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Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, 

като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мне-

нието на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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На конференция в Лисабон преди го-
дина един от най-популярните професо-
ри по политическа психология шокира 
колегите си с доклад, който предвижда 
края на демокрацията. Проф. Шон Ро-
зенберг преподава в UC Irvine и според 
него демокрацията се самоизяжда и на-
влиза във финалната си права. Негова-
та прогноза? „В утвърдени демокрации 
като САЩ демократичното управление 
ще продължи неумолимия си спад и в 
крайна сметка ще се провали.“

Розенберг има дипломи от Йел, Окс-
форд и Харвард. Той става известен през 
80-те си години с проучване, което обяс-
нява как избирателите предпочитат кан-
дидати, базирано на техния външен вид, 
а не позиции или предложения по про-
блеми.

Според него Доналд Тръмп не е при-
чина за упадъка на демокрацията, въ-
преки че успешната му расистка кампа-
ния срещу имигрантите да е симптом за 
това.

Ние сме виновни, каза Розенберг. Как-
то в „Ние, хората“.

Демокрацията е трудна работа, отбе-
лязва професорът. Според него елитите 
в обществото – хората с голямо доско-
ро доверие в обществото не се справят 
с тази отговорност, а хората не са спо-
собни да вземат правилните решения 
– нито на рационално, нито на емоцио-
нално ниво, за да управляват една до-
бре функционираща демокрация. В ре-
зултат на това центърът се разпадна и 
милиони разочаровани и изпълнени с 
ярост избиратели се обърнаха в отчая-
ние към десните популисти.

Последната половина на ХХ век беше 
златният век на демокрацията. През 
1945 г. според едно проучване в целия 
свят е имало само 12 демокрации. В 
края на века е имало 87. Но след това на-
стъпи голямото преобръщане: През вто-
рото десетилетие на XXI век преминава-
нето към демокрация доста внезапно и 
зловещо спря – и се обърна.

Десните популистки политици поеха 
властта или получиха силна подкрепа в 
Полша, Унгария, Франция, Великобрита-
ния, Италия, Бразилия и САЩ.

Според тезата на Розенберг – демо-
крацията е упорит труд и изисква мно-
го от тези, които участват в нея. Изисква 
хората да уважават хората с различни 
гледни точки от техните и хората, които 
не приличат на тях. Тя изисква от граж-

даните да могат да пресяват големи ко-
личества информация и да разделят 
доброто от лошото, истинното от фал-
шивото. Изисква внимателност, дисци-
плина и логика.

За съжаление еволюцията не благо-
приятства упражняването на тези ка-
чества в контекста на съвременна ма-
сова демокрация. Позовавайки се на 
различни научни изследвания, Розен-
берг твърди, че хората не мислят трезво 
и рационално. Различни видове емоции 
изкривяват мозъка ни на най-фундамен-
тално ниво. Например расизмът лес-
но се задейства несъзнателно у бели-
те хора чрез снимка на чернокож мъж, 
облечен с качулка. Ние лесно се отказ-
ваме от доказателствата, когато това не 
съвпада с нашето мнение, докато лесно 
се съгласяваме с информация, която по-
твърждава нашите пристрастия, незави-
симо дали е вярна или не.

Нашият мозък, казва Розенберг, се 
оказва фатален за съвременната демо-
крация. Хората просто не са изградени 
за това.

Той заключи, че причината за скорош-
ния успех на десните популисти е, че 
елитите губят контрол над институции-
те, които традиционно са спасили хора-
та от най-недемократичните им импул-
си. Когато хората са оставени да вземат 
политически решения самостоятелно, 
те се насочват към прости решения на 
десните популисти в световен мащаб: 
смъртоносна смесица от ксенофобия, 
расизъм и авторитаризъм.

Десните популисти не искат много 
мислене. Те могат едновременно да об-
виняват имигрантите за отнемане на 
работата от американците, като съще-
временно твърдят, че същите тези хора 
са мързеливи работници, които се въз-
ползват от помощи.

И за разлика от демокрацията, коя-
то поставя много искания, популистите 
имат само едно. Те настояват хората да 
бъдат лоялни. По-лесно е да обещаеш 
вярност на авторитарен лидер, отколко-
то да направиш упорития начин на ми-
слене за себе си, изискван от демокра-
цията. Think about it.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Умира ли 
демокрацията

https://www.mbglogistics.com/
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С
ъществен спад се наблюдава 
сред българите в САЩ, кои-
то ще гласуват на изборите на 
11 юли. Седмица преди край-
ния срок за подаване на за-

явления техният брой е едва 1202. Това 
показват данните от платформата „Гла-
сувам“, създадена за улеснение на съна-
родниците ни зад граница по време на 

изборния процес.
На миналите избори повече от две 

седмици преди края на регистрацията 
броят на желаещите да гласуват бе поч-
ти 2000. Общият брой на българите в 
САЩ, които участваха на миналите избо-
ри пък, бе 5056, цифра, която едва ли ще 
бъде достигната в оставащата до края на 
записването седмица.

В същото време в Америка ще има с 
над 20 избирателни секции повече от 
тези, в които се гласуваше на миналите 
избори. На 4 април, заради ограниче-
нието за броя им в страните извън ЕС, в 
Щатите бяха разкрити максимално въз-
можните 35 секции. Сега, след като за-
браната бе отменена, в САЩ на този етап 
се очертават

56 секции за гласуване
В тях влизат 45 секции, открити авто-

матично на базата на подадените заяв-
ления при гласуването през април, плюс 
новооткриващите се на базата на пода-
дените сега заявления.

В Канада също се очертава по-слаб ин-
терес към гласуването на 11 юли. До мо-
мента, седмица преди крайния срок, по-
дадените заявления там са с една трета 
по-малко от участвалите в изборите на 4 
април. Засега пък секциите се очертават 
с 8 повече – от 13 – 21.

Тенденцията е сходна със случващо-
то се на повечето места в чужбина. На 
11 юли се очаква зад граница да бъдат 
разкрити два пъти повече секции спря-

мо 4 април, но се очертават да гласуват 
доста по-малко хора в сравнение с тога-
ва, показват предварителните разчети 
на Министерството на външните рабо-
ти. До момента желаещите да упражнят 
глас в чужбина са по-малко, отколкото 
на същия етап преди изборите през ап-
рил, което вероятно се дължи на летни-
те отпуски.

На брифинг в МВнР бяха съобщени 
конкретни данни: 37 000 са до момента 
заявленията за гласуване, при 80 000 на 
финала на 4 април. Секциите сега веро-
ятно ще бъдат 800 - почти двойно повече 
спрямо априлския вот. Те се увеличиха и 
заради промените в Изборния кодекс, 
и след решение на ЦИК от преди дни, с 
което големите секции бяха раздробени.

Във Великобритания ще бъдат разкри-
ти вероятно 130 секции, 48 от които - в 
Лондон. В Турция - към 110, при 35 на 4 
април. Процесът върви успоредно със 
структурирането на изборни комисии. 
„Към момента са нужни към 4500 души за 
окомплектоването на около 740 секции“, 
заяви Калин Анастасов, който е един от 
отговорниците за вота в МВнР.

По-малко българи в САЩ и 
Канада искат да гласуват
XВ същото време броят на секциите за вота на 11 юли ще е значително по-голям

http://imgtrucking.com
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В
асил Божков, който се укрива 
в Дубай с 18 обвинения и пре-
ди седмица попадна в списъ-
ка на САЩ „Магнитски“, ще се 
състезава за депутат. Той ще 

е водач на листата на партията си „Бъл-
гарско лято“ в столичните 24 и 25-ти 
многомандатни избирателни райони 
(МИР).

„Българско лято“ също попадна под 
ударите на US санкциите, но преди те да 
бъдат обявени, партията бе регистрира-
на за участие в изборите, а от ЦИК обяс-
ниха, че няма закон, по който тя да бъде 
спряна.

Освен Божков да станат депутати ис-
кат и други подсъдими. Маринела Ара-
баджиева, която заедно със съпруга си 
Ветко Арабаджиев е обвинена за учас-
тие в организирана престъпна група 
за данъчни измами и пране на пари, 
също ще се кандидатира за депутат в 
предсрочните избори. Тя е регистри-
рана на пето място в листата на коали-
цията „Движение „Заедно за промяна“ в 
Бургас. Формацията е водена от Алек-
сандър Томов и в нея влизат партиите 

„Българските социалдемократи“, „Евро-
левицата“ и „Европейска сигурност“.

Миналата седмица документи за 
участие в изборите подаде и бизнесме-
нът Миню Стайков, който се намира под 
домашен арест заради

обвинения в данъчни 
измами

пране на пари и злоупотреба с евро-
фондове. Той също се кандидатира от 
Бургас и е вписан на второ място в лис-
тата на партия „Бригада“.

Докато се наблюдават изненадващи 
попълнения в листите, става ясно и за 
липси в тях. Така например лидерът на 
„Има такъв народ“ Слави Трифонов обя-
ви, че няма да е кандидат за депутат.

В публикация във Facebook шоуме-
нът намеква, че може да се кандидатура 
за друг пост. След парламентарните из-
бори на 11 юли следват президентски-
те. Възможно е обаче Трифонов да има 
предвид, че би бил и премиер, защото 
конституцията не изисква министър-
председател да е човек, избран за депу-
тат. Сред водачите на партията му отно-

во е председателят на 45-ия парламент 
Ива Митева, експертът по сигурност Ни-
колай Радулов, сценаристът Филип Ста-
нев и др.

ГЕРБ също обявиха листите си за вота. 
Лидерът им Бойко Борисов традицион-
но ще се състезава в 25 МИР в София и 
в Пловдив. От списъците са отпаднали 
двама бивши министри – Ивелина Ва-

силева, която традиционно бе водач в 
Бургас. На миналите, и на предстоящи-
те избори обаче на тази позиция ще е 
Любен Дилов-син. От листите отсъства 
и бившият министър на правосъдие-
то в края на мандата на третото прави-
телство на Бойко Борисов - Десислава 
Ахладова. Вежди Рашидов пък сам се 
отказа от кандидатдепутатската битка.

В листите: Божков, Миню Стайков, 
Маринела Арабаджиева
XСлави Трифонов няма да участва, министри изпадат от списъците на ГЕРБ

Маринела Арабаджиева Миню Стайков 

Сн.: „24 часа“ Сн.: Bulgaria ON AIR
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BG ТЕЛЕГРАФ
Радев: Карадайъ да преосмисли 
понятието „Родина“
Мисля, че лидерът на ДПС следва 

да преосмисли понятието „Роди-
на“ и в какъв контекст го употре-

бява. Това заяви президентът Румен Радев 
във връзка със срещата на председателя 
на движението Мустафа Карадайъ с пре-
зидента на Турция Реджеп Ердоган. За раз-
говорите се разбра от публикация на Ана-
долската агенция. В нея Карадайъ е цитиран да казва: „Тази земя (Турция - б.р.) е 
нашата земя. Не сме имигранти тук. Турция е нашата родина. Останахме там (в 
България - б.р.) след Османската империя, нашата битка е в защита на нашата 
турска идентичност.“

Палатки блокираха 
Съдебната палата в София

Съдебната плата в София осъмна с па-
латки на протестиращи. Те са сфор-
мирали и графици за дежурства, 

така че районът около палатата да е под 
наблюдение 24 часа. „Зона без каскети“ ще 
е мотото на лагера. Според организатори-
те лагерът ще бъде идентичен като този на 
Орлов мост през лятото на 2020 г. Надават 

се, че полицията няма да попречи на протеста. Още миналата седмица обществе-
ното недоволство пред сградата на съда се възобнови с нова сила, като този път 
то е с конкретно искане - оставката на Иван Гешев.

Незаконни трансплантации 
имало още през 2019 г.
Разследващите органи и Министер-

ството на здравеопазването са зна-
ели, че у нас се извършват незаконни 

трансплантации. Има документи, от които 
става ясно, че още през май миналата го-
дина от Изпълнителната агенция „Меди-
цински надзор“ е подаден сигнал до ДАНС 
за трансплантациите на чужденци у нас. 
Документите сочат, че още през 2020 г. агенция „Медицински одит“ подава сиг-
нал до ДАНС. Причината е писмо от МВР относно издаден лилав бюлетин от Ин-
терпол, съдържащ данни за трафик на органи чрез фалшифицирани документи.

Франция ще допуска българи 
и със сертификат

Считано от 9 юни 2021 г., сряда, бъл-
гарските граждани ще бъдат до-
пускани във Франция, ако предос-

тавят негативен PCR тест или антигенен 
тест, направен до 72 часа преди отпъту-
ването, или сертификат за завършена 
ваксинационна схема. По информация 
на посолството ни в Париж за завърше-

на ваксинационна схема се смятат изминали 2 седмици след втората доза на вак-
сината на P�zer, Moderna, AstraZeneca и след поставена единствена доза при ли-
цата, които са преболедували Covid-19; изминали 4 седмици след поставена една 
доза Johnson&Johnson.

Майка хвърли 4-месечното си 
бебе от тераса в Златица
Млада майка хвърли 4-месечното 

си бебе от тераса в Златица. Сиг-
налът за инцидента е подаден 

на 4 юни в Районно управление-Пирдоп. 
Пострадалото момиченце е транспорти-
рано в столичната болница „Пирогов“ с 
контузии по тялото, без опасност за жи-
вота. 20-годишната майка за 24 часа и 
впоследствие е привлечена като обви-
няема. Разпитана е пред съдия, като е направила самопризнания. Назначени са й 
съдебно-медицинска и психиатрична експертизи.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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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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С
анкциите на САЩ срещу шес-
тимата българи от миналата 
седмица посочиха с пръст ко-
рупцията, но и оголиха лип-
сата на правни механизми в 

България, които да се приложат в тази 
ситуация.

Заради законодателния вакуум и не-
работещото Народно събрание, което 
спешно да го попълни, служебното пра-
вителство предприе мерки, с които да 
защити държавата и фирмите. Кабине-
тът възложи на ДАНС и НАП да открият 
свързаните лица със санкционираните 
фирми на бизнесмена Васил Божков и 
бившия депутат на ДПС Делян Пеевски. 
Целта е да установят свързаните с два-
мата други дружества и степента на тях-
ната свързаност, за да се сведат до ми-
нимум рисковете за българския бизнес 
в международен план.

Възможните опасности от тези обвър-
заности е да да се стигне до

замразяване на активи
в банките на бюджетните организации, 
държавните структури и предприятия, 
които имат договори със свързани с 
двамата санкционирани фирми. Може 
да се стигне и до блокиране на между-
народните преводи, изключване и не-
допускане до участие в международни 
бизнес сделки, ограничаване на въз-
можността за търговия и други.

Засега Министерството на финанси-
те обяви „черен“ списък, който повта-
ря публикувания от САЩ списък с 64-те 
фирми на Божков и Пеевски. Сред тях са 
и баскетболният отбор на ЦСКА, свър-
зан с бившия хазартен бос, както и пар-
тията му „Българско лято“, която участва 
в предстоящия пресрочен парламента-
рен вот и засега изглежда, че Централ-
ната избирателна комисия няма законов 
ход, по който да предприеме някакви 
действия срещу нея.

Най-сложно ще е установяването на 
свързаните с фирмите на Пеевски лица, 
доколкото депутатът от ДПС скри голя-
ма част от официалния си бизнес зад оф-

шорни компании.
Очаква се след санкциите всички бан-

ки в България да спрат отношенията си 
с посочените от САЩ фирми и физиче-
ски лица. Според бившия председател 
на Асоциацията на банките в България 
Левон Хампарцумян вероятно повечето 
банки вече са казали „стоп“ на отноше-
нията си с тези клиенти, защото в проти-
вен случай рискуват и те да попаднат в 
„черния списък“ на Вашингтон.

Санкциите са автоматични - напри-
мер ако банка продължава да обслужва 
име от списъка, може да получи глоба и 
санкции за това. Ако някоя компания се 
чуди дали може да работи с даден кон-
трагент или не, би могла

да отправи запитване 
към ОФАК

(O�ce of Foreign Foreign Assets Control - 

Службата за контрол на чуждестранните 
активи, която движи програмата за на-
лагане на санкции). „ОФАК отговаря, ма-
кар че отнема време“, уточни Хампарцу-
мян.

Идеята на санкциите е посочените в 
списъка да бъдат поставени в тотална 
финансова изолация, никой да не пра-
ви сделки с тях. „Ако някой от списъка 
реши да тегли пари от банкомат в Ду-
бай, трансакцията ще бъде спряна, за-
щото той е в черния списък. Компаниите 
за международни разплащания „Виза“ 
и „Мастеркард“ са американски и са 
длъжни да прилагат санкциите“, посочи 
банкерът. 

Не е ясно обаче как точно ще бъдат 
регламентирани нещата в България за-
ради неясния брой компании и хора, 
„асоциирани“ с 64-те фирми от списъка 
„Магнитски“. Експерти уточняват, че аме-

риканската дефиниция за „асоциирано 
лице“ е много по-широка от българско-
то определение за „свързано лице“, като 
не изисква непременно връзките да са 
доказани и проследими в регистър или 
в документи. „Достатъчно е да се знае, 
че ядат и пият заедно“, даде пример и 
Хампарцумян.

„Заради неяснотите в обхвата на „чер-
ния списък“, други държави са приели 
специални закони, свързани с прилага-
нето на санкциите по американския за-
кон „Магнитски“ на тяхна територия“, 
обясни анализаторът Тихомир Безлов от 
Центъра за изследване на демокраци-
ята. Според него това, което правител-
ството в България може да направи, е да 
даде инструкции на държавните друже-
ства да избягват имената от „черния спи-
сък“, за да не попаднат и те под ударите 
на закона „Магнитски“.

След санкциите от САЩ: 
Kакви ще са последствията
XЩе има ли още „асоциирани“ лица, потърпевши от списъка „Магнитски“



9 - 15 юни 2021 г. 9

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

Дни преди предизборната кам-
пания в България, Службата 
за контрол на чуждестранни-
те активи на Министерството 
на финансите на САЩ наложи 

санкции на шестима български гражда-
ни по закона „Магнитски“ за тяхната зна-
чителна роля за корупцията в България. 
Това предизвика силен тътен в цялата 
държава.

Шестимата със санкции са: бизнесме-
нът Васил Божков, бившият депутат от 
ДПС Делян Пеевски, настоящият зам.-
председател на Бюрото за специалните 
разузнавателни средства Илко Желяз-
ков, бившият зам.-министър на иконо-
миката от ГЕРБ Александър Манолев, 
бившият председател на Държавната 
агенция за българите в чужбина от ВМРО 
Петър Харалампиев и бившият главният 
секретар на институцията Красимир То-
мов. Подложени на санкции са и 64 фир-
ми, свързани с тях.

