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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
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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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О
ще 21 българи и над 30 
фирми влязоха в обхва-
та на санкциите, наложени 
от САЩ по закона „Магнит-
ски“. Това стана, след като 

Министерството на финансите в Бълга-
рия публикува във вторник разширен 
списък на този с вече санкционирани-
те - бизнесменът с над 10 обвинения Ва-
сил Божков, депутатът Делян Пеевски и 
близкият до него Илко Желязков, който 
доскоро бе зам.-председател на Бюрото 
за контрол на СРС.

Санкциите по закона „Магнитски“ 
предвиждат блокиране на активите на 
наказаните в американски банки и под 
контрола на американски лица. Мерки-
те засягат възможността на санкциони-
раните да развиват бизнес на западни-
те пазари.

Към санкциите се присъедини и бъл-
гарското правителство, което реши да 
състави черен списък с всички хора 
и фирми, свързани с Пеевски, Божков 
и Желязков. Държавните ведомства и 
фирми няма да имат право да работят с 
тях.

В разширения списък, публикуван 
във вторник, са включени така нарече-
ните „асоциирани лица“ на санкциони-
раните по закона „Магнитски". Сред тях 
е майката на Делян Пеевски – Ирена 
Кръстева, която бе първият собственик 
на медийната група на Пеевски. Там са 
и един от собствениците на компанията 
Efbet - Цветомир Найденов, както и брат 
му Боян. Интересното в случая е, че сви-
детелските показания на Цветомир Най-
денов дадоха начало на наказателното 
дело срещу Васил Божков през декем-
ври 2019 година. Още тогава бе извест-

но, че Найденов е съдружник на Божков 
в „Еврофутбол“. В медиите бе

публикуван таен запис
на разговор между Найденов и Божков, 
който бе част от доказателствата по де-
лото. Найденови подадоха сигнал в про-

куратурата, че Божков се е опитал с из-
нудване да им отнеме част от бизнеса, 
свързан с Efbet.

Новите попълнения също биха могли 
да попаднат под обхвата на санкциите 
на САЩ заради свързаността си с трима-
та българи, поясняват от финансовото 

министерство.
За „асоциирани лица“ се смятат „всич-

ки съдружници, акционери, управите-
ли и членове на органи за управление и 
контрол“ на фирми и организации, кои-
то са „притежавани, контролирани или 
управлявани през последните 5 години“ 
от Пеевски, Божков и Желязков.

Списъкът е съставен на база на ин-
формация, която е налична и проверена 
до момента от ведомството и обхваща 
периода от 2016-а до 2021 г. Той може да 
бъде допълван или коригиран при полу-
чаване на нови данни или факти, посоч-
ват от ведомството.

Първият вариант беше публикуван 
от министерството на финансите на 5 
юни. В него влизаха 64 компании и беше 
идентичен с американския списък. През 
миналата седмица властите актуализи-
раха списъка и добавиха още 34 фирми. 
Голяма част от компаниите са свързани 
с Васил Божков, който е официален соб-
ственик на значителен брой бизнеси.

За първи път в черния списък са вклю-
чени и физически лица, част от които са 
свързани с Делян Пеевски.

Още 21 българи в списъка 
със санкции на САЩ
XСред тях са майката на Пеевски и собственикът на Efbet

Делян ПеевскиИрена Кръстева

http://imgtrucking.com
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В
сички банки в България са 
блокирали сметките и картите 
на санкционираните от САЩ 
Васил Божков, Делян Пеевски, 
Илко Желязков и фирмите им. 

Това съобщи официално Българската 
народна банка.

Министърът на финансите Асен Васи-
лев пък обясни, че е голям

риск да се работи
както с Божков, Пеевски и Желязков, 
така и с останалите 21 души, включени в 
списъка с асоциираните с тях лица.

Василев напомни, че са приели мно-
го по-тясна дефиниция за свързаност 
от тази в Закона за противодействие на 
корупцията, за да е ограничен кръгът на 
лицата, които потенциално биха били 
„заразни“ за системата на държавни-
те предприятия. В противен случай ця-
лата държава е щяла да попадне вътре. 
Инструкцията, която МС дава при липса-
та на правно уредена рамка, е насочена 
само към държавните предприятия, за 
да не попаднат в списъка „Магнитски“.

Василев се надява в първия ден на 
парламента тази правна дупка да бъде 
законодателно попълнена, за да не се 
зарази цялата система на държавата и 

да попадне или банка, или структуро-
определящо предприятие в списъка 

„Магнитски". Това се е случвало при бан-
ки в други държави.

Банките в България закриват 
сметките на наказаните

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТУМПАРОВ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР СТАНИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
БОРИС ЛУКОВ БЕКЯРОВ
БОЯН СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ
ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
ДИМИТЪР ДЕНЧЕВ ГАНЕВ
ДОРА ХРИСТОВА СПАСОВА
ЖАНА СЛАВЧЕВА КАНЕЛОВА
ИВАНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
ИРЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА
МИЛЕН ИВАНОВ СТАМАТОВ
МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
ПЕПА ВЕСЕЛИНОВА ГРОЗДЕВА-МИХОВА
ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ
СТЕФАН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТОМИР СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ
ЯНКО ТОДОРОВ РАДЕНКОВ

Лицата в списъка 
на МФ
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BG ТЕЛЕГРАФ
Ваксинацията на деца  
над 12 г. ще започне до дни
Очаква се до броени дни да старти-

ра имунизацията срещу COVID-19 
на деца от 12 г. до 15 г. Новината 

беше съобщена от председателя на На-
ционалния ваксинационен щаб проф. 
Красимир Гигов. До момента около 700 
000 души в България са получили вто-
ра доза от ваксината, стана ясно от него-
вите думи. Той добави, че се разрастват 
възможностите за ваксиниране, но намаляват желаещите да се ваксинират. Спе-
циалистът предупреди, че срокът на годност на ваксините ще започне да изтича.

Стефан Янев: Хаос и 
корупция цари в България

„Всичко, което правим, е в инте-
рес на хората и те заслужават да 
бъдат информирани“, заяви слу-

жебният премиер Стефан Янев. „Колкото 
повече се заравяме в проблемите и сек-
торите, толкова повече намираме сис-
темен безпорядък и липса на правила. 
Реалистичната картина доказва нещо, 
което можем да наричаме корупция, 
маскирана в благовидна и законосъо-

бразна форма“, заяви Янев. Според него „маскирана“ корупция има в публичния 
сектор, икономиката, селското стопанство, образованието и културата.

Огромен пожар в химически 
завод в Димитровград
Огромен пожар избухна в хими-

ческия завод „Неохим“ в Дими-
тровград. Запалиха се покривът 

и последния етаж, където се помещава 
столовата на предприятието. Огънят е 
пламнал около 09.30 ч. и е обхванал над 
1300 кв./метра. Служителите са се опи-
тали да изгасят сами огъня, но не са ус-
пели. След 6 часа пожарникарите овла-
дяха огъня, но работата им на място 
продължава

Уволняват шефката на 
Агенцията по вписванията

Настоящият изпълнителен дирек-
тор на Агенцията по вписванията 
ще бъде сменен. Това обяви пред 

журналисти премиерът Стефан Янев. 
Директор на агенцията сега е Габриела 
Козарева и тя ще бъде сменена с пред-
ложение на министъра на правосъдие-
то. „Очевидно, че настоящият директор 
на Агенцията по вписванията не иска да 

работи по прозрачен начин и по начин, който е в интерес на хората. Някакви дру-
ги мотивации вероятно има в нейната работа“, каза той.

България губи по 40 души на 
ден заради мръсния въздух
Близо 60 хиляди души са почи-

нали за 4 години заради про-
блема с фините прахови части-

ци и мръсния въздух, а на ден губим 
по 40 души. Това обяви Стефан Дими-
тров, съосновател на проекта AirBG.
info за мониторинг на качеството на 
въздуха. „Някъде преди 50 г. светът 
изостави мечтите си да продължа-
ва изследването на Луната, да прави 
следващите стъпки в Космоса. 50 г. ние нито сме по-щастливи, нито по-здрави.“, 
каза той.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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Е
С направи нови корекции в 
правилата си за пътуване, като 
завиши броя на новите инфек-
ции от COVID-19, които трябва 
да се вземат предвид при оп-

ределяне на риска от разпространение 
на заразата. С решение от понеделник 
бе обявено, че те ще бъдат използвани в 
цветната карта на ЕС, въз основа на коя-
то страните членки определят правила-
та за пътуване от една страна в друга. 
Пристигащите в Европа от трети страни 
ще трябва да бъдат ваксинирани и пре-
боледували.

В България пътниците, идващи от САЩ 
и Канада, могат да влизат с документ за 
завършен ваксинационен курс или с до-
кумент, показващ положителен резултат 
от проведен PCR тест или бърз антигенен 
тест за COVID-19 - за лицата, преболеду-
вали от COVID-19 за периода от 15-тия 
до 180-тия ден. Освен тези документи от 
САЩ и Канада в България може да се вли-
за и при предоставяне на документ, по-
казващ отрицателен резултат от прове-
ден PCR тест до 72 часа преди влизането 
в страната или отрицателен резултат от 
проведен до 48 часа преди влизането в 
страната бърз антигенен тест.

В ЕС за ваксинирани се признават 
гражданите, които имат

завършен курс 
на ваксинация

14 дни преди пътуването или са пребо-
ледували и имат след това поставена 
една доза ваксина. Преболедували са хо-
рата, които разполагат с документ за по-
ложителен PCR тест, направен до 180 дни 
преди пътуването.

За хората, които нямат естествен 
или ваксинационен имунитет срещу 
COVID-19, ЕС се договори да признава за 
валидни за пътуване PCR тестовете, на-
правени до 72 часа преди пътуването, и 
антигенни лабораторно извършени те-
стове до 48 часа.

Страните членки получиха право да 
въвеждат ограничения за влизане и до-
пълнителни изисквания за тестване и ка-
рантиниране при рязко влошаване на 
епидемичната обстановка в някоя стра-

на или регион или ако в тях започне да 
преобладава опасен вариант на корона-
вируса. Т.нар. „внезапна спирачка“ може 
да се въвежда с предизвестие от 24 часа.

Във влаковете, корабите и самолетите 
остава задължително пътуването с мас-
ка при спазване на хигиена и дистанция. 
Освен за пристигащите с личен автомо-
бил ще се изисква попълването на спе-
циален формуляр с адрес на пребивава-
не.

Новите правила целят уеднаквяване 
на условията преди влизането в сила на 
1 юли на системата за взаимно призна-
ване на документите за здравния статус 
по отношение на коронавируса, извест-
ни още като

европейски 
COVID сертификат

Те обаче имат само препоръчителен 
характер и властите в отделните държа-
ви имат право по преценка да определят 
и допълнителни изисквания към присти-

гащите в тях чужденци.
И след завишаване на броя на инфек-

циите от коронавирус, които трябва да 
се имат предвид при определянето на 
риска от разпространение на зараза-
та, зоните остават четири, като най-без-
опасната е зелената. В нея се намират 
районите с по-малко от 50 нови случая 
коронавирусна инфекция на 100 хил. на-
селение и положителни тестове под 1%, 
както и ако заразените са под 75 на 100 
хил., а позитивните тестове са под 4% в 
продължение на 14 дни. От и за тях пъ-
туването е без ограничения за ваксини-
рани и преболедували, както и за прите-
жатели на отрицателни тестове за COVID.

ЕС препоръчва да не се налагат огра-
ничения за пътуването на ваксинирани 
и преболедували и в оранжевите зони, 
където разпространението на инфекци-
ята е между 75 и 200 заразени на 100 хил. 
население, а позитивните тестове са под 
4% от всички направени в течение на 
две седмици.

Червената зона е от 200 до 500 новоза-
разени за 14 дни на 100 хил. население и 
под 4% положителни тестове. За хората, 
които нямат тест и европейски сертифи-
кат за ваксиниране или преболедуване, 
карантината е задължителна до излиза-
не на отрицателен тест, направен при 
пристигането в страната - дестинация на 
пътуване.

Тъмночервените зони с висок риск ос-
тават непрепоръчителни за пътуване. Та-
кива са районите, в които има над 500 
заразени на 100 хил. население за две 
последователни седмици.

Най-новата карта за риска от COVID-19 
на Европейския център за превенция и 
контрол на заболяванията показва, че в 
Европа в момента няма зони с най-висок 
риск - тъмночервени. Данните за Шве-
ция и Ирландия са пристигнали след из-
даването на картата на 10 юни и затова 
не са отразени. Следващата по новите 
критерии ще бъде публикувана в чет-
въртък.

Последни промени: Кой как  
ще може да пътува за България

XЕС направи нови корекции за пътниците от рисковите зони
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П
ристигането на главния про-
курор на Европейския съюз 
Лаура Кьовеши се оказа зна-
ково за България, защото е 
първото й посещение в чуж-

бина, откакто встъпи в длъжност. 
Кьовеши бе на двудневна визита в Со-

фия, на която разговаря със служебния 
министър на правосъдието Янаки Стои-
лов, главния прокурор Иван Гешев, как-
то и с четиримата магистрати, одобрени 
за европейски делегирани прокурори. 
А след това не пропусна и Прокурорска-
та колегия на Висшия съдебен съвет, от 
която зависи излъчването на още шес-
тима такива.

Главният европрокурор бе посрещнат 
и от група протестиращи, искащи

оставката на Иван Гешев
Кьовеши обаче се въздържа от комен-

тар, свързан с протестите, и каза само, 
че не е в България, за да оценява качест-
вото на българската прокуратура, защо-
то това не е нейна работа.

