от администрация-
та на Джо Байдън.

САЩ наказаха Пеевски и Божков 
заради тежка корупция
XОт администрацията на Байдън разказаха за схеми за подкупи на високопоставени държавници

Илко ЖелязковВасил БожковДелян Пеевски

https://www.serdikabg.com
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В
ече близо две седмици „българ-
ски Уотъргейт“ тресе държава-
та. На 20 май съпредседателят 
на ДСБ и бивш шеф на контра-
разузнаването ген. Атанас Ата-

насов обяви по БНР, че са подслушвани 
32-ма опозиционни политици от „Има та-
къв народ“ (ИТН), „Демократична Бълга-
рия“ (ДБ) и „Изправи се! Мутри вън!". По 
думите му на 12 от тях разговорите били 
прихващани от Дирекция „Вътрешна си-
гурност“ в МВР, 12 от ДАНС, а останалите 
8 - от ГДБОП.

Часове по-късно служебният минис-
тър на вътрешните работи Бойко Раш-
ков потвърди, че политици са били под-
слушвани от две служби – Държавната 
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) 
и Държавната агенция „Технически опе-
рации“ (ДАТО). Той заяви също, че е по-
лучил информация за унищожаване на 
документи в ДАНС. Ивайло Мирчев от 
„Демократична България“ пък уточни, че 
доказателствата са били унищожени чрез 
наводняване на хранилището, където се 
съхраняват данните за тях.

Подслушването се случило в дните пре-
ди парламентарните избори на 4 април, а 
сред подслушваните бил и

служебният премиер 
ген. Стефан Янев

В коментар Янев заяви, че проблемът с 
подслушванията е много сериозен.

„Той е част от един модел на насажда-
не на страх. Насаждане на контрол, нека 
да се огледаме около себе си и да преце-
ним колко популярна е фразата - това не е 
за по телефон. Всеки един обикновен чо-
век, ако не нарушава закона, ако работи 

в рамките на почтеността и законността, 
няма нужда от тази фраза. Категоричните 
факти могат да бъдат потвърдени в съда. 
Аз имам информация и чувам, и виждам 
това, което се изнася в медиите. Надявам 
се да не се превръщаме в страна в един 
бъдещ съдебен спор, така че ще се въз-
държа от информация, която имам. Ко-
гато фактите са неоспорими, когато има 
доказателства, когато мине съдебна фаза 
- тогава може да се коментира всичко“, от-

беляза служебният премиер.
Веднага след избухване на скандала 

11 представители на „Изправи се! Мутри 
вън!“, сред които Мая Манолова, Татяна 
Дончева и Армен Бабикян, внесоха заяв-
ления за проверка дали са били подслуш-
вани. Заявление е подал и бившият пре-
миер Иван Костов. Манолова се зарече, 
че в новия парламент ще бъде направе-
на анкетна комисия за проверка на скан-
дала. „Такова подслушване на опозицията 
може да е станало само със съгласието на 
Борисов. Ако има данни, че сме подслуш-
вани незаконно, ще очакваме отговорни-
те институции да предприемат действия 
спрямо лицата, които са го извършили, 
допуснали и разпоредили“, каза тя.

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави 
Трифонов пък поиска „веднага“ да бъдат 
повдигнати обвинения срещу замесените 
в скандала с подслушването на политици 
и да бъдат изправени пред съда.

По думите му скандалът е „чудовищен“ 
и може да се сравни с аферата „Уотър-
гейт“.

„Защото показва, че държавата не е 
била управлявана от Демокрацията, а от 

Български Уотъргейт 
тресе държавата
XПодслушвали ли са от ГЕРБ опозиционни политици?

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Сн.: Pixabay

https://www.emerald-apartments.net
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Български Уотъргейт 
тресе държавата

Мафията. Била е овладяна от мафиотски 
структури, които са използвали държава-
та за личните си интереси и не са се при-
теснявали въобще да използват силовите 
служби на държавата за личните си инте-
реси. По-голямо доказателство за това, 
че мафията си е имала държава - здраве 
му кажи!“, посочи Трифонов в личния си 
Facebook профил.

На 21 май Софийска градска прокура-
тура съобщи, че е възложила на Нацио-
налното бюро за контрол на специални-
те разузнавателни средства (НБКCРС) да 
провери дали са извършени

нарушения 
при прилагането на СРС-та

Отстраненият шеф на дирекция „Въ-
трешна сигурност“ към МВР Стефко Бан-
ков отрече да е разпореждал използване-
то на СРС-та спрямо политици.

„Към настоящия момент съм отстра-
нен от системата на МВР. Аз като дирек-
тор на дирекцията никога не съм разпо-
реждал никакви СРС-та по отношение на 
политици, кандидат-политици и свързани 
с политическата дейност. Дирекцията е 
осъществявала наблюдение върху служи-
тели на МВР, които са подпомагали тази 
дейност“.

За подобни разрешения отрече и Спе-
циализираният наказателен съд (СНС).

„По повод на отправени внушения в 
публичното пространство от представи-
тели на обединение „Демократична Бъл-
гария“ за това, че Специализираният 
наказателен съд (СНС) е издавал разре-
шения за прилагане на специални разуз-
навателни средства (СРС) спрямо полити-
чески ангажирани фигури, е извършена 

проверка в съдебните регистри. От нея е 
установено, че от СНС не е издавано раз-
решение за прилагане на СРС спрямо на-
стоящия министър-председател на Ре-
публика България, нито спрямо лица от 
политически формации, споменати в ме-
диите“, гласи позицията на съда.

От СНС допълват, че дейността по при-
лагане на закона за специалните разузна-
вателни средства се проверява ежегод-
но от Националното бюро за контрол на 
специалните разузнавателни средства. 
„До момента в докладите не са констати-
рани никакви нарушения в тази дейност. 
Неколкократно е посочвано, че „съдеб-
ният контрол върху исканията за прила-
гане и използване на СРС е значително 
завишен". И през настоящата година СНС 
ще изпълни законовите си задължения да 
представи пълната информация за осъ-
ществените правомощия по НПК и ЗСРС 
на Националното бюро за контрол на спе-
циалните разузнавателни средства“, за-
вършва позицията на съда.

От официалното съобщение на дър-
жавното обвинение пък става ясно, че 
проверка ще бъде извършена и в МВР, 
както и в ДАНС, но не и в ДАТО, която 
беше създадена като отделна агенция 
след скандалите с подслушването по вре-
мето на Цветан Цветанов в МВР.

Трябва да има бърза и независима про-
верка, заяви съпредседателят на „Демо-
кратична България“ Христо Иванов. Спо-
ред него поръчката за това следене

идва от бившия 
премиер Бойко Борисов

„Такава проверка може да се направи 
само по един-единствен начин – тя тряб-

ва да стане бързо. Защото проверката за 
това подадени ли са искания, унищожени 
ли са веществени доказателствени сред-
ства, какво става с архива? Нашата ин-
формация е, че се твърди, че архивът тук 
е бил наводнен. Имало ли е такова нещо? 
Тези проверки се правят за часове“, каза 
Иванов във видео, излъчено на живо във 
Facebook.

Скандалът с подслушването на опози-
ционни политици в мандата на кабинета 
„Борисов 3“ предизвика взаимни обвине-
ния между сегашната и предишната власт 
в използване на спецслужбите за полити-
чески цели.

„Груба манипулация и липса на дока-
зателства.“ Така от ГЕРБ коментираха об-
винението. „Отказваме да коментираме 
предизборни компромати. За нас това е 
спекулация, която цели скандал, който да 
отвлече общественото внимание“, заяви-
ха бившите управляващи.

„Служебното правителство съвсем оче-
видно се превръща в предизборен щаб 
на президента Радев и служи за негово-
то преизбиране“, заяви на брифинг Дани-
ел Митов.

„Атанасов има дълга история с компро-
матите“, каза пък Тома Биков. Бившият съ-
партиец на Атанасов в ДСБ Даниел Митов 
обяви и как навремето като бивш шеф на 
контраразузнаването и после лидер на 
ДСБ го карал да става говорител на „ак-
тивни мероприятия “.

„Преди всички избори Атанасов излиза 
и казва, че някой бил подслушван, а след 
като минат, всичко се забравя и нищо не 
се доказва. Убеден съм, че ще стане така. 
Служебното правителство сега е страна 
в кампанията по този начин, а не са само 
организатори. Шокирани сме, че служеб-
ният премиер излиза и казва, че има под-
слушвания, защото така е чул по медиите“, 
каза Биков.

Той също настоя за пълно разсекретя-
ване на документите по случая, ако таки-
ва съществуват: „Да покажат документи, 
имена, да потърсят отговорност, ако има 
незаконни действия“.

„Ако кандидат-президентът Румен Ра-
дев и предизборният му щаб в минис-
терствата наистина имаха данни за под-
слушване, досега да ги бяха разгласили. 
До последния детайл! Но понеже нямат, 
отново ще направят компромат като ми-
налото лято.

Клъцни-срежи
С клъцни-срежи ще изфабрикуват фал-

шив запис по модела „Костинброд“. И то 
в момент, в който да няма време да изо-
бличим лъжата“, пък коментира скандала 
бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко 
Борисов.

Борисов се обоснова и с това, че соче-
ните за подслушвани политици всеки ден 
са били на площада, „на сцената ние не ги 
закачахме, какво да чуеш различно“.

Според закона за специалните разузна-
вателни средства СРС се прилагат само на 
базата на издадено разрешение на съд. 
Ако вече е образувано досъдебно про-
изводство, разрешението от съда се иска 
от прокуратурата, която е образувала де-
лото. А ако няма образувано дело, ДАНС 
по свои оперативни данни и в рамките на 
своите задължения за опазване на нацио-
налната сигурност може да приложи СРС 
по свое усмотрение, но отново с разре-
шение на съд.

Подобен скандал обаче

не се случва в държавата 
за първи път

На 28 юли 2000 година избухна скан-
далът „Бръмбаргейт“. Тогава в дома на 
главния прокурор Никола Филчев бяха 
открити действащи подслушвателни ус-
тройства. Филчев заподозря, че нарежда-
нето за неговото подслушване е дошло от 
директора на НСС Атанас Атанасов, сега 
съпредседател на „Демократична Бълга-
рия“.

През 2015 година Софийски градски 
съд оправда бившия вътрешен министър 
Цветан Цветанов по делото за т.нар. кечъ-
ри - техниката за мобилно подслушване.

Разследването започна след сигнал 
от тогавашния лидер на БСП Сергей Ста-
нишев през пролетта на 2013 г. В него се 
твърдеше, че МВР е подслушвало неза-
конно политици и бизнесмени.

А по-късно избухна и скандалът „Чер-
вей“, заради който на година условно бе 
осъдена някогашната председателка на 
Софийския градски съд Владимира Янева. 
Тя беше обвинена за давани разрешения 
за използване на специални разузнава-
телни средства и за продължаване на екс-
плоатацията им, като това се е случвало 4 
пъти от есента на 2013 г. до март 2014 г.

Служебният премиер Стефан Янев. 

Първо съпредседателят на „Демократична 
България“ съобщи за скандала. 

Сн.: dsb.bg

Сн.: БТА
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Т
урски бизнесмен е уличен, че е 
прал пари от наркотрафик през 
банкова сметка в България. Тур-
чинът е бил обвинен за това от 
мафиотския бос Седат Пекер и 

сега е изправен пред наказателни обви-
нения в САЩ.

Според разследване на Американска-
та агенция за борба с наркотиците (DEA), 
една от схемите за прането на пари е 
осъществена чрез банкова сметка в Со-
фия, България.

Халил Фалиали е в бизнеса с луксоз-
ни хотели в провъзгласилата се за тур-
ска република Северен Кипър и бе обви-
нен в участие в международен трафик на 
наркотици във видеозаписа, публикуван 
от лидера на турската мафия Седат Пекер 
през месец май.

Във видео, публикувано в неделя, Пе-
кер обвини Фалиали, че е работил с Ер-
кам Йълдъръм, син на бившия премиер 
на Турция Бинали Йълдъръм, в транспор-
тиране на кокаин от Венецуела до Турция 
през Панама.

„Баща му вероятно не е знаел за неза-
конните му сделки“, каза Пекер. „Не вяр-
вам, че г-н Бинали е участвал в такава ор-
ганизация“, каза той.

Съдебните документи по продължа-

ващо наказателно дело в Съединените 
щати изглежда осигуряват поне частична

подкрепа 
за твърденията му

През март 2016 г., след петгодишно 
разследване от Американската агенция 

за борба с наркотиците (DEA), Фалиали 
и брат му Хюсню, както и техен съюз-
ник, наречен Юзгюн Демир, са обвинени 
от федералните прокурори за пране на 
пари, получени от международна схема 
за трафик на наркотици.

В клетвена декларация, представена в 

подкрепа на обвинителен акт срещу три-
ото, агент на DEA, участващ в разследва-
нето, казва, че информатори обясняват, 
че семейство Фалиали участва в упра-
влението на „мащабна организация за 
трафик на наркотици и оръжия“. Агентът 
също така пише, че за братята е „извест-
но, че са свързани с турската мафия“ и че 
информацията на техните източници съ-
ответства на собствените разследвания 
на DEA.

През май 2011 г. източник от DEA се е 
срещнал с братята Фалиали в Северен 
Кипър, когато Халил се похвалил, че е 
закупил лодка от САЩ за транспортира-
не на до 500 кг наркотици между приста-
нищата във Фамагуста, Кипър, и Мерсин, 
Турция.

Година по-късно същият източник зая-
ви, че е договорил доставката на 50 000 
долара за Фалиали в Лондон, твърдей-
ки, че това е от продажбата на кокаин в 
САЩ. Фалиали наредил на източника да 
се срещне с Демир, който по това време 
бил във Великобритания и можел да по-
могне за пране на парите в Аман, Йорда-
ния.

Турски бизнесмен прал пари 
от дрога в САЩ през България

XХалил Фалиали е в бизнеса с луксозни хотели в Северен Кипър

https://www.desplaineseyecare.com
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Б
ългарски служби са получили 
директива да бъдат в повише-
но внимание през изминалия 
уикенд, а причината е, че кра-
лят на сръбския ъндърграунд 

Сретен Йосич излезе от затвора за пър-
ви път от 12 години. Тъй като престоят 
на Йоца Амстердама, както е прякорът 
му, зад решетките започна след залавя-
не в София, публична тайна е, че той има 
зъб на някои български политици, сред 
които Бойко Борисов. Бившият българ-
ски премиер е признавал, че се страху-
ва от Йосич. Именно от съображения за 
сигурност службите продължават да сле-
дят дейността и движението му след тол-
кова време.

Йосич лежи в супер модерния затвор 
„Забела“ в град Пожаревац. Пътят от 
там до София е по-малко, отколкото от 
българската столица до Черноморие-
то, пише „България днес“. Заради добро 
поведение Йоца е бил награден с град-
ска отпуска и я е ползвал през уикен-
да. Сръбското издание „Курир“ разказва 
подробности за пускането на свобода на 
Йосич. Босът, който вече навърши 59 г., е 

бил посрещнат от жена си Вера и синове-
те му. Според свидетели той

не се е променил особено
Не е отслабнал или напълнял, прическа-
та му е същата, единствено леко е побе-
лял. Йоца Амстердама най-много се раз-

чувствал, когато видял внука си Андрей, 
който вече стана на година и половина. 
След уикенда Йосич се е прибрал обра-
тно зад решетките на „Забела“.

Йосич бе арестуван на 27 април 2009-а 
по подозрение за убийството на хърват-
ския журналист Иво Пуканич. След бли-

зо 1300 дни в ареста той беше оправдан. 
Заради задържането му сръбската дър-
жава вече му плати 11 млн. динара, а той 
я съди за обезщетение от още 60 мили-
она. Вместо да бъде освободен от арес-
та, Йоца Амстердама беше преместен от 
Централния затвор в Белград в „Забела“, 
за да излежи 15-годишна присъда за под-
буждане към убийство. По-късно със за-
кона за амнистията присъдата му е нама-
лена на 13 години и половина.

Българската връзка около Сретен Йо-
сич не е нова. Името му бе замесено в 
опит за убийството на доскорошния пре-
миер Бойко Борисов още през 2003-та, 
когато той беше главен секретар на МВР. 
Година по-рано сърбинът беше аресту-
ван в България, след което бе екстради-
ран по искане на нидерландското право-
съдие. Йосич многократно е пребивавал 
в България, а родното ВКР го следи още 
от 1995 година. При ареста му през 2009 
г. единият от иззетите джипове е с бъл-
гарска регистрация. Жена му Вера некол-
кократно е засичана в България, вклю-
чително и в компанията на вдовици на 
убити босове от групировката СИК.

Сретен Йосич на свобода, 
службите в България под тревога
XКралят на сръбския ъндърграунд има зъб на няколко български политици
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Х
ората, които закупуват оръ-
жие в САЩ, продължават да 
растат. Променя се и техният 
профил – те все по-често са 
и жени, и афроамериканци. 

Това се случва на фона на обявените 
мерки от президента Байдън за затягане 
на регулациите на притежаване на оръ-
жие, както и на неспиращите случаи на 
масови стрелби и убийства на общест-
вени места в страната.

Специалистите твърдят, че обичайно 
продажбите на оръжие нарастват в го-
дини на избори. Сега и коронавирусът 
ги увеличи допълнително. През 2020 г. 
те се покачват с 64% в сравнение с пре-
дходната. През март миналата година 
проверките за закупуване на оръжие за 
цялата страна за една седмица надхвър-
лят 1 милион, а тази пролет достигат 
още по-висок рекорд. Направена е про-
верка на досиетата на 1,2 милиона кан-
дидати за закупуване на оръжие.

Наблюденията показват, че закупу-
ват оръжие не само хора, които вече са 
имали или имат такова, но и хора, кои-
то никога не са притежавали. Данни на 

Университета Нортистърн в Бостън и 
на Изследователски център в Харвард 
показват, че около една пета от всички 
американци, които са закупили оръжия 
миналата година

го правят за първи път
Оръжия закупуват вече не предимно 

бели мъже, а и жени, афроамериканци 
и испаноговорящи. Според статистика-
та 39% от американските домакинства 

притежават оръжие.
Изследване на Чикагския университет 

показва с 32% нарастване притежание-
то на оръжие в сравнение с 2016 г. Пре-
обладаващото мнозинство от убийства-
та в САЩ са от оръжия.

За първите 3 месеца на годината в 37 
града убийствата са се повишили с 18% 
в сравнения със същия период на мина-
лата година. Исторически обаче наблю-
дателите твърдят, че все още данните са 

далеч от тези през 90-те години.
Правителството не проследява броя 

на продадените оръжия в САЩ. Дори да-
нните за проверка на досиетата не дават 
пълна картина, тъй като много продаж-
би са частни. Предполага се, че общият 
брой на оръжията е в диапазона до 400 
милиона, пише БНР.

В началото на април президентът Бай-
дън подписа 6 указа за затягане на пра-
вилата при купуване на оръжие.

Новите мерки включват по-строг кон-
трол върху самоделните оръжия или 
„оръжията призраци“, както често би-
ват наричани пистолетите и пушките, 
закупени на части и сглобени в домаш-
ни условия. Те нямат сериен идентифи-
кационен номер, с който да бъдат про-
следени.

Президентът предложи и ново изис-
кване за проверка на всяко лице, ре-
шило да закупи такова оръжие. Новите 
мерки също така предвиждат промени, 
които да разрешат на отделните щати 
по-лесно да приемат закони, ограни-
чаващи притежанието на огнестрелни 
оръжия.