Политическите реакции не закъсня-
ха, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по-
бърза да се срещне с американския по-
сланик Херо Мустафа още същата вечер, 
когато санкциите бяха наложени. Но от 
партията категорично отрекоха темата 
на разговор да е била свързана със санк-
циите. Малко след това Борисов отрече 
да има каквито и да е било бизнес отно-
шения с Делян Пеевски. Лидерът на ГЕРБ 
побърза и да отрече обвинението на биз-
несмена Васил Божков, който твърди, че 
е рекетиран от Борисов. Бившият преми-
ер бе категоричен, че и стотинка не е взи-
мал от Божков.

Американският посланик бе катего-
рична, че тези действия на САЩ няма 
да решат проблема с корупцията в Бъл-
гария. Според Херо Мустафа санкциите 
обаче са знак към света, че използване-
то на държавните институции зa личнa 
oблaгa

нямa дa бъдe търпяно 
от САЩ

Служебният премиер Стефан Янев пък 
разговаря с помощник държавния се-
кретар по политическите въпроси в Дър-
жавния департамент Виктория Нюланд. 
Малко след това Янев коментира, че 
санкциите на САЩ са сериозен сигнал, че 
корупцията в България е пуснала дълбо-
ки корени в политическата и икономиче-
ската система на страната.

Президентът Румен Радев коментира 
ситуацията, като подчерта, че това е пре-
цедент за ЕС, защото „10 години уж вър-
вяхме напред към европейско развитие, 

а се озовахме редом със Судан, Саудит-
ска Арабия и Уганда.

Българското външно министерство по-
сочи, че върховенството на закона е в ос-
новата на демократичния процес и в от-
ношенията с партньорите и съюзниците 
си, а България споделя убеждението, че 
борбата с корупцията следва да бъде 
безусловен принципен и практически 
приоритет.

От „Демократична България“ излязо-
ха със заключението, че санкциите на 
Вашингтон са „присъда“ срещу прокура-
турата. Съпредседателят на коалицията 
Христо Иванов изтъкна, че това е дейст-
вие на правителството на САЩ, което от-
чита действията в България, на българ-
ското общество и нетърпимостта му към 
корупцията.

От ДПС, чийто народен представител 
бе Делян Пеевски, обясниха, че подкре-
пят всички, които се стремят да изгонят 
корупцията, настоявайки да бъдат под-
ведени под отговорност корумпирани 
лица, които подкопават икономическите 
функции и демократичните институции 
на България. Още нещо интересно се слу-
чи веднага след санкциите с главен герой 
ДПС – лидерът на Движението Мустафа 
Карадайъ отиде в Турция за спешна

среща с президента 
Реджеп Ердоган

Темата на разговорите не стана ясна, но 
предположенията са много – от обсъжда-
не на списъка „Магнитски“ до представя-
нето на партията на изборите в България.

Председателят на коалицията „Изправи 
се! Мутри вън!“ Мая Манолова също ко-
ментира реакцията на САЩ. Тя определи 
санкциите „като зелена светлина и под-
крепа за по-решителна борба с корупци-
ята в България“.

Бойко Ноев, бивш министър на отбра-
ната и дипломат, изказа опасения, че 
санкциите ще имат по-големи послед-
ствия от очакваното.

Замесените в скандала също реагира-
ха.

Делян Пеевски излезе с позиция, в коя-
то посочи, че включването му в „санк-
ционния списък на САЩ е недопустимо, 
тенденциозно и неотговарящо на духа и 
смисъла на този закон“. Бившият депутат 
бе категоричен, че никога не е участвал 
в корупционни действия, а разпростра-
нените мотиви за наложените санкции не 
съдържат нито един верен факт.

Васил Божков също не остана безраз-
личен и иронично благодари на САЩ, че 
са обърнали внимание на сигнала му за 
рекет срещу Борисов, а после се учуди, че 
бившият премиер Бойко Борисов и глав-
ният прокурор Иван Гешев липсват в до-
клада на финансовото министерство.

Така само за часове ситуацията в Бъл-
гария се разгорещи от скандала със сан-
кционираните българи, а политическите 
партии, опетнени или не, не се поколе-
баха да подкрепят този акт от страна на 
САЩ. Подкрепа за него дойде дори и от 
прокуратурата, която се самосезира и 
започна проверка на всички в списъка 
„Магнитски“.

Списъкът „Магнитски“: 
Пълно одобрение в България
XПолитическите партии в страната застанаха плътно зад санкциите на САЩ

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
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Б
ивш шеф на разузнаването в 
Люксембург и висш служител 
в правителството, чийто пре-
миер тогава е Жан Пол Юнкер, 
е сред ключовите играчи във 

финансовата пирамида OneCoin на бъл-
гарката Ружа Игнатова.

Бившият шеф на секретни операции в 
SREL - Разузнавателната служба на Вели-
кото

херцогство Люксембург, Франк Шнай-
дер е бил арестуван във Франция, съоб-
щава сайтът

Republicain-lorrain. Той е издирван от 
ФБР, а за задържането му има между-
народна заповед за арест, издадена от 
съдия в Ню Йорк. Там повече от година 
върви дело срещу останалите шестима 
обвинени за колосалната финансова из-
мама за над 4 млрд. долара. Сред тях е 
и братът на Ружа - Константин. Според 
публикации неговото съгласие за съ-
трудничество на американските вла-
сти и показанията му са в основата на 
задържането на Франк Шнайдер, пише 
„България днес“.

Той е бил задържан във вила в сели-

щето Жудревил, близо до границата на 
Франция с Люксембург. След задържа-
нето Шнайдер е закаран в ареста в град 
Нанси. Той ще остане там до получаване 
на искане за

екстрадицията 
от US властите

Бившият шеф на оперативните опе-
рации в люксембургската тайна служба 
създава собствена компания за бизнес 
разузнаване през 2008 г. Развива дей-
ност в Европа и САЩ. Покрай работата 
си Шнайдер се запознава с Ружа. С тече-
ние на времето става един от най-приб-
лижените й хора.

Според показания на Константин 
именно Франк Шнайдер е човекът, ку-
пил апартамент за сестра му в Лондон. 
Жилището е под това на любовника й 
Гилбърт Армента, на който по нарежда-
не на Игнатова и със съдействието на 
Шнайдер са поставени подслушвателни 
устройства. Така Ружа разбира, че Гил-
бърт Армента я е предал на ФБР, и из-
чезва. Според свидетелски показания 
именно Шнайдер помогнал на Ружа да 

се сдобие с фалшив паспорт. Около го-
дина по-късно Константин е задържан 
на летището в Лос Анджелис. Съгласява 
се да сътрудничи на властите срещу за-
щита и разкрива босовете в престъпна-
та схема.

Според американското разследване 
Шнайдер участва във финансовата афе-
ра на Ружа, като чрез своята фирма за 
бизнес разузнаване наема пиарска ком-

пания във Великобритания, където раз-
чиства пътя за легален бизнес на Ружа.

Името на Франк Шнайдер изплува за 
първи път в публичното пространство 
покрай един от най-шумните скандали 
с подслушване на политици в Люксем-
бург през 2004 г. Премиер на страната 
по това време е бившият шеф на ЕК Жан 
Пол Юнкер, а заради скандала той пода-
ва оставка.

Чужд разузнавач – топ играч 
в пирамидата на Ружа
XБившият шеф на секретните операции в разузнаването на Люксембург бе задържан

Сн.: The Shift
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Б
ългарин бе осъден в САЩ за 
измама с банкови карти. При-
съдата на 33-годишния Георги 
Кънев е две години и полови-
на затвор заради измамата, из-

вършена през 2013 г. в Масачузетс.
Българинът е източил стотици хи-

ляди долари от банкомати на Martha’s 
Vineyard Bank.

Присъдата е издадена от съдия Лео 
Сорокин. Кънев ще трябва да заплати и 
обезщетение, което ще бъде определе-
но по-късно.

Българинът се е признал за виновен 
на 16 март за съучастие в измама с краж-
ба на лични данни.

Общата сума на кражбата е в размер 
на $199 624, те са източени от над 160 
сметки.

От полицията съобщиха, че заедно с 
Кънев е работил и Анатоли Митрев. Два-
мата са екстрадирани от Европа към 
САЩ и са издирвани с червена бюлети-
на на Интерпол, като Кънев е хванат в Ав-
стрия, а Митев в София.

От полицията съобщиха, че всички по-
търпевши са били с направени застра-

ховки.
Георги Кънев е изпратил писмо на 2 

май до съдия Сорокин, в което изразява 
угризения. Българинът посочва, че

тази присъда 
му е отворила очите

че е взел лоши решения, които му ко-
стват свободата.

„Нараних хората, които обичам и за 
които ме е грижа. Искрено съжалявам за 
действията си, не само защото съм в за-

твора, а за всички нанесени щети на из-
мамените“, написа Кънев. В килията го 
налягат философски мисли. Твърди, че 
престоят в затвора му отваря очите, че 
„малко се печели в дългосрочен план, 
когато се използват преки пътища в жи-
вота“.

Кънев признава, че е създал много 
проблеми поради незрялото си отно-
шение. Въпреки че е бил много по-млад, 
когато се случва престъплението, бъл-
гаринът поема пълната отговорност за 

незаконното си поведение. Пред вла-
стите негови приятели удостоверяват 
добрите му характеристични данни и 
го определят като верен и лоялен прия-
тел, който попаднал в лоша компания на 
Мартас Винярд.

Островът представлява курорт с тра-
диционни къщи в стил Нова Англия, фа-
рове и плажове. Намира се в южната чст 
на щата Масачузетс и е известен с т.нар. 
джинджифилови къщички, изградени в 
приказен стил като захарната къщичка 
на бабата от „Хензел и Гретел“.

Според обвинителния акт, внесен през 
юли 2018 г., престъплението е извърше-
но в продължение на четири седмици за 
периода юли и август 2013 г., когато Къ-
нев и Митрев са инсталирали скенери на 
клавишите на банкоматите и камери. 

Вградените устройства са позволили 
на измамниците да получат информация 
за магнитната лента и ПИН кода на бан-
ковите карти. След това открадната ин-
формация се е използвала за фалшифи-
циране на дебитни карти и изтеглянето 
на суми от банкомати в Ню Йорк и Чика-
го.

Българин източил $200 000 
от карти в Масачузетс
XСънародникът ни ще лежи две години и половина в затвора за измамата
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П
азарът на труда в САЩ се по-
добрява и доближава нивата 
си отпреди пандемията.

Броят на хората, подаващи 
заявления за обезщетения за 

безработица, са 390 000.
В края на месец май заради премахва-

нето на повечето противоепидемични 
мерки, възстановяването на икономиката 
и бързия темп на ваксинация, работните 
места са се увеличили.

Тъй като все още има сектори, които не 
са отворили напълно, се очаква

работните места 
тепърва да нарастват

Общата заетост за сезонните работни-
ци се е увеличила с 559 000 през май, а 
равнището на безработица е намаляло с 
0,3 процентни пункта и достига 5,8 про-
цента. Броят на безработните е паднал с 
496 000 и достига до 9,3 милиона души.

В края на миналата седмица 25 щата 
спряха федералната помощ за безработ-
ни.

Тези щати са повече от 40% от работна-

та сила в САЩ, а мярката ще засегне около 
4 милиона работници.

Според някои експерти преждевре-
менното прекратяване на тези обезщете-
ния може да доведе до скок в наемането 
на работници, а други смятат, че така само

ще се забави 
икономическият растеж

За май месец работните места са се уве-
личили с 978 000, което е по-голям скок 
спрямо април - 654 000.

Въпреки че заявленията за обезщете-
ния остават доста над диапазона от 200 
000 до 250 000, който е свързан със здра-
вословните условия на пазара на труда, 
положението определено започва да се 
стабилизира откъм повече работни места.

9.3 млн. без работа: 
Безработицата  
в САЩ намалява
X25 щата спряха федералната помощ за безработни

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА

Процентът на безработица, сезонно регулиран 
за периода май 2019 - май 2021

Работещите извън селското стопанство, сезонно 
регулирани за периода май 2019 - май 2021

http://imgtrucking.com
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П
ланът за разходи на прези-
дента Джо Байдън от 4 три-
лиона долара би бил добър 
за САЩ, дори ако допринася 
за повишаване на инфлация-

та и води до по-високи лихвени процен-
ти. Това смята министърът на финансите 
на САЩ Джанет Йелън.

„Ако завършим с малко по-висок лих-
вен процент, това всъщност би било 
плюс от гледна точка на обществото и от 
гледна точка на Фед“, каза Йелън пред 
Bloomberg News след завръщането си от 
срещата на Г7. „Вече десетилетие се бо-
рим с инфлация, която е твърде ниска, и 
лихвени проценти, които са твърде ни-
ски“, допълни тя.

„Искаме те да се върнат към „нормал-
на среда на лихвените проценти“ и ако 
това (програмата на Байдън, б.ред.) по-
мага малко за облекчаване на нещата, 
това не е лошо - това е добро нещо“, до-
бави Йелън. 

Байдън възнамерява да помогне на 
американската икономика с инфраструк-
турна програма за милиарди долари. Ос-
новната цел е да се създадат работни 
места за работниците и средната класа. 
Йелън оглавяваше Федералния резерв 
от 2014 до 2018 г., преди мястото й да зае-
ме председателят на Федералния резерв 
Джером Пауъл.

През последните месеци дебатът за 
инфлацията се засили между онези като 
Йелън, които твърдят, че настоящото 
увеличение на цените

се дължи на 
преходни аномалии

създадени от пандемията - като пробле-
ми във веригата на доставки и скок на 

разходите при отваряне на икономиките 
- и критици, които казват, че държавните 
помощи за трилиони могат да подхран-
ват траен ръст на разходите.

Пакетите на Байдън биха стрували око-
ло 400 милиарда долара годишно, каза 
Йелен, твърдейки, че това няма да е дос-
татъчно, за да доведе до повишаване на 
инфлацията. Всеки „скок“ на цените, про-
изтичащ от спасителния пакет, ще отшу-
ми догодина, категорична е тя.

Основната мярка за потребителските 
цени нарасна до 4,2% през 12-те месеца 
до април, а данните за май трябва да бъ-
дат публикувани в четвъртък.

Фед се ангажира да започне да нама-
лява обратно програмата си за месечна 
покупка на активи за 120-те милиарда 
долара, след като има „съществен по-на-
татъшен напредък“ по отношение на ин-
флацията и заетостта.

Председателят Джером Пауъл, който 
пое управлението в централната банка 
от Йелън през 2018 г., се опита да убеди 
инвеститорите, че не обмисля скоро да 
оттегли подкрепата за икономиката. Па-
уъл и колегите му продължават да пред-
виждат, че ключовият лихвен процент ще 
остане близо до нулата до 2023 г.

Идват ли по-високи лихви 
с ръста на инфлацията
XСпоред Джанет Йелън такъв вариант 

би бил добър за държавата и за хората

Сн.: БТА

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

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

US ТЕЛЕГРАФ
Нов аудиозапис как Джулиани 
притискал Киев
Нов аудиозапис, получен от CNN, 

показва как дългогодишният ад-
вокат на бившия президент До-

налд Тръмп Руди Джулиани безмилостно 
оказва натиск и принуждава украинско-
то правителство през 2019 г. да разслед-
ва неоснователни конспирации за тога-
вашния кандидат Джо Байдън. Аудиото е 
от телефонно обаждане през юли 2019 г. 
между Джулиани, американския дипломат Кърт Волкер и Андрий Йермак, стар-
ши съветник на украинския президент Владимир Зеленски.

Жестока катастрофа с 
шест жертви в Кентъки

Жена и четири деца са били уби-
ти при катастрофа в събота 
следобед в Кентъки. Причина-

та за трагедията е шофьор, карал в на-
срещното. Той също е загинал при ин-
цидента, след като се блъснал челно в 
превозното средство на семейството. 
Инцидентът се разиграл по Interstate 
75, на около 15км. югоизточно от центъ-

ра на Лексингтън. Мъжът, който шофирал в насрещното, е идентифициран като 
Джамейка Наташа Каудил, 38-годишен, от Мадисън.

Тексас забрани да се изисква 
доказателство за ваксинация
Властите на Тексас са забранили на 

компании и институции в този щат 
да изискват от жителите му да пре-

доставят доказателства за ваксинация 
срещу новия коронавирус като условие 
за предоставяне на всякакви услуги. Та-
къв закон беше подписан от губернато-
ра на щата Грег Абът. Както той подчер-
та, на територията на Тексас няма да е 
възможно да се искат данни за ваксинации „като условие за получаване на ка-
квито и да било услуги или достъп до където и да било“.

Джеф Безос ще полети с Blue 
Origin в Космоса през юли

Основателят на „Амазон“ Джеф 
Безос обяви, че ще полети в Кос-
моса следващия месец с първия 

полет с хора, стартиран от неговата ра-
кетна компания „Blue Origin“. „Откакто 
бях на пет години, мечтаех да пътувам в 
Космоса. На 20 юли ще предприема това 
пътешествие с брат си“, обяви Безос. 
„Blue Origin“ потвърди, че Безос и брат 

му Марк ще пътуват с първия полет с екипаж на новата капсула на компанията 
Shepard. Компанията продава на търг третото място, билетът вече е на стойност 
$2,8 млн. Пътуването ще продължи общо 10 мин.

САЩ задържаха парите от 
кибероткупа за нефтопровода
Американският Департамент по 

правосъдие обяви, че е открил и 
конфискувал 2,3 млн. долара във 

формата на криптовалутата Bitcoin. Смя-
та се, че това са парите за киберотку-
па, който компанията Colonial Pipeline 
е платила на хакерите, които през май 
блокираха най-дългия тръбопровод за 
горива в САЩ. Плащането е било извър-
шено на 8 май т.г. към група с името DarkSide. С помощта на ФБР е взет виртуал-
ният ключ за портфейла, в който са изпратени парите. Той е бил в сървъри в Се-
верна Калифорния.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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В 
опит да увеличи броя на вак-
синираните, управата на Чи-
каго организира ваксина-
ционна кампания тази събота. 
Тя е за българската и полската 

общност, но всеки е добре дошъл, каз-
ват организаторите.