Тя бе категорична и че идването й в 
България е за-
ради непопъл-
нената квота 
на български-
те предста-
вители в Ев-
р о п е й с к а т а 
прокуратура. 
„България е 
подписала ра-
ботно спора-
зумение за на-
значаване на 
10 делегира-
ни прокурори 
и тази бройка 
не подлежи на 
дискусия“, до-
бави Кьовеши. 
П р о ц е д у р а -
та се наложи, 
след като от 
предложени-
те 10 българ-
ски прокуро-
ри екипът на 
Кьовеши одо-
бри едва че-
тирима, а сега 
се налага Бъл-
гария да пред-
ложи нови 
кандидати, отговарящи на изисквания-
та.

Европейският главен прокурор отка-

за да коментира и санкциите по закона 
„Магнитски“. Въпреки очакванията тя не 
даде и оценка за работата на българката 
прокуратура.

„Разследванията на Европейската 
прокуратура ще бъдат

за злоупотреба 
с евросредства

измами, пране на пари и борба с орга-
низираната престъпност“, категорична 

бе Кьовеши.
Тя увери, че 

никой няма 
да се меси в 
работата по 
делата на от-
делните про-
курори, а „ако 
политик се 
обади“ и се оп-
итва да влияе 
на работата на 
някой обвини-
тел, тя лично 
ще огласи това 
публично. Раз-
пределението 
на делата пък 
ще става на 
случаен прин-
цип, без чо-
вешка намеса.

Главният ев-
р о п р о к у р о р 
бе категорич-
на, че лично 
ще следи де-
лата от Бъл-
гария, както 
и работата на 
бъ лгарските 
д е л е г и р а н и 

прокурори.
След срещата на Гешев с Кьовеши 

главният прокурор заяви, че са обсъж-

дали предизвикателствата пред магист-
ратите в борбата срещу организираната 
престъпност, корупцията и злоупотре-
бите с европейски средства.

Правосъдният министър пък каза, че 
Кьовеши

няма списък от хора
които трябва да понесат отговорност, 
„но трябва да се знае, че е необходимо 
да има проверки и разследване по ви-
соките етажи на властта и те трябва да 
приключват бързо и с ясен резултат“.

Така, само за два дни, Лаура Кьовеши 
даде големи обещания за прозрачност 
при работата на делегираните българ-
ски прокурори, но спести коментар за 
ситуацията с правосъдната система в 
България. Сега остана само едно - да ви-
дим дали действията на Кьовеши няма 
да бъдат по-находчиви, в сравнение с 
премерените й изказвания относно на-
болелите български проблеми. И дали 
тя ще получи съдействие за това от стра-
на на българските власти. Защото колко-
то и България да очаква насока отвън, 
посоката отвътре е по-важна.

Големите надежди:  
Лаура Кьовеши в България
XПосещението на европейския главен прокурор – между очакванията и реалността

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА

Европейският главен прокурор и правосъдният министър Янаки Стоилов.

Кьовеши и обвинител №1 Иван Гешев.
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К
ризата с коронавируса не до-
веде до намаляване на паза-
ра на наркотици - напротив, 
търговията и консумацията 
са достигнали нивата отпре-

ди пандемията. А в Европа вече се по-
явяват и нови играчи. „Мексикански-
те картели са изградили лаборатории 
за кристал мет в Нидерландия и в Бел-
гия“, обясни експертът от EMCDDA - Ев-
ропейския център за наблюдение на 
наркотиците и наркотичните зависи-
мости - Грегор Буркхарт. „Досегашните 
производствени цехове в Чехия бяха 
изместени от масово производство в 
Нидерландия, откъдето се снабдява и 
германският пазар“, казва той.

Пандемията измести търговията с 
наркотици в „даркнет“ и в социалните 
мрежи, пише „Дойче веле“. Тя стана все 
по-дигитална. В бъдеще контролиране-
то на мръсния бизнес с опасните веще-
ства ще бъде още по-трудно.

Експертите от EMCDDA смятат, че пан-
демията е довела до още по-голяма ди-
гитализация на наркопазара, което е 
много обезпокоително, казва директо-

рът на центъра Алексис Гусдил. Има и 
друга обезпокоителна тенденция: на ев-
ропейския пазар се срещат все повече 
концентрирани и силно действащи ве-
щества, които

могат да се купят 
и на улицата

и в интернет. Само през 2020 г. в Евро-
пейския съюз са били открити 46 нови 
субстанции, сред които са и новите син-
тетични канабиноиди и синтетични оп-
иоиди. Общо в ЕС са констатирани 830 
психотропни вещества.

По време на пандемията в някои евро-
пейски градове бяха направени изслед-
вания на отпадните води. Съдържание-
то в тях показа, че след първоначалния 
спад консумацията на дроги постепен-
но се е върнала на високите нива отпре-
ди началото на пандемията.

Има и данни, че в много държави се 
е увеличила консумацията на крек. Съ-
щото важи и за кокаина, от който през 
2019 г. бе иззето рекордно количество - 
213 тона. Миналата година продажбите 
са се запазили на високо ниво, а прода-

ваният кокаин е бил все по-концентри-
ран. В резултат от това на повече хора 
им се е наложило да търсят медицинска 
помощ.

През последните години са иззети 
и големи количества хероин - 7.9 тона 
само през 2019 г. Според експертите и 
тук консумацията се е увеличила. По-
треблението на канабис е останало 
стабилно, но повишеното съдържание 

на тетрахидроканабинол (ТHC) пораж-
да сериозна загриженост. Експертите 
предупреждават за опасностите, кои-
то крие разреждането на канабиса със 
силни синтетични субстанции.

Тревожно е и потреблението на т.нар. 
бензодиазепини, т.е. на успокоителни 
като диазепам. Те могат да доведат до 
силна зависимост, а и при тях се наблю-
дава ръст в потреблението.

Мексиканските картели 
заливат Европа с дрога
XСтарият континент е задръстен от кокаин, хероин и кристал мет

Сн.: „Дойче веле“
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С 
още два месеца е удължен 
срокът на разследването за 
изчезването на 43-годишния 
Янек Миланов от Дупница. 
Мъжът е емигрант във Фран-

ция и изчезна безследно миналото лято 
след среща с бивш гард на братя Гале-
ви и малко след като се прибра за крат-
ко в Родината. Въпреки множеството по-
лицейски операции и ангажирането на 
главния прокурор, Янек остава в неиз-
вестност.

Сега Националната следствена служба 
(НСлС) поема разследването за изчезва-
нето му, пише „България днес“. До прех-
върлянето на случая в София се стига 
след искане на окръжната прокуратура 
в Кюстендил до главния прокурор Иван 
Гешев.

Според запознати причината за това е, 
че казусът е много заплетен и по него е 
събран огромен обем материали. След 
като се запознава с искането на държав-
ното обвинение от Кюстендил, главният 

прокурор преразпределя делото и така 
то отива в Националната следствена 
служба (НСлС). Срокът на разследването 

е продължен до 8 август.
Единствено Националната следстве-

на служба разполага с достатъчен про-
фесионален капацитет, който да работи 
по сложното разследване и да разпле-
те мистерията, казва запознат със слож-
ната криминална история. По думите му 
криминалистите на местно ниво били 
наясно, но нямали начин да подплатят с 
доказателства

случилото се в нощта 
на 31 юли

2020 г., когато Янек изчезва.
43-годишният емигрант Миланов по-

тъва сякаш вдън земя след среща с Ва-
сил Капланов-Каплата. Той е известен в 
града като бивш шеф на охраната на из-
дирваните от Интерпол мафиоти Пламен 
Галев и Ангел Христов - Братя Галеви. 

След изчезването на Янек става ясно, че 
той имал отдавнашен конфликт с Капла-
та. В основата на раздора между двамата 
мъже била жената на Капланов, с която 
Миланов имал любовна авантюра. Пре-
ди да изчезне, Янек е получава заплахи, 
стреляно е по жилището му, а колата му 
е била потрошена.

Свидетели твърдят, че преди среща-
та с Каплата Янек споделил, че отива на 
разговор с Капланов. Във въпросната 
нощ камери заснели джипа на Капла-
та да излиза от Дупница, а в него имало 
двама души.

На връщане в града шофьорът бил 
сам. Версията на Капланов е, че след раз-
говора с Янек го оставил пред блока му, 
откъдето го взел по-рано.

След изчезването на Янек местната об-
щественост се вдигна на протести. Глав-
ният прокурор Гешев увери брата на из-
дирвания мъж - Марио, че лично следи 
случая и делото е взето на специален от-
чет.

Търсят още 2 месеца 
как емигрантът Янек 
изчезна в България
XНационалното следствие поема случая, 

който е един от най-заплетените

Янек Миланов
Сн.: Архив
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А
мериканският трудов па-
зар продължава да се въз-
становява, но нарастването 
на броя на заетите става по-
бавно от прогнозираното. 

Така например извън сферата на селско-
то стопанство са били открити 559 000 
нови работни места вместо очакваните 
650 000.

През май особено много работни мес-
та са били открити в най-засегнатите от 
кризата с коронавируса сфери – услуги-
те и търговията. Само в сектора за отдих 
и развлечения, в хотелиерството и рес-
торантьорството са се прибавили почти 
300 000 нови работни места.

Основната причина за това е разхлаб-
ването на ограничителните мерки, нало-
жени заради пандемията. Но в строител-
ството работните места намаляват.

3,5 милиона 
повече безработни

В контекста на напредъка с имуниза-
циите в борбата срещу пандемията и на 
отново добре развиващата се конюнкту-
ра, е много вероятно в следващите ме-
сеци заетостта да продължи да се увели-
чава. Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) оч-

аква ръстът на американската икономи-
ка да достигне 6,9 процента през тази 
година. Според икономиста Бастиан Хе-
перле обаче продължават да липсват 7,6 
милиона работни места в сравнение с 
периода преди пандемията, пише „Дой-
че веле“.

С настъпването си през пролетта на 
2020 година, пандемията доведе до ря-
зък срив в заетостта, но оттам нататък 
пазарът на труда се възстановява. Съще-
временно по официални данни 9,3 ми-
лиона американци са без работа – 3,5 
милиона повече, отколкото преди нача-

лото на пандемията.
Въпреки това множество фирми се оп-

лакват, че срещат затруднения с нами-
рането на персонал. И смятат, че вина-
та за това е на значителните държавни 
помощи, покрай които мнозина нямат 
интерес да търсят работа. Поради това 
републиканските губернатори на 25 от 
щатите, сред които Флорида и Тексас, 
искат до седмица да се прекрати финан-
сираната от федералното правителство 
програма за помощ на безработните.

Прогноза за 6,5% 
ръст на БВП

Намеренията на банката са и да про-
дължи да продава ценни книжа на стой-
ност 120 милиарда долара месечно за 
подкрепа на конюнктурата. Шефът на 
банката Джером Пауъл постоянно под-
чертава, че Федералният резерв ще 
продължи да подкрепя пазара на труда 
и икономиката „дотогава, докато е не-
обходимо“, и „с всички налични сред-
ства“. Очакванията са, че през тази годи-
на брутният вътрешен продукт (БВП) на 
САЩ ще нарасне с 6,5 процента.

В САЩ: 7 млн. души все още 
без работа заради пандемията

XПазарът на труда се възстановява под очакванията, сочат анализите

http://imgtrucking.com
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П
отребителските цени в САЩ 
се вдигнаха най-много от 13 
години насам. Това сочат да-
нните, които Министерство-
то на труда в страната пуб-

ликува миналата седмица. Те са известни 
още като Индeкc нa пoтpeбитeлcкитe 

цeни (СРІ), който ce е пoвишил c 5% нa 
гoдишнa бaзa, или пoвeчe oт пpoгнoзитe 
нa Уoлcтpийт. Това са нaй-бъpзитe тeм-
пoвe oт aвгycт 2008 г.

Индeкcът нa пoтpeбитeлcкитe цeни, 
кoйтo пpeдcтaвлявa кoшницa, включ-
вaщa xpaнитeлни cтoки, paзxoди зa жи-

лищa, кoмyнaлни ycлyги и дpyги, ce пoкa-
чи c пo-бъpз тeмп oт oчaквaнoтo, кaтo 
oтбeлязa нaй-гoлямoтo cи yвeличeниe oт 
aвгycт 2008 г., пpeди финaнcoвaтa кpизa 
дa yдapи и икoнoмикaтa дa ce cpинe, 
пишe и Yаhоо fіnаnсе.

Сред стоките с най-голямо и бързо 
увеличение на цените са yпoтpeбявaни-
тe пpeвoзни cpeдcтвa. Те се пoкaчиxa cъc 
7,3% нa мeceчнa бaзa и

c 29,7% пpeз пocлeднитe 
12 мeceцa

Цeнитe нa нoвитe пpeвoзни cpeдcтвa 
са ce yвeличили eдвa c 1,6% нa мeceчнa 
бaзa и 3,3% нa гoдишнa бaзa, нaй-бъpзи-
ят тeмп oт дeceтилeтиe нacaм.

И Eвpoпa нe изocтaвa oт тeзи тeндeн-
ции. B Гepмaния, пpeди дa нacтъпи пaн-
дeмиятa, нaй-гoлeмият pъcт в цeнитe нa 
aвтoмoбилитe втopa pъкa, peгиcтpиpaн 
някoгa, e бил 1% пpeз фeвpyapи 2018 г. 
Пpeз мaй тaзи гoдинa тe ca нapacнaли c 
6,7% пo дaнни СарНрі, кoятo пpocлeдявa 
цeнитe oт 2012 г.