Хората с оръжие – все повече 
жени и афроамериканци
X39% от американските домакинства притежават пистолет или пушка

http://imgtrucking.com
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М
асовата стрелба в Сан 
Хосе - жертвите са 10, 
сред тях и извършителят. 
Трагедията оставя след 
себе си девет опечалени 

семейства и множество неизвестни око-
ло мотивите за публичното убийство.

Инцидентът става рано сутринта око-
ло 6:45 часа в сряда по време на съ-
брание на синдиката на работещите в 
железопътните депа. Слънчевият кали-
форнийски град бързо е помрачен, след 
като 57-годишният служител на железо-
пътната система на Сан Хосе - VTA Сам 
Касиди влиза в две от сградите на депо-
то и открива огън по работниците

с няколко оръжия
Веднага след пристигането на полици-

ята Касиди се самоубива.
Разследване показа, че стрелецът ра-

боти в депото от 2012 г., като в рамките 
на едно десетилетие той казва на бивша-
та си съпруга, че има намерение да убие 
колеги на работното си място. 

Депото обслужва окръг с над 1 мили-
он жители в сърцето на Силициевата до-
лина.

Денят на Сам Касиди започва с това, 
че рано сутринта подпалва собствения 
си дом. Той слага на готварската си печка 
тенджера, пълна с боеприпаси и още за-
палителни материали. Включва я и така 
подпалва имота, в който живее. При пре-
търсване на опожарената му къща са от-
крити множество кутии с бензин, 17 кок-

тейла Молотов, 12 огнестрелни оръжия 
и около 22 000 патрона.

В шкафчето на стрелеца в двора на 
транспортния възел също са намерени 
материали за бомби, детонаторни шну-
рове и експлозиви.

Какво знаем за убитите
Пол Делакруз (42 г.); Тайтебджеп Синх 

(36 г.); Адриан Балеза (29 г.); Хосе Ернан-
дес (35 г.); Тимъти Рамо (49 г.); Михаил 
Рудометрин (40 г.); Абдулвахаб Алагман-
дан (63 г.); Ларс Лейн (63 г.) и Алекс Фрич 
(49 г.).

Тайтебджеп Синх е женен, с две деца 
- едното на годинка, а другото на три го-
дини. Той е първият, който се опитва да 
предупреди колегите си, че има стре-
лец в сградата. Роднините му разказват, 
че Тайтебджеп обикаля из цялата сграда, 
за да предупреждава колегите си, след 
което е застрелян. 

36-годишният Тайтебджеп се премест-
ва от Индия в САЩ със семейството си 

и започва да 
учи в колеж. 
След завърш-
ването си за-
почва да ра-
боти във VTA. 
Семейството 
му казва, че 
той много е 
обичал рабо-
тата си. Тай-
тебджеп за-
почва работа 
за VTA през 

2014 г. като стажант, след което е пови-
шен.

Пол Делакруз започва работа във VTA 
през 2002 г. като стажант. Малко след 
това той бързо е повишен и заема някол-

ко ръководни позиции. Женен е, с дете. 
Съпругата му Никол Ямада публикува из-
явление след смъртта му, в което се по-
сочва, че Пол е бил пълен с

любов, шеги 
и енергия за живот

Хосе Ернандес започва работа за VTA 
през 2012 г. като транзитен механик, а 
по-късно става електротехник и меха-
ник на подстанция.

Бившата му съпруга Сара Рейлин го 
описва като най-спокойния и стойнос-
тен човек. Двамата са женени 11 години 
до миналия август. 

Майкъл Рудометрин започва рабо-
та за VTA през 2013 г. като механик. По-
късно той става електромеханик, а след 
това и надземен работник.

Така, само в рамките на няколко часа, 
действията на един човек оставят след 
себе си опустошителна диря в живота на 
толкова много невинни семейства. 

Мотивите все още остават неразкри-
ти, но властите отдават гнева на Каси-
ди на натрупаното му недоволство като 
служител на VTA.

Жертви и ранени и във Флорида
Още една масова стрелба в последни-

те дни завърши с убити и ранени. В не-
деля два души бяха убити, а над 20 ра-
нени.

Убийството стана в банкетна зала в 
Хиалеа, Флорида, където местен рапър 
празнуваше рождения си ден.

Според полицията, стрелбата е из-
вършена от трима въоръжени, и вероят-

но става дума за „продължаващо съпер-
ничество“ между враждуващи групи.

Стрелците са чакали пред банкетната 
зала 40 минути и след това са открили 
огън по враговете си, които са си тръг-
вали в този момент. Някои от атакувани-
те мъже са отвърнали на огъня.

На мястото са намерени над 100 гил-
зи.

Масовата стрелба в Сан Хосе –  
кой е убиецът и кои са жертвите

XКървава трагедия остави девет разбити семейства и много неизвестни

Убиецът Сам Касиди и мястото на трагедията.

Жертвите на масовата стрелба.

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990
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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.

US ТЕЛЕГРАФ
Байдън обеща да притисне  
Путин за правата на човека
Джо Байдън заяви в неделя, че ще 

притисне руския президент Вла-
димир Путин да зачита човешките 

права, когато двамата лидери се срещ-
нат по-късно този месец. „Срещам се с 
президента Путин след няколко седми-
ци в Женева и ще дам да се разбере, че 
няма да останем настрана и да му позво-
лим да злоупотреби с тези права“, каза 
Байдън, говорейки в Делауеър в речта 
си в чест на празника на Деня в памет на загиналите във войните. От офиса на 
ООН в Женева заявиха, че са готови да предоставят форум за срещата на върха 
Русия-САЩ, ако такова искане дойде.

Помпео: Ухан провежда тайни 
военни експерименти

Бившият държавен секретар на 
САЩ Майк Помпео заяви, че в Ин-
ститута по вирусология в Ухан се 

провеждат тайни военни експеримен-
ти и изследвания. От началото на пан-
демията Помпео твърди, че коронави-
русът е изтекъл от лаборатория в Ухан. 
Изявлението на Помпео идва няколко 
дни след като Джо Байдън разпореди 

разузнаването да определи произхода на COVID-19 в рамките на 90 дни. „Със си-
гурност мога да кажа, че знаем, че хора от лабораторията са си сътрудничили с 
армията“, каза Помпео.

Малък самолет кацна аварийно  
на магистрала в LA
Малък самолет кацна аварийно 

на натоварена магистрала в Лос 
Анджелис, Калифорния в поне-

делник. Приземяването е било успеш-
но и без инциденти.  Властите съобщиха, 
че самолетът е излетял към 19:00 часа 
местно време близо до Лос Анджелис. 
На борда е бил само пилотът и няма по-
страдали. Все още не е ясно защо само-
летът е кацнал аварийно.

Заради шпионаж: Меркел и Макрон 
искат обяснение от САЩ

Френският президент Еманюел 
Макрон и Ангела Меркел призо-
ваха САЩ и Дания да дадат обяс-

нения за обвиненията в шпиониране на 
някои високопоставени лица, включи-
телно на германската канцлерка. „Ако 
информацията е точна, това не е прием-
ливо между съюзници“, а „още по-малко 

между съюзници и европейски партньори“, заяви Макрон след края на съвмест-
ното френско-германско правителствено заседание.

Франция ще изпрати в САЩ 
нова Статуя на свободата
Франция ще изпрати на САЩ нова 

Статуя на свободата на 7 юни. 
Статуята ще пристигне в Ню 

Йорк на 4 юли, Деня на независимостта 
на САЩ, и представлява историческите 
връзки между Франция и САЩ. Статуя-
та ще бъде много по-малка от голямата 
си сестра, достигайки 2,83 метра. Стату-
ята на свободата, която днес може да се 
види край бреговете на Ню Йорк, е подарък от Франция от XIX век в чест на пър-
вия век на независимостта на САЩ. „Искахме да се свържем отново с тази френ-
ско-американска история“, каза френският посланик в САЩ Филип Етиен.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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М
нозинството от хората 
в САЩ са притеснени от 
инфлацията, сочи ско-
рошно проучване. То е 
проведено от СіvісЅсіеn-

се и е обхванало пoчти 3 xил. дyши. Да-
нните от него показват, че мaлкo нaд 
77% oт житeлитe нa Щатите ca пpитecнe-
ни в eднa или дpyгa cтeпeн oтнocнo ид-
вaщaтa инфлaция, пише Zеrо Неdgе. 
Пpичинaтa е най-вече в изcтpeлвaнeтo 
нa цeнитe нa финaнcoвитe aктиви и нa 
eжeднeвнитe cтoки.

Haй-гoлям дял oт анкетираните - 42%, 
ca пocoчили, чe ca „мнoгo paзтpeвoжe-
ни“, тe ca cлeдвaни oт 35% „paзтpeвoжe-
ни“, 6% „нe cъм cигypeн“ и 17% „нe ce 
пpитecнявaм зa инфлaциятa“.

Paзбивкaтa пo възpacтoви гpyпи 
пoкaзвa, чe нaй-oбeзпoкoeни oтнocнo 
cлyчвaщoтo ce пo oтнoшeниe нa пapич-
нoтo пpeдлaгaнe ca млaдитe - 52% oт 
възpacтoвaтa гpyпa 18-24 гoдини, cлeд-
вaни oт 50% oт 25-34-гoдишнитe, 48% oт 
35-54-гoдишнитe и 37% - oт xopaтa нaд 
55 гoдини.

„Ecтecтвeнo xopaтa, кoитo paбoтят 
пo-мaлкo вpeмe или ca c peдyциpa-
ни зaплaти зapaди пaндeмиятa, ca нaй-

чyвcтвитeлни пo oтнoшeниe нa инфлa-
циятa и нa oбщитe paзxoди нa цeнaтa нa 
живoт“, изтъквaт изcлeдoвaтeлитe. „Aкo 
ви e

тpyднo дa cвъpжeтe 
двaтa кpaя

пpeдcтaвeтe cи кoлкo щe ви e тpyднo, 
кoгaтo инфлaциятa дeйcтвитeлнo зaпoч-
нe дa ce yceщa.“

Според гуверньора на Федералния 
резерв Джером Пауъл обаче, макар и да 
се ускори, инфлацията бързо ще се ус-
покои.

„Очакваме, че инфлацията през тази 
година ще се ускори. Първо заради така 
наречения базов ефект. Много ниски-
те стойности от март и април миналата 
година отпадат от изчисленията за по-
следните 12 месеца, което изкуствено я 
ускорява, но този ефект отминава бър-
зо“, каза той, цитиран от Bloomberg.

Според него е възможно при отваря-
нето на икономиката и продължаваща-
та ваксинация да има ръст в разходите, 
което да доведе до недостиг в иконо-
миката, а оттам и до възходящ натиск 

върху цените. „Най-благоприятният сце-
нарий според нас е, че ефектът върху 
инфлацията няма да е нито прекалено 
голям, нито устойчив“, каза още Пауъл.

Причината според него отчасти е в 

това, че живеем във време на силен на-
тиск върху инфлацията по целия свят, и 
то от 25 години. „И не смятаме, че едно-
кратен скок в разходите, водещ до уве-
личение на цените, ще го промени“.

XНай-големи са страховете сред младите, сочи проучване

Хората в САЩ притеснени 
за инфлация. Има ли защо?

http://www.prospectlicensing.com/
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Р
епубликанците са твърдо ре-
шени да саботират изборната 
реформа в САЩ, за да могат да 
запазят влиянието на милиар-
дерите във финансирането на 

партиите и определянето на политиката 
в страната.

Това става ясно от статия на New 
Yorker. В нея е разказано, че списани-
ето разполага с вътрешна информа-
ция - запис от вътрешнопартийна кон-
ференция на Републиканската партия 
от януари. Тогава партията се събира с 
най-големите си и в същото време най-
тясно обвързани спонсори. И е ужасена 
колко популярни сред тях са планове-
те за изборни реформи на демократи-
те, се разбира от информацията. Става 
дума за

правото на гласуване
което се предлага да бъде достъпно за 
повече хора, както и промени в прави-
лата за финансиранията на предизбор-
ните кампании.

Публично републиканците заклей-
миха амбициозния законопроект за ре-

формите като непопулярен партиен 
трик. По време на спорното изслушва-
не на комисията в Сената преди няколко 
дни сенаторът Тед Круз от Тексас отхвър-
ли предложението, което има за цел да 
разшири правата на глас и да ограничи 
влиянието на парите в политиката, като 
„нагло и безсрамно заграбване на власт-
та от демократите“.

Но зад затворени врати републикан-
ците говорят по различен начин за за-

конодателството, което е известно също 
като Резолюция 1 на Камарата. Те при-
знават, че по-малко известните разпо-
редби в законопроекта, ограничаващи 
разходите за тайни кампании, са изклю-
чително популярни в целия политиче-
ски спектър. Насаме те признават, че 
собствените им социологически проуч-
вания показват, че нито едно послание, 
което могат да измислят, ефективно не 
противодейства на аргумента, че мили-

ардерите трябва да бъдат възпрепят-
ствани да купуват избори.

С огромен ужас републиканците от-
криват помежду си, че за съжаление 
дори техните консервативни избирате-
ли не искат милиардерите

да могат да си 
купуват политиката

И че огромна кампания от лъжи няма 
да бъде достатъчна, за да разстрои об-
щественото мнение. Оттук и решението: 
Трябва по някакъв начин да убият ре-
формата в Сената, пише „Инвестор“.

Предложеното законодателство е оп-
исано от Times като „най-същественото 
разширяване на избирателните права 
от половин век“. То би променило начи-
на, по който американците гласуват, като 
наложи автоматична национална регис-
трация на гласоподавателите, разширя-
ване на възможността за гласуване по 
пощата и прехвърляне на обсъждания 
от десетилетия проект за преместване 
на контрола над определящите броене-
то области от политическите партии към 
безпартийни експерти.

Срещу изборната реформа:  
Как републиканците бранят парите си
XПартията на Тръмп саботира ограничаването на влиянието на финансите в политиката

Тед Круз и сенаторите републиканци Джош Хоули и Май Лий. 
Сн.: БТА
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Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова

Адаптивност, отговорност, самос-
тоятелност... Кои са качествата на 
успешните предприемачи и как 

онези, които имат свой бизнес, могат да 
го развият. Ето няколко тайни за успеш-
ните предприемачи:

Bиждaт 
възмoжнocтитe

Пo дeфиниция пpeдпpиeмaчитe ca 
xopa, кoитo знaят кaк дa идeнтифициpaт 
пoтpeбнocтитe нa клиeнтитe и дa oт-
гoвopят нa тяx. Зa цeлтa тe ce фoкycиpaт 
въpxy cвoбoднитe ниши и възмoжнocти-
тe зa тъpceнe и нaмиpaнe нa peшeния.

Любoпитcтвoтo e кaчecтвo, кoeтo 
e пoлeзнo в тoвa нaчинaниe. He ce 
cтpaxyвaйтe дa зaдaвaтe въпpocи и дa 
aнaлизиpaтe тpyднocтитe, c кoитo ce 
cблъcквaт вaшитe кoлeги и клиeнти. Cъ-
биpaнeтo нa инфopмaция щe ви пoмoгнe 
дa идeнтифициpaтe пpoблeмитe и дa 
нaмepитe cвoи coбcтвeни peшeния.

Дeйcтвaт 
бъpзo

Уcпeшнитe пpeдпpиeмaчи ce oпитвaт 
дa нaмepят възмoжнocти и дa нaпpa-
вят cвoи coбcтвeни кopeкции възмoжнo 
нaй-бъpзo. Имa двa eтaпa в тъpceнeтo нa 
peшeния.

Ocъзнaйтe пpoблeмa. B cъщoтo вpeмe 
нe тpябвa дa ce кoнцeнтpиpaтe въpxy 
нeгaтивнитe acпeкти нa cитyaциятa.

Cъcpeдoтoчeтe ce въpxy peшeниeтo. 
Tвopчecкият пoдxoд ви пoзвoлявa дa 
пpeдпpиeмeтe cтъпки зa пpoмянa нa cи-
тyaциятa.

Учaт ce бъpзo 
нa нoви нeщa

Koгaтo oтгoвapятe зa yпpaвлeниeтo 
нa вcички пpoцecи нa кoмпaниятa, тpяб-
вa дa мoжeтe бъpзo дa пpидoбиeтe нoви 
yмeния. Зa дa нaпpaвитe тoвa, тpябвa дa 
paзбepeтe възмoжнocтитe cи.

Haпpaвeтe тecт, зa дa oцeнитe знaни-
ятa cи.

Aнaлизиpaйтe cвoитe cилни и cлaби 
cтpaни. Зa дa paзшиpитe cъщecтвyвaщия 
cи нaбop oт yмeния и знaния, oбъpнeтe 
внимaниe нa oбpaзoвaтeлни кypcoвe, 
книги, мeнтopи.

Cъcpeдoтoчeтe ce въpxy oблacти, 
кoитo щe ви пoмoгнaт дa ycпeeтe в 
кapиepaтa cи.

Oбгpaдeтe ce c paзлични xopa, кoитo 
мoгaт дa cпoдeлят cвoя oпит c вac.

Mиcлят 
дaлнoвиднo

Уcпeшнитe пpeдпpиeмaчи ce 
фoкycиpaт въpxy пepcпeктивитe, a 
нe въpxy минaлитe нeycпexи. Aнaли-
зиpaнeтo нa вaшия път и cpaвнявaнeтo 
c ycпeшнитe бизнecмeни пoнякoгa мoжe 
дa бъдe пoлeзнo, нo aдaптиpaнeтo в 
бъpзo пpoмeнящaтa ce бизнec cpeдa 

изиcквa дa глeдaтe нaпpeд и дa тъpcитe 
нoви възмoжнocти зa пocтигaнe нa вa-
шитe цeли.

Изпoлзвaйтe тoзи пoдxoд в 
пpoфecиoнaлния cи живoт. He гyбeтe 
вpeмe c нeycпexитe. Oтдeлeтe вpeмeтo 
cи зa пepcпeктивитe нa личния ви и 
пpoфecиoнaлeн pacтeж. Kaквo щe пpa-
виш cлeд тpи гoдини? Kaкви yмeния ca 
ви нeoбxoдими? Kaк дa ги paзвиeм? Toвa 
ca вaжнитe въпpocи, кoитo тpябвa дa cи 
зaдaвaтe вceки дeн.

Пoмaгaт 
нa дpyгитe

Ocигypeтe пoдкpeпa и пapтньopcтвa, 
кoгaтo e възмoжнo. Уcпeшнитe кoмпa-
нии пpaвят вcичкo възмoжнo зa cвoи-
тe клиeнти, a ocнoвaтeлитe им paзвивaт 
бизнeca cи чpeз изгpaждaнe нa взaи-
мooтнoшeния. Haмepeтe възмoжнocти 
дa пoмoгнeтe нa дpyги, кoeтo нe oтнeмa 

мнoгo вpeмe и pecypcи. Щe ce yтвъp-
дитe кaтo нaдeждeн пapтньop и дoбъp 
чoвeк. Toвa e бeзцeннa инвecтиция зa 
бъдeщeтo, тъй кaтo мoжeтe дa paзчитaтe 
нa пoдкpeпa, кoгaтo e нeoбxoдимo.

Пoeмaт 
oтгoвopнocт

Пpeдпpиeмaчът e oтгoвopeн зa вcичкo: 
cлyжитeли, пpoизвoдcтвo, бизнec oпepa-
ции, финaнcи. Изгpaждaтe дoвepиeтo нa 
xopaтa oкoлo вac, кoгaтo нe ce cтpaxyвaтe 
дa пoeмeтe oтгoвopнocт. Toвa oбик-
нoвeнo ce пpaви oт xopa, кoитo ce пpи-
дъpжaт към cвoитe цeннocти.