„Стани част от отбора - Чикаго сре-
щу COVID-19“ обещава билети за мач на 
„Chicago Fire FC“ за всеки ваксинирал се. 
Събитието е в събота от 2 до 4 следобед 
в полския културен център „Copernicus 
Center“, а специален гост ще е най-ново-
то попълнение на „Chicago Fire FC“

българинът 
Станислав Иванов

„Хората ще могат да се срещнат със Ста-
нислав и да се запознаят. Той, както и 
всички останали играчи, с които си ко-
муникирахме и партнирахме, се вакси-
нираха с P�zer и с двете дози. Ние сме 
изключително благодарни на футбол-
ния отбор, както и на другите отбори, 
които се съгласиха да участват в наша-
та маркетингова кампа-
ния“, сподели Елена Хо-
тинова, говорител на 
здравния отдел в Чика-
го.

За тези ваксинацион-
ни събития управата на 
Чикаго избира места, на 
които хората се чувст-
ват комфортно и удоб-
но и които са известни 
в тяхната общност. Аз се 
надявам, че много наши 
сънародници, хора, 
които живеят в Чикаго, 
биха дошли на събитие-

то в събота. Защото би било един

чудесен повод 
да се съберем

допълни Елена пред BG VOICE.
Тя сподели още, че българите в Чика-

го реагират добре на такъв тип събития. 
Във Ветровития град над 60% от хора-
та са вече ваксинирани. Някои от жите-

лите му все още искат да изчакат, имат 
някакви въпроси. За тях Хотинова пре-
поръчва да се допитват до личния си ле-
кар или друго медицинско лице, на кое-
то имат доверие.

„Направете го, за да предпазите себе 
си, както и другите около вас“, призова 
Елена. Тя е категорична – ваксините са 
най-добрият и безопасен начин да се 
предпазим от заразата.

XСпециалното събитие „Стани част от отбора - Чикаго срещу COVID-19“ ще е тази събота

АИДА БУРНУЧЯН

Чикаго с кампания за българите: 
Ваксина и билет за „Chicago Fire FC“

Сн.: Chicago Department of Public Health

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Н
а пръв поглед всичко при-
лича на класическите бор-
би за власт, които светът 
познава, включително и от 
редица популярни сериали 

за американската политика. В САЩ от-
край време функционира двупартийна 
система, в която се смята за лош стил, 
ако една партия действително с всички 
средства се опитва да спъва правител-
ствената работа на другата, за да може 
на следващите избори да спечели мно-
зинство поне в една от камарите на пар-
ламента. Въпреки това тази тактика се 
използва, включително и от Демократи-
ческата партия в миналото – нека не го 
забравяме.

В момента обаче в САЩ се случва 
нещо по-различно, което има прин-
ципен, едва ли не съдбовен характер, 
пише „Дойче веле“. След четиригодиш-
ното управление на Доналд Тръмп, кой-
то взе цялата Републиканска партия 
като заложник на своята лъжовна поли-
тическа постройка, сега сякаш на карта 
е поставена – ни повече, ни по-малко – 
самата политическа система на САЩ.

Целта - чернокожите 
да не влияят

на изборните резултати.
Демокрацията се отличава с това, 

че всички гражданки и граждани имат 
право да гласуват свободно и тайно. Че 
имат еднакви права, независимо от про-
изхода си, от своята сексуална ориента-
ция, религия, възраст или от доходите 
си. А в момента се посяга тъкмо върху 
това фундаментално право. Вече в 14 
щата местни власти, доминирани от Ре-
публиканската партия, промениха из-
бирателните закони. Такива промени 
предстоят и другаде. Целта е една - да се 
сведе до минимум влиянието на черно-
кожите и на други малцинства върху из-
борните резултати, което би осигурило 
и занапред властта на републиканците. 
В една страна, където бялото население 
само след няколко години вече няма да 
бъде мнозинство, Републиканската пар-
тия се опитва тъкмо по този начин да по-
дсигури бъдещето си.

В рамките на тези промени се прек-
рояват избирателни райони, въвежда 
се задължение за легитимация, стари-
те вписвания се обявяват за невалидни, 
а гласуването по пощата или се отменя, 
или много се затруднява. В Тексас дори 
смятат да отменят възможността да се 
гласува в неделя сутрин. А много черно-
кожи гласуват именно в неделя сутрин, 
когато отиват на черковна служба.

Най-опасни са онези промени, които 
позволяват на председателите на изби-

рателни комисии по-лесно да обявяват 
избора за невалиден. А е добре извест-
но, че според мнозина републиканци 
президентските избори миналата го-
дина всъщност са били спечелени от 
Доналд Тръмп – макар за това да няма 
никакви доказателства. Напротив, пов-
торното преброяване на много места 
потвърди резултатите.

Демокрацията 
е заложена на карта

Тъмни облаци се събират на хоризон-
та и никой не знае какво ще последва. 
Не само на предстоящите междинни из-
бори през 2022 година, но и на следва-
щите президентски през 2024-а. Нека да 
си припомним, че на 6 януари привър-
жениците на Доналд Тръмп атакуваха 
Капитолийския хълм, за да предотвра-
тят последната фаза от президентските 
избори: вота, с който двете камари на 
Конгреса потвърждават избора, напра-
вен от електорите. Опитът да се ликви-
дират законните резултати от едни чест-
ни избори показва, че това всъщност е 

възможно. Тъкмо по тази причина демо-
кратичните сили в САЩ са едва ли не в 
паника, защото добре осъзнават какво е 
поставено на карта.

Демокрациите по цял свят трябва 
много внимателно да огледат положе-
нието в САЩ и на всяка цена да си из-
влекат

необходимите поуки
1.  Само малко демонтиране на демо-

крацията – такова животно няма. 
Който се съюзява с антидемокра-
тични партии или политици само 
за да вземе властта, вече е изгубил. 
В САЩ републиканците болезнено 
разбират, че вече не могат да при-
берат обратно в бутилката изпус-
натия популистки дух на Доналд 
Тръмп.

2.  Никой няма отговор на големия въ-
прос: Как можем да спукаме затво-
рените информационни балони в 
социалните мрежи, където преби-
вават толкова много хора? Тъкмо 
САЩ са потресаващ пример за това 

колко бързо фактите могат да бъдат 
подменени с лъжи, когато тези лъжи 
са в хармония със собствения свето-
глед.

3.  За да заслужат доверие, политиците 
на първо място трябва да уважават 
избирателите. Появата на Доналд 
Тръмп беше възможна включител-
но и в резултат от арогантността на 
либералните политически елити, 
които просто пренебрегнаха трево-
гите и грижите на много обикнове-
ни американци.

4.  Една демокрация може да оце-
лее единствено ако поддържа не-
зависими, критични и диалогич-
ни медии, които са в състояние да 
достигнат до широки кръгове от об-
ществото.

5.  А най-важното нещо е образовани-
ето на младите хора, които трябва 
да придобият медийна грамотност 
и да усетят насладата от това да ми-
слят със собствените си глави. Всич-
ко започва в училище. Но тъкмо тук 
може и да свърши.

Републикански игри: В САЩ 
се случва нещо опасно

XВ 14 щата властите, 
доминирани от 
републиканците, променят 
избирателните закони
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Здравей, Ангел! От над 20 години инвес-
тирам в моя 401К план, в който и моят 
работодател внася до 5% от заплата-
та ми с всеки мой чек, на всеки две седми-
ци, и също така ми дава акциите на ком-
панията като бонус. През годините съм 
събрала една солидна, за моя стандарт 
поне, сума и искам да знам на каква въз-
раст аз ще мога да използвам тези пари, 
които са били приспадани от моята за-
плата и от моята W-2 форма всяка го-
дина, следователно аз не съм плащала 
данъци на парите, внесени до този мо-
мент.

Моля да ми дадете някаква насока за 
това как най-разумно да постъпя с тези 
пари след пенсиониране. Моята нагласа 
е да се пенсионирам на 65-годишна въз-
раст, в момента съм на 62, но дали това 
ще бъде оптималният вариант и как 
моят пенсионен акаунт ще се впише в 
този план?

З
дравейте и ви благодаря за ху-
бавия въпрос, който в послед-
ните месеци ми е задаван по 
един или друг начин, но ще 
използвам това като платфор-

ма, за да мога да хвърля малко светли-

на за всички по тази изключително ва-
жна тема.

Като правило винаги помнете, че па-
рите в 401К план или във всеки един 
пенсионен план имат специфични из-
исквания от данъчна и инвестицион-
на гледна точка, и когато започнете да 
получавате доходи от тях, трябва да се 
следи внимателно какви са тези изиск-
вания и да се направи добре адаптира-
на стратегия, която да помогне да нама-
лим данъчното облагане на тези пари до 
минимум, но този факт да не постави ли-
митации и на вашия начин на живот във 
времето след пенсиониране.

Едно от важните правила гласи, че ако 
взимате по 5% от стойността на сумите, 
събрани в пенсионните ви акаунти на 
година, но взимайки ги месечно, и ако 
тези пари са инвестирани в правилно 
балансиран портфейл от фондове или 
акции - то вие

никога няма 
да останете без пари

в тези акаунти, независимо колко дълго 
ще живеете след пенсиониране.

Например, ако имате $200,000 в пен-
сионен акаунт и взимате по 5% годиш-

но като допълнение към вашата дър-
жавна пенсия (Social Security Bene�ts), 
това ще означава, че трябва да взимате 
по $10,000 на година или още по-точно 
по $833 на месец. Това е перфектната си-
туация в този сценарий. Взимайки суми-
те месечно, вие ще можете да понесете 
спадовете на пазара по-лесно и да нама-
лите риска от свършване на сумата във 
вашия пенсионен акаунт през годините 
след пенсиониране.

Сега, нека се има предвид, че парите 
трябва да бъдат правилно инвестирани, 
а не просто на влог в банката, дори те да 
са в пенсионен, където няма потенциа-
лен растеж, защото ако през годините 
тези пари нямат възможността да рас-
тат, те ще свършат след най-много 20 го-
дини, дори да взимате само по 5% от тях 
годишно.

Също така трябва да бъде обърнато 
внимание на един друг много тънък де-
тайл - кога е най-изгодно да започнете 
да взимате от тези пари?

Като второ важно правило запомнете 
следното - започнете да теглите месечно 
от пенсионния ви акаунт като 401K или 
Traditional IRA в календарната година 
след вашето фактическо пенсиониране, 

за да избегнете потенциално най-много 
данъци, които могат да бъдат дължими 
на тези необложени до момента суми в 
тези пенсионни акаунти. Разбира се, тук 
взимаме предвид, че парите са били в 
традиционен 401К план, чрез който вие 
и вашият работодател сте приспадали 
сумите, внесени в този акаунт от ваши-
те данъци като „tax deduction“, един вид 
стимул да инвестирате за пенсионира-
не, но след като се пенсионирате, пра-
вителството е замислило да обложи 
част или

всички от тези пари 
с данъци

Тези данъци могат да бъдат избегна-
ти до определена степен, ако се изгра-
ди правилна стратегия за използване на 
парите след пенсиониране, съобразена 
и с вашите доходи от държавната пен-
сия в комбинация с доходите от пенси-
онния ви план.

За да мога да кажа как това би рабо-
тило във вашата ситуация и в ситуация-
та при всички други клиенти, аз трябва 
да имам повече детайли и вероятно да 
дискутирам цялостната картинка с ва-
шия данъчен специалист, преди да се 
ангажирам с точни прогнози за вашите 
дължими данъци и потенциални пре-
имущества, от които можете да се въз-
ползвате в годините след пенсионира-
не.

Ако и вие имате въпроси или се инте-
ресувате от различните аспекти на 
финансовата част от живота, можете 
да си запазите час за консултация на 
директния ми телефон - (224) 522-2413 
или на електронната ми поща - Coach_
Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въпро-
сите, които четете, са зададени от 
клиенти, с които съм работил по време 
на консултации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!:)

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

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

Вашите 
пари

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

Кога мога да използвам 
парите си от моя 401K план?

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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И
ма три причини, поради 
които недостигът на жи-
лища ще продължи с го-
дини според Голдман Сак 
(Goldman Sachs). Това е во-

деща световна финансова институция, 
която предоставя широка гама от финан-
сови услуги чрез инвестиционно банки-
ране, ценни книжа, управление на ин-
вестиции и потребителско банкиране до 
голяма и разнообразна клиентска база 
като корпорации, финансови институ-
ции, правителства и др.

В момента предлагането на жилища е 
на най-ниското ниво от 70-те години на 
миналия век. Goldman Sachs обяви, че 
недостигът може да продължи с години 
поради желанието на новото поколение 
(милениалите, които са родени между 
1981-1996 г.) да закупува жилища в по-
ранна възраст от предишните поколе-
ния. Освен това няма да има достатъчно 
иззети от банката жилища (foreclosures), 
които да окажат съществено въздейст-
вие върху пазара, казват също те.

Тенденцията предлагането на домове 
за продажба да не може да се справи с 
търсенето продължава. В момент, кога-
то страната силно се нуждае от повече 
имоти, жилищният пазар е паднал с 9,5% 
през април, а Goldman Sachs не очаква 
това да се балансира скоро.

На 2 май тази година Рони Уокър, пред-
ставител от Goldman, отбеляза, че про-
дажбите на ново строителство са дос-
тигнали най-високите си нива от 2006 г. 
насам. „Сегашната картина на пазара е 
една от трайните дисбаланси между тър-
сенето и предлагането, която се очаква 
през следващите години“, казва той.

Goldman изолира три причини, по-
ради които недостигът на жилища няма 
да приключи скоро. Те са свързани пре-
димно с поколението на милениали, кое-

то е в период на закупуване на жилища. 
Също липсата на наличие на строителни 
материали и работници, което води до 
по- малко ново построени жилища, как-
то и някои от новите забрани, свързани 
с Ковид пандемията, и не на последно 
място инфлацията и липсата на иззети от 
банката жилища (foreclosures).

Поколението милениали
стимулира и диктува формирането на 
жилищния пазар в момента. Още преди 
началото на пандемията се забелязваше, 
че годишната граница за покупка на пър-
ви дом в САЩ бе 30-годишна възраст.

Демографските промени ще повлия-
ят на степента на формиране на дома-
кинствата през следващите години, като 
се очаква те да бъдат около 1,3 милиона 

годишно за следващите няколко години, 
което е доста по-висок брой от това, кое-
то се е наблюдавало през последните го-
дини.

През април Хилъри Хоффауър, пред-
ставител на Insider (технологична компа-
ния с офиси в цял свят), съобщи, че точно 
сега, когато най-накрая мелиниалите мо-
гат да се възползват от ниските лихвени 
проценти, няма достатъчно къщи, кои-
то да могат да купят. От там идва и зави-
шаването на цените, което се получава в 
резултат на многото оферти, които са за 
един имот.

Вероятно новото 
строителство

ще бъде ограничено до 1,5 милиона жи-
лища годишно. Липсата на строителни 

работници и липсата на налични парце-
ли за застрояване също допринесоха за 
недостига на жилища и няма да се подо-
брят в близко бъдеще, каза отново Гол-
дман.

Нарастващите разходи за земя и бор-
бата за намиране на работници веро-
ятно ще ограничат темпото на годиш-
но строителство на жилища до около 
1,5 милиона през следващите години, 
прогнозира банката.

По-рано Insider съобщава, че недости-
гът на строителни материали, особено 
дървен материал, кара строителите на 
жилища умишлено да повишават цени-
те на жилищата, за да забавят търсене-
то на къщи.

Иззетите от банките 
жилища (foreclosures)

няма да имат съществено въздействие 
върху предлагането. Разпоредбите за 
изчакване (forbearance), които бяха на-
ложени поради пандемията, по-късно 
тази година трябва да пуснат на пазара 
някои допълнителни жилища, каза Гол-
дман, но не достатъчно, за да окаже го-
лямо влияние върху предлагането на 
жилища.

От приблизително 45 милиона ипо-
теки в САЩ, 4,5% в момента са в етап 
„изчакване“, но по-голямата част от тях 
вероятно ще могат да наваксат с плаща-
нията към банките си или ще намерят 
начин да се уговорят с нея за разсроче-
но плащане и няма да бъдат допуснати 
да бъдат иззети от нея, каза Голдман. 

Оттам допълниха още, че „тъй като 
значителното подобрение на пазара на 
труда, което очакваме през следващите 
месеци, трябва да се увеличи, а от там и 
се очаква възможност за възобновява-
не на ипотечните плащания по начин, по 
който са били преди пандемията.“

Goldman прогнозира, че само 600 000 
жилищни единици постепенно ще бъдат 
добавени към жилищния пазар тази го-
дина. 

Това ще доведе и до цените на жи-
лищата да продължават да се покачват 
поне в следващите 3-5 години.

Като агент на недвижими имоти, аз 
не само помагам на своите клиенти със 
закупуване, продажба и отдаване под 
наем, но и непрестанно ги уведомявам 
относно всеки възможен аспект, който 
би повлиял на тяхната дългосрочна ин-
вестиция, която всъщност за повечето 
хора е най-важната и най-голямата, коя-
то те са направили или ще направят ня-
кога в живота си.

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

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

Ето защо недостигът на жилища 
в САЩ ще продължи с години

XПричините за това са три според водещи финансови институции

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

Строителството е ограничено от липсата на работна ръка и земя

Демографските тенденции предполагат  
по 1,3 млн. домакинства на година

Процент на откритите работни 
места в строителството

n Формиране на домакинства
n Прогноза на тенденциите

Средна продължителност на 
времето за разрешително за 
завършване (в месеци)

Източник: Министерство на труда, Министерство на търговията, Goldman Sachs

Източник: Haver Analytics, Goldman Sachs
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Навални върнат в затвора 
след престой в болница

Алексей Навални беше върнат 
в наказателната колония край 
Москва, където излежава при-

съдата си, от затворническата бол-
ница. Той беше под лекарско наблю-
дение след гладната си стачка през 
април. Руският опозиционер получи 
международна подкрепа, след като 
лекарите му предупредиха за тежкото му състояние. Навални е участвал чрез 
видеоконферентна връзка от наказателната колония в съдебно заседание. Той 
обвинява затворническата администрация, че „цензурира“ получаваните от него 
вестници.

Терористичен акт в Буркина 
Фасо с поне 160 жертви

Въоръжени мъже са причинили 
смъртта на най-малко 160 души 
при нападение над село в север-

ната част на Буркина Фасо. Това е най-
тежката атака в страната през последни-
те години. Къщи и местният пазар бяха 
изгорени по време на нападението над 
Солхан в ранните съботни часове. В не-
деля бяха открити общо 160 тела в три 

масови гроба. Самите местни хора са започнали да изкопават телата и да ги по-
гребват, има опасения, че жертвите могат да се окажат повече.