Bъв Beликoбpитaния нaпpимep Аudі 
А3 втopa yпoтpeбa днec cтpyвa c 1300 
пayндa пoвeчe oт eквивaлeнтния мoдeл 
пpeди гoдинa, кoeтo e pъcт oт 7%. Цeнaтa 

нa cпopтнитe aвтoмoбили Маzdа МХ5 ce 
e yвeличилa c 50%.

Ръст се наблюдава и при цените на 
суровините. Петролът достигна 32-ме-
сечен връх, тъй като широкото раз-
пространение на ваксините срещу ко-
ронавируса подкрепя подобрените 
перспективи за увеличено търсене в 
САЩ и Европа, информира Bloomberg.

West Texas Intermediate се увеличи с 
0.5% до най-високото ниво от октомври 
2018 г. насам и след три седмици на по-
стоянен ръст. Според проучване на CBS 
News американците стават все по-увере-
ни да се срещат с приятели, да се връщат 
на работните си места и да посещават 
мащабни събития, а ежедневните пъту-
ващи със самолет в САЩ надхвърлиха 
два милиона за първи път от началото на 
пандемията.

През изминалата седмица цената на 
суровия петрол се влияеше от много по-
ложителни новини с отварянето на ико-
номиките на САЩ и Европа според Ван-
дана Хари, основател на Vanda Insights. 
Цените могат да достигнат и по-високи 
нива през следващите седмици, но „с по-
постепенни темпове“, като пазарът очак-
ва нов импулс, каза Хари.

Скок на потребителските 
цени в САЩ – най-бърз от 13 г.
XКолите втора ръка продължават да 

поскъпват най-много, сочат данните

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

US ТЕЛЕГРАФ
Евакуация след взрив в 
химически завод в Илинойс
Взрив в химически завод в амери-

канския щат Илинойс предизвика 
днес голям пожар и наложи еваку-

ация. Екипи на службите за спешна по-
мощ са пристигнали на мястото на по-
жара близо до Роктън, северозападно 
от Чикаго. Експлозията е избухнала в за-
вод на компанията „Кемтул“, която про-
извежда смазочни материали и други 
продукти. Във въздуха са се издигнали големи кълба черен дим. Властите са раз-
поредили евакуация близо до завода. Няма информация за пострадали. „Кемтул“ 
заяви, че всички хора в обекта са невредими.

Калифорния вдига 
ограниченията срещу COVD-19

Щатът Калифорния, който пър-
ви въведе локдаун в САЩ, сега 
обръща нова страница и вди-

га повечето рестрикции. Там вече няма 
да има правила за социална дистанция, 
няма да има ограничения в броя на по-
сетителите на заведения, магазини, ста-
диони, културни обекти, спортни зали. 

Маските вече няма да са задължителни за ваксинираните на повечето места, въ-
преки че отделните окръзи или бизнеси могат да решат да продължат да изис-
кват носенето им.

Тексас ще строи стена  
по границата с Мексико
През следващата седмица Тексас 

ще обяви плановете си за изграж-
дане на стена по границата си с 

Мексико, обяви губернаторът на щата 
Грег Абът. Републиканският политик за-
яви, че иска възобновяване на рабо-
тата, започната при бившия президент 
Доналд Тръмп, но спряна в първия ден 
от мандата на президента Джо Байдън. Абът не предостави подробности за пла-
новете си за стената, а и има съмнения относно осъществимостта на проекта в 
Тексас, тъй като част от земята по границата принадлежи на федералното прави-
телство или на физически лица.

Бежанец от Куба е номиниран 
за министър на флота

Джо Байдън номинира родения в 
Куба Карлос дел Торо за поста ми-
нистър на военноморските сили 

на САЩ, Торо е роден в Хавана, а през 
1962 г. заедно със семейството си еми-
грира в САЩ като бежанец. В доклада се 
отбелязва, че кандидатът има 40-годи-
шен опит в областта на „националната 

сигурност и флота“. Кандидатурата на Торо ще бъде разгледана от Сената на САЩ. 
Министърът на флота отговаря за логистиката на военноморските сили, както и 
за финансовите ресурси, с които те разполагат.

Загинал и ранени при 
престрелка за носене на маска
Един човек е убит и двама са ранени 

при стрелба в щата Джорджия, при-
чинена от спор за носене на меди-

цинска маска. Според полицията в окръг 
Де Калб, където се е случила стрелбата, 
заподозреният е влязъл в хранителен 
магазин и се е скарал с касиерката за но-
сенето на маска. Тогава извадил оръжие и стрелял по касиера, като последният 
починал в болницата. Между охранителя в магазина и заподозрения възникнала 
престрелка, в резултат на която и двамата са откарани в болница с наранявания. 
Според полицията охранителят е в стабилно състояние.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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Б
езпрецедентен брой секции за 
гласуване ще отворят в САЩ за 
предсрочните парламентарни 
избори в България на 11 юли. 
Часове преди да изтече край-

ният срок за подаване на заявления за 
вота в чужбина, в Америка се очертават 
76 секции. Те включват 45-те „автоматич-
ни секции“, в които на миналите избори е 
имало над 100 желаещи да гласуват, как-
то и 31 места, където са събрани повече 
от 40 заявления за участие в тези избори.

Това става ясно от данните, публикува-
ни в платформата glasuvam.org, насочена 
към сънародниците ни зад граница и тях-
ното участие в изборите.

Информацията в нея показва, че заяв-
ленията, подадени от българите в САЩ за 
гласуване на 11 юли, са 2504 – наполови-
на на тези, които заявиха, че ще упраж-
нят правото си на вот на 4 април. Техният 
брой тогава бе 5056.

В Канада сънародниците ни ще имат 
възможност да гласуват в 28 секции. 
Сред тях са 13-те, които бяха открити за 
миналите избори, плюс още 15, за които 
българите в Канада са събрали по над 40 
заявления. Общият брой на хората, които 
са подали заявления там, е 1063. За срав-
нение, за вота през април тази година 
той е бил 1614.

В деня на изборите е достатъчно

българите в САЩ и Канада
както и навсякъде по света, да изберат 
най-близката секция и да поискат упът-
ване за това как да стигнат дотам. След 
това навигацията ще ги заведе до секци-
ята.

Министерството на външните работи 
обяви, че очаква този път да бъдат раз-

крити рекорден брой секции за гласу-
ване в чужбина. На предишните избори 
на 4 април българите в чужбина може-
ха да гласуват в 464 секции. За тези авто-
матично бяха открити 568 секции извън 
страната. Допълнителните секции, фор-
мирани след подаване на над 40 заяв-
ления за гласуване, са 515 няколко часа 
преди крайния срок за регистрация. 
Това означава, че за тези избори зад гра-
ница ще има над 1000 секции.

Броят на сънародниците ни, които са 
подали заявления за гласуване, е общо 
66 785. Това е с 20 хиляди по-малко от 
онези, които се записаха да гласуват на 
изборите на 4 април, става ясно от да-
нните в платформата.

Най-много заявления по традиция са 
подадени в Турция – 23 293. Броят им е 
значително по-голям от този във Вели-
кобритания, където сънародниците ни 
бяха много активни за миналите избори. 
Тогава броят за заявленията на Остро-
ва бяха 16 388, а сега са 12 755. В Турция 
на миналите избори имаше подадени 20 
890 заявления, става ясно от данните на 
платформата glasuvam.org.

XНад 1000 ще са местата, в които ще гласуват българите по света

Над 70 секции отварят в 
САЩ за изборите на 11 юли

https://www.belmontsausage.com/index.php
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С 
намаляване броя на желае-
щите за ваксина срещу коро-
навируса, здравните власти 
в Чикаго търсят всякакви на-
чини да достигнат до повече 

хора, които не са го направили. Част от 

стратегията им е да достигнат до раз-
личните имигрантски общности. В съ-
бота кметът на Чикаго Лори Лайтфут и 
българският футболист от „Chicago Fire“ 
Станислав Иванов участваха в инициа-
тивата „Join the Team“ в полския култу-

рен център Copernicus. Посрещнаха ги 
българският генерален консул Свето-
слав Станков и полският му колега.

Много хора дойдоха да се ваксини-
рат на място и да се позабавляват. По-
сетителите, които пожелаха, получиха 
безплатна ваксинация. За дошлите бяха 
осигурени храна, напитки, хубава музи-
ка и оживление след едногодишното за-
тваряне заради коронакризата.

Организаторите бяха помислили за 
всичко – от места за паркиране до при-
съствието на преводачи от български.

Всеки, който реши да бъде ваксини-
ран на събитието, получи безплатни би-
лети за следващия домакински мач на 
футболния клуб Chicago Fire. Станислав 
Иванов се присъедини към клуба през 
февруари, но на тренировка се контузи 
и от няколко месеца

лекува тежката травма
Лекарите са оптимисти, че скоро Ста-

нислав ще излезе на терена на Soldier 
Field. Той още преди това даде пример, 
като са ваксинира с препарата на P�zer.

Кметът на Чикаго Лори Лайтфут също 
дойде на ваксинационното събитие и 
заедно със Станислав Иванов и консул 
Светослав Станков се снимаха с бълга-

рите и поляците, получили ваксинация.
Събитието е част от инициативата 

„Join the Team“, на която Лори Лайтфут е 
привърженик. Тя има за цел да обедини 
влиянието на спортните клубове в Чи-
каго и да го насочи към популяризира-
не на ваксинациите срещу коронавирус 
сред техните фенове.

Така в преследването на една 
обща цел се сплотиха Chicago Bears, 
Blackhawks, Bulls, Cubs, Fire, Red Stars, Sky 
и White Sox.

Освен статичните мобилизационни 
центрове градът поддържа

множество мобилни 
клиники

и организира събития, за да намали ба-
риерите пред кампанията по ваксина-
ция и да направи ваксините срещу ко-
ронавируса по-достъпни за хората, а 
именно – на местата, където те живеят 
и работят.

Ваксинациите са безплатни и не се 
изисква застраховка или документ за 
самоличност. Могат да се ваксинират 
всички, навършили 12-годишна въз-
раст. Повече информация за ваксинаци-
ите в Чикаго може да се намери на www.
chicago.gov/covidvax.

Кметът на Чикаго и Станислав Иванов 
агитираха българите да се ваксинират
XСъбитието в българската общност премина при голям успех и с много забавления
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Здравей, Ангел! Бих искал да знам дали 
моята пенсия от държавата ще бъде 
обложена с данък, след като се пенсио-
нирам, и ако е така, какъв процент да-
нък ще трябва да плащам на нея?

З
дравейте и ви благодаря за ху-
бавия въпрос. Сигурен съм, че 
всеки, който наближава пен-
сионна възраст, се пита точно 
този въпрос поне няколко пъти 

и би искал да има яснота по тази тема в 
малко по-голяма дълбочина.

Нека разгледаме различните ситуа-
ции и правилата, които влияят на да-
нъчното облагане на държавната пен-
сия или така наречените Social Security 
Bene�ts, които се дават спрямо годините 
стаж и обложения заработен доход през 
този период.

Първата точка, която трябва да се 
уточни, е глобата за всеки, който не е на-
вършил пълна пенсионна възраст и за-
работва над $19,000 доход на календар-
на година. Тази глоба е в размер на $1 от 
пенсията за всеки $2 надхвърлящи поз-
воления лимит от $19,000.

Ето един пример - ако сте пенсионер и 
получавате държавна пенсия, но нямате 
навършена пълна пенсионна възраст и 
сте заработил $25,000 за тази календар-
на година - вие

автоматично сте 
подложен на глоба

от $3,000, които ще бъдат приспаднати 
от пенсията ви за тази година. Тази глоба 
се изчислява на база сумата, която над-
хвърля позволения доход от $19,000, в 
случая тази сума е $6,000 и половината 

от нея е $3,000, което ще бъде приспад-
нато от вашата пенсия за тази година, 
равняващо се на $250 на месец. Разбира 
се, лимитът за заработения доход може 
да претърпи промяна от година на годи-
на, както и вашите доходи, следовател-
но глобата, ако има такава, ще се проме-
ня според тези две величини.

Сега нека погледнем директно към 
данъците, дължими на пенсионния до-
ход.

За 2021 година, ако сте пенсионер и 
получавате държавна пенсия, а може 
би и други доходи от бизнес, работа 
или инвестиции, облагаемите лимити са 
следните за различните групи:

Подавате федерални данъци като 
„Individual“ - под $25,000 „комбиниран 

годишен доход“ - $0 данъци на пенси-
ята; от $25,000 до $34,000 комбиниран 
годишен ще плащате данък на 50% от 
пенсията (тоест, ако получавате $1,000 
на месец, само $500 от тях ще бъдат об-
ложени с данък и $500 няма да имат ни-
какъв данък); ако правите над $34,000 
комбиниран годишен доход, ще бъдете 
обложен на 85% от вашата пенсия (тоест 
при $1,000 пенсия $850 от тях ще бъдат 
обложени с данъци и $150 няма да имат 
никакъв данък)

Подавате

федерални данъци 
като „семейство“

под $32,000 „комбиниран доход“ между 
двамата съпрузи, няма данъци на пенси-

ята; от $32,000 до $44,000 има данък на 
50% от пенсионната сума, която ще бъде 
обложена с данък, базиран на остана-
лите ви заработки; над $44,000 комби-
ниран доход - тогава вашата пенсия ще 
бъде обложена с данък на 85% от стой-
ността й.