Пpeди дa cи пocтaвитe цeл зa 
пpoфecиoнaлнo изpacтвaнe, тpябвa 
дa зaдaдeтe пpиopитeтитe cи пpaвил-
нo. Taкa зaпoчвaтe дa yпpaвлявaтe жи-
вoтa cи. Ocъзнaйтe cвoитe цeннocти и 
пoтpeбнocти и paбoтeтe въpxy тяx eжeд-
нeвнo.

Как се става успешен 
предприемач: 6 прости правила 
XКои са качествата и как могат да бъдат развити – ето няколко отговора
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https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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К
упуването на жилище е сред 
най-важните инвестиции, кои-
то човек прави през живота 
си. И независимо от това къде 
по света се намира, какво жи-

лище иска и колко пари е готов да даде 
за него, има универсални правила, които 
трябва да се спазват, за да може проце-
сът да приключи по най-добрия възмо-
жен начин.

За съжаление не са малко случаи-
те, в които в стремежа си да се сдобият 
с мечтания дом, купувачите взимат при-
бързано решение, отказват оглед на ат-
рактивно жилище, разочаровани от не-
приемливото отношение на натрапчив 
брокер.

Ето на какво бъдещите купувачи тряб-
ва да обърнат внимание според Снежа-
на Стойчева, която има над 10-годишен 
опит в проследяването на пазара на имо-
ти:

Формулиране 
на ясен бюджет

Във всички случаи първото нещо, кое-
то трябва да направите, е добре да пре-
цените бюджета си, като предвидите 
таксите, данъците, сумата за евентуален 
ремонт и комисионите. За целта най-до-
брият вариант е да разполагате с 60-70% 
от необходимата сума. Да закупите меч-
тания си дом със 100% кредит не е добра 
идея, освен в случаите, когато месечната 
вноска е по-малка от наема, който пла-
щате в момента, или на наем, който бихте 
получавали от този имот.

В търсене на мечтания дом
Ако купувате жилище за лични нужди, 

е добре да съобразите типа имот с не-
обходимите ви удобства и изисквания, 
които имате към момента, като същевре-
менно с това предвидите и евентуалните 
промени, които биха настъпили в близ-
ките 3 години. Това включва семейно по-
ложение, разстояние до работа, близост 
до спортни обекти, магазини за бързооб-
оротни стоки, интереси и др.

В случай, че на по-късен етап планира-
те да продадете имота, би било добре да 
се ориентирате в търсенето на имот с по-
тенциал на локацията, с по-голяма площ, 
тераса/двор, с остатъчна годност на сгра-
дата над 20 години.

Имот с инвестиционна цел
Ако купувате жилище с инвестицион-

на цел - за отдаване под наем, важно е 
да определите типа наематели, които ще 
търсите. Това до голяма степен ще ви по-
могне да определите желаната квадрату-
ра, местоположение, удобства и качест-
во на строителството. Също така, цените 

на имотите растат, но не на всички. Избе-
рете такъв, който ще държи цената си и 
след 3 години.

Огледи по всяко време
Имайте предвид, че при избор на жи-

лище голяма роля играе атмосферата и 
усещането, което ще изпитате още с пър-
вата направена крачка в него. За да раз-
берете дали това е „вашето място“ обаче, 
трябва да се направи оглед. Съветът ми 
е да не пропускате възможности за раз-
глеждане на атрактивни и не толкова ат-

рактивни предложения, тъй като илю-
стративните снимки могат да ви заблудят 
– за добро или лошо, казва Стойчева 
пред „Инвестор“. Правете огледи дори 
когато имотът не отговаря на всичките ви 
изисквания, тъй като съществуват и при-
емливи, поправими компромиси.

Питайте, търсете 
и ангажирайте брокера си

В случай, че за търсенето на „правил-
ното място“ сте избрали да получите по-
мощ от брокер на недвижими имоти, е 

много е важно да знаете, че повечето 
брокери предпочитат да работят с про-
давачи, а не с купувачи. С първите сдел-
ката е по-сигурна, защото продавачите 
са по-мотивирани. Купувачите често мо-
гат да отлагат покупката, обстоятелствата 
могат да се променят и др. За да ангажи-
рате брокера, сключете договор с ясен, 
кратък срок и конкретни параметри. Из-
исквайте периодично да ви изпращат 
оферти по определените от вас изисква-
ния - със снимки, видео, виртуален оглед 
и подробно описание.

Как да си купим жилище: 
Няколко важни стъпки
XТе ще ви помогнат да не вземете прибързано решение

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Разширяват Суецкия канал 
след драмата с „Ever Given“

През март световната търговия 
беше хвърлена в хаос от кон-
тейнеровоза „Ever Given“, кой-

то заседна в Суецкия канал в Египет, 
нарушавайки световните вериги за 
доставки. За да не се повтори това, в 
средата на май Управлението на Су-
ецкия канал (SCA) обяви, че е започ-
нало драгиране, за да разшири и задълбочи южната част на канала, където „Ever 
Given“ заседна. Проектът включва и разширяване на втората лента в близост до 
Горещото горчиво езеро.

Перу с най-много смъртни 
случаи от COVID-19 в света

Перу публикува нови данни за епи-
демията от коронавирус в страна-
та, като ревизира броя на жерт-

вите от COVID-19 от 69 000 на 180 000. 
Това я прави страната с най-голям брой 
смъртни случаи на глава от населението 
в света. Данните съобщи премиерът Ви-
олета Бермудез. Той заяви, че броят на 
загиналите вече е 180 764, докато спо-

ред предишни данни 69 342 перуанци са загинали в пандемията.

Въоръжени нападнаха и 
отвлякоха 200 деца в Нигерия
Група въоръжени мъже нападна-

ха интернат в Западна Нигерия, 
Тегина, щата Нигер, и отвлякоха 

200 ученици. Според информация от 
местните жители, в резултат на напа-
дението няма данни за жертви или 
ранени. Държавен служител от Нигер 
потвърди атаката срещу училището 
и отвличането на ученици. Той оба-
че отказа да посочи броя им. Атаките 
срещу училища с цел залавяне на студенти и ученици за откуп стават все по-чес-
ти в Нигерия през последните месеци.

Китайските власти позволиха 
трето дете на семействата

Китай облекчи политиката си за се-
мейно планиране, за да позволи 
на двойките да имат три деца, след 

като преброяването показа, че насе-
лението му бързо застарява. В продъл-
жение на почти 40 г. Китай прилагаше 
„политика за едно дете“ - една от най-
строгите разпоредби за семейно пла-
ниране в света - която беше облекчена 

през 2016 г. за „политика за две деца“ поради широко разпространените опасе-
ния за застаряваща работна сила и икономическата стагнация. Ражданията се 
сринаха до рекордно ниско ниво от 12 млн. през 2020 г.

Кафява мечка нападна  
и нарани жена в Испания
75-годишна жена е ранена в об-

щина Кангас дел Нарча, в ав-
тономната област Астурия, 

след като беше нападната от кафява 
мечка по време на разходка на семей-
ство между градовете Сонанде и Ямедо. 
Пред медицинските служби жената съ-
общила, че голяма мечка излязла от ка-
навката на пътя, изправила се на задни-
те си крака и й нанесла няколко удара. Жената е със счупен таз и рани по лицето. 
След инцидента мечката, голям възрастен екземпляр, бързо се отдалечила, а же-
ната е прехвърлена в болница без опасност за живота й.

https://www.krilchev.com/
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Customer Service 1-877-338-1545

Русия 4¢

8¢
мобилни

Израел 2¢

4¢
мобилни

Украйна15¢

13¢
мобилниЛитва 6¢

9¢
мобилни

Klausau.com

• Без такса за свързване
• Заплащане до секунда
• Опция за автоматично 
   пълнене
• Огромни спестявания
• Чиста връзка

при положение че искате да ползвате услугата, 
трябва да се обадите на 

универсалния callback номер  888-383-8974,
и системата ще ви се обади (за по-малко от 45 сек.) 
да ви даде нужните инструкции  и свръзка.

За да използвате услугата, трябва да се регистрирате и да създадете акаунт  в www.Klausau.com.
Регистрирайте се безплатно и плащайте само за времето, през което говорите. Може да се регистрирайте  онлайн или да ни се обадите на телефон.

само за 5 цента на минута 
(стационарни)

и 9 цента на минута
(мобилни)

Говорете 
с България

www.klausau.com
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Н
ай-силният българин про-
дължава да изумява света с 
невероятните постижения 
на тялото и на волята си. 
Полицаят от Пловдив Ма-

риян Димитров тегли в продължение 
на една минута 84-тонен локомотив по 
релси и така направи заявка за рекорд 
на Гинес.

Мариян не само премести локомоти-
ва с името „Симеон Велики“, но и го из-
тегли на 20 метра с невероятна воля и 
изчерпани до краен предел физически 
сили.

Постижението му 
е документирано

и предстои да бъде разгледано от офи-
циален представител на справочника за 
световни рекорди, съобщи БНТ.

„Не можех да дишам вече, задушавах 
се. Омекнах, исках да стана, обаче... не 
мога да стана“, сподели Димитров.

За да може Мариян да проведе опи-
та си, от БДЖ взели специално разреше-
ние и заварили метална стълба между 
релсите.

Локомотивът, който 32-годишният 

мъж успя да изтегли в единствения си 
опит, е най-нов модел локомотив, за 
който се знаело, че е 83 тона. Това обаче 
ще бъде коригирано, защото машината 
тежи повече.

„С документ от 
БДЖ, точно спе-
циално за тази ма-
шина, с нейните 
си характеристи-
ки ще се види, че е 
един тон отгоре“, 
добави полицаят.

В момента Ма-
риян Димитров 
е единственият 
българин, които 
се състезава в из-
питанията на най-
силните мъже на планетата, известни 
като „Strong man". И вече прави плано-
ве да опита

да тегли с мускули 
два локомотива

закачени един за друг.
Преди тегленето на локомотива, той 

има и други постижения. Преди две го-
дини Мариян успя да издърпа 16-тонен 
автобус, а преди това да вдигне 135-ки-
лограмов дъмпел с една ръка. Той успя 
и да се разходи с 650-килограмова ко-
билица четири 
метра. Мариян 
направи фурор в 
шоуто „България 
търси талант“ и 
прикова погле-
дите към себе си. 
Тежкоатлетът за-
писа постижения-
та си на паркинга 
до залата, където 
се снима риалити 
предаването, тъй 
като на сцената 
няма как да се де-

монстрират изумителните му умения.
„С 500-килограмова кобилица спо-

койно се разхождам около 20 метра, но 
със 700 вече получих проблеми в гър-
ба. 135-килограмовия дъмпел го вди-
гнах два пъти с ръка, защото при пър-
вия път не беше достатъчно изпъната 
ръката. Тренирам от 5-годишен, още 
оттогава е тази мания към спорта и те-
жестите“, сподели тогава състезателят, 
който няма конкуренция в България и 
на Балканите.

„В Румъния и други държави започ-
ват да не ме канят, защото съм силен и 
ще ги победя. Балкански шампион съм. 
Участвал съм в 11 световни и 7 европей-
ски състезания. Не съм успявал да пе-
челя досега, имам шесто място на све-
товно“, добави още 140-килограмовият 
атлет.

Мариян набляга на участията в чуж-
дестранни надпревари. „В България съм

републикански шампион
Спортът в България за съжаление не 

се развива като в Русия, Англия и дори 
Индия, където имат федерации и орга-
низират множество надпревари. В Бъл-
гария парични награди няма, а рис-
ковете от контузии са много големи“, 
сподели тогава разочарованието си от 

липсата на развитие на състезанието 
„Най-силен мъж“ в България.

Мариян сам осигурява финансиране-
то на подготовката и участието си в раз-
лични състезания. „Нямам спонсори и е 
много трудно. Където мога да си го поз-
воля, отивам, но в Индия и Сингапур, за 
които имах покана, не успях, защото е 
много скъпо. В САЩ бях на състезание, 
като само там еднократно имах спонсор 
срещу реклама от моя страна и се полу-
чи много зрелищно“, разказва още най-
коравият наш сънародник.

За Гинес: Най-силният българин 
издърпа 84-тонен локомотив

XСънародникът ни е бил на състезания по целия свят, включително и в САЩ

Сн.: Plovdiv24

Сн.: БНТ

Сн.: БНТ



2 - 8 юни 2021 г. 23

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

К
расивата българка Радина 
стана причина синът на ба-
скетболната легенда Майкъл 
Джордан, Джефри, да взима 
уроци по български език.

За новите образователни интереси 
на американеца предположиха негови 
близки, след като той честити на люби-

мата си на чист български език годиш-
нината от брака им.

Джефри и Родина Анева, вече Джор-
дан, вдигнаха сватба като в приказките 
през май 2019 година и привлякоха вни-
манието на всички и в САЩ, и в Бълга-
рия.

Сега, две години по-късно, двамата си 
отправиха публично отново красиви по-
желания. За втората годишнина от сват-
беното им тържество Радина пусна в со-
циалните мрежи снимка от момента на 
първата брачна целувка. Тя написа на 
английски: „Две поред, остава цял жи-
вот! Честита годишнина, моя любов!“.

А Джефри й отвърна

на български: „Честита 
годишнина!“

После добави и на английски „Обичам 
те“.

Според близките на чаровната двойка 
Радина е научила Джефри на някои ос-
новни думи на родния си език.

Българката държи на произхода си и 
дори внася някои български традиции в 
дома на звездното семейство в САЩ. За 

миналия Великден например тя омеси 
български козунаци на свекър си Май-
къл Джордан и посрещна според наши-
те обичаи Възкресение Христово. Ко-
зунакът, който тя направи тогава, бе по 
рецепта на нейната фамилия.

По-късно тя засне и видео как хапва 
от готовия вече козунак със съпруга си 
за закуска в леглото и разкри как уста-
новява дали е добър. Козунакът според 
нея трябва да е на конци, за да е хубав.

Великденският хляб е бил опитан от 
цялото семейство на Радина, които оста-

нали възхитени от нейния талант.
Българката обожава сама да си прави 

храна у дома и не разчита на помощта 
на домашни помощници и готвачи. Чес-
то използва стари рецепти, които са ос-
танали в семейството й, за да приготви 
вкусни ястия за съпруга си и да впечатли 
фамилията Джордан.

По време на изолацията миналата 
пролет пък синът на Майкъл Джордан 
разказа в социалните мрежи, че съпру-
гата му го е убедила да дари много от 
дрехите и обувките си.

Заради хубавата Радина: Синът 
на Майкъл Джордан учи български
XТя обича да прилага някои от традициите ни в семейството на баскетболната легенда

С майката и бащата на Радина.

https://www.belmontsausage.com/index.php
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Б
роят на новите случаи от ко-
ронавирус в САЩ и в Европа 
намалява точно в началото на 
лятото. Това подхранва вакан-
ционния ентусиазъм в мили-

они хора, които живяха с ограниченията 
на пандемията дълго време.

В САЩ новите случаи на COVID-19 на 
седмична база намаляха наполовина в 
сравнение с края на април и сега са на 
най-ниското ниво от почти година. Пове-
че от 2 млн. души полетяха в петък пре-
ди дългия уикенд – най-големият брой 
от почти 15 месеца. Данни на Министер-
ството на транспорта показват, че 6 пъти 
повече хора са минали през проверки на 
летищата в сравнение със същия ден на 
миналата година.

В България юни започна с едва 303 
нови случая за денонощие и 38 почина-
ли. Ваксинираните в страната вече са над 
1,3 млн. души според данните на Един-
ния информационен портал. А Европей-
ската комисия одобри въвеждането на 
Европейски цифров зелен сертификат 
за ваксинация срещу коронавирус. Той 
влиза в сила от 1 юли и се очаква да уле-
сни пътуването между държавите в съ-
юза. България има пълна готовност за 
въвеждането му, обявиха от здравното 
министерство.

Към ЕС от страни извън ЕС
В последния ден на май Европейската 

комисия предложи на държавите в Евро-
съюза да облекчат постепенно мерките 
за пътуване. Така всички, които са напъл-
но ваксинирани и имат удостоверение 
за това, ще бъдат освободени от изис-
кването за карантина. Това ще важи и за 
преболедувалите, които са си поставили 
една доза ваксина. Те няма да се подла-
гат на карантина в първите шест месеца 
след положителния PCR тест.

Комисията предлага валидността на 
PCR-а да бъде 72 часа, а при бързите ан-
тигенни тестове - 48 часа.

Според ЕК пътуващите от т.нар. зеле-
ни зони ще могат да пресичат границите 
без ограничения. При пътуване от „оран-

жеви“ зони държавите членки ще трябва 
да могат да изискват изследване (анти-
генно или PCR). При пътувания от „черве-
ни“ зони ще се налага карантина, освен 
ако пътниците не са си направили пред-
варително изследване.

Според комисията децата, пътуващи 
със своите родители, трябва да бъдат 
освободени от карантина, когато на ро-
дителите им не се налага тази мярка, на-
пример защото са ваксинирани. Децата 
под 6 години също трябва да бъдат осво-
бодени от изследвания при пътуване.

Какво е нужно 
при влизане в България

Влизането на територията на Бълга-
рия става според заповед на здравния 
министър от 1 май. С нея бе отменена за-
браната за влизане на чужди граждани, 
стига да не пристигат от Индия, Брази-
лия, Бангладеш или определени държа-
ви в Африка.

При влизането в страната чуждите 
граждани трябва да се представят един 
от следните три документа:

n  документ за завършена ваксина-
ция срещу COVID-19; признава се 
при изтичането на 14-дневен пери-
од след поставянето на последна-
та доза;

n  документ, показващ положителен 
резултат от проведено изследване 
по метода PCR, или бърз антигенен 
тест за COVID-19 за периода от 15-ия 
до 180-ия ден, считано от датата на 
проведеното изследване;

n  документ, показващ отрицателен 
резултат от PCR тест, направен до 
72 часа преди влизането в страната, 
или отрицателен резултат от антиге-
нен тест, направен до 48 часа преди 
влизането в страната.

Българските граждани и членовете на 
техните семейства могат да не предста-
вят тези документи, но в такъв случай 
те ще бъдат поставени под карантина 
за срок от 10 дни. Карантината може да 
бъде прекратена, ако бъде представен 
отрицателен резултат от проведен до 24 
часа след пристигането PCR или антиге-
нен тест.

Подробности относно вида на вакси-
нациите и тестовете, които ще се прием-
ат, са изложени в приложенията към за-
поведта.

С пълния текст на заповедта и прило-
женията към нея можете да се запознае-
те на адрес: https://www.mh.government.
bg/media/f i ler_publ ic/2021/04/29/
zabrana_vlizane_bg_29_04_2021-9.pdf

Лято в Родината: Новите 
правила за пътуване
XВсичко, което трябва да знаете, ако поемете на път към България

Цифровият зелен сертификат е без-
платен. ЕК определя три варианта на 
документа - за наличие на завършен 
ваксинационен цикъл с една от одо-
брените от ЕК ваксини, при негативен 
тест за наличието на вирус или при пре-
боледуване. Трите варианта съдържат 
специален QR код, чрез който оторизи-
раните власти в държавите от ЕС ще мо-
гат да проверяват валидността му.

Сертификатът за ваксинация съдър-
жа информация за имена и датата на 
раждане, производителя, партидата, 
датата на поставянето на ваксините, 
държавата на поставяне, ваксинацион-
ния център и други задължителни ат-
рибути.

Европейският зелен сертификат ще 
бъде част от електронното медицин-
ско досие на пациента. Всеки българ-
ски гражданин има достъп до своето 
досие през здравно-информационния 
портал на НЗИС www.his.bg чрез ква-

лифициран електронен подпис (КЕП) и 
има достъп до него навсякъде по света 
и по всяко време.