Почина последният войник от 
освободителите на Аушвиц
Давид Душман, последният оце-

лял войник, участвал в осво-
бождението на нацисткия лагер 

Аушвиц през 1945 г., почина на 98-го-
дишна възраст. На 27 януари 1945 
г. със своя танк Т-34 той преминава 
през електрическата ограда на Ауш-
виц в окупираната от нацистите Пол-
ша, помагайки за освобождаването 
на затворниците в лагера на смъртта. „Почти нищо не знаехме за Аушвиц. Едва 
след края на войната научихме за жестокостите в лагера“, каза той, разказвайки 
този ден в интервю през 2015 г.

Израел започна да ваксинира 
12-15-годишни срещу COVID

Израел започна да ваксинира сре-
щу COVID-19 юноши между 12 и 
15 години. Израелското здрав-

но министерство заяви, че опасността 
от заразяване с коронавирус надвиша-
ва рисковете от възможни странични 
ефекти от имунизацията. „Случаите на 
сърдечна недостатъчност при възрас-

товата група от 16 до 19 години са редки и като цяло минават без усложнения“, 
посочи в изявление здравното министерство. Израел имунизира населението си 
с ваксината на „Пфайзер/Бионтех“.

Смъртоносен вирус върлува 
в Истанбул
Преди в Истанбул да успеят да сп-

рат коронавируса, в мегаполиса 
бе установен вирус на западно-

нилска треска, съобщи турският учен 
проф.д-р Хюсеин Йълмаз, ръководител 
на Ветеринарния факултет в универси-
тета Джеррахпаша в Истанбул. При на-
правените изследвания е установен ви-
рус на западнонилска треска в гарги и 
кълвачи, откъдето заразата се пренася върху хората. Висока температура, болки 
в ставите и в мускулите са главните признаци у хората при заразяване с вируса.

https://www.krilchev.com/
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К
апан, така определя история-
та на една снимка едно обик-
новено българско семейство 
от София, посетило САЩ в да-
лечната 1971 г. Така те опре-

делят случката тогава, сега историята 
изглежда леко смешна в погледа на кри-
вото огледало на епохата. По онова вре-
ме Георги и Елена са в Америка при се-
страта на Георги - Цветанка (Флоранс).

На 6 септември 1971 г. те посещават 
семейството на д-р Георги и Станка Пап-
рикови, емигрирали преди години в 
САЩ. Паприков държи на стената в дома 
си портрет на цар Борис ІІІ. Както пове-
чето нашенци в Америка, а и не само 
там, човекът си е организирал битов кът 
с писани глинени съдове, български ве-
зани покривки и картини. Той се гордее 
с това, защото то го свързва с Родината 
му. Георги и Елена са посрещнати в дома 
му като близки само защото са българи. 
След обяда Георги и неговият домакин 
се оттеглят в края на салона, на два меки 
фотьойла, за да си поговорят за Бълга-
рия и бъдещето. Домакинът е любопи-
тен за всичко. Разговорът е приятелски.

Решават да си направят снимки за 
спомен

Домакинът вади 
фотоапарат

и моли съпругата му да го снима с адаша 
му от София. Те застават пред портрета 
на цар Борис ІІІ и тогава Елена се намес-
ва решително. Тя любезно моли домаки-
ните да направят снимки, но ако е въз-
можно, да не е пред портрета на царя, 
защото все пак, тези снимки ще стигнат 
до България един ден. Тя се опасява да 
не би да имат проблеми с властите в ро-

дината, ако снимките с портрета на цар 
Борис ІІІ попаднат в ръцете на комунис-
тическата милиция в София. Домаки-
ните са осведомени за страховете и за 
това, че в България Елена и Георги могат 
наистина да имат проблеми с властта. 

Историята е странна и дори малко пара-
ноична, нека не забравяме обаче, че го-
ворим за 1971 г.!

Този епизод остава в златния фонд на 
семейните вечери, когато Георги раз-
казва в София как е щял да се „снима с 

царя". Макар и странна, тази история ни 
напомня, че българите по света носят в 
сърцата си родната история и до голяма 
степен благодарение и на тях истината 
за част от миналото ни се съхранява не-
покътната през годините на комунизма.

История  
на емиграцията

Да те „преследва“ царят 
от София до Чикаго

XИсторията на две роялистки снимки от 1935 до 1971 г.

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Да се скриеш от съдбата
Интересна е и историята на един во-

енен албум, принадлежал на запасния 
майор и ветеран от Втората светов-
на война Георги Иванов, същият, кой-
то посещава дома на Паприкови през 
1971 г. В годините 1935-1936-а той е 
школник в Школата за запасни офице-
ри (ШЗО) край София. Когато завърш-
ва, получава албум със снимки за спо-

мен от обучението си.
На корицата е изобразена карта на 

България и отнетите ни земи, в робски 
окови – националният идеал на стра-
ната ни в онези години – обединени-
ето.

На първата страница е поставена 
снимка на царското семейство, втора-
та страница е за генерал-майор Луков 

– министър на войната 
по това време, и дру-
ги висши военни ръко-
водители. Следва ръ-
ководството на ШЗО 
и снимки на всички 
школници на фона на 
ежедневието в школа-
та. Накрая са изобра-
зени фрагменти от жи-
вота в ШЗО.

Дотук всичко е до-
бре, докато не идва 9 
септември 1944 г. То-
гава Георги - все още 
действащ офицер, е 
принуден да скрие ал-

бума дълбоко в сандъците на тавана в 
дома си. Все пак снимка на царя и се-
мейството му в годините, когато Бъл-
гария вече е „народна република“, ни-
как не е добре да се появи на бял свят.

Снимките на царя са почти ерес и 
Георги крие албума през всичките го-
дини, в които монархията беше вкара-
на в словосъчетанието „монархо-фа-
шизъм“. Едва след промените от края 
на 1989 г. запасният майор Иванов 
плахо вади от тавана албума си със 
снимката с царя.

Снимката за спомен в Чикаго, в дома на Паприкови, но не пред портрета на царя!

Българският цар Борис Трети

Албумът с „опасната“ снимка на царя и семейството му, принадлежал на 
запасния майор Георги Иванов.

Георги Иванов като млад офицер, след 
завършването на школата за запасни офицери 
край София.

Снимки: Фотоархив на автора
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Т
я е усмихната, чаровна и без-
крайно музикална. С много 
свежест и настроение, Габри-
ела Вергилов влиза в мъжкия 
свят на диджеите и вярва, че 

може да го промени и трайно да оста-
не в него. В чужбина музиката й звучи 
по BBC Radio 1, в саундтрака на номини-
ран преди две години за „Оскар“ филм и 
в реклама на модния гигант Prada. Тя е 
най-известната българска диджейка зад 
граница. Свири по фестивали в Америка 
и в Азия, но се изявява най-вече по ев-
ропейските клубни сцени.

„Тази професия ме кара 
да се чувствам пълноценна, 

чувствам, че правя нещо, което винаги 
съм искала да направя, но не съм раз-
брала. Усещам кога публиката ми вяр-
ва, кога не знае дали да ми вярва“, спо-
деля усещането си за това, което прави, 
Габриела.

Отскоро тя се премести от Брюксел в 
Копенхаген – първият град, в който се 
мести след като напуска България пре-
ди 10 години. Оттам започва и кариера-
та й – точно там се запознава с хората, 
които я поощряват и й помагат да за-
почне да пуска и прави музика. Това се 
случва след като тръгва по партита съв-
сем сама. А от Копенхаген лесно отскача 
и до събитията в съседни столици като 
Берлин, Барселона, Амстердам. Така 
създава връзка с различни диджеи, про-
дуценти, промоутъри и собственици на 
клубове

Тя е категорична, че всичко, което е 
постигнала, е резултат от много работа. 
„Елементът на късмет също присъства в 

картинката.

Късметът е микс
от много работа, от това да си на правил-
ното място в правилното време, както и 

да познаваш нужните хора“, категорич-
на е българката. Тя е убедена, че ако ня-
кой ти казва, че не можеш да направиш 
нещо, не трябва да го слушаш. „В моята 
индустрия работят мъже, а когато една 
жена се появи на сцена с талант, тогава 
те започват да се притесняват „, споде-
ля Габриела. Тя е доволна, че нещата се 
променят и вече 
все повече орга-
низатори канят 
жени диджеи.

А въпреки че 
сега е успяла да се 
наложи като ди-
джей, тя винаги 
е искала да бъде 
певица. „Посви-
рих малко на пиа-
но, но се отказах. 
Потренирах мо-
дерен билет. Пеех 
под душа. Но ня-

мах смелостта да 
пея пред хора“, 
спомня си Габи. 
Всичко се проме-
ня обаче, когато 
открива електрон-
ната музика. „То-
гава се пречупих. 
Ходих на партита-
та и не вярвах, че 
от начин на живот 
ще се превърне в 
професия. Пред-
полагах, че ще се 

занимавам с мода, но приятелите ми ме 
насочиха към музиката“, каза още Габри-
ела. По купони винаги тя „дирижирала“ 
плейлистите. Затова и близките й каза-
ли: - „Ти трябва да го направиш, ще стане 
много интересно“. Иначе Габриела нико-
га не е предполагала, че ще е стане ди-
джей.

Семейството й я е подкрепяло вина-
ги, но в началото не са могли да разбе-
рат смисъла на тази музика. „Майка ми 
изпитваше съмнения към електронна-
та музика. Заведох я на участие“. Събити-
ето било гледано от 200 души на живо, 
но 100 000, 200 000 души го следели 
онлайн. „Тогава бях много притеснена, 
но по време на партито майка ми беше 
свидетел на любовта ми към това, което 
правя“, разказа тя.

Габи споделя, че най-трудно й е било

да не се откаже 
и да продължи напред

В шоубизнеса всичко се уповава на 
социалните мрежи, трябва да влагаш, 
да спонсорираш постове, да си купуваш 
последователи, които са важни за про-
мотърите“, открехва от бизнеса тя.

Но пък адреналинът винаги й връща 

любовта към това, 
което прави. Тя си 
спомня участие-
то си в един фести-
вал. „Пред мен има-
ше 4000-5000 души, 
тресях се цялата, 
беше ми и студено, 
и топло, но кога-
то чух тълпата как 
вика в знак на одо-
брение, всичко из-
чезна“, спомня си 
Габриела.

Една българка DJ по 
клубните сцени на света
XМузика на Габриела Вергилов е в реклама на Prada, звучи и по BBC Radio 1

Снимки: Facebook
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Б
ългарка е в основата на създа-
ването на обещаващо проти-
вораково лечение. То поставя 
началото на нова ера в трети-
рането на раковите заболява-

ния.
Откриването на новото лекарство за 

лечение на остра миелоидна левкемия 
бе обявено в средата на май от учени в 
Кеймбридж. Лекарството е първото по 
вида си противораково лечение, което 
действа върху РНК модифициращ ензим, 
и също така е първото лечение, разрабо-
тено в резултат на генетичен CRISPR/Cas9 
скрийнинг. Откритието е представено в 
престижния научен журнал Nature.

Острата миелоидна левкемия е агре-
сивен рак на кръвта, който засяга хора 
от всички възрасти, включително и деца. 
Заболяването се развива в костния мо-
зък, където раковите стволови клетки 
растат по-бързо от нормалните кръвни 
стволови клетки и причиняват живото-
застрашаващи инфекции и кръвоизливи. 
Обичайно се лекува с агресивна химио-
терапия, непроменена от десетилетия, и 
само един от трима души оцеляват от за-

боляването.
Лекарството действа само на раковите 

стволови клетки, които са отговорни за 
устойчивост към терапия и за възвръща-
нето на тумора. Учените не наблюдават 
никакъв ефект върху нормалните здрави 
стволови клетки.

„Много съм щастлива, че съм част от 
това проучване, което поставя основи-
те на

нов път за лечение
на онкологични заболявания, и за пол-
зите, които може да донесе за пациенти 

с остра миелоидна левкемия и техните 
семейства“, коментира д-р Елиза Янкова, 
която е водещ автор на откритието, цити-
рана от economy.bg.

„Това е нова ера в лечението на ра-
ковите заболявания“, категоричен е и 
проф. Тони Кузаридис, ко-старши автор, 
ръководител на научен екип в Gurdon 
Institute, Кеймбридж, и директор на 
Milner Therapeutics Institute, Кеймбридж.

Елиза Янкова е родена в Попово. През 
2011-а се премества в Англия, където по-
лучава бакалавърска степен по биомеди-
цински науки в Брадфордския универси-
тет. През 2014 г. записва докторантура с 

фокус върху ролята на бактерията, при-
чиняваща акне, в развитието на рак на 
простатата. През 2018-а се присъединява 
към екипа на д-р Косуке Юса в Института 
Sanger, където работи върху индуцира-
ни плурипотентни стволови клетки, ди-
ференциация до бета-клетки, произвеж-
дащи инсулин, и CRISPR/Cas9 скрийнинг. 

През 2019 г. започва работа в екипа 
на д-р Костас Тзелепис първо в Инсти-
тута Sanger, а след това в Кеймбриджкия 
университет, като главният й фокус е въз-
можността за използване на РНК моди-
фициращи ензими за терапия при раз-
лични ракови заболявания.

Българка сред създателите 
на ново лекарство срещу рак
XЕлиза Янкова е водещ автор на откритието, направено от учени в КеймбриджXМузика на Габриела Вергилов е в реклама на Prada, звучи и по BBC Radio 1

Сн.: economy.bg.

https://www.belmontsausage.com/index.php
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Н
ов доклад за неидентифици-
рани летящи обекти, който 
трябва да бъде публикуван 
следващия месец, показва, 
че правителството на САЩ 

приема все по-сериозно извънземните. 
Но защо така убедено ни се втълпява, че 
те са заплаха за сигурността? Някои на-
блюдатели смятат, че тази кампания е це-
ленасочена, за да се оправдае впослед-
ствие поредната военна офанзива за 
изнасяне на оръжейна сила в космиче-
ското пространство - уж за защита от по-
тенциалния извънземен враг, пише Спи-
сание Осем.

След като десетилетия правеше всич-
ко възможно, за да запази информация-
та за наблюдения на НЛО в тайна, Пента-
гонът рязко промени действията си към 
пълна откритост по въпроса. Изведнъж, 
в продължение на няколко месеца, бяха 
разсекретени данни за множество слу-
чаи на

срещи на военни с НЛО
през годините. Но възниква един стра-
нен въпрос. Да, казват военните - наис-
тина може да има нещо „там“. Но откъде 
идва увереността им, че НЛО във всички 
случаи може да представлява истинска 
глобална заплаха за сигурността?

Пентагонът вече не се отнася към обек-
тите в небето като към НЛО - с техните ко-
нотации на малки зелени човечета. Вече 
се говори за UAP или Неидентифицирани 
въздушни феномени. Следващия месец 
на Конгреса трябва да бъде даден некла-
сифициран доклад за доказателства, съ-

брани от оперативната група на Пента-
гона по UAP, Службата за военноморски 
разузнавания и ФБР.

Уфолозите - хора, които разследват 
НЛО - по цялото земно кълбо привет-
стват този факт като безпрецедентен 
преломен момент в дългогодишния им 
стремеж да разкрият онова

което US правителството 
наистина знае

Те са благодарни на бившия президент 
Доналд Тръмп за тази важна стъпка в ис-
торията на човечеството. През декември 
2020 г. той даде 180 дни да се изготви пъ-
лен доклад за НЛО. Срокът изтича на 25 
юни.

„Тук сме абсолютно на нова терито-
рия“, казва Ник Поуп, който разследва 
сигнали за НЛО, докато е бил британски 
държавен служител в Министерството на 
отбраната през 90-те години. „Това, което 
наистина е прогрес, е огромният брой на 
хората, които сега говорят открито, че 
имаме работа с нещо, към което трябва 
да се отнесем сериозно“, добави той.

Джон Ратклиф, директор на Национал-
ното разузнаване при президента Тръмп, 
неотдавна намекна, че има „много“ пове-
че информация

отколкото обществото 
знае в момента

Той каза, че е виждал сателитни изо-
бражения на обекти, „откровено участ-
ващи в действия, които са трудни за 
обяснение“, и инциденти с тях, които про-
биват звуковата бариера без грохот.

Бившият президент Барак Обама, кой-
то отдавна се шегува в интервюта, че 
знае много неща за „извънземните“, за 
които не може да говори, тази седмица 
повтори това си настроение в интервю с 
Джеймс Кордън.

„Вярно е (и тук съм сериозен), че има 
кадри и записи на обекти в небето, за 
които не знаем точно какви са“, каза той. 
„Не можем да обясним как са се прид-
вижвали.“

(Следва на стр. 25)

Ключов момент в дебата за НЛО - и 
дали трябва да се приема всичко това 
сериозно - настъпва през 2017 г., кога-
то „Ню Йорк таймс“ публикува инфра-
червеното видео на наблюдението на 
„Тик-Так“.

Днес, благодарение на локдауна, 
който осигури драстично намаляване 
на светлинното замърсяване, съчетано 
с армия от хора с безчет скучни вече-
ри в домовете си, предполагаемите на-
блюдения на НЛО се разпространиха 
със страшна сила по целия свят. Само 
в Обединеното кралство сигналите за 
видяни извънземни космически кора-
би се удвоиха миналата година.

Миналия месец пък кадри с причу-
дливи изображения на мигащи НЛО с 
форма на пирамида бяха публикувани 
онлайн. Пентагонът потвърди, че ка-
дрите са направени през 2019 г. от ко-
раб на американския флот край Кали-
форния.

По-чести срещи по време на локдауна

Правителството на САЩ приема 
все по-сериозно извънземните. Защо?

XДа, казват военните - наистина може да има нещо „там“

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА, Pixabay
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(Продължение от стр. 24)

Дългата история на наблюденията на 
НЛО в САЩ започва сериозно на 24 юни 
1947 г., когато Кенет Арнолд, пилот ама-
тьор, съобщава, че е видял девет обекта, 
летящи близо до планината Рейнир, щата 
Вашингтон. По това време вестниците въ-
веждат термина „летящи чинии“. На след-
ващия месец фермер намира останки в 
ранчо близо до Розуел, Ню Мексико. В 
прессъобщение американската армия 
нарича обекта, от който са останките, „ле-
тящ диск“, но по-късно официалните вла-
сти твърдят, че това са парчета от метео-
рологичен балон.

Нахлуването във 
Вашингтон през 1952 г.

Към 50-те години на миналия век аме-
риканските военновъздушни сили са за-
трупани с доклади за НЛО от обществе-
ността. Едно от най-нашумелите е така 
нареченото „Нахлуване във Вашингтон“ 
през 1952 г., когато за две седмици над 
столицата са извършени множество на-
блюдения. Това са горещите години на 

Студената война и ЦРУ 
се страхува, че масова-
та истерия може да ста-
не силна карта в ръце-
те на Съветския съюз. 
Хвърля се огромен ре-
сурс за разкриване на 
наблюдения и проник-
ване в групи за лов на 
НЛО.