Подавате федерални данъци отделно, 
но вие сте семейство - при тази ситуа-
ция администрация казва, че най-веро-
ятно ще трябва да плащате данък на це-
лия размер от вашата пенсия, в процент, 
базиран на заработения ви доход.

Сега нека обясня какво администра-
цията има предвид, като казва „комби-
ниран доход“. Това е калкулация, която 
събира вашият брутен заработен доход 
плюс лихвите, получени от инвестиции 
за годината, плюс половината от вашата 
полагаема се пенсия.

Например - ако имате заработен до-
ход от $15,000 за годината, лихви от ин-
вестиции в размер на $5,000 и пенсия 
от $12,000, вашият „комбиниран доход“ 
според администрацията би бил $26,000 
за годината. Това е много важно да го 
имате предвид, когато калкулирате по-
тенциалните данъци на вашата пенсия.

Нека напомня все пак, че тези лимити 
и правила могат да бъдат променяни от 
администрацията всяка година и трябва 
да следите за тези изменения, за да не 
останете неприятно изненадани от тях в 
даден момент.

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

Какъв данък ще плащам 
на моята пенсия?
XВъпроси и отговори от изминалата седмица

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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С
тигането до заключителния 
ден е вълнуващо. В край-
на сметка, това е последна-
та стъпка към покупката или 
продажбата на имот.

Но това, че имате дата и час, не озна-
чава, че всичко е наред. Може да бъде-
те изненадани, когато установите, че все 
още има няколко неща, които могат да 
провалят транзакцията ви, докато очак-
вате големия ден.

Искате ли да сте сигурни, че всичко 
ще остане наред? Ето пет усложнения, за 
които трябва да сте готови, независимо 
дали сте купувач или продавач.

Финансирането 
на купувача пропада:

Ако заемът на купувача не бъде одо-
брен, това може да приключи цялата 
сделка. Това може да се случи, ако купу-
вачът на жилище има внезапни промени 
в кредитния си отчет, загуби работата си 
или направи голяма покупка в послед-
ния момент. Това лично на мен ми се е 
случвало в практиката и за това винаги 
съветвам моите клиенти да не предпри-
емат нищо от финансова гледна точка, 
докато сделката не е официално при-
ключила.

Ниска оценка 
на дома:

Понякога оценяваната стойност на 
имота е по-ниска от продажната цена. 
Тогава купувачите имат проблем: или 
ще трябва да платят разликата в брой, 
или да предоговарят цената. Това може 
да доведе до закъснения или до пълно 

пропадане на сделката. Особено в се-
гашни дни това се наблюдава доста по-
често, отколкото в миналото. Причината 
е, че за да могат да се класират за да-
ден имот, сегашните купувачи наддават 
офертата си, но трябва да са подготвени 
с евентуалните последствия, които мо-
гат да ги настигнат, ако оценката се вър-
не с доста по-ниска от тази, която е за-
писана в договора. И понеже банките са 
затрупани с работа в момента, обработ-
ката на оценителните рапорти може да 
закъснее и да бъде готова няколко дни 
преди датата на сделката. Това наисти-
на може да бъде „изненадата“, която да 
провали всичко.

Проблеми с „чистотата“ 
на собствеността:

Търсенето на минали задължения или 
запори към един имот може да разкрие 
информация върху имота, която да не 
се хареса на купувача. Не малко пъти за 
тези „изненади“ не знаят дори самите 
собственици. Причините могат да бъдат 
различни – от установяване на допълни-
телни собственици, които не участват в 

продажбата, до неплатени сметки в ми-
налото, за които собственикът е забра-
вил да плати. Тези предизвикателства 
ще трябва да бъдат разрешени, преди 
заемът да се затвори.

Основни проблеми 
при огледа:

Повечето огледи по домовете разкри-
ват проблеми, но ако има нещо голямо, 
което трябва да се реши, това може да 
спре продажбата. Това може да означа-
ва допълнителни преговори или може 
да се наложи продавачът да извърши 
ремонта, преди сделката да продължи. 
Обикновено купувачът прави първата 
си „официална“ инспекция до седмица 
след като е подписан договорът, за да 
реши дали иска да продължава с про-
цеса или не. Ако има открит проблем, 
за който собственикът е казал, че ще 
отстрани, но на последния оглед (кой-
то обикновено се случва 1-2 дни преди 
продажбата) се установи, че не е отстра-
нен, това също може да е препъникамък 
пред сделката и до доведе до провал на 
транзакцията.

Непредвидени 
обстоятелства 
(Contingencies)

Непредвидените обстоятелства поз-
воляват на купувача да се оттегли от 
сделката, ако определени условия не са 
изпълнени. Такъв един пример може да 
бъде, когато купувачът е и продавач на 
досегашното си жилище. За да закупи 
новия имот, той трябва да продаде пър-
во стария, но ако нещо непредвидено се 
случи с купувачите на неговото жилище, 
тогава и двете сделки пропадат. Това се 
нарича „домино ефект“. Сегашният про-
давач е бил наясно още от самото нача-
ло, че неговите купувачи са съгласни да 
купят имота само ако сегашният им дом 
се продаде първо. Ако не се продаде в 
рамките на определения период от вре-
ме, те могат да излязат от транзакцията 
невредими.

Свържете се с опитен агент, за да мо-
жете заедно да се подготвите и да ги из-
бегнете всички тези и други често сре-
щани предизвикателства.

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 въ-
обще с всичко, свързано с пазара на не-
движимите имоти, ще се радвам да ме 
потърсите, а за мен ще е удоволствие 
да мога да помогна. Моят директен но-
мер е: 773-827-7827, или ми пишете на 
емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също моят уебсайт, за повече ин-
формация: GerganaTodorova.BairdWarner.
com

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

5 клопки, които ни дебнат 
при сделката за имот

XКак да се справим с изненадите, които могат да се появят в големия ден

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com
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https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743


16 - 22 юни 2021 г.20

WORLD ТЕЛЕГРАФ
Англия остава под блокада 
заради COVID-19

На фона на растящото безпо-
койство от разпространяване-
то на варианта „Делта“ на ко-

ронавируса, британският премиер 
Борис Джонсън отложи вдигането на 
ограниченията в страната. Те ще ос-
танат в сила поне до 19 юли. Всички 
социални ограничения във Велико-
британия трябваше да бъдат отменени най-рано на 21 юни. През последните сед-
мици кралството регистрира бърз ръст на случаите на варианта „Делта“, смятан 
за с 60% по-заразен от преди доминиралите разновидности. Учени предупреди-
ха, че това може да предизвика трета епидемична вълна в страната.

Задържаният Протасевич: 
Уважавам Лукашенко

Задържаният беларуски журналист 
Роман Протасевич се появи пред 
репортери в Минск. Той участва в 

пресконференция на местните власти 
за принудителното кацане в Минск на 
пътническия самолет на Ryanair, с който 
Протасевич пътува. „Не съм притискан 
да сътруднича на властите“, заяви Про-
тасевич. „Не предавам никого, а помагам 

на страната си“, допълни той. Журналистът заяви още, че уважава беларуския ли-
дер Лукашенко, но не е негов поддръжник.

„Лекари без граници“ срещу 
Гърция заради мигрантите
Организацията „Лекари без гра-

ници“ призова Атина и ев-
ропейските лидери „да пре-

кратят убийствения си подход“ да 
затварят кандидатите за убежище в 
лагери, в които здравето им се вло-
шава. Близо 10 0000 мигранти жи-
веят затворени в центрове за при-
ем на пет гръцки острова в Егейско 
море. „Лекари без граници“ определя като „отвратително това, че европейските 
и гръцките власти продължават проектите си за нови затворени лагери“ на тези 
острови.

Бури във Финландия оставиха 
35 000 домове без ток

Повече от 35 000 домове в няколко 
региона на Финландия останаха 
без ток поради силна буря, която 

доведе до прекъсвания на електропро-
води. Повечето домове без електри-
чество са в градовете Ямся и Ювяскюля 
(над 2000 във всеки), както и в Кангасала 
(около 2000). Прогнозите са за нови пре-

късвания в източните райони поради засилени ветрове. Според вестник Iltalehti 
бедствието е засегнало железопътната комуникация, по-конкретно тя е била на-
рушена между два големи града - Тампере и Пори.

Френски съд глоби ИКЕА за 
шпиониране на служители
Френски съд призна шведския 

гигант ИКЕА за виновен за съз-
даването на сложна система за 

незаконно шпиониране на стотици слу-
жители и кандидати за работа от 2009 до 
2012 г. Веригата ще трябва да плати гло-
ба в размер на 1 млн. евро. Установено 
е, че френският филиал на компанията е 
използвал частни детективи и полицей-
ски служители, за да събира лични данни за персонала и проверка на кандида-
тите за работа.

https://www.krilchev.com/


16 - 22 юни 2021 г. 21

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

В 
оркестъра на „Титаник“ е сви-
рил и българин. Това се твър-
деше доскоро. Сред митовете 
и градските легенди се носе-
ше и мълвата, че софийски му-

зикант бил харесан от диригента на ор-
кестъра Уолъс Хартли и той го взел на 
борда на кораба. Друга версия пък раз-
казваше, че нашенецът, по някакви не-
известни причини, пропуснал да се качи 
и така се спасил от сигурна гибел в оке-
ана. Всъщност, яснота в историята внесе 
наскоро внукът на българския музикант 
Христо Серафимов – Славчо Серафи-
мов, с когото успяхме да се срещнем в 
родната му Сапарева баня.

Оказва се, че Христо е бил виртуоз на 
кларинета, самоук музикант в оркестъ-
ра на Гвардейския на Негово величест-
во полк. Серафимов се надсвирвал с ди-
ригента на оркестъра на най-известния 
емигрантски кораб, по всяка вероятност 

– в градското казино в София, днес – Со-
фийска градска художествена галерия. 
Христо успял да надсвири чужденеца 
и онзи му дал билет за „Титаник“. Бълга-
ринът обаче е военен музикант в оркес-
търа и не го пускат от войската, което и 
спасява живота му, за да не потъне с „Ти-
таник“. Две години по-късно, след много 
перипетии, той все пак се освобождава 
от армията, уволнява се от оркестъра и 
заминава за САЩ.

Тук обаче липсва нещо. Едва ли Уоръс 
Хартли е носил в джоба си билети за „Ти-
таник“! Та това все пак е бил най-модер-
ният за времето си кораб, едва ли ня-
кой ще даде, било то и на диригента на 
оркестъра, билети, които той да разда-
ва наляво и надясно по своя воля. И все 
пак тази история има своя живот. 

Тя много силно прилича и на една дру-
га история, тази на Стойо Крушкин, кой-
то е много близък приятел и колега на 

Христо, с когото по-късно двамата наис-
тина

заедно заминават 
за Америка

Семейното предание твърди, че и Сто-
йо е трябвало да пътува на „Титаник“. Той 
заминава с влак до град Шербур, къде-
то е трябвало да се качи на знаменития 
кораб. Случва се обаче така, че влакът 
закъснява и той пропуска да се качи на 
кораба. Връщането му отнема известно 
време, защото не е подготвен за него. 
През това време обаче „Титаник“ потъва 
в океана и съпругата на Стойо, Николи-
ца, прави молебен за заупокой в София, 
защото е убедена, че мъжът й е загинал. 
Изненадата й е голяма, когато той се за-
връща жив и здрав.

Изследовател на пътуването на „Тита-
ник“ се обърна преди време към нас с 
писмо, което хвърля светлина върху ис-
торията. В него се казва: „…Имам инфор-
мация, където пише име - С. Крушкин, 

дата, кога е бил на кораба… прочетох, 
че Стою Крушкин е трябвало да пътува с 
„Титаник“ от пристанище Шербур-Фран-
ция. Ползвал съм енциклопедии и още 
много форуми, статии и данни от книги 
и документални филми. В един от списъ-
ците във форум за „Титаник“ и списъци-
те на архиви от Ловешко и Троянско се 
споменава и Стою Крушкин, който е бил 
музикант на кораба и се качва от Шер-
бург…“. Данните обаче не са точни, за-
щото историята наистина е доста по-раз-
лична.

Всъщност предложение, придружено 
с билет за „Титаник“, вероятно наистина е 
било отправено към Христо Серафимов. 
Христо не може да замине и съществу-
ва голяма вероятност той да е предло-
жил билета, ако наистина е имал такъв, 
на своя най-добър приятел и колега Сто-
йо, откъдето и идва историята за негово-
то „несполучливо пътуване“ на „Титаник“.

История  
на емиграцията

Българската загадка 
на „Титаник“
XИмало ли е нашенец в оркестъра на злополучния кораб?

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Какво сочат данните от архивите?
Справка в Централния военен ар-

хив във Велико Търново сочи, че Сто-
йо, който също е военен музикант, през 
януари 1911 г. за добро поведение и 
усърдие към музикантското изкуство 
е произведен в чин вахмистър. След 
това не се споменава да е освобожда-
ван от армията, но веднага след горна-
та информация в справката е посоче-
но, че „…съгласно Височайша заповед 
№ 123/1913 г. по Действащата армия 
му се зачита двойно изслужено време 
от деня на мобилизацията 17 септем-
ври 1912 г. до деня на сключването на 
мира 28 юли 1913 г. /Заповед по полка 
№ 125& 16/8 август 1913 г./.

Ако предположим, че той е ангажи-
ран с войската повторно, едва при мо-
билизацията на 17 септември 1912 г., то 
вероятно той е бил свободен към ап-
рил 1912 г., когато именно пътува „Ти-
таник“. Това дава основание да се пред-
положи също, че е бил в състояние 
да приеме билетът, който евентуално 
Христо Серафимов е спечелил.