Сертификатът на Европа

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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П
ътешествията изглеждат по-
близо от миналото лято, но 
опасността от заразата още 
не е отминала. Затова се ос-
ведомете как да пътувате 

възможно най-сигурно в самолет.
Учените още нямат окончателен отго-

вор на въпроса, но са единодушни, че 
пасажерите трябва да носят маски, за да 
предпазват себе си и околните.

Изследване на Център за контрол и 
превенция на заболяванията стига до 
извода, че най-важни по време на полет 
са маските и вентилационната система. 
пише „Дойче веле“.

Как функционира 
вентилацията?

Климатичната инсталация подава в 
пътническия салон пресен и затоплен 
въздух. А издишаният въздух се пре-
чиства с помощта на специални високо-
ефективни филтри, които задържат до 
99,95 процента от частиците във възду-
ха и така рязко снижават опасността от 
предаване на зарази.

Досега липсват верифицирани из-
следвания за връзката между венти-
лационната система и разпростра-
няването на вируса в самолетите. 
Специалистите смятат обаче, че венти-
лацията не предпазва изцяло от зара-
за, защото филтрите хващат само онези 
частици, които достигат до тях. Ето защо 
и самите пътници трябва да имат грижа-
та да намалят риска за себе си и за окол-
ните.

Можем ли да се храним 
и да пием?

Специалистите препоръчват на път-
ниците по време на полет да не прием-
ат храна или напитки, а ако го правят - 
да бъде възможно най-бързо. А доклад 
на Харвардския университет препоръч-
ва и когато един пътник приема храна 
или напитки, седящите до него на всяка 
цена да останат с маски. Всяка секунда 
без маска в салона на самолета увелича-
ва риска от заразяване.

Рискът от зараза по-висок 
ли е в тоалетните?

В тези помещения също има венти-
лация, но човек не може да знае дали 
предишният посетител на тоалетната 
е носил маска или не. А след всеки по-
сетител без маска в тоалетната остават 
повече аерозоли. Така че най-добре за 
всички е и в тоалетната да се носи мас-
ка. Потвърждава го и южнокорейско из-
следване, според което една жена се е 
заразила в тоалетната на самолета - в 
единствения момент през целия полет, 

в който била без професионална защит-
на маска.

Как най-добре 
да се предпазим?

Мнозинството експерти препоръчват 
на първо място да се носят маски. Авиа-
ционните власти в много държави, вклю-
чително в САЩ и Германия, задължиха 
пътниците да носят маски както в само-
лета, така и на летището. Винаги трябва 
да се внимава маската да прилепва плът-
но към лицето и да закрива изцяло уста-
та и носа. За по-сигурна защита дори е 
препоръчително да се носят две маски, 
поставени една върху друга.

А когато сме 
ваксинирани?

Според американския Център за кон-
трол и превенция на заболяванията, 
рискът за ваксинирани пътници в само-
лет е по-нисък. Важно е обаче да се знае, 
че човек придобива пълен имунитет 
едва две седмици след втората доза вак-
сина. Освен това дори ваксиниран чо-
век с придобит пълен имунитет би мо-
гъл, макар и с много малка вероятност, 
да зарази други с вируса. В преходния 
период, когато не всички са получили 
ваксинация, е най-добре да се спазват 
всички досегашни предпазни мерки.

Как да се предпазим от 
COVID-19 в самолета?
XКои са най-опасните моменти по време на полета, при които рискуваме да се заразим

Ако ще пътувате и се притеснявате, 
прочетете тези няколко съвета, спазва-
нето на които ще ви даде възможност да 
се насладите максимално на почивката и 
да не мислите за евентуалните послед-
ствия от нея. Ето какво може да напра-
вите, за да осигурите възможно най-без-
опасния си престой в хотел, където и да 
е по света.

Проучете хотела
Вашата стратегия за безопасност за-

почва преди да резервирате. Направете 
проучване, за да сте сигурни, че хотелът 
ви спазва засилени протоколи за безо-
пасност (санитарните условия в общите 
части, носенето на маски и възможност 
за безконтактно чекиране).

Ако ви се струва, че хотелът не приема 
сериозно пандемията, най-добре е да из-
берете друго място, съветва pro�t.bg.

Следвате най-добрите 
практики

Не се отпускайте само защото сте 
на почивка. Следвайте същите общи 

COVID-19 съвети за безопасност, които 
практикувате в ежедневието. Трите най-
важни неща, които можете да направи-
те, са:
n  Стойте на разстояние 2 метра от дру-

гите хора
n  Носете маска
n  Мийте ръцете си често, особено 

след настаняване/освобождаване, 
веднага щом влезете в хотелската си 
стая, след боравене с пари в брой/
кредитни карти и преди хранене

Забършете местата, 
които се докосват

Вземете няколко пакета антибактери-
ални кърпички и внимателно почисте-
те зоните, които се докосват най-често 
в стаята. Това са ключове за лампи, мив-
ки, тоалетна, телефони, дистанционни и 
дръжки на вратите.

Избягвайте споделените 
пространства

Поискайте стая на по-нисък етаж и се 
качвайте по стълбите, а не в асансьора, 

за да избегнете затворено пространство. 
Не е препоръчително да използвате фит-
нес залата, басейна или други споделени 
удобства на хотела, ако социалното дис-
танциране не е възможно.

Изберете рум сервиз
Храненето на закрито, дори с раздале-

чени маси, се счита за рисково. За да на-
малите риска, изберете рум сервиз или 
вземете храна в стаята си, вместо да яде-
те в ресторанта на хотела.

Отваряйте често 
прозореца

Ако можете, отваряйте прозореца в 
хотелската стая, за да влиза чист въз-
дух. Според Световната здравна орга-
низация (СЗО) вентилацията е важен 
фактор за предотвратяване на разпрос-
транението на вируса, който причинява 
COVID-19.

Трябва да се избягват вентилаторни 
конвектори или всяка система, която ра-
боти в режим на рециркулация, освен 
ако не е в единична стая.

Безопасен престой в хотел: 7 съвета в пандемията
XКак да си почиваме така, че да не се притесняваме за последствията
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„Дали корицата на Vogue е 
върхът за мен? Да, казва-
ли са ми някои хора, на-
къде повече? Но аз съм 
максималист, казвам си, 

че може повече, а защо не - и втора кори-
ца на Vogue“, смее се Ивелина. Освен че 
е втората българка, украсила заглавната 
страница на Модната Библия, топмоде-
лът Ивелина Чоева вече 10 години е не-
изменен участник в седмиците на мода-
та в Париж, Милано, Ню Йорк и Лондон, 
с безброй фотосесии в най-известните 
модни издания, реклами на брандове, 
музикални клипове... Момичето от зодия 
Близнаци признава, че й се иска да опита 
от всичко. Но със сигурност е сред еди-
ниците топмодели в света с награда за... 
социално предприемачество.

Родена е в Хасково и признава, че къ-
дето и да е била по света, винаги с ра-
дост се връща в родния град. Като мал-
ка е имала безброй мечти - от балерина 
до космонавтка. Но не и да бъде модел. В 
света на модата я въвлича неволно майка 
й Мария Петрова, която обича да си купу-
ва модни списания. Заедно четат статии, 
а после малката Ива се упражнява върху 
тях по български език, като подчертава 
подлог, сказуемо, допълнение... Мария 
е взискателна майка, следи за успеха на 
дъщеря си, а Ива расте като отличничка 
и примерно дете. Влече я математиката и 
от V до VII клас е сред избраните талант-
ливи 40 деца от Южна България, които 
учат експериментално в Математическа-
та гимназия в града. Когато завършва VII 
клас обаче, Ивелина решава да учи в ези-

ковата гимназия с английски и немски.
През цялото това време и през ум не 

й минава, че може да стане модел. Рас-
те обаче много висока, с две глави над 
връстничките си, и близки на Мария й 
казват, че е добре да запише дъщеря си 
на курсове в агенция за модели. Правят й 
полароидни снимки на бял фон за първо-
то й портфолио и много скоро след това 
идва предложение от модна агенция в 
Милано. Тогава

Ива е само на 13 години
Спомня си през смях как майка й я за-

карва с колата до летище София, с едно 
куфарче и един розов разговорник в 
ръка. „Нямам никаква идея през какво е 
минала моята майка, за да се престраши 
да ме пусне сама на такава възраст в чуж-
бина... Обаче никога не ме спря, напро-
тив, единственото условие беше да съм 
отличничка в училище“, споделя Ива.

И се започва... Тримесечни догово-
ри към модни агенции, после обратно в 
България, четене, явяване на изпити по 
индивидуална форма на обучение, и от-
ново три месеца някъде в модна агенция 
по света. „Така ми мина гимназията. Не 
съжалявам, че на 13 години ми се случи 
да пътувам, това те кара да израснеш по-
бързо“, споделя Ива пред „Труд“.

След Милано отива в Турция, после 
Тайланд, Париж, Ню Йорк, Финландия, Ес-
тония, Лос Анджелис, Лондон... „Беше ми 

доста интересно и забавно - казва Ива. - 
Харесваше ми да се запознавам с чужди 
култури и нови хора, създадох прекрас-
ни контакти.“

През 2010 г. тя печели конкурса Miss 
Pure Beauty и става първата българка, 
участвала в международния конкурс 
Miss Pure Beauty International - с естестве-
на, недокосната от скалпел красота. Още 

тогава се заговаря за необикновената й 
харизма и излъчване и й предричат блес-
тящо бъдеще. Работила е с модни бран-
дове като Fendi, Max Factor, Tresseme, 
Guess, Loreal, Pam Hogg. Блестяла е на ко-
риците и страниците на всички извест-
ни модни списания като Harper's Bazaar, 
Cosmopolitan, Glamour, LOVE и разбира 
се, Vogue, където е лице на януарския 
брой през 2019 г. за Украйна.

В Лондон, където тя живее от години, 
завършва UEL, или Университета на Изто-
чен Лондон, по специалността бизнес и 
маркетинг, с фокус върху модната индус-
трия. До началото на пандемията работи 
и като маркетинг специалист в офисите 
на два от големите модни брандове.

Как едно крехко момиче се е опазило в 
тази жестока джунгла на модния бизнес? 
Ивелина признава, че като всяка добре 
изглеждаща жена е имала неприлични 
предложения от нахални мъже, но нико-
га не е била изнудвана, че ако не склони, 
няма да получи хубав договор. „Може би

това е някакъв луд късмет
казва тя. За да бъде едно момиче топмо-
дел, освен хубава кожа и добър ръст и 
мерки, има много други по-важни неща, 
казва красавицата. Според нея всичко 
започва от кастингите. „Дизайнерът не 
усети ли, че я има в теб енергията, коя-
то съвпада с неговата енергия, че можеш 
да представиш по най-добрия начин сът-
вореното от него, не се получава“, казва 
Ива.

Дисциплината също е много важна. 
„Денят ти започва в 6 часа сутринта и 
имаш 2 фотосесии и 3 кастинга... Освен 
това трябва да отидеш до агенцията, да 
ти вземат мерки и да запишеш още 2 пре-
зентационни видеа за други кастинги... 
През това време трябва да се грижиш за 
себе си, да си се наспал, да си пил доста-
тъчно вода, да си свеж и годен за работа... 
Гламъра, или блясъка - да, има го и това, 
но зад него стои много труд, позитиви-
зъм и дисциплина.“

„Не е важно за колко престижни бран-
дове съм се снимала - казва Ивелина. - 
По-важното е, ако са те признали за топ-
модел, да бъдеш модел за подражание на 
хората...“ Това топмоделът Ивелина Чое-
ва постига, като през 2019 г. разработ-
ва първото в Източна Европа мобилно 
приложение „За теб“ в помощ на жертви 
на домашно насилие. Регистрира и НПО 
„Помощ за теб“. Тогава е само на 21 го-
дини. Естествено, в началото много хора 
гледат с недоверие на начинанието й - 
някаква красавица им говори за такива 
сериозни неща. Но и с това тя се справя 
с много труд и борбеност.

Идеята тръгва през 2018-та, когато 
нейни приятелки й се оплакват в Лондон, 
че са жертви на домашно насилие, физи-
ческо и психическо. Ива първо плаче с 
тях, а после си казва, че с плач нещата не 
се оправят. Заравя се в информация в ин-
тернет. „Бях шокирана как за такъв сери-
озен проблем няма едно място, където 
страдащите от домашно насилие да мо-
гат да се обърнат за помощ. Казах си, жи-
веем в XXI век, във века на високите тех-
нологии, а в България всяка трета жена е 
жертва на домашно насилие. Тогава защо 

Ивелина – красавицата от Лондон, 
която Forbes записа в „30 под 30“

XНа 21 години българката създава първото в Източна 
Европа мобилно приложение за малтретирани хора

БОРЯНА АНТИМОВА
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са ни тези технологии, ако не могат да 
бъдат в помощ за такъв голям проблем“, 
възмущава се Ивелина.

В София тя събира екип от млади надъ-
хани IT специалисти и психолози, които 
да облекат в дигитална форма идеите й.

Мобилното приложение 
„За теб“

е разделено на два сектора: „Потърси съ-
вет за себе си, ако си жертва“ и „Потърси 
съвет за приятел, жертва на насилие“ - за 
хора като нея, които искат да помогнат на 
някого. „В процеса на работа ни се обади-
ха мъже и казаха: „Ама вие знаете ли ние 
през какъв психически тормоз минава-

ме?“ В момента работим върху специал-
ни бутони и за мъжете“, казва Ива.

В приложението има важни SOS буто-
ни за бързо набиране. Освен за тел. 112 
и за МВР, има бутон за бързо набира-
не и за денонощната телефонна линия 
080011977, предлагаща професионална 
помощ за жертвите на домашно насилие, 
финансирана от Avon и поддържана от 
„Алианс“. Включен е списък на всички по-
мощни центрове на територията на Бъл-
гария, техни адреси и бързи бутони за 
набиране. Има и опция жертвата на на-
силие да натисне бутон за локализация 
и да види къде са най-близките центрове 
за помощ, как да стигне до тях, да звънне 
или да им пише. „Щастлива съм, че рабо-
тя с хора, които дадоха сърцето и душата 
си за този проект, стоели сме по нощите и 
всички бяха брилянтни“, вълнува се Ива.

Александър Кадиев е първият мъж, 
който застава като лице на тази кау-
за, последван от модния фотограф Теди 
Грозданов, Христо Стоичков. „За мен 
беше важно известни успели мъже да 
дадат един добър пример и да кажат, че 
това е недопустимо и не трябва да се 
случва. Затова съм много благодарна на 
Сашо Кадиев, че пръв даде пример и по-
каза, че това му е на сърце още когато 
гостувах в предаването „Преди обед“. И 
продължава да говори за това. Той е чо-
век с много добра душа и когато нещо го 
докосне като кауза, е готов да помогне с 
всичко, с което може“, споделя Ива.

По време на корона кризата трафикът 
на хора, потърсили помощ в приложени-
ето, се е увеличил тройно, казва с тъга 

дамата. „В България много хора са анга-
жирани с тази кауза, но всички са НПО. 
Нужни са ни

нови, достатъчно 
силни закони

Докато насилието във всичките му 
форми не стане много строго наказуемо, 
няма да има ефект“, коментира дамата.

Съвместно с White Ribbon - най-голя-
мата организация против домашно на-
силие в света, са успели да направят 
версия на „За теб“ за Украйна. В момента 
приложението е изтеглено от над 60 хи-
ляди потребители, работи на украински, 
у нас - на български и на английски, и го 
подготвят и за Щатите. Заради социална-
та му значимост Ивелина Чоева е вклю-
чена в престижната класация „30 под 30“ 
на „Forbes България“ като социален пред-
приемач. Участва като вдъхновяващ лек-
тор и в различни конференции по света, 
посветени на домашното насилие. Из-
брана е и за лице на една от кампании-
те на Организацията на обединените на-
ции.

„Преди пандемията животът ми беше 
буквално в куфар, не се спирах. Молила 
съм се една седмица да си легна в легло-
то и малко да почина от тази лудница. И 
изведнъж - всичко замря. Прибрах се в 
София. Не знаех какво да правя с деня си. 
И тогава си поръчах восък по интернет и 

започнах да лея свещи, за да не се побър-
кам“, смее се Ивелина. Това занимание 
от хоби амбициозната дама превръща в 
бизнес. Заедно с художнички изработват 
и продават в интернет магазин свещи с 
уникални форми и аромати, керамични 
съдове и други предмети от интериор-
ния дизайн с марката „Funa“.

Като Miss Pure Beauty.

На корицата на Vogue.

Ивелина Чоева като вдъхновяващ лектор на 
конференция в Делхи, Индия.

Александър Кадиев е първият известен българин, застанал зад каузата на мобилното приложение „За теб“.

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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ИВАН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
„Дойче веле“

Р
уското общество се тресе от 
репресивните закони, приети 
от Думата в последната годи-
на. А новите законопроек-
ти предполагат лишаване на 

участниците в „екстремистки“ органи-
зации от правото да бъдат избирани за 
депутати и лишаването им от възмож-
ност за контакти с „нежелани“ неправи-
телствени организации. И това явно не 
е краят. Но не очаквайте оттук нататък 
истинска прогноза - това е 
само фантастично предпо-
ложение и предупрежде-
ние за това как би могла да 
изглежда Русия и как може 
да завърши всичко в най-
лошия случай.

Стабилността 
над всичко

Ликвидацията на несис-
темната част от полити-
ческия спектър в Русия е 
в полза на страната. Уста-
новилата се след това ста-
билност ще позволи на 
руснаците да избират на 
президентските избори 
през 2024 година не из-
между някакви непонятни 
млади и агресивни хари-
зматици, а измежду вече 
познати лица. Изборът 
може да се направи между 
фаворита Владимир Путин, 
комуниста Генадий Зюганов и национа-
листа Жириновски, който независимо от 
възрастта си все още може да въодуше-
вява тълпата. Сред кандидатите е и не-
изменният Григорий Явлински.

Няма кой друг да се намеси в тази 
„битка на гигантите“. Несистемната опо-
зиция е разгромена след възстановява-
нето на смъртното наказание през 2022 
година. Последното става по молба на 
Обществената палата, загрижена за на-
рушаването на човешките права пора-
ди „пренаселеността“ на затворите. А те, 
както е известно, се препълват откак-
то през 2021 година за сътрудничест-
во с нежелателни организации и за фи-
нансиране на екстремизъм (в лицето на 
екипа на Алексей Навални) на ден зад 
решетките се изпращат по няколкосто-
тин души. Съдебната процедура е оп-
ростена, разрешено е заседанията да се 
провеждат без адвокати. Самият Навал-
ни е изолиран в личен затвор. И Кремъл 
предлага на Запада да го освободи сре-

щу отмяна на въведените през 2014 го-
дина „кримски“ санкции.

Икономиката е в депресия. В края 
на 2023 година властите разгромяват 
и т.нар. системни либерали. Правител-
ството вече няма нужда от съветите на 
изменници, казва министър-председа-
телят. Завършилите разни европейски 
университети и нежелани от Русия ор-
ганизации като Харвард са обвинени, че 
се опитват да влияят на властта.

„Системните либерали“ са в затвора. А 
през 2021-а патриотите за първи път ус-
пяват да постигнат здравословна адми-
нистративна регулация на цените, която 
измества вредния западен подход.

Министерство 
на истината

През 2024 година, в навечерието на 
изборите, по споразумение с Китай в 
страната е изключена платформата Тик-
Ток. Официално обявената причина: да 
се дадат равни условия за участие на 

всички кандидати по държавните медии 
и в единствения за страната частен ме-
диен холдинг „Патриот“, собственост на 
бизнесмена Евгений Пригожин (извес-
тен като „готвача на Путин“).