Създадено е Project 
Blue Book, подразде-
ление на ВВС на САЩ. 
Целта му е да анали-
зира хилядите сигна-
ли, но през 1968 г. пра-
вителствен доклад от 
1485 страници, напи-

сан от физика Едуард Кондън, стига до за-
ключението, че няма нищо интересно в 
тези факти. „По-нататъшното задълбоче-
но проучване на НЛО вероятно не може 
да бъде оправдано“, се казва в него.

Свидетелите стават 
измамници

В продължение на десетилетия след 
това всеки, който съ-
общи, че е видял нещо 
странно в небето, се 
смята за измамник, 
шарлатанин или психи-
чески неуравновесен. 
Дори когато наблюда-
телите са редови во-
енни или офицери от 
американската армия. 
Въпреки това остават 
няколко силно влия-
телни фигури, които 
вярват, че тази мисте-
рия трябва да бъде раз-
гадана. Една от могъ-
щите фигури сред тях 
е сенаторът Хари Рийд, 
лидер на демократите 

в Сената на САЩ от 2005 до 2017 г. През 
2007 г. г-н Рийд успя да прокара тайно от 
Конгреса 22 милиона щатски долара в 
„черни операции“ за нов отдел, наречен 
безобидно Advanced Program Aerospace 
Threat Identi�cation Program (AATIP). 

Екипът проучва стотици 
съобщения за наблюдения 
на НЛО - 

включително инцидента USS Nimitz „Тик 
Так“ от 2004 г.

Отделът е ръководен от Луис Елизон-
до, служител от кариерното разузнаване, 
който по-късно подава оставка, защото 
смята, че констатациите му не се приемат 
достатъчно сериозно. Малко след зами-
наването си в края на 2017 г., г-н Елизон-
до разказва пред Telegraph как екипът му 
е установил географски „горещи точки“ 
за наблюдения, понякога в близост до 
ядрени съоръжения, и схемите, по които 
НЛО се движат.

„Започнахме да виждаме тенденции и 
прилики в инцидентите - много отчетли-
ви наблюдения. Изключителна маневре-
ност, хиперзвукова скорост без звуков 
бум, скорост от 8000 мили в час. Голяма 
част от това беше подкрепено от данни 
от радарни сигнали, кадри от оръжейни 
камери от самолети, множество свидете-
ли.“

Той каза, че е стигнал до „осъзнаване-
то, че това вероятно не е никой от позна-
тите типове самолети от нито един на-
ционален инвентар. Мисля, че е доста 
ясно, че не сме ние. Така че човек трябва 
да си зададе въпроса откъде идва това.“ 
Той също така добави: „Никога не е имало 
проява на враждебност.“

„Защо американската военна маши-
на внезапно реши, че общественост-
та има право да знае за потенциално 
опасна заплаха за сигурността. Пента-
гонът не е развил спонтанно интерес 
към радикална прозрачност и неслу-
чайно това се случва, когато се хвър-
ляме в нова многофронтова студена 
война и съпътстваща надпревара за 
изнасяне на оръжие в Космоса.

Най-простото и най-вероятно обяс-
нение за цялата офанзива около НЛО 

е, че американската армия се опитва 
да придвижи рязко напред още една 
стратегическа програма.

Сега виждаме, че специалистите по 
MSNBC открито размишляват, че „НЛО 
са очевидно реални и заплашително се 
мотаят из въздушното ни пространство 
от известно време...“, а влиятелни уфо-
лози като Стивън Гриър предупрежда-
ват, че това е измама от американските 
военни, за да извадят куп опасни оръ-
жия в Космоса.“

Умните глави не се радват много

https://www.serdikabg.com
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Е
дна от големите американ-
ски авиокомпании влага ми-
лиарди долари, за да върне 
лукса в бизнес пътуванията. В 
четвъртък тя сключи сделка 

за закупуване на цял флот свръхзвуко-
ви самолети. Това се случва 18 години 
след последния свръхзвуков полет на 
Concordе.

United Airlines обяви покупката на 15 
самолета от базираната в Денвър ком-
пания Boom Supersonic, с опция за до-
пълнителни 35 машини. Сделката идва 
в момент, в който авиокомпаниите, кои-
то загубиха пътници по време на панде-
мията, преживяват възраждане с най-
високия брой пасажери от повече от 
година.

Докато други авиокомпании са на-
правили предварителни поръчки за 
свръхзвуковите самолети, United е пър-
вата, която е направила това с авансо-
во заплащане, каза изпълнителният ди-
ректор на Boom Блейк Шол. Според 
условията на споразумението United ще 
осъществи покупката, когато самоле-
тите Overture покрият изискванията за 
безопасност и устойчивост на авиопре-
возвача.

От United не разкриха финансовите 
условия на сделката, но от Boom офици-
ално обявиха, че самолетът 

Overture струва 
$200 милиона

което прави сделката на стойност от 3 
милиарда долара.

„Това е исторически момент“, каза 
Шол. И това е първата поръчка на 
свръхзвукови самолети от 1970 година. 
Свръхзвуковите полети се завръщат“.

След 27 години експлоатация послед-
ният търговски свръхзвуков самолет 
Concorde спря да лети през 2003 годи-
на. Макар и да се отличаваше с лукс, в 
крайна сметка British Airways и Air France 
признаха, че цените му са много високи, 
а търсенето спада и така оправдаха спи-
рането му.

При последния му полет средната 
цена на билета е била около $12 000. 
А фатална катастрофа през 2000 годи-
на край Париж, при която загинаха 113 
души, и новите правила за безопасност 
след терористичните атаки от 2001 г. 
бяха сред другите фактори за края на 
свръзхзвуковия самолет на Concorde.

Идеята за по-бързи пътувания, най-
вече със свръхзвукови самолети, от дъл-
го време е оглеждана от авиоиндустри-
ята, макар и все още да не може да се 
достигне целта пътуването да е достъп-
но и екологично.

Свръхзвуковият самолет Overture ще 

може да лети

със скорост до 1805 км/ч
което е около два пъти повече от ско-
ростта на най-бързите търговски само-
лети, които летят в момента. Това озна-
чава, че полет между Ню Йорк и Лондон 
може да отнеме около 3 часа и половина 
вместо сегашните 6 часа и половина, ка-
заха от компанията. Самолетът ще пред-
лага само бизнес места – от 65 до 88, а 
стартът на първия полет се планира за 
2029 година.

Авиокомпаниите ще имат право сами 
да определят цената на билетите, но 
Шол прогнозира стойността на един би-
лет да е около $2500. Очаква се самоле-
тите да летят на устойчиво авиационно 
гориво, което ще ги направи с нулев въ-
глеводен отпечатък от първия ден.

United обявиха, че разглеждат някол-
ко възможни маршрута – от Нюарк до 
Лондон или от Сан Франциско до То-
кио, които могат да бъдат извършени за 
6 часа вместо досегашните над 10 часа. 
Според правилата на Федералната авиа-
ционна администрация свръхзвуковите 
полети над сушата са забранени.

Питър Макнали, който е ръководител 

на глобалния сектор за индустриални 
материали и енергия в инвестиционна-
та фирма Third Bridge Group, обяви, че 
сделката на United не е първата футу-
ристична инвестиция в пътуването по 
време на пандемията. През февруари 
авиокомпанията обяви споразумение с 
Archer за разработването на електриче-
ски вертикално излитащ и кацащ само-
лет, който се зарежда с батерии и който 
е

предназначен 
за градски райони

Макнали обясни и че споразумението 
с Boom Supersonic ще позволи на United 
да привлече бизнес пътници. Според 
анализите на Third Bridge 70 процента от 
бизнес пътниците казват, че биха плати-
ли допълнително, за да пътуват в бизнес 
класа на свръхзвуков самолет, каза той.

Изпълнителният директор на United 
Скот Кърби обяви в специално изявле-
ние, че въздушният превозвач продъл-
жава по траекторията си да прави авио-
компанията по-иновативна и устойчива, 
а това включва и свръхзвуковите само-
лети.

Сделката на United се възприема и 

като израз на доверие, тъй като само-
летът на Boom все още не е построен и 
не е одобрен от регулаторите – процес, 
който може да трае години.

Миналия месец Aerion Supersonic, 
конкурентът на Boom, обяви, че прекра-
тява дейността си, позовавайки се на 
„настоящата финансова ситуация“. Бази-
раната в Невада компания разкри през 
март детайли за предложения от нея 
свръхзвуков самолет AS3.

Според Шол Boom ще започне тесто-
ви полети на умалена версия на Overture 
по-късно тази година или в началото на 
2022 година.

Той обясни, че много неща са се про-
менили, откакто Concorde започна тес-
товите си полети през 1960 година.

„50 години по-късно сме усъвършен-
ствали компютърно оптимизираната 
аеродинамика. Имаме нови олекоте-
ни материали, имаме подобрени двига-
тели, които са по-тихи и много по-ефи-
касни, и най-важното, имаме устойчиво 
самолетно гориво“, каза Шол. „С всич-
ко това може да се изгради ново поко-
ление свръхзвуков самолет, който е със 
75% по-евтин за пътуване в сравнение с 
Конкорд“. 

United Airlines купува 15 
свръхзвукови самолета
XМашините ще могат да вземат разстоянието САЩ-Лондон за 3 часа и половина

Сн.: Boom Technology

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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П
робив в САЩ срещу една от 
нелечимите болести на на-
шето време. В страната бе 
одобрено ново лекарство 
за пациенти с болестта на 

Алцхаймер за пръв път от почти 20 годи-
ни, което при това атакува причината за 
едно от най-тежките когнитивни заболя-
вания, а не симптомите му.

Агенцията по храните и лекарствата в 
САЩ излезе с решение, че има „сериоз-
ни доказателства, че адуканумаб нама-
лява амилоидните бета плаки в мозъка“ 
и че макар данните за клиничните пол-
зи от лекарството да са сложни, „има ос-
нования да се очаква, че това ще донесе 
важни ползи за пациентите“.

Одобрението е дългоочаквано, но и 
оспорвано от независим комитет от екс-
перти, които не намериха достатъчно 
доказателства за ползите от Aduhelm, 
както се нарича лекарството. През март 
2019 г. международните изпитвания на 
адуканумаб в последния етап, включва-

щи около 3000 пациенти, бяха спрени, 
когато анализ показа, че лекарството, 
давано като месечна инфузия, не заба-
вя влошаването на паметта и пробле-
мите с мисленето повече от приема на 
плацебо. Но по-късно същата година 
американският производител Biogen 
анализира повече данни и стига до за-
ключението, че за да действа, лекар-
ството трябва

да се дава в по-високи дози
„Както често се случва, когато става въ-
прос за тълкуване на научни данни, екс-
пертната общност предлага различни 
гледни точки“, се казва в съобщението 
на Центъра по оценка на лекарствата и 
проучванията в Агенцията по храните и 
лекарствата и се допълва, че ще продъл-
жи да се следи ефектът от лекарството.

За последно лекарство срещу алцхай-
мер е регистрирано през 2003 г.

От фармацевтичните компании се из-
исква да провеждат проучвания за кли-

ничната полза, които са известни като 
фаза 4. Ако те не потвърдят очакваните 
резултати, агенцията има регулаторни 
процедури, които могат да доведат до 
премахване на лекарството от пазара, 
припомня ведомството.

Средно човек с болестта на Алцхай-
мер живее четири до осем години след 
поставяне на диагнозата, но някои па-
циенти могат да живеят до 20 години с 
болестта.

„Необходимостта от лечение е спеш-
на: в момента повече от 6 милиона аме-

риканци живеят с болестта на Алцхай-
мер и този брой се очаква да нараства 
с остаряването на населението. Алцхай-
мер е шестата причина за смъртност в 
САЩ“, посочват от Агенцията по храните 
и лекарствата.

Засегнатите от болестта по света са 
около 50 милиона.

„От името на засегнатите от болестта 
на Алцхаймер и всяка друга деменция, 
ние празнуваме днешното историческо 
решение“, написа в Туитър американ-
ската Асоциация на Алцхаймер.

Пробив в САЩ: Ново лекарство
срещу алцхаймер
XТо атакува причините за тежкото 

заболяване, а не симптомите

https://www.emerald-apartments.net
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Т
очно преди 40 години, на пети 
юни 1981 година, американ-
ският Център за контрол на за-
боляванията регистрира нова-
та болест СПИН (синдром на 

придобитата имунна недостатъчност). 
Това е последният стадий на инфекция-
та, причинена от вируса ХИВ, който по-
разява клетките на имунната система. 
Този вирус вече е причинил смъртта на 
33 милиона души. По данни на Светов-
ната здравна организация (СЗО), в края 
на 2019 година в света е имало 38 мили-
она души, страдащи от заболяването.

Както е известно, този вирус се пре-
дава при незащитен полов акт, при пре-
ливане на заразена кръв, използване 
на заразени игли, както и от майката на 
детето. И макар заболяването да е уста-
новено преди цели 40 години, ваксина 
срещу вируса ХИВ няма и до ден-дне-
шен. Защо?

Отговорът на този въпрос не е труден 
- вирусът на човешката имунна недос-
татъчност е като хамелеон: постоянно 
се променя, мутира, което обезсмисля 
всички опити на учените да създадат 
ваксина срещу него.

Как изглежда вирусът?
Повърхността на този вирус има слож-

на триизмерна структура, половината е 
покрита със захарна обвивка – гликоли-
зирана е, ако трябва да използваме на-
учния термин. И именно тези гликоли-
зирани части от повърхността блокират 
действието на ваксината, обяснява „Дой-
че веле“.

Ако ХИВ вирусът не се различаваше от 
останалите вируси, това би било голямо 
облекчение за изследователите, рабо-
тещи по създаването на ваксина. Но ви-
русът на човешката имунна недостатъч-

ност постоянно и много бързо променя 
обвивката си. За да успее да го победи, 
имунната система трябва да може да го 
разпознае, но бързите му мутации во-

дят дотам, че той не бива разпознат като 
опасен.

ХИВ вирусът е от групата на ретрови-
русите. Те имат способността да запаз-
ват своя ДНК-геном в клетката на чо-
века. Учените от години се опитват да 
разберат как се размножават ретрови-
русите, за да разработят стратегия за 
борба с тях, но до момента без резултат.

Какви ваксини 
се разработват?

Най-големите надежди досега са били 
свързвани с ваксината HVTN 7026, раз-
работена в Южна Африка през 2016 го-
дина. За целта на участвалите в тесто-
вете 5407 души били инжектирани две 
дози с два вида серум в очакване шан-
совете за имунната система да се удвоят, 
но това така и не става.

Основа за южноафриканската вак-
сина става друга, разработена в Тай-
ланд - RV 144. Нейната ефективност не 
била особено висока - 31 процента, а и 
тя била в състояние да осигури защита 

само за няколко месеца, поради което 
тестванията й са прекратени от февруа-
ри 2020 година.

От края на 2019 година в САЩ се пра-
вят тестове на ваксината MOSAICO, коя-
то също включва комбинирането на два 
серума. Тя била изпробвана на майму-
ни с много добър резултат, в момента в 
нейното тестване участват 3800 души.

Третата ваксина, която се разработва, 
е наречена IMBOKODO. В нейното тест-
ване участват 2600 души от различни 
африкански страни. Ефективността й е 
67 процента, а изпитанията ще приклю-
чат през 2022-а.

Лечение с антивирусни 
медикаменти

Така или иначе нито една от ваксини-
те не е в състояние да даде 100-процен-
това защита от СПИН. Но и защита меж-
ду 60 и 70 би могла да се сметне за успех 
според учените. Дотогава СПИН може да 
бъде лекуван само с антивирусни пре-
парати.

Ваксина срещу COVID-19. 
А ваксина срещу СПИН?
XКакви препарати се разработват и какви са шансовете им за успех

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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ДЖО БАЙДЪН

Започва лятото 
на свободата  
и радостта

 блог

Само за 4 месеца, благодарение на американските граж-
дани, постигнахме невероятен напредък в бързото, ефи-
касно и равнопоставено ваксиниране на хората. Близо 170 
милиона американци от всяка партия, всякакъв произход и 
всякаква професия се явиха да получат ваксината си. 52% от 
всички пълнолетни са напълно ваксинирани, включително 
75% от възрастните. 28 щата и окръг Колумбия постигнаха 
50% пълна ваксинация на пълнолетните жители под тяхна 
юрисдикция.

По-ясно е отвсякога - колкото повече хора ваксинираме, 
толкова по-успешна ще бъде борбата ни срещу COVID-19.

От 20 януари, което бе преди около 5 месеца, средният 
брой случаи падна от 184 хиляди до 19 хиляди. Това число 
пада под 20 хиляди за първи път от март 2020 г. Хоспитали-
зациите намаляха от 117 хиляди до 21 хиляди. Смъртността 
спадна с над 85%.

Това не е случайност.
Стигнахме дотук чрез решителните мерки, предприети от 

самото начало от цялото правителство.
Приложихме всеки инструмент за тази цел.
Осезаемо разширихме производството, за да предоста-

вим животоспасителни ваксини за всеки американец.
Достъпни са.
Знаем го от месеци насам.

Работихме съвместно с градове и щати, за да създадем 
над 80 хиляди центрове за ваксинации. Над 9 хиляди феде-
рални служители, включително над 5100 действащи военни, 
помогнаха за ваксинацията на гражданите ни. Резултатът е 
програма за ваксинации от световна класа.

Обещах ви да положим военновременни усилия, за да се 
справим с COVID-19. И го правим.

Десетки милиони американци са ваксинирани. Можем да 
се доближим до нормален живот.

Напълно ваксинираните могат безопасно да свалят маски-
те и да посрещат един друг с усмивки.

Баби и дядовци отново прегръщат внуците си.
Малките бизнеси и ресторанти отварят отново благодаре-

ние на стратегията за ваксинации.
Това е най-мощното икономическо възстановяване на 

САЩ от десетилетия.
Има група, наречена Организация за икономическо съ-

трудничество и развитие – ОИСР. Тя включва някои от най-
големите икономики в света. От 60 години насам е сред во-
дещите анализатори на икономически растеж в цял свят. 
Тази седмица увеличиха прогнозите си за икономическия 
ръст на САЩ през 2021 година до 6,9%. 6,9%. Това е най-до-
брият ни темп от близо 4 десетилетия.

Причината са ваксинационната ни програма и икономиче-
ският ни отговор, които сами по себе си добавят 3-4% към 
ръста ни. Ефектът им ще се усети не само през тази година, а 
и през следващите.