Двамата заминават за Амери-
ка на 23 септември 1913 г. от прис-
танището в Ротердам с кораба 
„Ураниум“ към Ню Йорк, където прис-
тигат на 6 октомври. Данните са от сай-
та libertyellisfoundation.org.

Енциклопедия „Титаника“ пък ни 

дава допълнителна информация за ор-
кестъра на легендарния кораб. Там са 
отбелязани осем музиканти, които са 
изписани с имената им и с номерата на 
билетите им. Всички те са се качили на 
кораба още в Саутхямптън и всички са 
били настанени във втора класа, което 
е достатъчно документално доказател-
ство, че български музикант на „Тита-
ник“ не е имало!

Историите на Христо Серафимов и 
Стойо Крушкин също са твърде досто-
верни, защото няма как две фамилии да 
си измислят независимо една от друга 
една такава зловеща игра със съдбата 
на двама души!

Уолс Хартли, диригент на оркестъра на „Титаник“. 

Христо Серафимов (вляво) и Стойо Крушкин 
(вдясно). 

Сн.: izso�a.blogspot.com

Сн.: Архив на автора

Легендарният „Титаник“…! 

Сн.: www.ozone.bg
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Б
ългарският оръжеен и стро-
ителен магнат, който преди 
две години купи за $34.6 млн. 
огромно имение в Бевърли 
хилс, планира да прави части 

на ракети край Пловдив. Христо Христов 
е подал уведомление за инвестицион-
но намерение в РИОСВ. То е направено 
от името на фирмата му „Сейдж Техно-
лоджис“ на 9 юни т.г.

Покупката на имота в Бевърли хилс 
преди две години бе описана от местната 
преса и се превърна в

най-голямата сделка
за жилищен имот за 2019 година в града. 
Големината на палата, купен от Христов, 
е 3,6 декара. Сградата е с 1325 кв. метра 
застроена площ и е завършена през 2014 
г., докато собственици са били бивш из-
раелски военен и съдружници.

Домът предлага 7 спални – 3 на първия 
етаж и 4 на втория. Мастър бедрумът е 
повече от огромен – почти 300 кв.м, кое-
то е два пъти повече от размера на сред-
но статистическо жилище в САЩ.

Таваните са високи близо 8 метра, а ак-
цент в имението е 24-метров водопад, 
който се управлява от компютър – за 
него сп „Варайъти“ написа, че ще „ви пад-
не ченето“.

Басейн, палмови дървета, които крият 
от любопитни погледи, кино зала и кон-
ферентна зала са друга част от екстрите 
в имението.

Оръжейният магнат явно е решил да 
разширява бизнеса си в България, става 

ясно от подадените документи до Пло-
вдивската РИОСВ.

В уведомлението за инвестиционно 
намерение е посочено, че става въпрос 
за производство на продукти, свързани 
с отбраната, което ще се осъществява в 
съществуващо и в момента предприятие 
на компанията на Околовръстното шосе 
на Пловдив, уточнява „24 часа“. Там се 
намира 4-етажна сграда, където сега се 
правят машинни елементи. Намерение-
то на фирмата е разширяване на произ-
водството, като ще се извършва монтаж 
на отделни модули и на ракета 9F 111 
FANTOM. Окончателното

окомплектоване с барути
ще е във ВМЗ в Сопот.

От „Сейдж Технолоджис“ уверяват, че в 
завода на Околовръстното няма да има 
производство, както и монтаж на барути. 
Липсва риск от взрив.

Работните места били обезопасени, а 
персоналът обучен.

Очаква се становището на екоинспек-
цията в Пловдив.

В Бевърли хилс Христов е направил 
голям удар като е намалил значително 
първоначалната цена на палата, който е 
купил. Той е бил оценен на 55 милиона 
долара – с 20 млн. долара повече от су-
мата, на която българинът го е купил.

Христо Христов стана известен през 
2013 година, когато инвестира над 2 млн. 
евро в апартамент в една от най-скъпи-
те сгради на австрийската столица Ви-
ена, припомня dir.bg. Според местното 
издание „Виртшафтсблат“ негови съседи 
там са петролни шейхове, шефове от „Газ-
пром“, германски и австрийски предпри-
емачи - до един милиардери.

Още тогава става ясно, че Христов не 
купува имота за собствено ползване, а 
с инвестиционна цел. Той е избрал въз-

можно най-евтиния апартамент в сгра-
дата, който по-късно да препродаде на 
многократно по-висока цена заради 
елитната компания около него.

С много висока степен на вероятност 
може да се предположи, че стратегията е 
дала резултат, след като 6 години по-къс-
но Христо Христов продължава да разви-
ва имотния си бизнес, при това в далеч 
по-големи мащаби. Това е и причината, 
поради която едва ли някой ще го види 
да обитава новозакупеното имение в Бе-
върли хилс.

Сделката във Виена стана повод в бъл-
гарските медии да се появят детайлни 
публикации за бизнеса му. Към 2013 г. 
53-годишният тогава мъж е съсобстве-
ник на една от най-мощните оръжейни 
фирми у нас - „Сейдж консултантс“.

През февруари 2012 година Министер-

ството на отбраната подновява лиценза 
за внос и износ за следващите 3 години. В 
последните години фирмата на Христов 
се свързва с

взривовете край 
Петолъчката

и с приватизацията на ВМЗ-Сопот. През 
юни 2018 г. избухват взривове в складо-
вете на „Берета трейдинг“ и убиват 3-ма 
души. Унищожени са боеприпаси за де-
сетки милиони. Една от фирмите, които 
ползват складовете на „Берета“, е „Сей-
дж консултантс“ на Христо Христов и съ-
дружника му Генчо Христов.

През февруари прокуратурата обви-
ни собственика на „Берета“ Денислав Де-
лев и управителя на фирмата му. В също-
то време тече и търговско дело, по което 
ищец е фирмата на Христо Христов, а от-
ветник - „Берета Трейдинг". Искът е за 30 
милиона лева щети от взрива, като „Сей-
дж консултантс“ искат „Берета трейдинг“ 
да бъде обявена и в несъстоятелност, за 
да изплати щетите, виновно причинени 
от взривовете в складовете.

Фирмата на оръжейния търговец 
Христо Христов бе един от четирите кан-
дидата за приватизацията на военно-
машинния завод, но отпадна, защото не 
изпълнява всички условия. В годините 
назад фирмата на имотния българин пе-
чели десетки обществени поръчки, свър-
зани с доставка на техника за армията.

Българинът с имот за $34 млн. в 
САЩ ще прави ракети край Пловдив
XОръжейният магнат Христо Христов е подал уведомление за инвестицията в РИОСВ

Взривовете край Петолъчката.



16 - 22 юни 2021 г. 23

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

К
алифорния е мястото, дало 
едни от най-хубавите вина на 
САЩ и на света. Един бълга-
рин обаче пренася традиция-
та на българското вино и ос-

тавя отпечатъка на Родината там. Петър 
Кирилов мачка гроздето по начина, по 
който го е учил баща му в Тополовград, 
и кръщава продукцията си с една от 
най-българските думи - „кукери“. Кали-
форнийските „Кукери“ провокират инте-
реса на американците и печелят много 
награди.

Петър е израснал с традициите на ло-
зето. Вероятно заради това никой от 
близките му не се учудва, когато избира 
да учи винопроизводство в Хранително-
вкусовия университет в Пловдив, нито 
пък когато отива на стаж в Америка.

На 25 години Петър Кирилов решава 
да изпробва късмета си и подава доку-
менти за зелена карта. Печели и прис-
тига в САЩ. И докато днес последните 
статистики показват, че българите с ин-
терес към зелената карта намаляват, Пе-
тър е категоричен, че

животът в Америка 
му харесва

и няма намерение скоро да се прибира.
„Реших да дойда тук, тъй като ми ха-

ресва начинът на живот, на работа, от-
ношението на хората. Тук имам възмож-
ност да се развивам“, сподели той пред 
NOVA.

В Калифорния започнал 
работа като работник и по-
степенно започнал да се 
издига. Един ден късметът 
му се усмихва отново. Гроз-
дов хълм му разкрива нов 
хоризонт – дава му идея.

„Забелязах, че лозето в 
тази планинска част е спе-
цифично, по-интензивно и 
исках нещо да създам“, раз-
каза мъжът. И така започва 
– смачква първото грозде 
за своята продукция през 
2010 година.

С името на готовата про-
дукция Петър заздравява 
българския си корен, но и 
предизвиква умиление у 
сънародниците му зад оке-
ана. „Кукери“ будят и любо-
питство у американците.

„В България съм бил и 
коледар, виждал съм и ку-
керски игри. Кукерският 
фестивал е древна тради-
ция в България, свързана 
е с виното и бог Дионисий“, 
спомня си Петър. Той раз-
казва, че чрез спазването 
на този обичай хората се 
надявали на по-добра ре-
колта.

В сърцето на винарската 
индустрия на Щатите, Пе-
тър твърдо застава зад тра-
дицията и решава да произ-
вежда виното по стар български обичай.

„Мачкам го на ръка, нещо, което съм 

правил с баща ми в България. Обясня-
вам на хората кои сме и откъде идваме, 
за нас това си е гордост. Аз се гордея, че 
съм българин и винаги съм го заявявал“, 
споделя още Петър.

Успехът след всеотдайността му не за-
къснява. Българското вино, което расте 
на американска почва

печели медали и отличия
Наградата за едно от вината му мина-

лата година е най-голямото 
му удовлетворение.

Ценителите на вина зад 
океана не пропускат да по-
питат за нетипичното име 
на вината. На етикета на 
всяка бутилка е описана 
цялата традиция. Така Пе-
тър става посланик на на-
шите обичаи, като ги по-
пуляризира на хиляди 
километри от Родината. 
Мислил е и за това да съ-
бере кукери в Калифорния.

Самият той все по-рядко 
се прибира за кукерските 
празници у дома. По-ско-
ро се пренася в родния То-
половград чрез социални-
те мрежи. Така води там и 
двете си дъщери Дария и 
Ивон на фестивала. Те са 
родени и израснали в Аме-
рика.

„Човек, като живее по-
дълго време, разбира, че 
това са два различни свя-
та, няма как да съпоста-
вяш България и Америка, 
просто трябва да си адап-
тивен“, споделя Петър. И 
едно от нещата, което му 
прави впечатление в САЩ, 
е, че тук децата не разчи-
тат на родителите си. „Се-
мейството ни не е толкова 
сплотено като в България. 
Когато станат на 18 годи-

ни, децата започват да се оправят сами. 
В България никой не ти казва кога да 

се изнесеш от вкъщи“, каз-
ва българинът и допълва: „Тук 
живеят за момента – отива, купу-

ва си нова кола, къща, джет, каквото му 
харесва. Няма такова нещо като трябва 
да мислиш за децата си“.

Според Петър американската мечта е 
мит. Представите на хората за това как 
се живее в Щатите не е особено реалис-
тично. Стъпването на американска земя 
не е гаранция за успех.

„Разходите са много големи, но хуба-
вото е, че тук е голям пазар – ако искаш 

да правиш нещо и хора-
та го харесват, може 

да направиш го-
леми пари“, 

смята бълга-
ринът.

З а с е г а 
той не пла-
нира да се 
прибере в 
Бъ л г а р и я , 

но и не из-
ключва ня-

кога да се вър-
не при бащините 

лози.

Българско вино от Калифорния: 
Историята на успеха
XПетър Кирилов очарова американците и буди носталгия в сънародниците си

Сн.: winetourmaker.com, kukeriwines.com
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В
ече седмица тече разследва-
нето за падането на изтреби-
тел Миг-29 на българските Во-
енновъздушни сили в Черно 
море.

Инцидентът, при който загина един от 
най-опитните български летци майор 
Валентин Терзиев, се случи в нощта на 
9 юни по време на съвместното учение 
„Шабла 2021“ със сръбската военна ави-
ация.

Какво се знае?
Малко след полунощ военният само-

лет МиГ-29 излита за тренировка за нощ-
на стрелба срещу подвижна светеща ми-
шена, пусната от друг самолет. Тя пада 
рязко надолу и се ускорява, което налага 
пилотът майор Терзиев да извърши една 
допълнителна маневра. Той докладва ус-
пешно поразяване на целта, след което в 
00:45 ч. самолетът изчезва от радарите.

Веднага започва операция по търсе-
не и спасяване, а учението е прекратено.

Дни по-късно основната версия, по 
която работи разследването, е, че изтре-
бителят МиГ-29 най-вероятно се е взри-
вил, преди да падне в Черно море.

Пилотът майор Валентин Терзиев е от-
личен професионалист, добре подготвен 

и с право на инструктор, категорични са 
неговите колеги. Всички единодушно 
потвърждават, че по време на службата 
му във ВВС не е имало никакви забележ-
ки към работата му и изпълнението на 
поставените му задачи.

Майор Терзиев е на 47 години и е на 
военна служба от август 1998 година, за-
вършил е ВВУ „Г. С. Раковски“ със специ-
алност летец-пилот във ВВС. Притежава 
класна специалност „Летец първи клас“ 
и „Първи клас военен пилот“, потвърден 
през 2020 година. Той пилотираше во-
дещия самолет МиГ-29 в групата, която 
летя по време на военния парад на 6 май 
тази година.