Междувременно преобладаващата 
част от населението изцяло се е отказа-
ла от телевизията - новините се произ-
веждат от лицензирани руски социални 
мрежи и видеоплатформи, процъфтява-
щи, след като в Русия са били изключе-
ни всички вредни западни проводници 
на влияние като YouTube, Facebook и т.н. 
Достъпът до руските мрежи чрез про-
изведените в Китай смартфони е свобо-
ден и безплатен, а мобилните устрой-
ства, купени в чужбина, така или иначе 
се конфискуват на влизане в Русия.

Но руснаците така и така почти никъ-
де не пътуват. Сухоземните граници са 
затворени. Авиовръзките са поскъпна-
ли до такава степен, че почти никой не 
може да си позволи да лети. Освен това 
повечето държави не кипят от желание 

да дават визи на руснаци.

Антиутопията като 
предупреждение

Разбира се, фантазиите по тази тема 
могат да продължат до безкрай. С реп-
ресивните си решения руските власти 
дават пространство за проявата на че-
рен хумор, а страната лесно им се под-
чинява. Само допреди няколко години 
едва ли някой е можел да повярва, че в 
Русия е възможно да бъдат фактически 
отменени свободните избори и да бъде 
пренаписана конституцията.

Това не означава, че представеното 
тук описание не може да се случи през 
2024 година. Повтарям, че това тук е 
само антиутопия. Но е повече от ясно, 
че в близките години реалността няма 
как да зарадва руското гражданско об-
щество. Репресиите ще продължат, най-
малкото заради това, че и самият Кре-
мъл не може да спре стремителния 
полет надолу.

Русия 2024: Как може 
да приключи всичко
XЕдно фантастично предупреждение как би 

могла да изглежда Русия в най-лошия случай

Сн.: БТА
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ИЛИАНА 
СИМЕОНОВА

Митко, Пловдив 
и една история 
за доброто

 блог

След като преди ден стана ясно, че нападателят на Митко 
от Пловдив ще отговаря пред съда за причиняване на лека 
телесна повреда, не само Пловдив, но и цяла България по-
лучи това, което искаше - справедливост за продавача на чо-
рапи.

Тази справедливост обаче е нещо повече от битов случай. 
Тя е доказателството, че може би, най-сетне, сме пристъпили 
прага на Европа (с чисти чорапи). Доказателство и за това, че 
на всяко насилие трябва да се отговаря. Хората от града про-
тиводействаха на лошото с добро, давайки най-добрия въз-
можен урок за насилника и за хора като него.

Най-известният Митко в града под тепетата, бит и унизен, 
ден по-късно почувства какво е любов. Стотици го подкре-
пиха, скандираха и изкупиха чорапите му. Пловдив се проя-
ви наистина като европейска столица на културата и затуптя 
като едно сърце. 

Действията на насилника обаче продължават да будят не-
доумение. Изглежда нещата стоят така: 1) Както Митко не е 
изолиран случай, така и насилникът не е. За съжаление става 
дума за разпознаваем тип. За онези бизнесмени, които бдят 
над собствеността си така, както хипохондрик бди над здра-
вето си. И действат винаги като превъзбуден радар. Светът 
наоколо - хора, дървета, клони, вятър, слънце - неминуемо се 
превръща в заплаха. Нещо, което пречи и ако се наложи, ще е 
бито, унизено и смазано, за да може бизнесът да просперира. 
Но ето и развръзката: в случая собственикът, гонейки симво-
ла на Пловдив, обрече бизнеса си на срив. Как изобщо някой 
ще седне в заведението му сега?

2) За хора като насилника съществуват две реалности - мо-
ята собственост и всичко останало. Обзет от това дълбоко 
чувство, той решава, че има пълно право да сложи ръка вър-
ху градската среда и да я направлява така, както бакалската 
му сметка изисква. И съответно тя е толкова градска, докол-
кото помага на бизнеса му, и обратното - не е, ако му създава 
проблем. Може би помните как преди години бизнесмен от 
Несебър беше опаковал с черен найлон кипарис, от който па-
даха иглички върху масата му: ето за такъв манталитет става 
дума. Този манталитет обаче дълго време шестваше необез-
покояван. И гражданите на Пловдив най-сетне го пречупиха.

Митко е определян като талисмана на Пловдив, а неговите 
чорапи не са просто обикновени като онези, които са ти не-
удобни, купуваш ги и ги носиш само защото трябва да имаш 
чорапи на краката си, а в края на деня ги махаш, защото ня-
маш търпение да се отървеш от тях. Те са толкова колоритни, 
колкото и самият Митко.

Митко не е като типичните продавачи или хора, молещи за 
милостиня по улиците. Пловдивчани потвърждават, че той е 
изключително тих и не се натрапва на хората, не им досажда. 
Просто застава в някакъв ъгъл и разполага артикулите си, ус-
михнат, както винаги.

Е, когато отида в Пловдив, първото нещо, което ще напра-
вя, е да си купя чорапи от Митко и след това, носейки ги с 
гордост, да отмина заведението на насилника. Както научи-
хме от пловдивчани, всяко действие трябва да има равно по 
големина и сила противодействие. Така работи Вселената. На 
този закон се подчини и Пловдив. И добре, че стана така. Ина-
че извън Вселената няма да просъществуваме дълго. 

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

„Намирам се пред 
болница „Щерев“, 
където мога да споделя 
прекрасната новина: 
Бременна съм!“

Бившата кметица на 
„Младост“, която бе 

арестувана по обвинение 
за взет подкуп, във видео, 
публикувано във Facebook

„Не може селски началник 
да е шеф на национална 
служба.“

Татяна Дончева критикува 
избора на служебното 

правителство за нов шеф на 
ДАНС

„Ей така е станало 44-та година, избили 
са елита на нацията и после 45 години 
комунизъм.“

Бойко Борисов коментира политиката на 
служебното правителство при първата 
си публична изява, откакто не е премиер

„Борисов е заплашил човек, че близките 
му няма да разберат дали не ядат неговото 
месо.“

Служебният вътрешен министър Бойко 
Рашков с поредни обвинения срещу бившия 

премиер

„Папа Франциск ми сподели това, което е 
казала баба му - че дяволът влиза в човека 
през джоба му.“

Президентът Румен Радев след срещата си с 
главата на Римокатолическата църква

https://www.krakusbakery.com
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 в цифри

$350 000 

млн. души участваха в лотария-
та за ваксинирани в щата Охайо. 
Състезанието беше организирано 
от губернатора Майк Диуайн с цел 
да повиши интереса на хората към 
ваксините. Наградата от 1 млн. дола-
ра грабна Абигейл Бугенски. Пове-
че от 104 000 деца на възраст от 12 до 
17 години са се включили в лотарията за 
стипендията. Предстоят още четири тиража 
на лотарията.

2.7 

370
изображения пос-

лужиха за сгло-
бяването на нова 

снимка от сър-
цето на Млечния 
път. Стотиците из-

ображения са от 
наблюдения през 

последните две де-
сетилетия на орби-
талната обсервато-

рия „Чандра". Новата 
снимка показва 

милиарди звезди 
и безброй черни 
дупки в сърцето 

на нашата галакти-
ка. Радиотелескоп 
в Република Южна 
Африка също е из-
ползван за изобра-

жението.

ръст на покупка-
та на дворци и за-
мъци регистри-
рат брокерите във 
Франция. Бумът на 
пазара на лукс имо-
тите се случва на 
фона на върлуващата пандемия, която взе живота на десетки хиляди французи. Един замък 
не струва задължително над €1 млн. Някои красиви резиденции или малки изолирани замъ-
чета се продават за около 350 000 евро.

15%

бяха дадени на търг за пре-
зидентски самолети на ру-
мънския комунистически 
диктатор Николае Чаушес-
ку. Самолетът РОМБАК „Супер 
1-11“, който бе спрян от поле-
ти през 1989 г., бе продаден за 
120 000 евро. Още един само-
лет бе купен на търга за 165 
000 евро. А също и лимузи-
ната Пайкан Хилман-Хънтър, 
1974 г., която Чаушеску полу-
чил като подарък от иранския 
шах Мохамад Реза Пахвали за 
95 000 евро.

€285 000 
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С
ветът им приписва чудотвор-
ни свойства и направо е по-
лудял по тях. Новите екзо-
тични хранителни продукти, 
наречени „суперхрани“, са 

повод за много нови рецепти и храни-
телни навици. Авокадо, чиа семена, ки-
ноа, кейл... Ето кои са десетте най-попу-
лярни сред тях:

Акай бери
Палмата Акай 

расте в Южна 
Америка. Твърди 
се, че плодът й, 
приличащ на бо-
ровинки, подпо-
мага метаболизма, 
т.е. води до отслабва-
не. Освен това съдържа много антиок-
сиданти, които забавят процеса на ста-
реене и изглаждат бръчките. Акай бери 
подобрява също така енергийния ба-
ланс и издръжливостта 
на организма.

Авокадо
Авокадото е 

един от най-бо-
гатите на мазни-
ни плодове в све-
та, които обаче не 
ни карат да пълнеем. 
То съдържа ненаситени 
мастни киселини, които намаляват ни-
вото на холестерола в организма и по-
добряват сърдечносъдовата дейност. 
Зеленият плод с формата на круша съ-
държа и много витамини, полезни за ко-
жата, косата, имунната и 
нервната системи.

Чиа 
семена

Казват, че тези 
малки семен-
ца, богати на про-
теини и на маст-
ни киселини Омега-3 
и Омега-6, имат чудотвор- н а 
сила. Още маите и ацтеките са ценили 
свойствата им и са ги използвали и като 
лекарство. В интерес на истината, чиа 
семената нямат почти никакъв вкус.

Годжи бери
Годжи бери е смятан за един от най-

полезните плодове на света. Той под-

силва имунната сис-
тема и сърцето, 
с т а б и л и з и р а 
кръвното наля-

гане, дарява 
енергия, за-
бавя старе-
енето. Този 
плод е мно-
го полезен и за 

очите и кожата.

Кейл
Този супер-

продукт се про-
мъква в меню-
то на все повече 
хора. В САЩ зе-
лето кейл отдав-
на е хит: предла-

га се като смути, 
салата и в какви ли 
не други вариации. Кейлът е истин-
ска витаминозна бомба: 100 грама 
от него са достатъчни за покриване 
на дневните ни нужди от витамин C. 

Освен това зелето кейл е богато на 
витамин А и съдържа минерални ве-

щества като желязо и калций.

Боровинки
Тъмносиният 

плод е изклю-
чително богат 
на витамини и 
спира възпали-
телните проце-
си. Още древните 

гърци и римляните са използвали бо-
ровинките като лек при чревни забо-

лявания. За разлика от южноамери-
канските акай бери, боровинките са 
нискокалорийни и бедни на мазни-
ни, но също така съхраняват нашата 
жизненост и младост.

Джинджифил
При стомашно-

чревни заболява-
ния джинджифи-

лът е незаменим 
помощник - 
той подобрява 
оросяването с 
кръв на червата, 
спира възпалител-

ните процеси и подпомага 
възстановяването на чревната лига-

вица. Джинджифилът разкрива лечеб-
ните си свойства най-добре изсушен. В 
прясно състояние е лютив на вкус, но 
пък засилва съпротивителните сили на 
организма.

Куркума
И н д и й с к а та 

подправка кур-
кума е позна-

та на хората 
от хилядо-
летия. Тя е 
една от със-
тавките на къ-
рито. Подобното на 

джинджифил растение е смятано за 
свещено. Куркумата подобрява про-

цеса на храносмилане, намалява ниво-
то на холестерола и действа като анти-
оксидант.

Бадеми
Който иска 

да направи 
нещо за здра-

вето си, 
трябва да 

и з я ж д а 
по някол-
ко бадема 
на ден. Освен че 

притъпяват глада, бадемите пома-
гат много на сърдечната дейност и 

намаляват риска от диабет и алцхай-
мер. Бадемите съдържат от „добрите“ 
мазнини - като тези в авокадото.

Киноа
М а л к и т е 

зрънца са на-
ричани с 
много име-

на: „зър-
ното на 

инките“, 
„ е ч е м и -
кът на Ан-
дите“, „перуан-

ски ориз". Смятани са за едни от 
най-добрите източници на расти-

телни белтъчини. Те съдържат всич-
ките девет най-важни за човека ами-

нокиселини, имат антиоксидантно 
действие и са изключително богати на 
минерали.

Кои са те и с какво са полезни за човека

1
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Топ 10: 
Храните 
с магически 
сили

http://www.bulstate.com/


2 - 8 юни 2021 г. 35

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

Л
ятото е сезонът на усмив-
ките, слънчевите лъчи, без-
крайните нощи, забавления-
та с любимите хора. Тъй като 
обикновено през летните ме-

сеци социалните ни контакти се увели-
чават, всички ние искаме да изглеждаме 
по най-добрия възможен начин. Освен 
обичайното „влизане във форма“, лятото 
ни приканва и към обновяване на гарде-
роба.

За лятото на 2021 г. полата се превръ-
ща в истинска задължителна сила, както 
видяхме на подиумите: дълга, широка и 
midi, с цепки, с цветя, с прозрачни фо-
лио в тюл, но също и от екокожа и ме-
талик, в спортни модели за носене с ма-
ратонки или меки и леки за носене със 
сандали.

Що се отнася до нюансите, можете да 
варирате от деликатни пастелни цвето-
ве до цветни щампи, до метални вариан-
ти. Червено, бордо, оранжево, жълто и 
лилаво са основните цветове, но откри-
ваме и деликатни нюанси като тюркоа-
зено, жълто и прахово розово.

Предлагаме ви няколко модела поли, 
които да присъстват в гардероба ви за 
лято 2021:

Класика в жанра – 
дънкова пола

Няма как да нямате поне една дън-
кова пола в летния си гардероб. Освен 
стандартните – прави, с дължина до ко-
ляното или пък по-къси, някои с копчета 
по средата, има други по-актуални мо-
дели.

Това лято ще носим по-дълги поли от 
деним. А тенденцията за лято 2021 е те 
да са леко разкроени. Най-хитовият мо-
дел ще е този до коляното, с копчета или 
малък цип. Има и по-ретро варианти, 
които са с квадратни джобове. Друг мо-
дел, който ще се търси, е този до глезе-
ните, по-широки, за онези, които искат 
да прикрият някои несъвършенства.

Плетени поли
Плетените дрехи станаха истински хит 

през есента, като ще видим по-леки те-
хни варианти през лятото. Ако ви е ом-
ръзнало от спортните панталони и ан-
цузи, които сте обличали месеци наред, 
но все пак търсите нещо удобно, вземе-

те си плетена пола. Най-много ще се но-
сят по-дългите, с една цепка или две от-
страни.

Миди на парчета
Мидиполите винаги ще се носят, не-

зависимо дали за пролетта или лятото. 
Освен дънковите и плисираните, които 
почти всяка жена притежава, друг мо-
дел ще е актуален този сезон – на парче-
та. Въпросната пола бе доста актуална в 
гардероба ни преди близо 10 години, но 
ето че сега отново ще я комбинираме с 
други любими дрехи.

Освен полите с едноцветни пластове, 
всеки от който се разкроява, тези с раз-
лични или шарени принтове също имат 
място в лятната ни визия. За предпочи-
тане са тези от по-леки и ефирни мате-
рии.

Мини ретро поли
По-късите поли – тесни или леко ши-

роки, се завръщат. С тях ще си припом-
ним тийнейджърските си години, кога-
то притежавахме плисирани или такива 
с каре.

Това лято ретро миниполите, които 
са от памук, лен, едноцветни или с фло-
рални мотиви, с връзки на едната страна 
или пък колан, ще са най-актуални. Не 

бива да забравяме и по-спортните, кои-
то са със симпатични копчета по среда-
та.

Поли с дупки

Ако се чудите какви са тези поли с 
дупки, ще уточним, че този модел е по 
една тенденция, която се появи още ми-
налото лято. Много рокли имаха изря-
зана част на кръста или по деколтето. 
Някои бяха набрани с връзки или пък с 
катарами. Сега ще видим това и при по-
лите. Най-търсените за лято 2021 ще са 
полите от памучни материи, които в гор-
ната си част са изрязани, за да се вижда 
талията.

„Прегърни ме“

Не си мислете, че този модел поли 
ще се носят само на плажа. Все повече 
марки пускат свои модели, с които няма 
да останете незабелязани. Леки и удоб-
ни, те може да са прави, на парчета или 
с драперии. Освен едноцветни, тези на 
ситно каре и флорални мотиви ще са но-
мер едно за сезона.

Полите на лято 
2021: Цветни, 
леки и ретро

Най-хитовият модел ще е деним до 
коляното, с копчета или малък цип

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Н
ай-младата му жертва е на 
15 години, а сред убитите 
от него има и колега поли-
цай. Маниакът от Ангарск 
се превръща в един от най-

масовите убийци в страната си. След го-
дини издирване, през които полиция-
та проверява няколко хиляди души за 
неспиращите серийни убийства, той е 
заловен и осъден. Има две доживот-
ни присъди, признава вината си за 78 
умишлени убийства.

Той е Михаил Попков - бивш служител 
на милицията в Иркутската област, ста-
нал известен като „Ангарският маниак“.

Преди 7 години Попков беше осъден 
на първа доживотна присъда за убий-
ствата на 22 жени и нанасянето на теж-
ки телесни повреди на други две жерт-
ви. След като е прибран в затвора, сам 
признава, че е посегнал на живота на 
още близо 60 души. Разследването по 
второто дело срещу бившия полицай 
отнема близо 3 години, а съдебният 
процес продължава още една.

Част от втората му доживотна при-
съда включва и лишаването му от по-

лицейското звание „младши лейтенант“ 
- чин, благодарение на който 53-годиш-
ният Попков има право на държавна 
пенсия.

Въпреки че е

осъден като сериен убиец
на първа инстанция, Попков е получа-
вал по 24 хиляди рубли (316 евро) все-
ки месец под формата на пенсия от МВР 
и се е надявал, че ще ги запази заради 
сътрудничеството си с прокуратурата. 
Сега той възнамерява да обжалва реше-
нието на съда, за да си възстанови из-
дръжката.

Михаил Попков работи като опера-
тивен дежурен към местното поделе-
ние на МВР в Централния район на Ан-
гарск до 1998 
г., разказва 
webcafe. Пър-
вите си убий-
ства той из-
вършва още 
докато работи 
за милицията. 
Разследващи-
те имат данни, 
че най-малко 
три от прес-
тъпленията са 
извършени от 
него по време 
на дежурство 
- в служебна 
униформа, използвайки патрулен авто-
мобил, в който е пренасял инструмен-
тите си.

По време на разследването в един 
момент започват да се появяват спеку-
лации, че извършителят вероятно има 
опит в полицията и разбира от детайли-
те на следствено-оперативните дейст-
вия, защото следите му остават неот-
криваеми.

Едва през 2012 г. разследването сре-
щу серийния убиец от Ангарск стига до 
резултат. Доказана е съпричастността 
на Попков към няколко престъпления, 
извършени през 2003 г., включително 
чрез ДНК експертиза. На едно от мес-
топрестъпленията са намерени следи 
от гуми, които съвпадат с личния му ав-
томобил „Лада Нива“.

През пролетта на 2012 г. полицията в 

Ангарск започва да

събира генетични образци
както от служителите на МВР, така и от 
охранителите на местните предприя-
тия. Така се оказва, че ДНК от Михаил 
Попков, който по това време работи 
като охранител, съвпада напълно с ве-
ществените доказателства, намерени в 
труповете на жените. Арестуват го във 
Владивосток, където мъжът отива, за да 
си купи нова кола.

Отначало са му повдигнати обвине-
ния за три убийства. Попков обаче пра-
ви пълни самопризнания, като описва 
още 20 случая на нападения.