САЩ е единствената голяма държава, където прогнозите 
за икономически растеж за 5 години напред се увеличиха от 
януари 2020 година.

Поради това САЩ навлиза в лятото значително преобра-
зена спрямо миналогодишното лято.

Това е лято на свобода, на радост, на събирания и праз-
ненства.

Американско лято, което тази държава заслужи след дъл-
гата, тежка зима, която преживяхме.

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

„Има „Магнитски бури“ и 
първият отнесен е ГЕРБ.“

Лидерката на „Движение 
21“ коментира санкциите 

на САЩ по закона 
„Магнитски“

„Слави го е страх от 
самия себе си, защото 
знае, че няма да се 
справи.“

Боксьорът Кубрат 
Пулев в коментар на 

политическата ситуация 
след учредяването на 
партията му „Велика 

България“

„Аз кюлче съм пипал само веднъж през 
живота си - в трезора на БНБ.“

Така бившият премиер Бойко Борисов 
отговори на въпрос какво знае за 

златните кюлчета, които бяха 
заснети в шкафче до леглото му в 

правителствената резиденция

„Г-жо Нинова, продължавайте да се 
снимате с мушкати, вместо да говорите 
- далеч по-добре се получава.“

Десислава Атанасова от ГЕРБ по повод 
критики на лидерката на БСП към 

Делян Пеевски и след нейна снимка в 
социалната мрежа

„Бойко Борисов е латиноамерикански 
диктатор в балкански вариант.“

Съпредседателят на „Демократична 
България“ Христо Иванов по адрес на бившия 

премиер на България

https://www.krakusbakery.com
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навърши на 4 юни Мария 
Бакалова. Най-успешната 
българска актриса сподели 
в първите часове на праз-
ника си кои са двата й най-
ранни подаръка, които е 
получила - селектирането 
на филма „Сестри“ в Кан 
и стартът на продукци-
ята „Като за последно“ 
в кината в България. 
„Нямам търпение да 
почувствам какво ще 
е на 25!“, възкли-
кна актрисата в 
Instagram.

5000 

 в цифри

убийства е извършил 
един от най-свирепи-

те мафиоти на Италия 
Джовани Бруска по не-

гово признание. Бруска, 
който е смятан за дясната 

ръка на „боса на босове-
те“ на Коза Ностра Сал-

ваторе Риина, бе освобо-
ден от затвора, след като 

излежа 25 г. от доживотната 
си присъда. Това се е случило, 

след като зловещият убиец е ста-
нал информатор на полицията.

150 
микроскопични животни и 
млади екземпляри на морския 
вид сепия излетяха с поредния 
полет на „Спейс Екс“ до Между-
народната космическа станция. 
Чрез тях ще се изучава ефектът 
на безтегловност върху взаимо-
действието между бактериите и 
гостоприемниците им. Част от тях 
ще бъдат замразени и върнати на 
земята за изследване.

2000
кв. м е площта на най-
големия магазин, пос-
ветен на Хари Потър, в 
света. Той отвори врати в 
Ню Йорк, а стотици фено-
ве на магьосника чакаха 
часове наред под дъжда, 
за да бъдат сред първите, 
докоснали се до фантас-
тичния свят, създаден от 
писателката Джей Кей Ро-
улинг. Магазинът е на три 
етажа и е разположен на 
Бродуей.

25 г. 

http://www.prospectlicensing.com/
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П
онякога е трудно да се каже 
кое е точното средство за 
отслабване, тъй като всеки 
организъм е различен. Ко-
гато човек се подлага на ди-

ета, той успява да се отърве от част от 
излишното, но не за дълго. След извест-
но време килограмите се завръщат, тъй 
като следва йо-йо ефект.

Затова трябва да се вземе по-разум-
но решение. За пример можем да дадем 
методите, с които разполага народната 
медицина. Спрямо тях и следването на 
точните рецепти могат да се свалят дос-
та килограми и освен това тези кило-
грами да се задържат трайно. Нужно е 
обаче постоянство и упоритост. Без тях 

надали ще се усети видима промяна в 
телосложението.

Сироп за изгаряне 
на мазнини

За някой, който наистина иска да от-
слабне, всяко време на годината е под-
ходящо, за да започне процесът. Ето 
една от най-мощните напитки за по-
стигане на тази цел. Освен това, кога-
то използвате тази напитка, мозъчни-
те функции се ускоряват, подобрявайки 
паметта, зрението и слуха.

Ключовата съставка е пресен хрян, 
богат на витамин С, калий, витамини 
В1, В2, В6, желязо, магнезий и фосфор. 
Хрянът ускорява метаболизма, намаля-
ва умората и в същото време стимулира 
развитието на полезни бактерии в сто-
маха.

За приготвянето на сиропа ще са ви 
нужни 125 г хрян, 4 лимона, 3 с.л. мед, 2 
с.л. канела, 1 малко парче джинджифил.

Смесете хряна и джинджифила в 
блендер. Изцедете лимоновия сок и го 
добавете. Бъркайте 2-3 мин. Добавете 
меда и канелата. Смесете всичко заедно, 
докато получите сироп. Изсипете сиро-

па в подходящ стъклен съд. Приемайте 
по 1 с.л. два пъти дневно преди хране-
не. Правете това в продължение на 3 
седмици. След това трябва да направите 
почивка няколко дни.

Отвара кара всички 
да слабеят

Съставките са само три - канела, зелен 
чай и дафинов лист. Тези съставки ще за-
силят метаболизма ви.

Кипнете 800 мл вода. Тя се отстраня-
ва от огъня и към нея се прибавя една 
пръчка канела и 3 дафинови листа. До-
бавете и 1 с.л. сушен зелен чай. Покрий-
те отварата, за да се запари добре. Изча-
кайте да се охлади и отцедете.

За да постигнете най-добри резултати, 
пийте от отварата рано сутрин, на пра-
зен стомах, за да ускорите метаболизма 
си. Заедно с това ще започнете да ели-
минирате и токсините, които са пагубни 
за организма. Втората вземете веднага 
след като закусите, а третата порция из-
пийте малко преди да си легнете. Отва-
рата се пие абсолютно всеки ден и така 
в продължение на 2 поредни седмици.

Ще се чувствате по-сити
ще се храните по-малко, а в същото вре-
ме ще се чувствате в прекрасно настро-
ение и скоро ще забележите първите 
промени във вида на тялото си.

Много жени се опитват да отслабват 
в точно определени зони. Една от най-
проблемите е коремът. За да се отървете 
от заобленото коремче завинаги, трябва 
да се доверите на силата на природните 
подправки. Направени са изследвания, 
които доказват връзката между кане-
ла и диабет. Болните от захарен диабет, 
които се оплакват от наднормено тегло, 

са успели да намалят стреса след някол-
коседмичен прием на канела. В резултат 
на това те са отслабвали. Подправката е 
отлична

за контрол 
на кръвната захар

Съществуват различни варианти, на 
почит е комбинацията между кисело 
мляко и канела. Друг начин за отслабва-
не е чай с канела и мед.

Изсипете половин чаена лъжица ка-
нела на прах в 200 мл вода. Оставете я 
да заври и я пресипете в чаша. Нека се 
охлади, след това да се добави чаена лъ-
жица пчелен мед.

Ако искате да се освободите от натру-
паните килограми, може да опитате с 
джинджифил и лимон. Тези съставки са 
много ефективни в борбата с мазнините.

Поставяме в термос 1-2 с.л. прясно на-
стърган корен от джинджифил - пред-
варително измит и обелен. Запарваме с 
вряла вода, около литър и половина. За-
тваряме термоса и оставяме да престои 
5-6 часа.

Пие се по 250 мл половин час преди 
храна. Преди консумация в чашата се 
слага чаена лъжица мед и се изстисква 
една четвърта част лимон или повече на 
вкус.

За да се отървете от заобленото коремче, 
доверете се на подправките

Кои билки борят 
килограмите  
и гонят стреса

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

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

Добре е да помислим какви 
точно модни тенденции ще 
доминират този сезон и по-
точно каква цветова гама. На-
мирането на любим оттенък 

може да се свежда до това как се чувст-
вате и носенето му, дори несъзнателно, 
може да бъде мощен инструмент за ко-
муникация.

От ефирни сини тоалети през слън-
чевожълти рокли до женствени розови 
блузи, модните дефилета за лято 2021 г. 
обръщат специално внимание на цвето-
вете. Ето защо ви предлагаме няколко 
нюанса, които задължително трябва да 
имате в летния си гардероб.

Напомнящи на безоблачното небе 
през лятото, дизайнерите обожават ме-
ките, успокояващи сини нюанси. Цветът 
е подходящ за всякакъв повод, за стил-
ни официални костюми, ежедневни га-
щеризони и летни рокли.

Комбинирайте 
дрехите си със сандали

или токчета в същия цвят. Що се отнася 
до аксесоарите, една малка чанта е дос-
татъчна.

Думата ръжда винаги се свързва с 
нещо неприятно за окото, но в модна-
та индустрия не е така. Цветът всъщност 
е доста приятен и се съчетава с почти 
всичко. Именно затова дизайнерите са 
го избрали като един от основните за ля-
тото, макар през последните години да 
се използва повече за есенна колекция. 
Тук може да заложите на повече аксесо-
ари в цветовата гама като чанти, обувки 
и бижута. За да се спасите от хладните 
летни вечери, може да вземете със себе 
си жилетка в ръждив цвят.

Какво лято ще бъде, ако нямате поне 
един жълт нюанс в гардероба си? Свърз-
вайки се със слънцето и топлите му 
лъчи, цветът се превръща в основен в 

летните рокли и сандалите
Някои дами предпочитат да заложат 

на чанта в жълто, което също е добър из-
бор, ако не искате да привличате много 
внимание с тоалета си.

Излъчващ чар, романтика и надеж-
да, розовият цвят е идеален за лятото, 
особено за това през 2021 г. В момента, 
повече от всякога, имаме нужда от на-
дежда за нещо по-добро и настроение-
то ни веднага може да бъде вдигнато с 
една розова дреха. Изберете между лят-
на рокля, официален костюм или летни 
плетива, които със сигурност ще прида-
дат на сезона ви още по-положителна 
нагласа.

Синоним на амбиция 
и късмет

златните тонове на лятото изразяват и 
оптимизъм. Носете примамливия цвят 
в ежедневието си, избирайки къси или 
дълги поли, комбинирани с елегантен 
потник.

Сивият цвят често се свързва с мрач-

ната и студена зима, но той може да се 
носи и през лятото. От дишащи плетени 
рокли до дълги поли, нежно сивият ню-
анс е идеалното средство за хора, кои-
то не обичат крещящите и ярки цветове.

През последната година дизайнерите 
решиха да дадат повече свобода на въ-
ображението си и създадоха няколко на 
пръв поглед странни комбинации. Ако 
досега не сте имали оранжев цвят в гар-
дероба си, имате възможност да проме-
ните това.

Оранжевото е чудесен избор за дълга 
лятна рокля, която служи както за раз-
ходки край морето, така и за романтич-
на вечеря. Предупреждаваме, че цветът 
е доста задължаващ, затова трябва да 
се снабдите и с поне един оранжев ак-
сесоар. Ако сте от хората, които не оби-
чат твърде ярките цветове по дрехите 
си, заложете само на едно цитрусово до-
пълнение като обеци или чанта.

Жълто, розово и синьо: 
Цветове на лято 2021
Дизайнерите обожават меките, успокояващи нюанси

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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И
сторията за изчезването на 
36-годишната Сюзън Уолш и 
историята на страшния ън-
дърграунд на Ню Йорк, в 
който освен за крадци, прес-

тъпници и мафиоти се говори и за вампи-
ри, се сливат в една история в края на 90-
те години на миналия век.

Тогава младата жена изчезва безслед-
но, а близките й и полицията, както и 
други изследователи, се лутат между ня-
колко логични причини за това, но и не 
изключват други – толкова зловещи, че 
почти немислими.

Сюзън Уолш изчезва на 16 юли 1996 г. 
Младата жена напуска апартамента си в 
Нътли, Ню Джърси, за да използва теле-
фонната кабина от другата страна на ули-
цата, тъй като няма домашен телефон.

Никога повече не e видяна
Повече от 20 години по-късно изчезва-

нето на Сюзън Уолш продължава да бъде 
един от най-интригуващите случаи на из-
чезнали лица в околностите на Ню Йорк.

От началото на 20-те си години Сюзън 
работи като екзотична танцьорка, но 
мечтае да стане писателка. Тя използва 
контактите си в мрачния ъндърграунд 
на Ню Йорк, за да проникне в света на 
разследващата журналистика, разказва 
„Скритата истина“.

През седмиците преди изчезването 
си Уолш е работила по статия за вестник 
Village Voice относно нарастващата попу-
лярност на подземната вампирска общ-
ност в Манхатън. В крайна сметка, стати-
ята е отхвърлена, защото жената е твърде 
субективно съпричастна към темата.

Приблизително по същото време Уолш 
казва на близки приятели, че се страхува 
и че е преследвана, но няма да разкрие 
допълнителна информация, за да не ги 
застраши.

През двете десетилетия след ней-
ното изчезване много теории относ-
но случилото се със Сюзън Уолш про-
дължават да се появяват. Но една от тях 
е особено обезпокоителна: Уолш се е 
доближила твърде много до култа към 

вампирите в Ню Йорк и е „платила с плът 
и кръв“.

Първоначално разследващите се ус-
ъмняват, че Сюзън Уолш е изчезнала по 
свое желание. Ако е така, те няма какво 
да направят, освен да се опитат да я на-
мерят и да установят контакт.

Интервютата с приятели и семейство-
то й обаче бързо отхвърлят тази теория. 
Уолш е силно привързана към единстве-
ния си син и изоставянето на най-важния 
човек в живота й изглежда малко вероят-
но.

Детективите поставят първия си

фокус върху 
най-близките до Уолш

По времето, когато тя изчезва, жената 
живее с неин приятел, а междувременно 
бившият й съпруг и баща на сина й живее 
в апартамент под нейния.

Следователите откриват, че страница-
та за месец юли е скъсана от бележника 
на Уолш, засилвайки подозренията им 
към съквартиранта и бившия й съпруг. 
Но скоро двамата мъже са освободени от 
подозренията на полицията.

Почти веднага след изчезването на 

Сюзън Уолш Катрин Рамсленд – авторка 
и експерт по вампиризъм, решава да се 
потопи във вампирския свят на Ню Йорк 
в опит да разкрие какво се е случило с из-
чезналата жена.

Нейната книга „Piercing the Darkness: 
Undercover with Vampires in America 
Today“, публикувана през 1998 г., предла-
га изследване на вампирския ъндъргра-
унд като цяло. В известен смисъл изпъл-
нява онова, което Уолш е замислила да 
направи преди изчезването си.

Още през 90-те години на миналия век 
Рамсленд успява да идентифицира ин-
тернет като нововъзникващ променящ 
играта ресурс за субкултури като вам-
пирската общност. Тя отбелязва, че мре-
жата е връзка за планиране на

събирания на вампири 
в реалния свят

както и като сцена за провеждане на ано-
нимни виртуални вампирски фантазии.

Няколко от хората, с които тя се среща 
и интервюира, първоначално ги е откри-
ла в интернет, макар че никой от тях не 
предоставя помощ за разкриването на 
съдбата на Сюзън Уолш.

Основните източници на информация 
на Рамсленд са хора от подземната вам-
пирска общност в Ню Йорк. Но те изжи-
вяват само своите страшни фантазии, без 
да нараняват други хора, освен взаимна 
доброволна консумация на кръв и раз-
лични фетиши, но нищо повече.

Писателката задава въпроса, че ако 
Сюзън Уолш е станала жертва на под-
земна вампирска конспирация, то тога-
ва защо извършителите не са направили 
усилие да й попречат да „копае“ мно-
го по-дълбоко, отколкото Уолш някога е 
стигала?

Според нея е малко вероятно да съ-
ществува връзка между вампирската суб-
култура на Ню Йорк, която Уолш е изслед-
вала, и изчезването й. В крайна сметка, 
полицията стига до същото заключение.

Но Рамсленд не пренебрегва факта, че 
подземната вампирска общност, колко-
то и „безобидна“ да е като цяло, изглежда 
се възползва от общественото схващане, 
че е способна на зловещи, насилствени 
действия.

Тя разказва за няколко ужасни престъ-
пления в новата история, извършени от 
лица, които твърдят, че са вампири или 
се държат като тях. Напълно възможно 
е Сюзън Уолш да 
е привлякла вни-
манието на та-
къв човек, докато 
разследва ъндър-
граундския вам-
пиризъм в Ню 
Йорк.

Въпреки че 
п ъ р в о н а ч а л н о 
вярват, че Уолш 
не е в състояние 
да остави люби-
мия си син, раз-
следващите ре-
шават, че най-вероятният сценарий е тя 
да си е тръгнала сама.

Ако тя наистина е жива, нейните прия-
тели и роднини или не го знаят, или нямат 
интерес да споделят тази информация с 
обществеността и полицията.

Къде изчезна Сюзън Уолш?  
Една мрачна история от Ню Йорк
XНад 20 години полицията се опитва да разплете случая, в който са намесени и... вампири

Сн.: Unsolved Mysteries

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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С
ветът е пълен с хора, изоста-
вени от родителите си като 
малки и отгледани от други 
семейства в любов и топли-
на. Някои от тях цял живот не 

разбират, че онези, които са ги създали, 
са други. Много пък прекарват месеци, 
дори години в издирването на истин-
ските си майки и бащи, а когато ги от-
крият, слушат трудните разкази за мла-
достта им. Но едва ли са много онези, 
като американката Кати Гилкрист, която 
научава, че истинският й баща е зловещ 
и брутален убиец.

Кати решава да потърси родителите 
си десетилетия след като се е разделила 
с детството си, защото въпросът кои са 
те не спира да я вълнува. Тя прави това 
през 2017 г., а един от най-лесните на-
чини за това са популярните в САЩ ге-
нетични изследвания, които помагат на 
хората да открият отдавна загубени или 
неизвестни свои роднини.

„Имах възможността да поставя от-
метка в квадратче, в което пише, че съм 
осиновено дете, и бих се интересувала 
от това да намеря братя и сестри или 
други роднини“, разказва Гилкрист пред 
филиал на СNN - WECT 6 News.

Кати скоро получава новината, че е 
открита нейна трета братовчедка от 
страна на майка й в Мейн, разказва и 
webcafe. Жената се казва Сюзън Гилмор 
и на всичкото отгоре е професионален 
генеалог.