Какво се е объркало?
Разследването на авиокатастрофата е 

поето от Военна прокуратура – Сливен. 
Военният прокурор полковник Хрис-
то Тинев засега е лаконичен. „Работи се 
по всички версии за 
авиокатастрофата с 
военния изтребител 
в Черно море. Oбра-
зувано е досъдебно 
производство по чл. 
343, ал. 1 от Наказа-
телния кодекс - до-
пуснато произшест-
вие при управление 
на бойна техника, 
при което са при-
чинени значителни 
имуществени вреди“, заяви той.

Сформирани са екипи, на място рабо-
тят екип от военни прокурори, следова-
тели съвместно с органите на Военна по-
лиция.

Военна окръжна прокуратура - Плов-
див извършва всички процесуално-
следствени действия в авиобаза „Граф 
Игнатиево". Разпитват се свидетели и се 
преглежда необходимата документация.

Авиоекспертите обаче имат своите 
версии за инцидента. Според бившия 
началник на „Авиоотряд 28“ Цвятко Лу-
канов причините за инцидента могат да 
бъдат десетки, но причинени от два фак-
тора – човешка или техническа грешка.

Не е изключено и самовзривяване на 
самолета, причинено от неизправна или 
стара ракета, която е била на борда.

Ако взривът е станал във въздуха, за 
каквото говорят разпръснатите останки 
и откритият биологичен материал, мно-
го вероятно причината да е в дефект на 
ракетата, закачена за крилото на самоле-
та, обясниха летци.

Вече е имало случаи, когато при из-
стрелване ракетата не се откача от кри-
лото, а остава закачена за самолета. 
Тогава двигателят й, който е барутен, 
прогарял крилото или водел до взрив.

„Трябва да се намери самолетът и да 
се извади параметърът от полета. Оттам 
може

да започне тълкуване 
на нещата

В българската авиация преди доста 
години има случай, при който бомба се 
взриви под крилото на изтребителя. Въз-
можен е вариантът ракетата да се запали 
и да не се отдели от самолета. Няма от-
къде да има данни дали е станало това“, 
заяви бившият военен пилот.

Засега разследващите не коментират 
възможността за технически проблеми, 
свързани с възрастта на самолета. 

Експлоатационната годност на само-
летите МиГ-29 е до 2030 година. Слу-
жебният премиер Стефан Янев заяви, че 
техническото състояние на падналия из-
требител е добро.

Шефът на ВВС генерал-майор Дими-
тър Петров подчерта, че проверката на 
техниката е постоянна и минава през 
различни етапи. По думите му това е все-
обхватен процес, който се контролира 
на различни нива.

Като версия още в сряда се появи и 

възможността изтребителят да е бил по-
разен от ПВО, тъй като учението „Шабла 
2021“, в което е участвал майор Терзиев, 
включваше и стрелби. Според експерти 
обаче тази версия била изключително 
малко вероятна.

Ако изтребителят се е блъснал във во-
дата, тялото трябваше да остане здраво 
и завързано за седалката, аргументира-
ха се експертите.

Какво се обърка при 
катастрофата с  
МиГ-29 в Черно море?
XВодещите версии не включват 

технически проблеми със самолета

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Загиналият майор Валентин Терзиев

Български изтребител МиГ-29. 

Сн.: БТА

Сн.: Уикипедия

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Втората теза според тях за инциден-
та е, че повече от 30 г. не е провеждана 
парашутна подготовка над море и не е 
оттренирано технологично катапулти-
ране над вода. Особено когато летецът 
вижда, че навлиза в морето. Тогава той 
даже трябвало да се освободи от пара-
шута, като махне презрамките, които го 
държат за пилотската седалка. В проти-
вен случай, като се навлажни парашутът, 
ставал като котва и

летецът не можел 
да изплува

Не е ясно и дали е имало допълнител-
ни радари освен дежурните по график. 
„Примерно, от 12 през нощта до 2,00 ч 
дежури еди-кой си радар над Братово, 
друг над Плевен и т.н. Те формират ради-
олокационно поле. Като минава самолет 
през това поле, той се вижда на екрана 
и щурманите вземат решение, ако има 
наши самолети във въздуха, какво да 
правят. Въпросът е дали към нормалния 
дежурен радар, който е работил по това 
време, са били включени по заповед до-
пълнителни, за да осигуряват стрелбите 
в Шабла“, пита опитен авиоинженер.

Отговори дължали и наземните спе-
циалисти, тъй като управлението на са-
молета става от команден пункт, в кой-
то стоят диспечери. Те имат пред себе си 
изнесени екрани от радар и наблюдават 
къде е изтребителят, имат пряка връзка с 
летеца и го насочват.

„Големият въпрос е управлението на 
полета от земята - какво е било, кой го 
е правил, въз основа на информацията 
от кой радар“, допълват експерти. И по-
сочват, че по принцип на Запад, когато се 
правят такива полети, се осигуряват от 

три самолета. Единият пускал мишена-
та, оттеглял се настрани и играел роля-
та на контрол - заснемал всичко. Вторият 
удрял мишената, а третият бил наблюда-
ващ, спасителен и насочващ. Ако нещо 
не е наред, той предупреждавал стреля-
щия да не го прави.

Всичко, каквото е правил майор Тер-
зиев, било тренирано често и много-
кратно в българската авиация преди. А в 
последните години било загърбено с оп-
равданието за финансов недостиг.

Докато американските пилоти летят 
средно по 100 часа, то българските им 

колеги са във въздуха едва 15-20 часа на 
година, гневят се експертите.

Недостигът на достатъчно часове за 
тренировки беше коментиран и от пре-
зидента Румен Радев. Именно заради 
непоследователната политика за стаби-
лизиране на бойната авиация сегашни-
ят държавен глава подаде оставка през 
2015 г. от поста командир на Военновъз-
душните сили. След обещания, дадени от 
властта тогава, Радев оттегли оставката 
си. Но в своя статия „Дойче веле“ запита: 
„Как се пази небе с четири грохнали Миг-
29?“

Годни ли са самолетите?
Изтребителите МиГ-29 на българската 

авиация са над 30-годишни. Те са закупе-
ни в края на 80-те години на миналия век 
от СССР. Първите от тях пристигат в Бъл-
гария и постъпват на въоръжение през 
1989 г.

Постепенно през 90-те години Бълга-
рия започва да съкращава бойната си 
авиация и остава само с 16 изтребителя 
МиГ-29. Те обаче хронично страдат от не-
достиг на резервни части.

При катастрофа през 2012 г., при коя-
то двамата пилоти успяват да катапулти-
рат и остават невредими, авиацията губи 
един от своите МиГ-29 и те остават 15 до 
инцидента миналата сряда.

Всъщност обаче от години летят само 8 
МиГ-29, а останалите се ползват за доно-
ри на резервни части.

Първите опити за модернизация на 
МиГ-29 започна първото правителство на 
Бойко Борисов паралелно с проект за за-
купуване на нов боен самолет. Тогаваш-
ните планове бяха МиГ-29 да се използва 
най-много до 2015 г.

През 2015 г. тогавашният министър на 
отбраната Николай Ненчев сключи дого-
вор за ремонт на изтребителите с Полша. 
А през 2016 г. полетя и първият изтреби-
тел с полски двигател. Впоследствие след 
падането на второто правителство на Бо-
рисов обаче Ненчев бе обвинен от проку-
ратурата, че със сделката е накърнил ин-
тересите на Русия. И бе съден, а през тази 
година и окончателно оправдан.

Последният проект за модернизация 
на тези изтребители пък бе задвижен 
от Красимир Каракачанов. Той директ-
но сключи с руската компания РСК „МиГ“ 
договор за ремонт на машините на стой-
ност 80 млн. лв. Каракачанов осъществи 
сделката, въпреки че срещу Русия вече 
бе наложено ембарго заради анексира-
нето на Крим, а НАТО вече открито раз-
глеждаше Москва като враг. Руснаците 
обаче бавят голяма част от ремонта на 
българските изтребители, като се оправ-
дават с пандемията от коронавирус. До-
говорът е за ремонт на всичките налични 
към онзи момент 15 изтребителя.

Така МиГ-29 трябва да останат да се 
ползват поне до 2030 г., въпреки че през 
2023-2024 г. ВВС вече трябва да разпо-
лагат с чисто нови осем броя F-16 Block 
70. Причината е, че за да може България 
сама да охранява небето си, са нужни 
поне 16 летящи изтребителя. Малко след 
като плати над 2 млрд. лв. за покупката 
на първите осем американски самолета, 
третото правителство на Борисов обяви, 
че ще иска оферта за още 8. Реално обаче 
на тази сделка не бе даден ход.

А първите дни на месец юни се ока-
заха черни за българската авиация. 
Точно 28 български пилоти отлетяха 
завинаги именно в този месец.

Колегите на трагично загиналия пре-
ди седмица Валентин Терзиев споде-
лят, че доскоро се е правело курбан в 
началото на юни за здраве за това ле-
тците да се връщат живи и здрави след 
полет.

На 11 юни 2018 г. хеликоптер Ми-17 
от авиобаза Крумово пада в района 
на летището. Загиват двамата пилоти - 
кап. Пламен Пантелеев, 47-годишен, от 
Бяла, Русенско, и кап. Стоян Неделчев, 
45-годишен, от Елхово. Първият от тях 
е имал над 600, а вторият - над 500 ле-
тални часа, а бордният техник беше ра-
нен. Инцидентът стана при трениров-
ка за аварийно-спасителна дейност с 
единствения летящ военнотранспор-
тен хеликоптер от подобен тип в този 

момент.
На 9 юни 2017 г. вертолет „Пантер“ 

пада във водите на Черно море край 
Камчия при изпълнение на задачи по 
време на тактическо учение. При ин-
цидента загива 38-годишният коман-
дир Георги Анастасов. Другите двама 
членове на екипажа - капитан Анатоли 
Апостолов и капитан Павел Симеонов, 
са настанени за лечение във Военно-
морската болница във Варна.

На 02.06.1999 г. при полет от лети-
ще Граф Игнатиево с МиГ-21 УМ заги-
ват военните пилоти старши лейтенант 
Сашо Димитров Николов и капитан Ге-
орги Богданов Русев. „Спарката“ се раз-
бива в околностите на село Драгомир, 
Пазарджишко.

Още 22-ма български летци губят 
живота си при авиоинциденти през 
този месец още от далечната 1916 г. та 
чак до наши дни.

Черният юни за българската авиация

Районът на военните учения край Шабла. 
Сн.: БТА
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Т
ова е краят. След дванадесет 
години ерата на Нетаняху при-
ключи. Следобед в неделя но-
вото „Правителство на промя-
ната“, както се нарича самото 

то, положи клетва. Израел отваря нова 
глава в своята история. Само че: Каква?

Коалицията на новия израелски пре-
миер Нафтали Бенет се състои от осем 
партии, които представляват целия иде-
ологически спектър, отляво надясно. И 
за първи път в историята на държава-
та арабска партия ще има представител 
в правителството. Обединява ги само 
една мисъл: Бенджамин

Нетаняху трябва 
да си тръгне

пише в коментар за германския Die Zeit 
публицистът и автор Ричард Шнайдер.

Няма съмнение, че човекът, който 
беше ръководител на правителството в 
продължение на 12 г. и по този начин за-
емаше поста на държавен глава дори по-
дълго от основателя на държавата Дей-
вид Бен Гурион, спечели международен 
имидж, какъвто никой друг местен по-
литик няма. Дори европейските прави-
телствени ръководители не влизаха и 
излизаха от Белия дом и Кремъл толко-
ва често, колкото Нетаняху. Под негово 
ръководство Израел постигна светов-
ни стандарти в много области, наскоро 
благодарение на успешната ваксинация 
срещу коронавируса. Никоя държава не 
беше ваксинирала своите граждани тол-
кова бързо, толкова успешно, колкото 
еврейската държава.

През последните години обаче име-
то Нетаняху все по-често означава анти-
демократичен, почти автократичен стил 
на управление. Главата на правител-
ството раздели населението с популист-
ки средства, пише още изданието, цити-
рано от „Инвестор“. Всеки, който не беше 
за него, бил срещу него и по този начин - 
не политически противник, а враг. Отно-
во и отново той атакуваше своите кри-
тици, говореше за фалшиви новини, за 
„дълбоката държава“, за заговор срещу 
него.

Нетаняху е съден за предполагаема 
корупция по три дела, което може по-
тенциално да доведе до това, че той ско-

ро може да се озове дори зад решет-
ките. За да предотврати това, в крайна 
сметка той беше готов да остави добро-
то на страната зад себе си. Почти вся-
ко политическо решение беше насоче-
но към някакво избягване на процеса. 
И все повече политици, особено онези, 
които стояха до него години наред, ос-
ъзнаха, че този човек

заплашва да разкъса 
демокрацията

единството на обществото и да потопи 
в бездната цялата държава със себе си.

От неделя това е в миналото. Пред-
стои да видим какво следва. Новата ко-
алиция първо ще иска и трябва да про-
дължи прагматично, идеологическите 
решения едва ли са възможни, десните 
партии и тези, които са в центъра вляво, 
са взели предпазни мерки.

Яир Лапид, архитектът на тази коали-
ция, чиято партия има най-много мес-
та в това правителство, бе договорил 
с Нафтали Бенет механизъм за вето за 
възможни идеологически решения. В 
ежедневието на министър-председате-

ля Бенет, който трябва да бъде заменен 
на длъжност от Лапид след две години, 
първоначално така или иначе няма да 
има много място за това. Важно е да се 
сложи край на разделението и омразата, 
да се запълнят разломите между ляво и 
дясно, между религиозност и светскост, 
между евреи и араби в страната –

бездна, която Нетаняху 
разшири

и отвори през последните години. Ва-
жно е да се възстанови доверието в 
демокрацията и демократичните ин-
ституции. Трябва да се преодолеят и 
социалните проблеми, възникнали не 
само от пандемията, но и от икономи-
ческата политика на Нетаняху.