Той разказва пред полицаите с под-
робности за убийствата, определя се 
като „чистник“ и твърди, че е ликвиди-
рал само жени, които „водят разгулен 
начин на живот". Жертвите му всъщност 
са били млади жени, които са се приби-
рали у дома късно вечерта. Най-често 
е подмамвал момичетата по спирки на 
градския транспорт или около кафене-
тата в Ангарск, много от тях не са били в 
състояние да се съпротивляват заради 
алкохола, който са пили по-рано.

Телата им със следи от сексуално на-
силие и белези от нарязвания с нож и 
брадва са откривани в безлюдни райо-
ни из Иркутската област. Някои от жерт-
вите му

са намирани все още живи
но по-късно почиват в болницата вслед-
ствие на травмите си.

Попков казва пред полицаите, че на-
казвал жените за това, че са „зарязали 
мъжете и децата си вкъщи и празнуват 
като за последно“.

При един от разпитите си той споме-
нава, че е бил подтикнат към крайната 
агресия заради изневярата на съпруга-
та си.

По-късно той се хвали пред съкилий-
ниците си, че е надминал рекорда на из-
вестния съветски маниак Андрей Чика-
тило, който си признава за 56 смъртни 
случая, а в съда са доказани общо 43 
убийства.

При втория процес прокуратурата 
дава на съд Попков за още 59 случая, но 
три от тях остават недоказани, затова 
втората присъда за доживотен затвор 
се налага за 56 убийства. Така общият 
им брой става 78.

Маниакът полицай: Той извърши 
78 умишлени убийства
XЖертвите му са предимно жени, но сред тях има и друг служител на реда

Михаил Попков 

Сн. Комсомолская правда

Част от жертвите на Михаил Попков. 

https://axz53.app.goo.gl/radio
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Б
ил Гейтс отново е във вихъ-
ра на новините, но този път 
не с конспиративни теории, а 
с един напълно прозаичен на 
пръв поглед факт – развода 

му с Мелинда, по баща Френч. За раздя-
лата на едни от най-богатите хора в све-
та се появиха какви ли не обяснения – от 
липса на любов до фатална китайка. Спо-
ред някои авторитетни издания обаче 
в центъра на раздялата е приятелство-
то на Бил Гейтс с бизнесмена, обвинен в 
секс трафик на непълнолетни, Джефри 
Епстийн.

New York Times, Guardian, и други вест-
ници написаха, че Мелинда е пожелала 
развод още през 2019 година - в момен-
та, в който е разбрала, че мъжът й е при-
теснително близък приятел с Джефри Еп-
стийн. От New York Times уточняват, че 
Гейтс и Епстийн се познават още от 2011 г.

По онова време инвеститорът от Ню 
Йорк вече е признат за виновен по ня-
колко обвинения в склоняване към прос-
титуция на непълнолетни момичета и е 
излежал присъда от 13 месеца в затвора, 
припомня webcafe. Двамата мъже се за-
познават в просторната къща на Епстийн 
в нюйоркското сити и явно остават впе-
чатлени един от друг.

Конкретна

причина за това 
запознанство

не е известна, но се предполага, че биз-
несменът е имал интереси в областта на 
благотворителността и филантропията и 
са му препоръчали да разговаря с вете-
ран в тази насока като Бил Гейтс.

В имейли, до които са успели да стиг-
нат от вестника, Епстийн пише до свои 
приятели и колеги, че „Бил е страхотен 
събеседник". Гейтс също е с положително 
мнение и в своята онлайн комуникация 
до колеги от Microsoft заявява, че „на-
чинът на живот на Джефри е много раз-
личен от нашия, но интригуващ по свой 
собствен начин“.

Още тогава обаче Гейтс споменава 
нещо обезпокоително - че в къщата на 
Епстийн са пристигнали бивша Мис Шве-
ция и нейната 15-годишна дъщеря и са 

останали там „до доста късно“.
Според изданието през следващите го-

дини двамата бизнесмени са се виждали 
поне дузина пъти.

За подобно нещо свидетелстват и слу-
жители на Microsoft, които твърдят, че 
шефът им е посещавал именията на Еп-
стийн неколкокрактно. Те споделят, че 
Гейтс е бил в къщата на Епстийн в Манха-
тън поне три или четири пъти, като обик-
новено темата на разговорите им е била 
фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ и филан-
тропията.

От „Дейли Бийст“ отиват още по-далеч, 
като посочват, че в периода между 2011 
и 2014 г. Епстийн дори е давал съвети за 
брака на Гейтс и го е

съветвал да се разведе 
с Мелинда

Материалът се позовава на „изключи-
телно приближени до Бил Гейтс прияте-
ли“, според които той и Джефри са били 
„много близки". Тогава Епстийн е обяс-
нявал, че бракът между основателя на 
Microsoft и съпругата му е „токсичен“ и 
трябва да бъде прекратен колкото се 
може по-скоро. Предполага се, че по съ-
щото време Мелинда е започнала да раз-
вива неприязън към Епстийн.

Самият Бил Гейтс не крие, че се е сре-
щал с Джефри Епстийн, но категорично 

отрича да е бил близък с него.
Епстийн беше арестуван през лятото 

на 2019 г. по обвинения в секс трафик на 
малолетни в щатите Флорида и Ню Йорк. 
Почина в килията си на 10 август съща-
та година. Заключението на патолозите 
беше, че става дума за самоубийство, ма-
кар адвокатите му да оспорваха това.

В интервю за 
N.Y. Times Гейтс 
уточнява: „Не съм 
имал никакви вза-
имоотношения с 
него - нито биз-
нес, нито прия-
телски". Той отри-
ча да е посещавал 
имения във Фло-
рида, Ню Мекси-
ко и Палм Бийч, а 
всяка среща меж-
ду двамата мъже 
е била в по-скоро 

формална обстановка и никога насаме.
Говорителка на Microsoft от своя стра-

на допълва и друга важна подробност - 
да, Гейтс е бил на борда на частния само-
лет на Епстийн, но не е имал представа 
чия собственост е машината. Тя потвърж-
дава, че тогава бизнесмените са отишли 
на вечеря и са обсъждали благотвори-
телна дейност, но отново са били в голя-

ма компания, а не на четири очи.
Официалните говорители на Гейтс 

представят

една съвсем друга версия
на отношенията между него и Епстийн, 
в която основателят на Microsoft е бил 
обект на преследване и непрекъснати 
обаждания с молби за бизнес партньор-
ство и лични срещи.

„Господин Гейтс съжалява за всеки 
един случай, в който се е срещал с гос-
подин Епстийн“, заявяват пред няколко 
издания говорителите на създателя на 
Microsoft. Мелинда Френч от своя страна 
засега отказва да потвърди или да отре-
че слуховете за евентуално приятелство 
между доскорошния й съпруг и Епстийн.

По-важното е, че дори и напълно непо-
твърдените спекулации вредят необра-
тимо на репутацията на Гейтс.

През годините той успя да си изгради 
реномето на „добрия милиардер“, кой-
то не харчи само за лъскави имения и 
частни яхти, но и заделя колосални суми 
за благотворителност. Фондацията му 
се занимава с борбата с глада в Африка, 
с финансиране на различни начинания 
и проучвания, а от над една година - и с 
финансиране на разработката на вакси-
ни срещу коронавируса.

Гейтс стана и автор на книга за проме-
ните в климата и справянето с тях, в коя-
то предлага своите възгледи и свои ре-
шения на екологичната криза.

В проучване на Recode от март тази го-
дина 55 на сто от американците казват, 
че имат изцяло положително мнение за 
предприемача. Това може да се промени 
буквално за няколко дни и никое опро-
вержение да не е в състояние да го спре.

Симпатиите към Гейтс идваха заради 
непретенциозния му външен вид, бла-
готворителността и опитите да е полезен 
на няколко места едновременно. И сега 
дори и връзките му с Епстийн да се ока-
жат само слухове, те ще оставят своята 
сянка над репутацията му и винаги ще ни 
карат да се чудим дали и в най-шантавите 
клюки няма и доза истина.

Разводът „Гейтс“ и опасната 
близост на Бил и Епстийн

XСпоред някои твърдения Мелинда е поискала раздялата още през 2019 г.

Мелинда и Бил Гейтс 

Сн.: БТА

Джефри Епстийн 

CrossExpress


2 - 8 юни 2021 г.38

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

26 май - 1 юни 2021 г.38

CONSTRUCTION, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Предлагам рабо-
та като помощник в областа на строителство-
то-бани и кухни. Изискване-собствен превоз 
2485589267 №18678
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Transportna 
kompaniq tarsi da naeme sho� or s CDL class A za 
lokalen kurs ot Elk Grove Village do Rockford.Vsqka 
vecher v kashti. Nujen e opit minimum 2 godini. Ne 
se izpolzva ELD. Zaplashtane mejdu $1400 - $1600 
na sedmica. Za poveche informaciq telefon 312 - 
210 - 2049 №18679
CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Предлагам рабо-
та за шофьор CDL class A. Elk Grove Village до 
Rockford. От понеделник до петък. Всяка вечер 
в къщи. $1300 - $1600 на седмица. За повече ин-
формация телефон 773-941-2232. №18651
STROITELSTVO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60546, rabota za pomochnik 
v remonti na bani 7086550170 №18669
CDL A DRIVER , 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60194, Търся шофьор за 
дневно стеди до Минеаполис и обратно. Изис-
кване 1 год опит и doubles endorsement. Предла-
гам колегиално отношение и добро възнаграж-
дение 6302903092 №18583
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60638, Looking for Cdl-A 
Driver for steady raund trips - Chicago -Minnesota-
Wisconsin -Chicago. 3 Round Trips a Week ( 
3000 miles) - $1800 . For more info Call or Text 
7739837254 №18580
CDLA -A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl 
Drivers for Chicago- Minnesota- Chicago Runs ! 3 
Round trips a Week $2000 Pay! Volvo automatic 
Trucks! Call 7739837254 №18584
OTR DRYVAN CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Само за най опит-
ните с чисто досие водачи.Специално отноше-
ние и най-добро заплащане (до 72ц/миля или до 
35/ден).За диспечер с 20г опит в бизнеса.Каране 
както желаете! 7734128280 №18587

Chicago + suburbs

БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ. 
Тел. 773-865-0406. №18700

OWNER OPERATORS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Looking for owner 
operators.Company drivers with experience 
also available.We can provide a drivers for your 
units.Great packages for contractors.Personal 
24/7 dispatch. Fuel discounts ,direct deposit...
New trailers are available for lease.Call or email at 
in� nitytrans.inc@gmail.com 7738990137 №18702

DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Транспортна ком-
пания търси DISPATCHER. Говорене на български 
& English е задължително. Изисква се общ опит 
за работа с компютър. Други езици са от голям 
плюс. Моля обадете се на 847 668 0373 №18705

TRUCK DIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Малка българска 
компания търси да назначи OTR шофьори с ми-
нимум 6 месеца опит. Опция вкъщи през уикен-
да. Заплащането е на миля, на процент от total 
gross или по договаряне от $1600 до $2200 в за-
висимост от Hazmat-Tanker Endorsement. Ками-
оните са Volvo 2016 , автоматик. +17088908676 
№18707

FEDEX GROUND , 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60194, Търся шофьори 
за FedEx Ground. Round trips only.Много добро 
заплащане и отношение. 6302903092 №18709

CDL DRIVERS NEED, 
Цена US$ 84, Зипкод 60005, We are Chicago 
company and we are looking for experienced CDL 
team drivers for drop and hook-UPS.WE o� er 84 
cents per mile, 4000+ miles per week. For more 
information please call 773-865-1852. №18720

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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

OWNER OPERATOR , 
Цена US$ , Зипкод 0000, Набираме Owner 
Operators with Hazmat endorsement, lease to buy 
options 7738182886 №18689
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назна-
чим работник за поддръжка и почистване в сер-
виз. 6303509989 №18694
MAINTENANCE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Maintenance Start 
$22,00 Full-Time Bene� ts: medical, vision, dental, 
Repair and maintenance of plumbing, minor 
electrical work, drywall patching and painting, 
light carpentry, snow removal and On-call rotation 
Must have experience in maintenance or related 
� elds. Rado 8475449979 №18695
ТЪРСЯ SAFETY , 
Цена US$ 1,000.00, Зипкод 60406, Транспортна 
компания, Tърси да наеме 2ма офис служители: 
Safety- за предпочитане с опит в транспортния 
бизнес. Диспечер - задължително е да има опит 
като такъв. За повече информация моля обадете 
се на Руси - 708.243.9628 №18696
DENTAL ASSISTANT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Looking for a 
part time dental assistant with some front desk 
experience. The right candidate will be o� ered a 
full time job. 8476689799 №18686
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & 
Maintenance is looking to hire front desk associate 
at full time with minimum of 1 ear experience. For 
more information please call 872-303-1060 Stan 
№18677

ПОМОЩИКИ И МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, shop в 
Bensenville търси да назнаци помо-
щици и механици (с опит и без опит) 
добро заблащане за повече инфор-
мация се обадете на 312-735-2532 
3127352532 №18349

МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕ-
ХАНИЦИ С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕ-
ЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС 
НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 ИЛИ 773-
968-8245 №18518

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПА-
НИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ С 
CDL КНИЖКА С МИНИМУМ 2 ГОДИНИ 
ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ 
СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 630-
422-5488 ГАБИ №18519

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания набира шофьори 
Class A на дълги дистанции. Заплаща-
нето е за заработена седмица или на 
миля - до $ 2000,00 на седмица за за-
почване , в зависимост от опита. Тър-
сим собственици на камиони. За по-
вече подробности - тел 847-571-0945. 
Mоля, oставете съобщение, ако не от-
говорим. №18485

HELP WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Tarsiat 
se rabotnisi za montirane i demontirane 
na stilaji ,raboti se izvan Chicago 
, transport,hotel ysigureni ,dobro 
zaplashtane za informasia se obadete na 
7736064860 №18488

PRODUCTION ASSISTANT 
Tърсим Production Assistant.  Full 
Time.W-2.Да подпомага дейността на 
мениджър проекти.Изискава се пер-
фектен английски и шофьорска книж-
ка.Офиса е в Burr Ridge. Обадете се на 
847-630-4050 за повече детайли и на-
значаване на интервю. №18489

ACCOUNTANT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, GMG 
EXPRESS INC located in Burr Ridge 
is looking for accountant Candidate 
must have: Good planning, attention to 
detail, organizational and prioritization 
skills, ability to multitask and work 
under time constraints. Job Functions 
include but are not limited to: • 
Accounts Receivable • Customer invoice 
preparation and sending invoices to 
customers. • Collections • General ledger 
• Data entry, fi ling and scanning reports 
and payments • Driver’s settlement. 
6304682472 №18682

CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, 
MyProHelpers Предлага почасова ра-
бота за почистване на домове и офи-
си. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания търси диспечер за 
работа в офис. За повече информация 
- тел.: 847-571-0945. №18486

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL Class 
A- Транспортна компания търси да 
назначи шофьори с минимум 2 годи-
ни опит. Автоматик камиони с АPU. 
Заплащане според опита- $0.60-$0.70 
cpm! 7736036413 №18426

ТЪРСЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101, Търся Счетоводи-
тел за работа в малка компаниа за Метални Ор-
наменти намираща се в Addison IL 60101 Тел 630-
705-9300 №18721
ТЪРСЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101, Търся Счетоводи-
тел за работа в малка компаниа за Метални Ор-
наменти намираща се в Addison IL 60101 Тел 630-
705-9300 №18722
ШОФЬОР 0.75$ НА МИЛЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Търси шофьор 
за регионална работа-3000-мили на седми-
ца на 0.75$ на миля.Всеки уикенд вкъщи. Теле-
фон-8476306652 8476306652 №18723
OTR , 
Цена US$ , Зипкод 75, OTR Drivers with hazmat 
and tanker endorsement 0.75 cpm, 0.65 for Dry 
loads,or � at rate per day. 7738182886 №18688
TRUCK DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Looking for CDL 
Drivers Class A, position is OTR At least 6 months 
experience No major moving violations Pay is 
percentage or it`s negotiable HamMat and Tanker 
is a Plus Automatic trucks We speak English, 
Bulgarian, Russian, Serbian, Macedonian. Please 
call or text Denis at: 708-890-8676 №18693

ACCOUNTING , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, ТЪРСИМ 
МОМИЧЕ,ДА РАБОТИ С КОМПЮТРИ И 
ДА ЗНАЕ АНГЛИЙСКИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИН-
ФОРМАЦИЯ СЕ ОБАДЕТЕ НА 312-735-
2532 ГАБИ №18687
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ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, почистване на 
къщи тел.224-415-2174 №18573
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Малка транспорт-
на фирма набира Оwner Operators. Aктивно 
authority от 3 години. Предлагаме Reefers and 
Dry Vans товари, 24/7 Dispatch! Заплащане всяка 
седмица. Коректо отношение! За повече инфор-
мация 847-852-0581 №18545
CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, CDL class A sho� or 
za lokalen kurs. Ot ELk Grove Village do Rockford. 3 
tovara na den ot ponedelnik do petak, ponqkoga 
i sabota. Zaplashtane na kurs. 1300$ - 1600$ na 
sedmica. Iziskvaniq : - dobar record -minimum 2 
godini opit -vazrast 24 ili poveche -opit s rachni 
skorosti 3122102049 №18541
ШИВАЧКИ И ГЛАДАЧКИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60641, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ 
СЕ НА ДИАНА- 8475324323 БЪЛГАРСКИ ИЛИ МИ-
ХАЙЛ 773-545-0990 - АНГЛИЙСКИ ПРИЕМАМЕ С 
И БЕЗ ОПИТ №18544
TЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в 
Elgin,IL търси да назначи механици на камиони и 
трейлъри. Опит не е задължителен, но е препо-
ръчителен. За повече информация, моля позвъ-
нете на 773-656-8076. №18517
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60162, Работа за хора с 
опит в строителство и инсталиране на прозорци 
7087694716 №18524
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60162, Работа за хора с 
опит в строителство и инсталиране на прозорци 
7087694716 №18525
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспорт-
на компания предлага работа за CDL class A шо-
фьор $275 per day or 30% load rate.Midwest loads. 
Всеки уикенд в къщи. За повече информация се 
обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс 
от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили 
на седмица, за сингъл драйвър с опит , клас А, 
дабъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-877-
4745 №18359

НЮ ЙОРК
ПОЧИСТВАНЕ НА ХОТЕЛИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 14850, Необходими са 
хора за почистване на хотели в щатовете New 
York iи Pennsylvnia. Предоставяме жилище 
3039748716 №18579

АТЛАНТА
OWNER OPERATORS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 30301, Looking for owner 
operators.Company drivers with experience 
also available.We can provide a drivers for your 
units.Great packages for contractors.Personal 
24/7 dispatch. Fuel discounts ,direct deposit...
New trailers are available for lease.Call or email at 
in� nitytrans.inc@gmail.com 7738990137 №18703
CDL�A DRYVAN ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 30071, Най добро запла-
щане 85000/yr и отношение. Волво I Shift. Само 
хора с опит и чист рекорд. Започване- веднага. 
Каране и почивки- по договаряне. Позвънете 
сега!!! 7738959620 №18590

COAST TO COAST
OWNER OPERATORS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Looking for owner 
operators.Company drivers with experience 
also available.We can provide a drivers for your 
units.Great packages for contractors.Personal 
24/7 dispatch. Fuel discounts ,direct deposit...
New trailers are available for lease.Call or email at 
in� nitytrans.inc@gmail.com 7738990137 №18704
OWNER OPRATOR NEED , 
Цена US$ 16,000.00, Зипкод 60008, CDL Drivers for 
FL GA AL AR LA MS SC NC and all Midwest wanted. 
Home every weekend. Dispatch 24/7. Great regular 
pay, 10% dipath Great working environment! 
Contact SONYA 941 586 9386 OR IVAN 941 5869386 
№18582