Самата Гилмор е изумена от прилика-
та с новооткритата си братовчедка: „И 
двете бяхме завършили английска лите-
ратура

и двете сме били учителки
Тъй като така или иначе се занимава 

с родословия и роднински връзки, тя 
се съгласява да помогне на Гилкрист да 
открие повече информация за биоло-
гичното си семейство. И така за кратко 
време Гилмор успява да идентифицира 
родната майка на Кати, както и десетки 
роднини в щата Масачузетс, включител-
но няколко полусестри.

Сериозен препъникамък се оказва 
обаче намирането на нейния баща.

Гилмор проверява различните фамил-
ни имена и търси съвпадения на гео-
графски принцип. Така в един момент тя 
успява да открие, че името на бащата на 
Кати е Уилям Брадфорд Бишъп-младши, 
който бил бивш военен. Но разкриване-
то на тази информация не носи радост 
на двете жени.

Мъжът с това име години наред е в 
списъка на ФБР с най-издирваните хора, 
като той е обвинен в жестокото убий-
ство с чук на 68-годишната си майка, 
37-годишната си съпруга и тримата си 
синове (на 14, 10 и 5 години) в Бетезда, 
щата Мериленд, на 1 март 1976 г.

Според ФБР Бишъп има бакалавър-
ска степен по американски изследвания 
от Йейлския университет и магистър-
ска степен по италианска филология от 
колежа Мидълбъри във Върмонт. През 
1976 г. той е работил като служител на 
Държавния департамент във Вашинг-
тон, окръг Колумбия, преди да убие 
близките си и да изчезне.

Събраната информация от разследва-
щите показва, че в деня на убийствата 
той е разбрал, че шефовете му са го про-
пуснали за повишение.

Агентът на ФБР Чарлз Адамс, който се 
занимава със случая, коментира, че бру-
талността на престъплението е наисти-
на огромна, тъй като мъжът е

извършил убийствата с чук
докато жертвите му са спели.

Адамс допълва, че по това време Би-
шъп е страдал от инсомния, а месеци 
преди убийствата е бил поставен под 

психиатрично наблюдение.
Агентът обяснява как след престъпле-

нието мъжът е транспортирал телата 
на жертвите си на 300 км до Колумбия, 
щата Северна Каролина, където изкопал 
за тях плитък гроб и ги запалил.

По-късно колата на Бишъп е открита 
в Националния парк Грейт Смоки Маун-
тинс, а вътре е имало карти на региона 
и туристически брошури. Следите му се 
губят тук. Мъжът е запален планинар с 
богат опит в къмпингуването.

Десетилетия по-късно, през 2014 г., 
той е вкаран в списъка с най-издирвани-
те хора от ФБР, преди да бъде изместен 
оттам от друг престъпник през 2018 г.

Когато Гилкрист разбира от братов-
чедка си кой точно е баща й, тя реагира 
с ирония:

„Разбира се, 
баща ми е убиец!“

Допълва, че със сигурност е наследи-
ла част от характера си от Бишъп. Дава 
за пример афинитета към театъра и из-
явите на сцена - нещо, което както той 
е притежавал, така и неговата майка, ба-
бата на Кати.

И ако откриването на баща убиец, 
издирван от ФБР, е най-шокиращият 
момент за Гилкрист, определено най-
емоционално е откритието, че тя има 
няколко полусестри.

Част от тях не приемат новината за 
майка си особено добре и им трябва из-
вестно време, за да преглътнат, че имат 
още една сестра.

В един момент се оказва, че майка им, 
която е починала няколко години по-ра-
но, в младостта си е дала общо 3 деца за 
осиновяване, а сега, благодарение на 
търсенето на Кати, всички те успяват да 
се съберат и да се запознаят едни с дру-
ги.

Днес Бишъп би бил на 84 години, като 
Кати вярва, че той все още е жив. Според 
някои сигнали до ФБР той е бил забеля-
зан в Европа, където тя смята, че може 
да е започнал нов живот и дори да е съз-
дал ново семейство.

Когато баща ти се окаже 
най-издирваният убиец от ФБР

XДокъде стигна в издирването на семейството си една американка

Кати Гилкрист 

Сн.: WECT 6 News

CrossExpress
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ШОФЬОР 0.75$ НА МИЛЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Търси шофьор за ре-
гионална работа-3000-мили на седмица на 0.75$ 
на миля.Всеки уикенд вкъщи. Телефон-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
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 назначим 
работник за поддръжка и почистване в сервиз. 
6303509989 №18694
ТЪРСЯ SAFETY , 
Цена US$ 1,000.00, Зипкод 60406, Транспортна ком-
пания, Tърси да наеме 2ма офис служители: Safety- 
за предпочитане с опит в транспортния бизнес. Ди-
спечер - задължително е да има опит като такъв. 
За повече информация моля обадете се на Руси - 
708.243.9628 №18696
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
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 работа за 
шофьор CDL class A. Elk Grove Village до Rockford. От 
понеделник до петък. Всяка вечер в къщи. $1300 - 
$1600 на седмица. За повече информация телефон 
773-941-2232. №18651

Chicago + suburbs

DRIVERS/ OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Srd Freight Inc nabira 
sho� ori i Owners za postoiani tovari {IL-ID/ID-PA/ID/
MA} Drop and Hook v Chicago,novi remarketa,Novi 
kaminoi Freightliner.Zaplashtane po dogovariane. Za 
Owners booking per week [8000-10,000} 7738274439 
№18728

ТЪРСЯ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 18, Зипкод 60068, Tърся детегледачка за 
15 месечно момиченце. 6 часа на ден 5 дена в сед-
мицата заплащане $18 на час. 7733258972 №18734

CDL DRIVERS ZA TEAM , 
Цена US$ , Зипкод 80, tursia sho� or CDL za ups 
dedicated 5500mili moje i bez opit 6304400902 
№18735

DRIVER OWNERS , 
Цена US$ , Зипкод , Търсят се Driver owners. 10% за 
диспач - Първата седмица е без %. Шофьорите ни 
получават всички rate con� rmations с цените, изби-
рат на къде да карат. Предлагаме ELD, Fuel cards и 
24/7 диспач - български и английски. 6083508271 
№18736

ТЪРСИМ DRIVER OWNERS, 
Цена US$ , Зипкод , Търсят се Driver Owners. 10% 
диспач, първата седмица без %. Спициализираме 
в къси курсове с прибиране уикенда вкъщи. Из-
пращаме на шофьорите всички rate con� rmations. 
Предлагаме ELD, Fuel cards и 24/7 диспач. Свържете 
се с нас. 6083508271 №18737

ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи механици на камиони и 
трейлъри. Опит не е задължителен, но е препоръ-
чителен. За повече информация, моля звъннете на 
773-656-8076. 17736568076 №18740

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

DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Транспортна компа-
ния 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 ком-
пания търси да назначи OTR шофьори с минимум 
6 месеца опит. Опция вкъщи през уикенда. Запла-
щането е на миля, на процент от total gross или 
по договаряне от $1600 до $2200 в зависимост от 
Hazmat-Tanker Endorsement. Камионите са Volvo 
2016 , автоматик. +17088908676 №18707
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60194, Търся шофьори за 
FedEx Ground. Round trips only.Много добро запла-
щане 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
ТЪРСЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101, Търся Счетоводител 
за работа в малка компаниа за Метални Орнамен-
ти намираща се в Addison IL 60101 Тел 630-705-9300 
№18721
ТЪРСЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101, Търся Счетоводител 
за работа в малка компаниа за Метални Орнамен-
ти намираща се в Addison IL 60101 Тел 630-705-9300 
№18722

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

ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в 
Elgin търси да назначи момиче за работа като офис 
асистент и касиер. Опит не е задължителен. За по-
вече информация, моля звъннете на 773-656-8076 
№18741
DETEGLEDACHKA , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Tursq jena/momiche 
za gledane na 18 mesechno dete za part time(2/3 
sedmichno)v Schaumburg area. Za podrobnosti 
telefon 7737578980. №18742
ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProhelper Предлага 
почасова работа за почистване на домове и офиси. 
Много добро заплащане. Изисква се опит и личен 
транспорт 224-334-1818. www.myprohelpers.com 
2243341818 №18744
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

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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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. Изисква-
не 1 год опит и doubles endorsement. Предлагам 
колегиално отношение и добро възнаграждение 
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 опитните 
с чисто досие водачи.Специално отношение и най-
добро заплащане (до 72ц/миля или до 35/ден).За 
диспечер с 20г опит в бизнеса.Каране както жела-
ете! 7734128280 №18587
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 транспортна 
фирма набира Оwner Operators. Aктивно authority 
от 3 години. Предлагаме Reefers and Dry Vans това-
ри, 24/7 Dispatch! Заплащане всяка седмица. Корек-
то отношение! За повече информация 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 МИХАЙЛ 773-
545-0990 - АНГЛИЙСКИ ПРИЕМАМЕ С И БЕЗ ОПИТ 
№18544
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна 
компания предлага работа за CDL class A шофьор 
$275 per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки 
уикенд в къщи. За повече информация се обадете 
на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс 
от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили 
на седмица, за сингъл драйвър с опит , клас А, да-
бъл-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 заплаща-
не 85000/yr и отношение. Волво I Shift. Само хора 
с опит и чист рекорд. Започване- веднага. Кара-
не 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 контрактор/диспечер 
20год в бизнеса.Старт Веднага!Каране,пари и по-
чивка-по договаряне. 7734128280 №18588

SOMEWHERE ELSE
РАБОТА ВЪВ ФАБРИКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 17110, Работа във фабрика в 
Harrisburg Pennsylvania 3039748716 №18577
МЛАДА ПОМОЩНИЦА, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17110, Необходима е мла-
да 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
TARSQ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, tarsq jena da me 
zamesti na rabotnoto mi mqsto za edin mesec 
7085431054 №18731
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
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 550, Давам обзаведена стая под 
наем /за жена/ в апартамент в Arlington Heights,IL.
Месечен наем $550.Телефон за връзка: 630-352-
1943 №18729

HOUSE RENT 60016, 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60016, Just renovated, 
fresh paint, 3 bedroom house for rent in Des Plaines. 
Good schools, close to many shops, convenient 
location. Large backyard, detached garage 
17733416372 №18738
HOUSE RENT 60016, 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60016, Just renovated, 
fresh paint, three bedroom house for rent in 
Des Plaines. Good schools, close to many shops, 
convenient location. Large backyard detached house. 
17733416372 №18739
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 300.00, Зипкод 60630, Давам чиста и уютна 
стая под наем на Лоранс и Пуласки. Цена 300 дола-
ра. За повече информация моля звъннете на теле-
фон 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 aпaртaмeнт. 
Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, електри-
чество, internet, gas, пералня и cyшилня) Близo дo 
Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $450. За OTR 
шофьори цeнa $380. Oт JUNE 1. Oбaдeтe ce на тeлe-
фон 847-222-3412 №18692
ТАВАН ОТ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем та-
ван от къща. 7733223640 №18685
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. Да-
вам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaртaмeнт. 
Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, електри-
чество, internet, gas, пералня и cyшилня) Близo дo 
Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $450. За OTR 
шофьори цeнa $380. Oт October 1. Oбaдeтe ce на 
тeлeфон 847-222-3412 №18681
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 590.00, Зипкод 60164, Давам стая под 
наем в Шилер Парк в нов напълно обзаведен апар-
тамент с просторна тераса на югоизток,близо до ле-
тище O’HARE и HIGHWAY I-294, В цената е включе-
но всичко-ЦЕНТРАЛНО ОХЛАЖДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДА, ТОК, ИНТЕРНЕТ 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. Месечен 
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 интернет 
и пералня със сушилня. -$480. Депозит за един ме-
сец 7734142633 №18652
СТАЯ ПОД НАЕММ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60634, Давам стая под 
наем от обзаведен апартамент в Elmwood park с 
включени всички консумативи.Безплатно ползва-
не на пералня със сушилня и интернет.Депозит за 
един месец .-$500 7733879465 №18653
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Самостоятелна об-
заведена 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 пералня. 
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 непу-
шач 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

ИМОТИ 
Продавам

SOMEWHERE ELSE
ПАСИВНА КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89014, Пасивна еднофамилна 
къща в Република БЪЛГАРИЯ. Живейте пълноценно, 
икономически изгодно, екологично издържано и 
природосъобразно. А защо да не направите и един 
безценен подарък за Ваши най- близки хора. ЗАЯ-
ВИ ИНТЕРЕС на:las555desert@yahoo.com 702-296-
9399 №18551
ПАСИВНА КЪЩА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89014, Пасивна еднофамилна 
къща в Република БЪЛГАРИЯ. Живейте пълноценно, 
икономически изгодно, екологично 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
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите до-
машни филми като ги презапишете на DVD пре-
ди касетите да станат неизползваеми. Презапис 
от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-456-1366 
№18732
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазе-
те вашите стари ленти като ги направите дигитални 
снимки преди на станат неизползваеми. 630-456-
1366 №18733
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 отлични резулта-
ти.бързо и евтино. Speak russian and english. теле-
фон:(773)807-2422.Илия №18612
ИМИГРАЦИОННИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Помощ за имигра-
ционни документи и преводи. 18 години опит. Стан-
чо тел. 708 415 0590 №18564
ПРЕВОДИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Превод в съда и имиг-
рационна служба в центъра на града. 15 години 
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

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ЖЕНА СЪС СТАТУТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60601, Търся жена със статут 
+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 със-
тояние. Нови турбо, глава, инжектори. тел. 1 904 868 
6875 Ганев №18684

АТЛАНТА
MC # FOR SALE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 30041, MC# for sale.Established 
11 years ago and it has been active the entire time.
Great DOT record.Please text me @ 404-+587-5057 
� rst,due to many spam calls. Thanks 4045875057 
№18730

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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Г
енномодифицирани комари ще 
полетят над Флорида до няколко 
месеца. Те са дело на биотехно-
логичната компания „Окситек“, а 
целта им е да се намали попула-

цията на дивите комари в региона, кои-
то пренасят много зарази. Това е първият 
път, в който се пускат генетично промене-
ни комари в САЩ.

Преди време „Окситек“ пусна своите ко-
мари от вида Aedes aegypti в Бразилия, 
Кайманските острови, Панама и Малай-
зия и информира, че местната попула-
ция е намаляла с около 90 процента. Ко-
марите от вида Aedes aegypti съставляват 
само 4% от популацията на диви комари 
в региона, но пренасят опасни болести, 

сред които вируса зика, денга, чикунгуня 
и жълта треска. Пускането в природата на 
генномодифицираните комари ще помог-
не за преодоляването на проблема, без да 
се използват пестициди, казват от компа-
нията.

Произведените от „Окситек“ комари са 
единствено мъжки и носят в себе си смър-
тоносен ген. Когато модифицираните ко-
мари се размножават с дивите, той се пре-
дава на потомството им. Въпреки че генът 
няма да повлияе на мъжката популация, 
той пречи на женските да произвеждат 
важен протеин, което води до смъртта им, 
преди да достигнат полова зрялост, раз-
казва Списание 8. Единствено женските 
комари хапят хората, така че по този на-

чин ще бъде спряно пренасянето на зара-
зи.

Бордът за контрол над комарите във 
Флорида Кийс

дава над 1 млн. долара 
годишно

за да се справя с проблема, като главно се 
използват инсектициди. Включването на 
генноизменените комари в борбата може 
да се окаже по-евтина и ефективна алтер-
натива, особено след като комарите с вре-
мето са станали резистентни на препара-
тите.

През 2010 година бордът се свързва с 
компанията, но след десетилетие на про-
тести от страна на местните и регулатор-
ни оценки, едва сега Агенцията по защита 
на околната среда в САЩ одобрява тях-
ното използване. В края на април „Окси-
тек“ постави кутии с яйца на комари на 
няколко места в региона. В следващите 
3 месеца от тях ще се излюпят 12 хиляди 
екземпляра. Това ще послужи като тестов 
период за компанията. Ако всичко мине 

успешно, по-късно през годината тя пла-
нира да пусне 20 милиона, а до две години 
– над половин милиард.

През този период комарите ще бъдат 
улавяни в специални чаши и изследвани 
– колко разстояние са прелетели, колко 
дълго са живели и дали женски комари 
се заразяват с леталния ген и умират. За 
да бъде по-лесно тяхното проследяване, 
компанията е създала нов ген, който им 
позволява да светят под специфично ос-
ветление.

Неяснотата около съдбата на комарите 
и техният

ефект върху 
цялата екосистема

в региона създава притеснения у мно-
го жители и организации за опазване на 
природата. Някои от местните заплашват 
дори да унищожат оборудването на ком-
панията.

При един от предишните опити, в Бра-
зилия, има сведения, че смъртоносният 
ген не е успял да убие всички женски ко-
мари и те са се размножили. Потомството 
им е носело оригиналния ген на кубин-
ския и мексиканския комар, въз основа на 
който са били създадени генномодифици-
раните комари. Не е ясно как тези гени са 
изменили биологията на комарите в дива-
та природа и дали ще продължи експери-
ментът в САЩ, ако това се случи и там.

Надеждите на молекулярния биолог 
Натали Кофлер – основателка на Editing 
Nature (организация, която се бори за от-
говорно генно инженерство), са, че опи-
тите ще бъдат прозрачни и ще дават ясна 
информация за влиянието на генноизме-
нените видове върху екосистемата на ре-
гиона.

Хиляди ГМО комари 
литват над Флорида

Сн.: „Окситек“

XТе ще спрат популацията на насекоми, 
които предават опасни болести
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Основателно търсите по-до-
бри условия за изявите си. 
Досегашните резултати под-
тикват активността ви и това 
привежда духа ви в особе-

но състояние. На моменти си вярвате, че зна-
чимостта ви е изключителна, което не е здра-
вословно. За да сте уважавани от всички и да 
стоите равностойно в компанията на здраво-
мислещите, станете и вие отговорни за поведе-
нието си. Не обругавайте източника, защото не 
знаете кога ще ви е нужен. Ако разбирате това, 
значи има надежда за бъдещето ви

РАК
Ще изпълнявате свои и чуж-
ди поръчки и ще имате все 
по-малко време за личните 
си нужди. За това пък щастие-
то ще ви се усмихне под фор-

мата на нови постове и добри позиции, носещи 
повече пари и слава. Материалната ви обезпе-
ченост ще запълва духовната празнота и в ня-
каква степен това ще ви стига, поне засега. Ще 
искате да преоткривате истини, но животът 
няма лесно да ви поднася решения. Мобилизи-
райте житейската си мъдрост и ще оставате до-
волни от себе си.