Това ще бъдат огромни задачи. Бе-
нет, Лапид и техните другари ще трябва 
да се тревожат повече за вътрешните 
проблеми, отколкото за външните, ако 
не вземаме предвид екзистенциалната 
заплаха, породена от Иран. За момен-
та е малко вероятно да има и промени 
за палестинците. Окупираните райони 
със сигурност няма да бъдат анексира-

ни поради правото на вето, но и сели-
щата няма да бъдат изоставени...

Примирието след последната война 
в Газа преди месец е нестабилно. Няма 
разумно съгласие с ислямистите, кои-
то заплашват да „накажат“ всяка непод-
ходяща политическа дейност в Йеруса-
лим с подновен ракетен огън...

Въпросът сега е дали в рамките на 
това заредено с напрежение настрое-
ние в страната партиите, които сега са 
изпратени в опозицията, особено Ликуд 
на Нетаняху, ще провокират сблъсъци

подобни на гражданска 
война

В речта си преди гласуването на но-
вото правителство Нетаняху на прак-
тика заплаши с това в новата си роля 
на лидер на опозицията. Той щял да се 
върне на власт, щял да работи за сваля-
нето на това правителство...

Нетаняху сериозно вярва, че той и 
само той има право на министерския 
пост. Той е убеден, че само той може да 
спаси еврейския народ от втори Шоа, 
ако САЩ отново се присъединят към 
ядреното споразумение с Иран, а Техе-
ран, както бе досега, просто ще про-
дължава да работи по програмата си 
за атомни бомби. В речта си той даде 
на Бенет гръбнака да се защити срещу 
президента на САЩ Джо Байдън и да му 
се противопостави с категорично „не“ 
на новото ядрено споразумение.

Това обявяване на война обаче може 
да засили сплотеността на тази иначе 
коренно различна коалиция. Колкото 
по-заплашителен е Нетаняху спрямо 
новото правителство, толкова по-ско-
ро министрите ще оставят настрана въ-
трешните си противоречия и спорове, 
за да осигурят по-голямата цел: да за-
щитят обществото на Израел от този 
популист...

Възможно е новото правителство да 
има само едно постижение в крайна 
сметка: смяната на министър-предсе-
дател, който изпрати народа си до ур-
ните четири пъти през последните две 
години, за да спаси властта им. Дори 
само това обаче е постижение. Днес в 
израелската политика отново има дви-
жение.

Това е краят, Биби* си отива
XСлед 12 г. ерата на Нетаняху приключи. Израел отваря нова глава, въпросът е каква

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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С
амо допреди няколко месеца 
тя живееше в приказка, сред 
блясъка на Ню Йорк, потъ-
нала в разкош и пари. А сега 
обитава малка килия в затво-

ра на Вирджиния, сама и далеч от лукса, 
на който е свикнала.

Преди дни Ема Коронел Айспуро се 
призна за виновна по обвиненията, че е 
помагала в управлението на криминал-
ната империя на съпруга си – зловещият 
Ел Чапо. Красавица се яви пред федера-
лен съдия във Вашингтон и призна ви-
ната си за три федерални престъпления 
като част от сделка с прокуратурата.

Тя бе кралицата в света на наркокар-
телите. Едва на 32 години, Ема знае мно-
го за света на убийствата, отвличанията 
и мъченията.

В началото на 2021 година младата 
жена бе задържана по обвинение за ук-
риването на Ел Чапо, който през 2017 г. 
успя да избяга от един от най-строго ох-

раняваните затвори в Мексико за втори 
път и да покрие следите си за близо го-
дина.

Срещу половинката на наркобоса са 
заведени още дела за планиране на бяг-
ството му, заблуждаване на властите и

трафик на наркотици
Ема очаква приключването на дела-

та и окончателната си присъда в затвор 
във Вирджиния. Гаранция за освобожда-
ването й не е обявена поради риска да 
избяга и да се укрие, разказва webcafe. 
И въпреки че е разделена от близките си 
и я заплашва доживотен затвор подоб-
но на нейния съпруг, адвокатът й Мари-
ел Колон Миро казва, че тя не е загубила 
сила на духа.

Ема винаги се е 
отличавала с упо-
рития си и желе-
зен характер. През 
годините не по-
казва, че се стра-
хува от полиция, 
ФБР или прокуро-
ри. Когато съдят 
Ел Чапо, тя прис-
тига в залата с 
купа салата и не-
брежно си хапва 
от нея, докато че-
тат присъдата му, 
а месеци преди да 
бъде арестувана, 
обявява, че работи по собствена модна 
линия.

Ема Коронел Айспуро е родена на 2 
юли 1989 г. в околностите на Сан Фран-
циско. Възпитана е от баща, който опис-
ва като обикновен фермер, но според 
властите той е имал връзка с картела на 
Ел Чапо - Sinaloa, а един от братята й е 
работил като шофьор за наркобарона.

Двамата се срещат за първи път на 
парти в мексиканското село, където 
Ема израства. Купонът е организиран от 
нейния баща, а по това време бъдещата 

госпожа Ел Чапо е едва на 17 години. И 
макар и да не става въпрос за любов от 
пръв поглед, наркобосът е привлечен от 
нея и няколко месеца по-късно те се же-
нят.

По това време 52-годишният Ел Чапо е 
издирван от мексиканските власти след 
първото си бягство от затвор през 2001 
г. Макар и да се среща тайно с новата си 
жена, те изграждат

силна връзка помежду си
Ема не го ревнува от компаньонките 

и прислужничките, които редовно посе-
щават семейното им ложе, а пред мекси-
канската телевизия Telemundo твърди: 
„Той е баща на моите дъщери. Мисля, че 
вече съм доказала, че ще го следвам на-
всякъде“.

Слабостта на Ел Чапо към жените ста-
ва и причина за неговото окончателно 
залавяне. През октомври 2015 г. е ор-
ганизирана среща между наркобарона, 
актьора Шон Пен и мексиканската ак-
триса Кейт дел Кастильо. Шон Пен ис-
кал да напише статия за Ел Чапо, но спо-
ред него интересът на наркобоса бил 
по-скоро към Кейт дел Кастильо, зара-
ди което и се съгласил на разговорите. В 
крайна сметка става ясно, че актьорите 
са били наблюдавани от полицията, коя-
то е стигнала чрез тях до скривалището 
на Ел Чапо.

Наркобаронът е заловен, а в това 
време Ема започва онлайн кампания, 
в която уведомява света, че съпругът й 
е държан в нечовешки условия при из-
ключително влошено здраве. Пледира 
и пред редица хуманитарни организа-
ции с искане да бъде пуснат под дома-
шен арест.

Обратно на пълната анонимност, коя-
то е спазвала доскоро, тя започва да 
привлича внимание със собствени про-
фили в социалните мрежи, поява на съ-
бития, облечена в скъпи дизайнерски 
тоалети, и вечери в луксозни ресторан-
ти. Независимо къде се намира, тя влиза 
в ролята на пиар на Ел Чапо.

Така и не успява да се пребори за не-
говото освобождаване и реабилитира-
не на името му, но поведението й и най-
вече загадката

с какви пари се издържа
заинтригуват разследващите в САЩ. 
Отнема им няколко години, но накрая 
повдигат обвинения срещу нея за раз-

пространение на кокаин, хероин и ме-
тамфетамини в Северна Америка, пла-
ниране и подпомагане на бягството на 
Ел Чапо.

Днес Ема Коронел Айспуро прекарва 
дните си в пълна изолация, в малка ки-
лия, която драматично контрастира на 
охолния живот отпреди едва няколко 
месеца. И въпреки че не е сигурно как 
ще завърши нейната история, не може 
да й се отрече, че беше предана на мъжа 
си и е неговият най-ревностен защит-
ник.

Да си съпруга на Ел Чапо: 
Приказката за възрастни 
на Ема Коронел

XМладата жена доскоро тънеше в разкош, 
а сега е в малка килия във Вирджиния

https://www.serdikabg.com
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С
игурно сте ги виждали и вие – 
колите на Google Street View, 
които обикалят квартала ви 
или пък центъра на града 
ви, за да заснемат всяка педя 

от него. А и да не сте ги виждали, няма 
начин поне веднъж да не сте отваряли 
приложението, за да погледнете как из-
глежда някое място, което търсите или 
искате да посетите. Или дори просто 
само за да видите своята къща в глобал-
ната мрежа.

Функцията Street View е в помощ на 
приложението Google Maps, навигаци-
ята на което хората по цял свят използ-
ват, за да стигнат до милиони непознати 
места на земята.

Преди няколко години и младият фо-
тограф Тауанда Канема иска да намери

родния си дом в Хараре
столицата на Зимбабве, в Google Street 
View, за да го покаже на приятел. Но два-
мата така и не успяват да намерят сним-
ки в приложението. Оказва се, че афри-
канската държава просто не присъства 
в програмата, наред с по-голямата част 

от континента - в ярък контраст със 
страните от Америка и Европа, които 
имат подробно покритие.

„Когато погледнете Street View, вие 
виждате една мозайка от изображения, 
показващи как живеят хората по света, 
как търгуват, как се придвижват“, раз-
казва Канема за NPR. „Доста обаче се по-
дразних, когато видях, че страните от 
моя регион ги няма.“

За него този пропуск е поредното на-
гледно доказателство за технологична-
та пропаст между Африка и останалата 
част на света. Затова той просто реша-
ва да вземе инициативата в свои ръце, 
пише webcafe. Така Канема, който то-
гава работи в Калифорния като проду-
ктов мениджър и фотограф на свободна 
практика, се свързва с Google и канди-
датства за фотографирането на Зимбаб-
ве.

Той се възползва от доброволческа-
та програма на Google Street View, коя-
то често разчита на изображения, пре-
доставени от шофьори или фотографи 

на свободна практика. Обикновено те 
наемат оборудване или използват свое 
собствено, като не получават заплащане 
от Google. Компанията просто ги нари-
ча „сътрудници". По тази причина веро-
ятно и никой до този момент не се заема 
с толкова мащабен проект.

За Канема обаче това е хоби и предиз-
викателство, което той с готовност при-
ема. Взима под наем

една 360-градусова камера
и финансира сам част от своето пъте-
шествие с 5000 долара от личните си 
спестявания.

За да заснеме всички панорамни кар-
тини, Канема в рамките на две седми-
ци изминава близо 3200 километра из 
страната пеша, с колело, с лодка, с мо-
тор, даже и с хеликоптер, като през 
цялото време използва специалната 
Insta360 Pro 2 камера. За част от пътува-
нето с него има и екип на Google, който 
документира пътешествието му през на-
товарени улици, пясъчни дюни и гори.

Голяма част от времето на Канема ми-
нава във фотографиране на улиците на 
Хараре и основните пътни артерии в 
Зимбабве, но той успява да достигне и 
до някои известни туристически атрак-
ции като водопада Виктория, който е за-
снет от 400 м височина с хеликоптер.

Все пак любимата му част от целия 
проект остава пътуването по река Зам-
бези. След като монтира камерата на 
лодката, Канема и екипът му плават ня-

колко километра по течението й и през 
това време успяват да заснемат

слонове и хипопотами
в естествената им среда.

Канема приема дейността си като до-
кументална фотография и се надява, че 
ще спомогне за развитието на туризма в 
региона.

„Представете си, че можете да си взе-
мете билет за обиколка с хеликоптер на 
едно от седемте чудеса на света и чрез 
снимките си да вземете с вас още един 
милион души, които, докато ги гледат, 
ще се чувстват все едно наистина са 
там“, казва той.

След като приключва работата си по 
този проект през 2019 г., Канема съз-
дава собствен сайт за своите пътешест-
вия, където разказва за картографира-
нето на намибийската пустиня, Алпите 
в Швейцария, а пък местните власти в 
Онтарио в Канада му възлагат задачата 
да документира пътищата, които свърз-
ват общностите на коренните жители в 
региона. В бъдещите му планове влиза 
и изследването на изолирани райони в 
Аляска, Гренландия и Мозамбик.

„Една карта никога не е окончател-
на. Хората непрекъснато прибавят кон-
текст и перспективи към различните 
места, както и желание да бъдат пред-
ставени,“ обяснява Канема.

„Така че аз свързвам моята роля с по-
степенното подобряване на цифровото 
покритие на изолирани места в Африка.“

Да заснемеш сам страната си, 
защото Google Street не иска

XЕдна история от Зимбабве, която трогна компанията и света

Сн.: Instagram

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

Онази Америка 
на Джим

 блог

Казват, че с годините човек винаги се връща към местата и 
случките, маркирали младостта му. Моето студентство пре-
мина в САЩ. Имах привилегията да поживея малко там, след 
като спечелих огромна за онова време стипендия. Беше по 
времето на президент Клинтън, преди опустошаващата афе-
ра с Моника Люински. Все още се усещаше онзи особен оп-
тимизъм, толкова присъщ на американския народ. А моят 
професор по журналистика беше Джим.

Само Джим, така държеше да се обръщаме към него. Беше 
истински ветеран в журналистиката, прям до болка и честен 
до безобразие. Изкарах 2 курса при него, след което реших, 
че зная всичко. И се отказах да следвам журналистика. За-
писах друго.

Младите хора и младите нации си приличат именно по 
това: арогантността.