CDL CLASA DRVAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, С опит и чист 
рекорд.Специално отношение.За кон-
трактор/диспечер 20год в бизнеса.Старт 
Веднага!Каране,пари и почивка-по договаряне. 
7734128280 №18588

SOMEWHERE ELSE
РАБОТА ВЪВ ФАБРИКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 17110, Работа във фабри-
ка в Harrisburg Pennsylvania 3039748716 №18577
МЛАДА ПОМОЩНИЦА, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17110, Необходима 
е млада помощница в Harrisburg Pennsylvnia 
3039748716 №18578

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: 
* $0.80/m Тим * $0.70/m Соло, Пълни 
и празни мили платени * $50 Допъл-
нителен стоп * $150 Layover * 90% За 
оунъри * SELF DISPATCH за оунъри * 
2020 Volvo 860/ 760 * iShift Automatic 
* 2020/21 Reefers * OTR Изисквания: * 
HAZMAT and TANKER endorsements * 
CDL Class A * 2 Години опит CALL NOW: 
224-724-1694- Любо №18508

AGI TRUCKING INC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, AGI 
TRUCKING INC набира шофьори със 
CDL за long distance,regional, local and 
hook and drop товари , заплащане на 
пълни празни мили 0.65$. Предлагаме 
камиони Volvo 2021,2022 I-Shift , за по-
вече информация офис в Schaumburg 
IL : Иван Стоянов 727-488-8269 №18543

ФЛОРИДА
OWNER OPERATORS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Arrow Express 
Trucking Co. looking for owner operators to join 
our team. CDL class A OTR driver with minimum 2 
years of experience, clean driving record. Driving 
Midwest and southeast,south,southwest. Call Ivan 
at 941-586-9366 for more information. Serious 
candidates only please. 9415869366 №18540

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
СДЛ ХАЗМАТ ШОФЬОР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Търся постоянно 
стеди около Чикаго с връщане през ден в Чика-
го и съботата и неделята по възможност. Имам 
дългогодишен опит в поддържането на камиони 
и чист driving record. 8478583703 №18616
TRUCK PARKING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Concrete paved 
semi truck and trailer parking for rent in East 
Dundee, security cameras, gates entrance, repair 
shop on site. For more info call or text Yuliyan #847-
999-4960 №18618
BEST DISPATCH , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 640004, Диспечер с опит 
от България търси работа. За контакт: 708 505 
2965 Еьт.101, Viber +359876511784 7089983851 
№18585
TARSQ RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot doma 
online.Predlojeniq na e-mail VsslPvlv@comcast.net 
ili text na telefon 773-712-3757. №18561
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, От България +6год 
опит dry,R,Flat, HZ 708 998 3851/call-text-voice 
7089983851 №18528

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 300.00, Зипкод 60630, Давам чиста и 
уютна стая под наем на Лоранс и Пуласки. Цена 
300 долара. За повече информация моля звън-
нете на телефон 773-240-6358 №18701

APARTMENT FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60076, 3 bedroom 
apartment for Rent in Skokie.2nd � oor in 2 � at 
home. Very good location; street parking; separate 
utilities; free laundry. Call Galina 7733441468 
№18706

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 450, Обзаведена 
стая под наем в Melrose park.Ползва-
не на пералня и сушилня.Възможност 
за ползване на гараж.Депозит за един 
месец-$450 7733879465 №18708

ПОД НАЕМ CТAЯ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. Да-
вам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaр-
тaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, 
електричество, internet, gas, пералня и cyшил-
ня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. 
Цeнa $450. За OTR шофьори цeнa $380. Oт JUNE 
1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-222-3412 №18692
ТАВАН ОТ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем 
таван от къща. 7733223640 №18685
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. Да-
вам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaр-
тaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, 
електричество, internet, gas, пералня и cyшилня) 
Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa 
$450. За OTR шофьори цeнa $380. Oт October 1. 
Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-222-3412 №18681
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 590.00, Зипкод 60164, Давам стая 
под наем в Шилер Парк в нов напълно об-
заведен апартамент с просторна тераса на 
югоизток,близо до летище O’HARE и HIGHWAY 
I-294, В цената е включено всичко-ЦЕНТРАЛНО 
ОХЛАЖДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА, ТОК, ИНТЕР-
НЕТ И КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ. Тел: 773-941-2367 
Димитър Цена: 590$ №18710
2BD,1B, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, 2 Bedroom 
apartamen v Schiller Park,svoboden v momenta,za 
poveche info pozvanete na 7082895771 №18711
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, ROOM FOR RENT 
$350/pm ALL INCLUDE PRIVATE ENTRANCE X 2 
ROOMS NO SMOKING WOOMEN ONLY CALL CHRIS 
17738170102 or FRANCES 17738148338 №18712
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод #550, Давам стая под наем /
за жена/ в апартамент в Arlington Heights,IL. Ме-
сечен наем $550.Телефон за връзка 6303521943 
№18724
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Обзаведена стая 
под наем от бейзмант .Всички консуматими са 
включени в наема.Безплатно ползване на ин-
тернет и пералня със сушилня. -$480. Депозит за 
един месец 7734142633 №18652
СТАЯ ПОД НАЕММ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60634, Давам стая под 
наем от обзаведен апартамент в Elmwood park с 
включени всички консумативи.Безплатно полз-
ване на пералня със сушилня и интернет.Депо-
зит за един месец .-$500 7733879465 №18653
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Самостоятелна 
обзаведена стая под наем Town House 3B/2B 
Roselle. Отлична локация на границата на 
Schaumburg и Elk Grove Village за повече инфо; 
TEXT: 7738173071 №18673
3 BED 1.5 BATH, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Луксозен апт. в ра-
йона на Cumberland/Blue Line. Свободен от 1 
юни. Отопление, вода и газ са вкл. Собствена пе-
ралня. 7733228205 №18676
FOR RENT, 
Цена US$ 1,550.00, Зипкод 60007, Completely 
renovated 2bdr,1.1 bth apartment for RENT 
in downtown Elk Grove Village.New kitchen, 
bathrooms, � ooring, can lights, freshly painted. 
Large balcony overlooking park grounds and 
pool. Monthly rent includes heat,cooking 
gas,water,garbage,parking.For more info call 773 
996 8900 №18549
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем за 
непушач 7739344547 №18558
ДАВАМ СТАЯ В ЛОМБАРД, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам обзаведена 
стая под наем в двустаен апартамент в Ломбард, 
&550 на месец. Тел 3127991138. 3127991138 
№18369
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем 
стая в Des Plaines 7739344547 №18529

ИМОТИ 
Купувам

НЮ ЙОРК
КУПУВА ЗЕМ. ЗЕМЯ, 
Цена US$ 2,800.00, Зипкод 0, Купува земедел-
ска земя от 600лв/дка до 2800лв/дка в обла-
стите Добрич,Варна,Силистра,Шумен,Разгр
ад,Русе,Търговище,Видин,Враца,Монтана,Ве
лико Търново,Сливен,Ямбол,Стара Загора и 
др.Тел.0878622109,0893315488 №18532

SOMEWHERE ELSE

ИМОТИ 
Продавам

SOMEWHERE ELSE
ПАСИВНА КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89014, Пасивна едно-
фамилна къща в Република БЪЛГАРИЯ. Живей-
те пълноценно, икономически изгодно, еко-
логично издържано и природосъобразно. А 
защо да не направите и един безценен пода-
рък за Ваши най- близки хора. ЗАЯВИ ИНТЕ-
РЕС на:las555desert@yahoo.com 702-296-9399 
№18551
ПАСИВНА КЪЩА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89014, Пасивна еднофа-
милна къща в Република БЪЛГАРИЯ. Живейте 
пълноценно, икономически изгодно, екологич-
но издържано и природосъобразно. А защо да 
не направите и един безценен подарък за Ваши 
най- близки хора. ЗАЯВИ ИНТЕРЕС на: pddimont@
gmail.com jsm +359 0887 00 57 27 №18552

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
CDL TEAM DRIVERS, 
Цена US$ 84, Зипкод 60005, We are looking for 
CDL team drivers for drop and hook -UPS .We o� er 
84 cents per mile. Please call 7738651852 for more 
information. №18719
FOKUSNIK, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, fokusnik za rogdenni 
dni na detza. Ivan tel. 708 415 0590 7084150590 
№18672
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v 
doma si v Ho� man estate.Predlagam domashno 
prigotvena hrana,mnogo igri,razhodki i zabavleniq 
Tel: 224 659 1156 №18609
ЛИДЕРСТВО КУРСА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60640, Шофьорски 
курс(no trucks,no CDL).най-добри цены и отлич-
ни резултати.бързо и евтино. Speak russian and 
english. телефон:(773)807-2422.Илия №18612
ИМИГРАЦИОННИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Помощ за имигра-
ционни документи и преводи. 18 години опит. 
Станчо тел. 708 415 0590 №18564
ПРЕВОДИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Превод в съда и 
имиграционна служба в центъра на града. 15 го-
дини опит Ганчо 708 307 5522 №18565
ПОМОЩ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Помощ при пода-
ване на документи за осигуряване за безрабо-
тица.петстотин на седмица до септември. Georgi 
7083075522 №18566
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите 
домашни филми като ги презапишете на DVD 
преди касетите да станат неизползваеми. Пре-
запис от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-
456-1366 №18534
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на нега-
тивни филми в дигитални снимки, JPEG формат. 
Запазете вашите стари ленти като ги направите 
дигитални снимки преди на станат неизползва-
еми. 630-456-1366 №18535

ФЛОРИДА

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ЖЕНА СЪС СТАТУТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60601, Търся жена със ста-
тут +359895667213 №18441

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
2007VOLVO & 2014 VAN, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 60007, For sale: 2007 
VOLVO D12 EATON TRANS. 10 SPEED 2014 UTILITY 
DRY VAN 708-655-7884 sky796429@yahoo.com 
№18690
VOLVO D13 2012, 
Цена US$ 32,500.00, Зипкод 60101, 2012 volvo 
d13, 923000 mili, 10 speed manual trans. $32500 
OBO 7085069085 №18698
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Prodavam Velosiped 
6 skorosti v mnogo dobro systoqnie . Tel : 630 386 
5280 №18563
HUNDAI TRAILER-2004, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, 53\\\\\\\'dry van 
good condition! Tires 80% brakes 50% 8473387058 
№18553
HUNDAI TRAILER-2004, 
Цена US$ 8,000.00, Зипкод 60156, Good condirion 
tires80% brakes 50% 8473387058 №18554
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW 
X1 xdrive28i с нови гуми,нови накладки и 
дискове,clean title! 7739642928 №18500

COAST TO COAST
ПРОДАВАМ VOLVO 870, 
Цена US$ 27.00, Зипкод , Продавам Volvo 870 - 
2013 г. на 737 х.м. ; 10 ск. за $ 27 400. Много добро 
състояние. Нови турбо, глава, инжектори. тел. 1 
904 868 6875 Ганев №18684

ЛОКАЛЕН ШОФЬОР CDL�А, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Малка 
транспортна фирма предлага работа 
за локален шофьор на камион с клас 
А. Нужен е опит над 3 години, умение 
да се кара камион с ръчни предавки, 
да се използва ЕЛД. Всеки втори ден 
се преспива вкъщи ( понякога всяка 
вечер ) понеже товарите минават през 
Чикаго. Предлагаме заплата $1500 на 
седмица ( 1099 ) и застраховка. Ако сте 
заинтересувани - можете да звъннете 
или пишете на 262-960-9564 №18546

OTR DRIVERS WANTED, 
Цена US$ 375 per day, Зипкод 60544, 
The small trucking company is looking 
for driver MidWest or OTR. Start Pay: 
75 cents per mile or $375 per day � at. 
Please call 630-362-9320 Eric №18655

DRIVER NEEDED NO CDL REQUIRED, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Delta 
Wholesale Tire is a fast-expanding 
company and we are looking to hire 
responsible, hardworking, reliable, 
self-motivated drivers. You will drive 
brand new Isuzu trucks. Year: 2021 
Requirements: - MUST have clean valid 
driver’s license!!! - Great Pay!!! - Every 
day at home!!! - Brand New Isuzu Trucks 
Year: 2021 - Regular driver’s license/ CDL 
is not required Business hours: - Monday 
– Friday: 8am – 5pm - Saturday: 8am – 
2pm Our warehouse is located in Wood 
Dale, IL. Phone number: 630-509-3722!!! 
№18520
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

П
очти нищо не знаем за нея 
– Христина Хранова Ценко-
ва, както и за родното й село 
Клисура, заличено от земи-
те на Софийска област още 

през ужасите на многовековното осман-
ско робство.

Семейството й, побягнало от робски-
те безчинства в селото, заживява в юго-
източните покрайнини на София, някъде 
около днешната черква „Св. Седмочисле-
ници". Баща й - Храно Овчаря - отглежда 
овце, има 18 деца: 12 сина и 6 дъщери. Не-
говите черти унаследява и най-малката му 
дъщеря Христина - сила и свободолюбие, 
буйност, любознание и дързост.

Родена през 1852 г. и израснала във 
възрожденска семейна среда, момиче-
то решава да бъде част от национално-
освободителното ни движение. Именно 
тя пренася, преоблечена като мъж, писма 
от Васил Левски по негова заповед по ко-
митетите.

В деня на баташкото клане Христина е 
била в църквата и е избягала като по чудо. 
В Освободителната война загиват шести-
ма от братята й, преди това – в Сръбско-
турската война от 1876 г. – други нейни 
четирима братя, с една надежда – да по-
могнат на България.

След Освобождението заминава да учи 
в Русия, отпусната й е

стипендия 
за даровити ученици

Завършва курса на Повивалний инсти-
тут при Имперския университет „Cв. Вла-
димир“ в Киев. Завръща се в България 
през 1881 г. като първата българска аку-
шерка. Благодарение на отдадената й ра-
бота, през 1882 г. в София, в Александров-
ска болница, е открито първото родилно 
отделение в България.

Христина Хранова работи с безукорна 

привързаност към професията си – 30 го-
дини. Най-напред в София, после в Лом и 
в Силистра, най-дълго във Варна – от 1899 
г. към 17 години. Ръката й „изтегля“ из не-
драта на родилките не по-малко от 3462 
нови живота, съобщава и „Списание 8“.

Освен това, тя е изключително добра 
плувкиня и е първата в света жена воден 
спасител. През 1907 г. е наградена със 
сребърен орден „За гражданска заслуга“ 
– през времето е успяла да спаси не по-
малко от 54 давещи се от морето. По оно-
ва време в Морските бани във Варна не е 
имало спасители, а във водата са ставали 
нещастия. И тя се изявява като

първа българска „морска“ 
спасителка

„неканена и редовна". Възхищава хората 
със своята състрадателна душа, с рядката 
си смелост. За истинското й самопожерт-
вование варненци са й дълбоко призна-
телни.

Навярно тя е и първата неофициална 
българска състезателка по плуване. За 
нея се разправя, че при облози за дълго 
надплуване – въпреки своите 50 години – 
е побеждавала млади моряци. Обичала е 
и да се шегува - веднъж, маскирана в жен-
ската баня като „черно чудовище“, внезап-
но се появила откъм морето, при мъжката 
баня, и стотината изплашени мъже набър-
зо се разбягали...

Но не спира дотук – по време на Сръб-
ско-българската война Христина отново 
проявява изключителната си храброст и 
дори е ранена. Две десетилетия по-късно, 
през 1913 г., тя

нарамва за трети път 
пушката

и се включва в Междусъюзническата вой-
на, като навярно е била малко над шейсет 
години. Достойна и уникална българка, на 
която за жалост и срам държавата обръ-
ща гръб, като обрича последните години 
на тази велика личност в мизерия и глад.

„...и аз отново наденах войнишкия ши-
нел и се сражавах при Куманово, Егри-
Паланка, Кочани и Джумая. Сега обаче аз 
почувствах за пръв път, че силите ми из-
неверяват. Стари недъзи ме заставиха 
да сложа милата пушка в ъгъла...“, пише 
Христина в молбата си за отпускане на 
държавна пенсия.

Малко радост изпитва в личния си жи-
вот - завинаги остава самотна. И тиха, ня-

как незабележима. Здравето й непрекъс-
нато отслабва. Натиска я крайна беднотия 
и я приютяват временно милостиви по-
знати хора, те още не са забравили добри-
ните й. Но с подаяния само не може да се 
живее, опитва се с истината за заслугите 
си към България да предизвика съчувст-
вието и разбирането на Народното събра-
ние.

„Стара, немощна, недъгава – аз не съм 
в състояние да изкарвам прехраната си и 
медленно се топят и последните ми сили в 
грозна мизерия. Има дни, когато съм при-
нудена да гладувам; зиме зъзна от студ... 
Никой няма да заклопи моите старчески 
очи, когато дойде часът на смъртта. Но 
поне спасете ме от страдания и лишения 
до тоя върховен час... Аз не искам много. 
Помогнете, колкото да не умра от глад и 
студ...

Милост, милост, синове 
на България!...

Дълго не се трогват сърцата на „сино-
вете на България“, най-после – в начало-
то на март 1918 г. - Народното събрание й 
отпуска „пожизнена народна пенсия“ - 60 
лева месечно. Толкова е струвал един ме-
тър плат хасе. Или с пенсийката е могла да 
си купи килограм сирене, килограм захар, 
един сапун за пране, както и всеки ден по 
един черен хляб...

Около четири години не е гладувала, 
умира през ноемврийската есен на 1922 
г. Както пише неин биограф, погребват я 
„стари бойни другари в гроб без паметник 
гроб отдавна „заличен“... И до днес нейни-
ят образ тъне в тихо забвение.

Някога издатели и книжари са отпе-
чатвали пощенски картички за заслужи-
ли българи, днес ги оценяваме като не-
сравними документи с рядка историческа 
стойност. Пощенска картичка е издадена 
и за Христина Хранова – през 1911 г., то-
гава й е празнуван двоен юбилей: 30 годи-
ни „непрекъсната“ акушерска работа и 60 
години от рождението й. Тя е в опълчен-
ската си парадна униформа, открояват се 
шестте й ордена и медали.

Грях е да не я помним, да не ценим без-
користното й служене на България! Старо-
загорци като че най-добре се свързват с 
паметта й – на нейното име кръщават своя 
полувисш медицински институт. Животът 
на Христина е описан в книгата на Кирил 
Божилов „Забравени истории на София - 
първи българки в обществения живот“.

Забравените българи: Тя изродила 
3000 бебета и спасила 54 удавници

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XХристина Ценкова има съдба, достойна за филм, но днес никой не си спомня за нея

Христина като студентка в Киев (вляво) и като герой от войните с медалите си.

Сн.: Wikipedia

https://www.msbinsuranceagency.com/
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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


2 - 8 юни 2021 г.42

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

Астрологична прогноза 
ОВЕН
В търсене на финансова си-
гурност за себе си и семей-
ството си, ще работите, без да 
се жалите - търпеливо и отго-
ворно. Делата ви ще се разви-

ват с променлив успех, като по-често ще зависят 
от други и по-малко от вас, но ще се стараете. 
Грижейки се за повишаване на професионал-
ната си квалификацията, на практика си оси-
гурявате по-добро възнаграждение, а с него и 
повече осъществени желания. Ще се стремите 
към разширяване на личните си професионал-
ни контакти в търсене на изгодни предложения.