ВЕЗНИ
Ще задоволите част от нужди-
те си, своите и на близките ви. 
Ще работите за подобряване 
на физическата си и психиче-
ска форма, осъзнавайки, че 

доброто ви здраве е предпоставка за успехи. На 
първо време ще се заемете с действия, с които да 
защитите собствените си интереси, което няма 
да ви затрудни особено. Ще срещнете по-малко 
разбиране, но ще ви помогнат да подобрите фи-
нансите си. В тези ви действия ще получите под-
крепа от хора, с които имате установени взаимо-
отношения.

КОЗИРОГ
Предстои ви участие в про-
ект, който ще ви осигури 
средствата, нужни ви за по-
мащабни покупки за дома и 
семейството. Амбициозни-

те и решителните ще привличат вниманието 
на широката публика. Ще овладявате уроците 
по търпимост в движение, животът има още на 
какво да ви научи. На необвързаните им пред-
стоят важни срещи, на които ще оформят бъде-
щите си семейни взаимоотношения, но отново 
не избързвайте. Други ще пътуват, обогатявай-
ки се с нови приятели и хубави впечатления.

ТЕЛЕЦ
Ще се толерира коректност 
и разсъдливост и ако съу-
меете да ги покажете, ще по-
стигнете напредък в общува-
нето и договореностите си. 

Потърсете и открийте у себе си доброто, по-
кажете на света, че знаете и искате да се про-
мените. Ще получите делови предложения, 
повечето от които имате реални шансове да 
реализирате. Не лоши финансови постъпле-
ния, професионални и лични успехи. Повиша-
ване на самочувствието, което ще окаже поло-
жително влияние и на атмосферата вкъщи.

ЛЪВ
Не разкривайте плановете 
си пред малко познати хора 
и по-пестеливо говорете за 
себе си. Големите успехи ви 
предстоят, но по пътя към тях 

ще имате не малко поводи за радост. Имате по-
тенциал, който обещава интересно бъдеще. 
Имате универсален поглед към всичко, случва-
що се в живота около вас, и това ви дава увере-
ност, че можете да го направите по-добър. С нап-
редничавите си идеи ще впечатлявате околните 
и ще се насочите към по-прагматични действия, 
водещи до бързи резултати.

СКОРПИОН
Грижейки се за собственото 
си благополучие, ще търси-
те повече спокойствие, дис-
танцирайки се от всевъзмож-
ни пречки. Животът ви ще 

се промени, а с него и посоката на мислите и 
действията ви. Самочувствието ви ще порасне, 
но не забравяйте за хората около вас и най-ве-
че за онези, които са ви помагали. Ще имате ду-
шевно спокойствие и пълнота в общуването, 
ако кажете, че в търсене на своето щастие, не 
сте наранили никого и не сте обърнали гръб на 
доброто.

ВОДОЛЕЙ
В любовта е силата ви през 
идващите дни. Предстоят ви 
приятни изживявания и про-
мени. Разумното ви поведе-
ние ще стане причина много 

хора да ви повярват и последват. Дошъл е мо-
ментът да поемете и повече отговорности, пред-
вид предстоящите събития. Научете се да давате 
преднина на най-ценното, което съзирате у дру-
гите, като ги насърчавате към доброта и съпри-
частност. Това ще ви гарантира резултатност в 
общата работа. В личния ви живот ви очакват и 
вълнуващи моменти.

БЛИЗНАЦИ
При някои ще се появят въз-
можности за пътуване и ра-
бота в чужбина. За всички 
е характерно слънчево на-
строение с романтична на-

гласа, а също така и щастливи мигове, споде-
лени с любим човек. Но не говорете прекалено 
много, повече слушайте. Така ще чуете исти-
ни, които са ви нужни на този етап от живота 
ви. Хубавото предстои и не губете надежда за 
него. Вярвайте в щастливата си звезда. Делова-
та ви ангажираност няма да ви позволи да се 
отпуснете и помислите за развлечения.

ДЕВА
Много очаквания има към вас 
и ще се стараете никого да не 
разочаровате. Те ще ви под-
тикнат към работа, изтощава-
ща силите ви до краен предел. 

Не се колебайте да търсите подкрепа, ще я полу-
чите, стига да знаете откъде. Бъдете пестеливи на 
думи и аргументирани в желанията си, не изхож-
дайте от позицията на силата или парите. Пазете 
от намеса в чужди взаимоотношения, ако не сте 
пряко заинтересовани. Засилената ви ангажира-
ност неминуемо ще ви донесе и финансови успе-
хи.

СТРЕЛЕЦ
Както и досега, ще поставяте 
партньорските взаимоотно-
шения на нужното ниво, га-
рантиращо справедливост и 
коректност в общите цели. 

Няма да останете излъгани в очакванията си, 
енергията, която влагате, ще доведе до по-добри 
резултати във всичко, с което се занимавате през 
тези дни. Няма да ви липсват и самостоятелни ус-
пешни изяви. Верни на себе си, ще се грижите за 
всичко, което се отнася до работа, близки, коле-
ги, в това число и взимане на отговорни решения 
за бъдещето.

РИБИ
Приятно ще се чувствате в 
компания на хора, с които 
споделяте общи възгледи и 
имате по-специални отно-
шения. Наред с това са въз-

можни разочарования от хора, доскоро смята-
ни за близки. Настроението ви ще се променя, 
но това са обичайни ваши състояния. Като цяло 
периодът е продуктивен и с добри перспекти-
ви за вас. Интересен период както за вашия биз-
нес, така и за личните ви дела. С професионален 
подход ще налагате авторитета си и ще печели-
те допълнителни финанси.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Макът се сварява с прясното мляко 
и малко захар и се оставя да изстине. 
Яйцата се разбиват на пяна заедно с 1 
ч.ч. захар. Прибавя се киселото мляко, 
разбито с бакпулвера. Добавят се оста-
налите продукти и се разбива кейково 
тесто, което се изпича във форма с не-
залепващо покритие.

От прясното мляко, захарта и пше-
ничното нишесте се сварява крем. 
Щом леко се охлади, се добавят един 
по един 2 бр. жълтъци и се разбърква. 
Слагат се настърганата кора и сокът от 
лимона. С крема се намазва кейкът и се 
декорира с резени ягоди, маково семе 
и счукани бадеми.

Загрява се олиото и в него се за-
пържват ситно нарязаният лук, 
каймата и обелените и наряза-

ни домати. Готви се, докато каймата си 
промени цвета и лукът стане прозра-
чен. Овкусява се със сол, черен пипер 
и чубрица и сместа се разпределя в гю-
вечета.

Отгоре се поръсва натрошено си-
рене във всяко гювече и се слага люта 
чушка по желание.

Приготвя се смес от разбитите яйца и 
настъргания кашкавал и с нея се зали-

ват гювечетата. Ястието се пече на уме-
рена фурна за половин час, като накрая 
се махат капаците и се дозапичат гюве-
четата, за да хванат коричка.

Готовите гювечета се сервират с на-
рязан на ситно пресен магданоз.

Кейк с 
пшеничен 
грис и маково 
семе

Гювечета 
с кайма по 
овчарски

Продукти
» 1/2 кг свинска или смес кайма
» 1 глава лук
» 1/2 ч.ч. олио
» 4 домата
» 4 яйца
» 150 г сирене
» 50 г кашкавал
» 4 люти чушки по желание
» магданоз
» черен пипер
» чубрица
» сол

За 8 порции
» 4 яйца
» 1/2 ч.ч. маково семе
» 1/2 ч.ч. прясно мляко
» 1 ч.ч. захар
» 1 ч.ч. кисело мляко
» 1 ч.ч. брашно
» 1 ч.ч. пшеничен грис
» 2 с.л. какао
» 1 ч.л. канела
» 5 г ванилия
» 1 с.л. бакпулвер
» 4 ч.л. олио

За крема
» 1 л прясно мляко
» 1 ч.ч. захар
» 1 к.ч. лимон
» 2 жълтъка
» 4 с.л. пшенично нишесте

Продукти

Да ви е сладко!  

https://www.serdikabg.com
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Меган Маркъл роди момиче. 
Второто дете на херцогиня-
та и херцога на Съсекс ще се 

казва Лилибет Даяна Маунтбатън-
Уиндзор, стана ясно от съобщение 
на прессекретаря на двойката.

39-годишната Маркъл е родила 
бебето в болница „Котидж хоспи-
тал“ в Санта Барбара, в югозападния 
американски щат Калифорния, в пе-
тък в 11.40 часа сутринта местно 
време. 36-годишният принц Хари е 
присъствал на щастливото събитие.

Хари и Меган са кръстили второ-
то си дете в чест едновременно на 
британската кралица Елизабет Вто-
ра и на майката на принца, покой-
ната принцеса Даяна - съответно 
Лилибет „Лили“ (както е наричана 
кралицата в тесен семеен кръг) и 
Даяна.

Макар да прекрати професионалната си 
кариера още преди години, Дейвид Бе-
към не се отдалечава от футбола. През 

2018 г. той създаде свой футболен отбор в Маями, 
през 2020 г. стана част от стартъпа Guild Esports. 
Сега се заел с ново начинание.

Бившата футболна звезда вече притежава 10% 
дял от компанията Lunaz, която колекционерът на 
луксозни коли Дейвид Лоренц създава през 2018 
г. Дейността й е не само иновативна, но и еколо-
гична - създава електрически версии на емблема-
тични класически автомобили.

До момента има електрически модели на Range 
Rover, Jaguar, Bentley и Rolls-Royce. Те са заредени 
с мощни батерии, които изминават без зарежда-
не разстояние до 480 км.

Дейвид Бекъм инвестира в 
електромобили

Матю Пери се раздели 
с годеницата си

Хари и Меган станаха 
родители на Лилибет Даяна

Матю Пери се е разделил с го-
деницата си Моли Хурвиц. 
Звездата от „Приятели“ е 

прекратил годежа си с издателката 
на книги след три години връзка и 
седем месеца след обявяването му 
през ноември 2020 г.

В изявление пред списание „Пи-
пъл“ той каза: „Понякога нещата 
просто не се получават. Пожелавам 
на Моли всичко най-хубаво.“

51-годишният актьор и Моли, на 
29 години, започнаха да излизат 
през 2018 г., а две години по-късно 
Матю обяви, че двамата ще се женят. 
Тогава той каза: „Реших да се сгодя. 
За щастие излизам с най-великата 
жена на планетата.“

Близък човек до Матю сподели, 
че „раздялата се случи съвсем нас-
коро. Беше много приятелска, като 
и двамата решиха да поемат всеки 
по своя път.“

Роби Уилямс се сбогува  
с косата си
Роби Уилямс започна летния се-

зон със смяна на имиджа, а лю-
бимата му съпруга, 42-годиш-

ната Айда Фийлд, му помогна в това. 
Актрисата запечата процеса на сме-
лата трансформация на съпруга си 
на видео, което сподели в Instagram. 
По време на процеса 47-годишният 
изпълнител по никакъв начин не из-
дава емоциите си.

Уилямс и Фийлд се ожениха през 
август 2010 г. след тригодишна 
връзка. Двойката отглежда четири 
деца. В началото на годината цялото 
семейство беше поставено под ка-
рантина на остров Свети Бартлеми, 
защото Роби бе диагностициран с 
коронавирус. Месец преди това пе-

вецът призна, че едва не е починал 
от отравяне с живак.

Уилямс не за първи път показва 

драмите си с косата. Той сподели и 
за неуспешно трансплантиране на 
коса.

Снимките във Великобритания на седмия 
епизод на „Мисията невъзможна“ са спрени 
за две седмици, след като хора от екипа на 

продукцията са се оказали с положителни тесто-
ве за коронавирус.

Филмовото студио не уточнява кой или кол-
ко хора от екипа са дали положителни проби, 
но звездата Том Круз не е сред тях. Снимките са 
спрени до 14 юни, обясняват продуцентите.

Според първоначалната информация 14 рабо-
тещи за продукцията са се заразили с коронави-
рус след заснемане на сцена в нощен клуб. Том 
Круз, както и други хора, работещи на снимачна-
та площадка, ще трябва да се самоизолират за 14 
дни.

„Мисията невъзможна 7“ трябва да излезе по 
екраните през май 2022 г.

COVID-19 спря и „Мисията 
невъзможна 7“
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Брад Пит и актрисата и певица 
Андра Дей са били забеляза-
ни да си разменят телефонни-

те номера по време на церемони-
ята по раздаването на наградите 
„Оскар“, която се проведе в края на 
април.

57-годишният актьор и 36-годиш-
ната звезда са били видени да раз-
говарят на наградите и някои смя-
тат, че са флиртували.

„Андра е в радара на Брад от из-
вестно време... Някои от приятели-
те на Брад говориха за това колко 
страхотна двойка биха били те“, спо-
деля източник на „Sunday Mirror“.

През 2020 г. Пит имаше връзка с 
моделката Никол Потуралски. Два-
мата се разделиха през есента на 
миналата година. Източници посо-
чиха, че връзката между тях никога 
не е била чак толкова сериозна. Ник Джонас иска да има много деца. 28-го-

дишният певец смята, че отглеждането на 
деца със съпругата му Приянка Чопра ще 

бъде едно красиво пътешествие.
„Тя е най-важното парче от пъзела и е очевид-

но, че това е нещо, за което се надяваме, че ще се 
случи... Ние сме благословени, че се имаме един 
друг. Казвам, че нещата са извън нашия контрол. 
Като двойка имаме стабилна основа и се вълнува-
ме заради това. Ще бъде красиво пътешествие и 
се надявам на много деца. Ще решим това, когато 
стигнем дотам, но засега просто се уверяваме, че 
сме добре“, сподели той.

Преди време Приянка Чопра също каза, че 
много иска да има деца. „Семейството е голяма 
част от моя живот, винаги е било част от мечтите 
ми“, сподели тя.

Ник Джонас иска много деца

Лили Райнхарт: 
Битката с 
депресията ме 
изтощава

Брад Пит с нова изгора, 
флиртува с певица

Лили Райнхарт посочи, че битката с депреси-
ята е изтощаваща. Актрисата има проблеми 
с психичното здраве от 11 г. и на моменти се 

чувства като победена.
„В някои дни чувствам, че наистина съм победе-

на. Това е изтощителна битка, която водя от 11 г. и 
понякога е непоносимо. Не трябва да се оправдава-
те за психическото си здраве пред никого. Направе-
те себе си приоритет, оставете си време за почивка. 
Обградете се с добри хора, помнете, че си струва да 
се борите за себе си“, написа тя в Instagram.

През миналата година звездата призна, че е би-
сексуална. Тя имаше 3-годишна връзка с колегата 
си Коул Спраус, но двамата се разделиха през март 
2020 г. Лили е ходила на терапевт след раздялата.

Десетки казаха „Сбогом“  
на Лорина Камбурова
Граждани, приятели и близки из-

пратиха младата актриса Лори-
на Камбурова. Тя почина на 27 

май в Москва след тежка пневмо-
ния. Лорина е страдала от тежко на-
следствено заболяване.

Опелото беше в църквата „Свети 
Николай“ във Варна, родният град 
на талантливата актриса.

Лорина Камбурова е родена във 
Варна. Завършва НАТФИЗ през 2014 
г. Известна е с ролите си в сериали-
те „Връзки“ и „Скъпи наследници“. 
Има роли в чуждестранни пълно-
метражни продукции, работи като 
модел и участва в множество рекла-
ми. Участвала е и в много театрални 
постановки.

Тя беше и вокал на акустичната 
банда „Росен и Лорина“, където си 

партнираше с артиста Росен Пен-
чев.

Кейт Мидълтън е като медиатор между принц 
Хари и принц Уилям, твърди нейният чичо 
Гари Голдсмит.

Между кралските братя все още има напреже-
ние заради интервюто, което Хари и Меган дадо-
ха за Опра Уинфри през март и в което бяха на-
правени разкрития за кралското семейство.

„Но ако някой може да внесе мир сред кралски-
те личности, това е Кейт. Кейт е брилянтен арби-
тър и миротворец. В кръвта й е да създава прия-
телства“, обяснява още той.

Голдсмит споделя, че Хари и Кейт са били мно-
го добри приятели, затова тя иска с Уилям да се 
сдобрят.

„Семейството и връзките са всичко за Кейт - 
тя е много грижовна, на нея не й харесва да има 
този разрив и тя опитва да се грижи за съпруга 
си“, каза още той.

Кейт Мидълтън сдобрява 
кралските братя
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Да се изкачите до едно от най-
високите места в САЩ с влак 
е незабравимо преживяване. 
Да навлизате в гори, да пъту-
вате сред стръмни скали и на-

края да откриете неописуеми гледки! И 
всичко това, докато седите удобно във 
влака.

Посетителите на Колорадо могат от-
ново да предприемат това живописно 
пътуване с влак нагоре по Пайкс Пийк от 
съвсем скоро. Известната железопътна 
услуга беше отворена след тригодишен 
период на обновяване.

Влаковата линия Broadmoor Manitou 
и Pikes Peak е на повече от век, тя за-
почва да работи през юни 1891 г. Това е 
най-високата и най-дългата зъбчата же-
лезопътна линия в САЩ и на Северното 
полукълбо – на над 4300 метра надмор-
ска височина.

Подобренията включват добавяне на 
нови влакове, релси и депо, както и съз-
даването на Център за посетители на 
Пайкс Пийк, който има издигната пътека 
и изглед. Новият посетителски център 

отваря врати през юни.
Пътуването на влака до върха на 

Пайкс Пийк започва и завършва в де-
пото Manitou. Пътешествието до самия 
връх отнема 1 ч. и 10 минути, пише peikа.
bg. В програмата следват 40 минути на 
върха, в които всеки посетител може

да се наслади на гледките
А после влакът се връща към депото, 

което прави двупосочното пътуване от 
около 3 ч.

Гледките от върха са това, което ос-
новно привлича запалени посетители. 
От Пайкс Пийк могат да се видят пла-
нинските вериги Collegiate и Sangre de 
Cristo, както и Continental Divide, а в ясен 
ден може да се види дори и Денвър.

По пътя, освен да наблюдават приро-
дата около себе си, гостите могат да се 
запознаят с историята и геологията на 
планините и да чуят разказ за значими 
хора, които са оформили региона. Вла-
кът влиза в Националната гора на Пайк 
и пътува в стръмните скалисти стени на 
каньона Енглеман, промъквайки се по-
край подредени скални образувания, 

поразителен водопад и през Deer Park.
Пайкс Пийк е най-високият връх на 

южния фронт на Скалистите планини в 
Северна Америка. Той се намира на 12 
мили западно от центъра на Колорадо 
Спрингс, Колорадо. Планината е кръсте-
на в чест на американския изследовател 
Зебулон Пайк.

До върха на релси: С най-
високата железница в САЩ
XОтскоро посетителите на Колорадо могат да предприемат отново живописното пътуване

Сн.: Cog Railway

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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