РАК
С подкрепата на близките 
си ще придвижвате напред 
лични и бизнес задачи. По-
следните ще станат обект на 
внимание за хора, чиито инте-

реси съвпадат с вашите, и в тази връзка са въз-
можни съдружия. Правните ви познания ще са 
ценни, особено ако активността ви е насочена 
в приложима сфера. В личен план ще изчистите 
недоразумения с партньора ви и ще планирате 
важни за бъдещето ви ходове. Търсещите рабо-
та да засилят контактите си, с възможности са да 
намерят интересуваща ги позиция.

ВЕЗНИ
Изразходвайте пестеливо 
енергията си, като по-често си 
почивате и мислите за здраве-
то си. Съобразете се с разум-
ните доводи на опонентите си 

и следвайте логиката на времето, като не се оп-
итвате да изпреварвате събитията. Въпреки въ-
трешните съмнения, които имате, и перипетиите, 
на които се натъквате в работата и в живота си, 
резултатите от труда ви говорят красноречиво за 
вас, от което самочувствието ви расте. В семей-
ството си обърнете внимание на децата, дори и 
пораснали.

КОЗИРОГ
Ако сте необвързани, ви 
предстои промяна в личен 
план. Имате много идеи, кои-
то сега ще намерят своето 
приложение благодарение 

на вашата упоритост. Но ще бъдат съпътства-
ни и от напрежение поради неразбиране от 
страна на партньорите ви. Вие имате запаси 
от добронамереност, която ще ви помогне да 
останете разбиращи и толерантни. Мнозина 
от вас ще пътуват, и то най-вече по служебни 
дела. Ще се поздравите и с по-добра матери-
ална обезпеченост и пораснали възможности.

ТЕЛЕЦ
Общуването и директните 
контакти за вас са начин на 
живот, с тези и други ваши 
проявления ще се доближа-
вате до изпълнение на це-

лите си. Не влагайте прекалено много емо-
ции в нищо, имайте положително отношение 
към заобикалящата ви действителност и ще 
ви бъде по-лесно да намирате изход във всяка 
една ситуация. Подкрепяйки благотворителна 
кауза или друга проява на милосърдие, без да 
търсите публичност, показвате извисеност на 
духа и поведение, служещо за подражание.

ЛЪВ
Ако желаете да си спестите 
част от проблемите, мисле-
те, преди да говорите. В стре-
межа си да защитавате чужди 
интереси, си навличате гняв, 

непредназначен за вас. Доводите ви са непри-
емливи на моменти и това само би ви отдалечи-
ло от хора, които милеят за вас. В чувствително 
състояние на духа сте, но не си пречете сами. 
Търсете контактите с приветни хора, които мо-
гат да разведрят ежедневието ви. Работете вър-
ху собственото си усъвършенстване и сами ще 
прозрете истините.

СКОРПИОН
Често от нищото възникват 
конфликти и нажежават ат-
мосферата, което не е в ни-
чий интерес. Но не може да 
ви се отрече, че сте привлека-

телни за околните и общуването с вас е забав-
но. Ще се възползвате от правото си на избор, 
но от подхода ви ще зависи доколко правилен 
ще е той. Имате поглед върху проблемите и той 
ще ви позволи да сте обективни в преценката си 
за хората и събитията около вас. Ще съумеете да 
се предпазите от нечии задкулисни игри, запаз-
вайки добър тон и поведение.

ВОДОЛЕЙ
Организираният ви начин на 
живот ще ви помогне да по-
стигате повече от запланува-
ното, но и ще ви натоварва. 
Търсете пътища за релакса-

ция и не забравяйте, че имате собствени жела-
ния, които трябва да уважавате. Положителното 
ви отношение към всичко, с което се захващате, 
ще ви изведе до търсените от вас резултати. Уве-
рени и със самочувствие, няма да позволявате 
на странични фактори да определят поведение-
то ви. Ще налагате волята си там, когато сте убе-
дени в правотата си.

БЛИЗНАЦИ
Работата ви в екип ще нало-
жи промени, които не бива 
да ви отказват от целите, 
които сте си поставили. Бла-
годарение на доброто си от-

ношение към колегите и прозорливостта си, 
ще откриете у тях качества, с които ще ви бъде 
по-лесно да приложите новостите, които се 
налагат все по-осезателно. Във всичко, с кое-
то се занимавате, бъдете предпазливи, за да си 
спестите разочарования и тревоги. Бъдете от-
говорни и следвайте приоритетите си, от там 
ще дойдат и успехите ви.

ДЕВА
В лицето на член от семейство-
то ще намерите неоценим по-
мощник и защитник на идеите 
ви. Насочете заедно енергия-
та си в подобряване климата и 

осъществяване на фамилни проекти. Желанието 
ви да контролирате и участвате в различни меро-
приятия и сложни взаимоотношения отнемат от 
силите ви по начин, за който не си давате смет-
ка. Време е да помислите за пълноценно възста-
новяване – физически и душевно, за това органи-
зирайте делата си така, че да ви стигне време за 
всичко.

СТРЕЛЕЦ
Повече от всякога е важно да 
сте в добри отношения с окол-
ните, за не губите от енергия-
та си за важните неща в живо-
та ви. Вслушвайки се в разума 

си, ще намирате по-пряк път към успеха. Съобра-
зявайки се с даденостите и освобождавайки се 
от излишните емоции, ще започнете работата си 
по обновена програма, целяща повишаване на 
финансите. Проверена информация и чужд опит 
ще ви улеснят повече, отколкото предполагате. 
Част от вас ще потърсят нова работа или жилище 
за себе си и семейството си.

РИБИ
Ще получите висока оценка 
за труда си и други свидетел-
ства в подкрепа на авторите-
та ви. Успехите и близостта 
на обичани хора ще ви дават 

енергия да продължавате, отстоявайки правата 
и интересите си. Бъдете внимателни, конкурен-
тите ви ще се почувстват застрашени и ще се 
опитат да въздействат с нелоялни и агресивни 
методи. В личните си взаимоотношения не да-
вайте предимство на доминиращото си отноше-
ние към партньора. Това е сигурен начин да го 
отдалечите от себе си, ако вече не сте.

https://www.brookhavenmarket.com/
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В съд смесваме млякото, захарта и 
ванилиите и разбъркваме добре. 
Можете да ползвате кафява или 

обикновена бяла захар, но с кафявата 
става по-вкусно.

В йенски правоъгълен съд на дъно-
то сипваме от сместа толкова, колкото 
да се покрие. Може да се ползва всяка 
правоъгълна купа или тавичка.

След това редим един ред бишкоти, 
поливаме със сместа, отново ред би-
шкоти и отгоре отново смес. Най-отго-
ре поставяме нарязаните на колелца 
банани и поръсваме с пръчици. След 
това покривате съда с фолио и го слага-
те в хладилника. Сладкишът трябва да 

постои 2-3 часа в хладилника, за да мо-
гат бишкотите да попият киселото мля-
ко и да станат меки.

Пилешкото с грах и гъбки е чу-
десен и много лесен вариант за 
един вкусен обяд или вечеря.

Подгответе си моркова и лука, като ги 
накълцате на ситно.

Вземете тенджера под налягане и си-
пете в нея 3 с.л. олио. Сложете вътре на-
рязаните на дребно гъби и запържете. 
Като станат златисти, сложете моркова 
и лука.

Когато омекнат, сложете картофите, 
после и граха. Следват доматеното пюре 
и червеният пипер.

Сипете чесъна и подправките. След 
хубаво измиване сложете и пилешкото 

бутче.
Варете яхнията 15 мин. След това мах-

нете капака, извадете месото и го накъ-
сайте на по-малки парченца.

Сложете го в тава за печене заедно 
със зеленчуците. Печете за половин час 
на 200 градуса.

Сладкиш с бишкоти, 
банани и кисело мляко

Пилешко 
с грах и 
печурки

Продукти
»  грах - 300 г замразен
»  пилешко бутче - 1 бр.
»  картофи - 2 бр.
»  лук - 1 бр.
»  чесън - 1 скилидка
»  доматено пюре - 2 с.л.
»  гъби - 8 бр.
»  моркови - 1 бр.
»  сол
»  черен пипер
»  червен пипер - 1 с.л.
»  джоджен
»  чубрица

Продукти
»  бишкоти - 1 опаковка (24 бр.)
»  кисело мляко - 800 г
»  захар - 4 с.л. (кафява захар) по 

желание
»  ванилия - 2 бр.
»  банани - 1 бр.
»  шарени пръчици - за украса

гат бишкотите да попият киселото млягат бишкотите да попият киселото млягат бишкотите да попият киселото млягат бишкотите да попият киселото мля--
ко и да станат меки.ко и да станат меки.ко и да станат меки.

Да ви е сладко!  

https://www.serdikabg.com
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Британският министър-пред-
седател Борис Джонсън и го-
деницата му Кари Саймъндс 

са сключили брак в събота на тай-
на церемония. Говорител на канце-
ларията на Джонсън първоначално 
отказа коментар, но след това обя-
виха, че „министър-председателят 
и госпожица Саймъндс са се ожени-
ли следобед на малка церемония в 
катедралата в Уестминстър“ и раз-
пространиха снимка. Фотография-
та показва двойката в градината на 
„Даунинг Стрийт“ след сватбата.

В съобщението се добавя, че но-
вобрачните ще отпразнуват сват-
бата си със семействата и приятели 
през лятото.

Според в. „Сън“ гостите са били 
поканени в последния момент на 
церемонията в централната част 
на Лондон. Дори високопоставени 
членове на канцеларията на преми-
ера не са знаели за плановете.

Една креативна и много талантлива майка е 
решила да се забавлява заедно с дъщеря си, 
като заедно пресъздават тоалети, носени на 

червен килим от големи звезди.
Аля Чаглар 

от Турция е 
талантлив ху-
дожник и май-
ка, а преди 
време стана 
много извест-
на в Инста-
грам, а това 
е благодаре-
ние на артис-
тичните сним-
ки на своето 
очарователно 
малко моми-
ченце Стефа-
ни.

Аля обожа-
ва това, което прави, защото не само се забавля-
ват, но и така прекарва време с дъщеря си. Тя пре-
създава красиви и артистични костюми, които са 
били носени 
от знамени-
тости.

М а л к а т а 
Стефани оби-
ча всички ви-
зии на зна-
менитостите 
и не може да 
избере люби-
ма. Вероят-
но не бихте 
се изненада-
ли, че тя иска 
да бъде ди-
зайнер точ-
но като май-
ка си.

Майка и дъщеря  
станаха хит в интернет

Брад Пит спечели делото за съвместно 
попечителство над децата

Борис Джонсън сключи брак 
на тайна церемония

Брад Пит спечели делото за съв-
местното попечителство над 
децата си, след като съдията 

не позволи на наследниците му от 
Анджелина Джоли да свидетелстват 
срещу него в съда.

Джоли и Пит се разделиха през 
2016 година и оттогава, вече 5 годи-
ни, водят съдебна битка за съвмест-
но попечителство над пет от шестте 
си непълнолетни деца.

Решението на съда идва два дни 
след като 46-годишната актриса се 
оплака публично, че съдията е по-
пречил на нейните тийнейджъри да 
свидетелстват в съда, което според 
нея е направило процеса „неспра-
ведлив“.

Съдия Джон Удеркирк постано-
ви 57-годишният актьор от „Седем 
години в Тибет“ да увеличи значи-

телно времето си с 5-те си непълно-
летни деца – Пакс (17), Захара (16), 

Шайло (14) и близнаците Вивиан и 
Нокс (12).

Стивън Сегал стана член  
на руска партия
Актьорът и специален предста-

вител на руското министер-
ство на външните работи по 

руско-американските хуманитарни 
връзки Стивън Сегал стана член на 
руската партия „Справедлива Русия 
- за истината“.

На заседание на камарата на де-
путатите в събота председателят на 
партията Сергей Миронов връчи на 
Сегал партийния билет. Преди това 
Сегал членуваше в партия „За исти-
ната“, която на 22 февруари се обе-
дини със „Справедлива Русия“ и 
руските патриоти. Сегал ще се зани-
мава с теми от екологията.

Преди дни от пресслужбата на 
партията уточниха, че актьорът 

няма да се кандидатира за депутат 
заради американското си граждан-

ство. Сегал получи руско граждан-
ство през ноември 2016 г.

Принц Уилям и Кейт Мидълтън продължават 
със задълженията си на бъдещо кралско 
семейство въпреки не особено гладките 

отношения в двора. На 24 май те бяха на посеще-
ния в Шотландия и именно там принцът си позво-
ли шега по отношение на съпругата си.

Една от спирките им беше студиото на Heavy 
Sound C.I.C. - обществена организация, която оси-
гурява творчески и спортни занимания на деца 
и хора в неравностойно положения. От видео-
то, публикувано в профила на двойката в Twitter, 
виждаме как Уилям реагира на „музиката“, създа-
дена от съпругата му. „Спри това, болят ме ушите“, 
казва той.

Докато се залива от смях, херцогинята моли 
тонрежисьора в студиото да изтрие „тази ужасна 
песен“, която е създала.

Принц Уилям се пошегува 
с Кейт в Шотландия



2 - 8 юни 2021 г. 45

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

Кой би помислил, че от разпада 
на две толкова бляскави звезд-
ни двойки може да се роди 

нова? Супермоделът Ирина Шейк и 
актьорът Брадли Купър отдавна не 
са заедно, От тази година рапърът 
Кание Уест вече официално е разве-
ден с половинката си Ким.

Слуховете, че Кание и Ирина имат 
нещо повече от приятелски отно-
шения, тръгнаха от сайта DeuxMoi и 
въпреки че не са потвърдени, пре-
дизвикаха истинска буря. „Между 
тях определено има нещо и със си-
гурност има интерес един към друг“, 
коментират близки до двойката.

През последните седмици Ирина 
е била забелязана с тениска, про-
ектирана от Кание Уест, в сътрудни-
чество с Balenciaga, което веднага 
разпали въображението за близки-
те им отношения.

Актьорът и звезда на кеча Джон Сина се из-
вини на китайските си фенове, след като 
нарече Тайван „страна“ в интервю по повод 

новия филм, в който участва, „Бързи и яростни 9“.

В интервю за тайвански тeлевизионен канал 
по-рано този месец 44-годишният Сина каза, че 
Тайван ще е първата „страна“, в която публиката 
ще види новия филм.

Китай определя Тайван като своя провинция, а 
властите на острова отхвърлят това.

„Направих една грешка. Много съжалявам за 
тази грешка“, каза Сина на мандарин във видеоза-
пис, публикуван социалната мрежа Уейбо, попу-
лярна в Китай. „Обичам и уважавам Китай и китай-
ския народ“, добави звездата.

Филмът „Бързи и яростни 9“ е хит в континента-
лен Китай след премиерата си на 21 май.

Джон Сина  
се извини на Китай

Приянка Чопра: 
Чувствам се 
благословена 
с Ник

Ирина Шейк и Кание Уест - 
новата звездна двойка?

Приянка Чопра определи брака с Ник Джонас 
като „благословия“, а животът с него – като 
„радост“. Звездата каза заветното „да“ през 

2018 г. и сподели, че обича да бъде всеки ден до 
своя „съотборник“, описвайки живота с Ник като ис-
тинска радост.

„Кой би предположил, че животът ми ще се окаже 
такъв, в който аз и моят съотборник сме на масата 
за вечеря. Това е истинска радост. Чувствам се мно-
го, много благословена“, споделя Приянка.

38-годишната актриса вярва, че тя е трябвало да 
работи повече заради нейния пол и раса. Приянка 
е решена да създаде повече възможности на мал-
цинствените групи в Холивуд.

Актрисата също споделя за своите провали, с 
които се е справяла, и ги определя като „стълба“.

Дженифър Лопес щастлива  
в обятията на Бен
Джей Ло лети на крилете на лю-

бовта, след като се събра със 
старата си любов Бен Афлек. 

Певицата възобнови романса с бив-
шия си, 48-годишният Бен, с когото 
имаше връзка преди почти две де-
сетилетия.

Източник, близък до Джей Ло спо-
деля, че тя не може да бъде по-щаст-
лива, особено когато вижда колко 
се е променил Афлек в сравнение с 
периода, в който бяха гаджета. Ло-
пес смята, че той е станал по-добър 
от преди и обича тази нова му вер-
сия.

През април Дженифър Лопес и 
Алекс Родригес обявиха, че слагат 
край на връзката и годежа си, защо-
то са „по-добри като приятели“.

Двойката сподели, че ще си оста-
нат близки приятели и ще продъл-

жат да се подкрепят, както и да дви-
жат общите им бизнес проекти.

Американският актьор Джо Лара, който 
участва в телевизионния сериал „Тарзан: 
Епични приключения“ (1996-2000) и беше 

определян от зрителите като най-чаровният Тар-
зан на всички времена, загина в самолетна ка-
тастрофа в Тенеси. Това гласи официално изя-
вление, публикувано в неделя на уебсайта на 
администрацията на окръг Ръдърфорд.

Малък самолет „Чесна“ C501 се разби в езеро в 
северната част на щата в събота, убивайки седем 
души. Както уточниха властите по-късно, сред тях 
е бил и Лара. Заедно с него е загинала и съпругата 
му - Гуен Шамблин.

Освен в поредицата за приключенията на Тар-
зан Лара участва и в телевизионните сериали 
„Спасители на плажа“ (Baywatch, 1989-2001) и „Ко-
нан“.

Самолетът е летял от Тенеси до Флорида. Той е 
катастрофирал малко след излитането си, а при-
чината за трагедията се разследва.

Джо Лара, изиграл Тарзан, 
загина в самолетна катастрофа
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П
лажовете на Калифорния 
не са единственото прите-
гателно място за туристи и 
пътешественици в тази оча-
рователна част на Америка. 

Много хора се насочват и към древните 
гори от секвоя, за да видят гигантските 
дървета, извисяващи се над тях. Да усе-
тят прохладата им, да почувстват мири-
са им, да се скрият във вечността. А сега 
те получават големия шанс да изследват 
малко по-отблизо тези древни дървета, 
да се качат до техните възвишени сен-
ници, като направят „разходка в небето“.

Redwood SkyWalk в зоопарка „Секвоя 
парк“ ще бъде домакин на тържествено-
то си откриване през уикенда 4-6 юни, 

което ще позволи на посетителите да 
изследват гората

от 30 метра над земята
Разположена в Юрика, Калифорния, 

небесната разходка е поредица от свър-
зани издигнати мостове, които отвеждат 
посетителите до издигнатите платфор-
ми, където те могат да видят тази стара 
растяща горичка от секвоя от нова глед-
на точка, разказва peikd.bg. С дължина 
почти четвърт миля, зоопаркът казва, че 
това ще бъде най-дългата разходка в не-
бето в Западните САЩ.

Според зоопарка, тъй като няма стъл-
би, цялото място е достъпно за хора с 
увреждания с изключение на незадъл-
жителна приключенска част.

Redwood SkyWalk се намира в парка 

„Секвоя“, който представлява 67-акро-
ва горичка в град Юрика. Той, от своя 
страна, се намира в окръг Хумболт, къ-

дето е и Националният парк „Редууд“, в 
който растат повече от 45% от останали-
те защитени гори на Калифорния от ста-
ри дървета.

Според зоологическата градина плат-
формите са окачени и проектирани 
така, че да предизвикат

„незначително 
въздействие“

върху дърветата и да им позволят да 
продължат да растат.

Докато платформите доближават по-
сетителите много по-близо до дървета-
та, гостите се съветват да не докосват 
деликатната им кора.

Тържественото откриване ще се 
придържа към настоящите насоки на 
COVID-19, но Калифорния е готова да 
премахне много от своите ограничения 
за капацитет и социално дистанциране 
до 15 юни.

Небесна разходка: 
Под древните 

секвои  
в Калифорния

Въжени мостове издигат посетителите 
до върховете на дърветата
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