Днес все повече разбирам, че един журналист е точно тол-
кова добър, колкото последната му статия. И че този занаят 
се учи цял живот.

Но приказката ми беше за Джим.

И за онази Америка, която той толкова обожаваше. Басти-
он на прозрачността, честността, морала и устремния ико-
номически марш напред.

В очите на Джим САЩ бяха не просто „земята на свобод-
ните“, ами онази стройно подредена държава, в която отно-
шенията са джентълменски, моралът е над всичко, външната 
политика е с ясен курс, а икономиката е винаги на страната 
на „малкия човек“.

Накратко: „онази Америка на Джим“ в най-голяма степен 
се отъждествяваше с т.нар. американска мечта. Нищо, че 
анализаторите отдавна тръбят по най-различни медии, че 
въпросната мечта е фалирала. И посочват острови на бед-
ността като Янгстаун, Охайо, някога известни с наетите в GM 
работници, които не успяват да се включат дори в икономи-
ческото възстановяване от пандемията към момента.

Но фигурата на сегашния президент продължава да вдъх-
ва доверие и онова особено усещане, че всичко ще бъде на-
ред.

Все си мисля, че точно този подход – леко церемониален, 
подчертано джентълменски и издигащ националния морал 
на пиедестал, беше причината хората да гласуват за Джо 
Байдън.

Втръснало им беше от изригванията на един шоумен.
Искаха си „онази Америка на Джим“...
Президентът на САЩ в момента е в Европа. Прието е да 

казваме „обиколка“, но за мен Байдън е на турне.
Турне, в което американският президент трябва да наме-

ри съюзници в битката срещу китайската технологична дик-
татура, да защити позициите на САЩ като стожер по въпро-
сите на сигурността на ЕС, да демонстрира ясно връщането 
на здравословната рутина в американската политика, да 
припомни принципите на демокрацията и да позиционира 
пак страната си като сериозен международен фактор. Неслу-
чайно „турнето“ включва и среща с руския президент Путин.

Предстои да видим до какви реални последици ще дове-
де тази визита.

Но усещането и очакванията са ясни.
Джо Байдън е на поход – да възкреси в международен 

план онази Америка на Джим.

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

„В Тулуза има наденички, 
нали? Ами това е все едно 
наденичките вече да не 
може да се продават на 
пазарите в Париж.“

Така според запознати 
британският премиер 

Борис Джонсън коментирал 
пред френския президент 

Макрон правила, 
възпрепятстващи 

доставките на замразено 
месо за Северна Ирландия

„Не съм се засегнал и 
не се притеснявам, че 
американският президент 
Байдън ме нарече убиец.“

Руският президент 
Владимир Путин 

коментира интервю на 
Джо Байдън в началото 

на годината, в което на 
въпроса смята ли, че Путин 

е убиец, US президентът 
отговори с „да“

„Усмивките на Доган ни струват по 
няколко милиарда долара.“

Така съпредседателят на „Да, България“ 
Христо Иванов коментира скандалите 

от последните седмици около Българска 
банка за развитие

„Какъв ром, какви пури? Торбите вероятно 
отиват към Радев.“

Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира 
запис, на който се вижда как президентски 

съветник получава плик с неизвестно 
съдържание в софийско заведение. По-късно бе 

обяснено, че в плика има ром и пури

„Хора, които под заплахата от ебола се 
криеха под юргана, сега ме оценяват.“

Бившият шеф на Центъра по заразни 
болести проф. Тодор Кантарджиев 

коментира изненадващото си 
пенсиониране

https://www.krakusbakery.com
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км преплува 
кит по вре-
ме на миг-
рация, 
пре-
кося-
вайки така 
половината 
свят. Обиколка-
та на Земята е мал-
ко над 40 000 киломе-
тра, припомнят учените. 
Сивият кит (Eschrichtius 
robustus) е видян край 
бреговете на Намибия, а 
принадлежи към застра-
шена популация, обитава-
ща крайбрежието на Из-
точна Азия.

от новата кукла 
Барби са направе-
ни от рециклирани 
океански отпадъ-
ци. Серията, която е 
наречена „Барби 
обича океана“, 
включва три кук-
ли, както и набор 
от плажни аксе-
соари. 90% от 
тях са направени 
от рециклирана 
пластмаса. Ос-
таналите 10% от 
куклата - главата, 
косата и обув-
ките - в специ-
алната серия са 
произведени от 
първична пласт-
маса.

392 

 в цифри

кебапчета, 2 хлебчета и бу-
тилка вода се полагат на 
всеки, който отиде да се 
ваксинира в мобилен иму-
низационен пункт в центъра 
на Букурещ. Той се намира на 
най-големия пазар за селско-
стопански и хранителни продукти 
– Обор. Всеки ваксиниран получа-
ва специален ваучер за безплатните 
кебапчета, който може да се ползва до 
15 юни.

3

90% 

куб. м морска слуз бяха изчистени от Мраморно море в без-
прецедентна кампания във водата и на сушата в Турция. В 
почистването участваха хиляди хора, водолази и лодки в 31 
района от окръзите на Истанбул. Морската слуз, която за-
плашва флората и фауната, се събира със специални помпи, 
а след това се доставя в пречиствателни съоръжения.

20 000 

http://www.prospectlicensing.com/
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Н
икой не знае точно откъ-
де произхождат репичките, 
но растат от Средиземно до 
Каспийско море. Смята се, 
че розовият зеленчук про-

изхожда от Мала Азия, а първите култу-
ри датират от повече от 4000 г., когато са 
били особено популярни в Гърция, Еги-
пет, Римската империя, Китай и Япония. 
Репичката е пристигнала във Франция 
през 16 в. с разнообразието от черна 
ряпа. Едва през 17 век червената ряпа 
се появява във Франция. Световното 
производство на репички се оценява на 
около 7 млн. т годишно, или близо 2% от 
световното производство на зеленчуци. 
Франция е вторият по големина произ-
водител на репички в Европа с около 48 
000 т годишно.

Днес се отглеждат почти навсякъде 
поради факта, че са издръжлив и срав-
нително непретенциозен зеленчук.

Репичките са зеленчукът, който чес-
то е подценяван, но носи много ползи 
за здравето - помага за отслабване, на-
малява апетита и е чудесна добавка към 
салатата. Може да го слагате и в зелева-
та салата, или просто да хапвате няколко 
репички като следобедна закуска.

Ето някои от ползите от тях.
Една порция от 100 г репички съдър-

жат по-малко от 20 калории, едва 4 г въ-
глехидрати

грам протеин 
и никакви мазнини

Те ни осигуряват и около 30% от необ-
ходимия дневен прием на витамин С, 
който стимулира имунната система. 
Червено-белите зеленчуци съдържат и 
витамини от групата В, калий, калций, 
желязо и магнезий. Идеални са за диета, 
тъй като са нискокалорични, но засищат 
и ни зареждат с полезни витамини и ми-
нерали.

Репичките са полезни за черния дроб, 
защото действат като мощен детокси-
катор. Те са ефективни за пречиства-
не на кръвта и премахване на токсини-

те. Те суперхрана, защото като другите 
кръстоцветни зеленчуци са източник на 
сяра, която намалява възпаленията и

пази клетките от рак
действат и антибактериално.

Антиоксидантите намаляват възпале-
нията в организма и пазят клетките от 
болести и стареене. Проучване от 2019 
г. показва, че репичките са използвани 
от древни времена в народната медици-
на именно заради наличието на антиок-
сиданти. Така съставките в тези зеленчу-
ци ни пазят от няколко вида рак 
- на гърдата, на маточна-
та шийка, на простатата, 
на дебелото черво, на 
черния дроб, на белия 
дроб.

Сок от корена на 

репичката, екстракт от репички и къл-
новете от репичките може да предпа-
зят организма от развитие на диабет, 
показва изследване от 2017 г. Репички-
те намаляват абсорбацията на глюкоза 
в червата и стимулират усвояването на 
глюкоза, което води до

по-ниски нива на захар 
в кръвта

Сокът от репични листа е естествен 
диуретик. Помага при разтваряне на ка-
мъни в бъбреците и помага за изчист-

ване на пикочния мехур. Листата 
също показват силни сла-

бителни свойства, които 
спомагат за облекчава-

не на запек и подуване 
на стомаха. Те пома-
гат да се предотврати 
скорбут.

Репичките придо-
биха широка популяр-

ност в козметологията. 
За да придадете на ко-

жата сияен вид, избелва-
не, изглаждане на релефа, по-

чистване на порите, е необходимо 
да смесите настъргания зеленчук с ли-
монов сок и да си направите маска.

За омекотяване може да опитате след-
ната рецепта: 1 с.л. настъргани репички 
се размесват с 2 с.л. разтопено масло 
или маргарин. Сложете получената смес 
върху лицето, а след 15-20 мин. изплак-
нете с топла преварена вода.

Сок от изцедени репички е чудесен 
избор за почистване на суха и нормал-
на кожа. Използвайте го като лосион. 
Кожата след това е добре овлажнена, 
свежа и еластична.

Розовият зеленчук пречиства кръвта  
и премахва токсините от черния дроб

Репичките – 
враг на стреса 
и диабета

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

http://www.bulstate.com/
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Ф
ерари навлезе в модния 
бранш. Компанията, която 
сме свикнали да свързва-
ме с луксозните коли и ви-
соките скорости, предста-

ви първата си модна колекция в базата 
си в Маранело, Италия. А целта е прос-

та - да се привлекат нови клиенти из-
вън кръга на верните фенове и почита-
телите на спортните коли. Два дни след 
модното шоу бе отворен отново и рес-
торантът на име „Ил Кавалино“, прочут с 
това, че е мястото, където десетилетия 
наред се храни Енцо Ферари.

Според бизнес плана на Ферари 
стратегията за разширяване обхвата 
на марката ще носи 10% от приходите 
в рамките на следващото десетилетие. 
Според финансови консултанти начи-
нанието има шансове за успех благода-
рение на това, че брандът със скачащия 
кон е един от най-силните и разпозна-
ваеми в света. Планът за това разшире-
ние в дейностите на компанията датира 
още от 2019 г., припомня club1.bg. Из-
пълнението му обаче бе отложено във 
времето заради пандемията от корона-
вирус.

Модната колекция, която носи прочу-

тата марка, е дело на креативния дирек-
тор и бивш дизайнер на Армани Роко 
Яноне. Тя включва дрехи както за въз-
растни, така и за деца, плюс аксесоари. 
Цените са от 120 евро за тениска с лого 
до 3000 евро за палто с качулка. Пило-
тите на Ферари във Формула 1 Шарл 
Льоклер и Карлос Сайнц са сред основ-
ните модели в рекламната кампания.

За Ил Кавалино пък е привлечен из-
вестният готвач Масимо Ботура, чий-
то ресторант в Модена има три звезди 
Мишлен.

„Всичко това цели достигане до по-
широка публика и създаване на смис-
лени бизнес възможности. Ще съз-
дадем по-силни връзки с по-младото 
поколение. Вярваме, че това е стратеги-
чески правилно от гледна точка на биз-
неса и стойността на марката“, обясни 
бранд директорът Никола Боари пред 
Файненшъл Таймс.

Той допълни, че тази цел му е била 
поставена от президента на компания-
та Джон Елкан.

„Ферари навлиза в модата като 
лайфстайл бранд, интегриран с основ-
ния бизнес. Искаме да се разрастваме 
контролирано“, каза още Боари.

Ферари в света 
на модата

Известната автомобилна марка 
представи първата си модна колекция

Сн.: БТА

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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К
ои са нашите съвременници, 
направили добро, спасили 
човек, проявили жестове на 
внимание към страдащите? В 
големия отбор на достойните 

има най-различни хора - спортисти, ле-
кари, архитекти, журналисти, свещени-
ци, политици, банкери, строители, сел-
ски труженици, пенсионери, войници 
и пожарникари, полицаи и планински 
спасители и много други.

Общото, което ги обединява, е, че са 
хора с големи и смели сърца, които не 
се страхуват да се раздават. С благодар-
ност към Община Смолян за съдействи-

ето, ще ви разкажем историята на един 
от достойните българи – родопчанинът 
Замфир Манчев - бай Манчо от Смолян.

Намираме го в скромната му къща на 

3-4 км над Смолян, в местността Бели-
те камъни. Вече 88-годишният странник 
живее от много години там, всеки ден 
върви пеша до града или до някой баир 

за поредния си извор.
Бай Манчо е родом от смолянското 

село Кокорово.

На 7 години щял да умре
бил тежко болен, ала баща му го завел 
на теке - молитвен дом - на най-висо-
кия връх в Родопите – Перелик. Пове-
рието било, че който преспи там в оп-
ределен ден през годината, оздравява. 
И аз оздравях, заявява бай Манчо. Рабо-
тил е две години към ВиК, в ТКЗС-то, по-
сле станал кантонер. Над 20 години бил 
шофьор, зареждал с хляб магазините в 
Смолян.

„Построих къща в града, но я оставих 
на децата. Градът не ме влече, тук съм 
си добре, по-близо до водата съм, за да 
правя моите си работи. Съпругата ми бе 
болна от сърце и се качихме тук на чист 
въздух. Като погледнеше от височина-
та, казваше: „Раят е бил накрая“, разказ-
ва просълзен бай Манчо. След смър-
тта на съпругата му той остава да живее 
сам, сред пчелите, в гората. „Съпругата 
ми Айше, която после се прекръсти на 
Албена, е гъркиня, родена е в ксантий-

Бай Минчо – родопският магьосник, 
който си говори с водата
XКогато отидох при река Йордан в Израел, водата ме позна и опръска лицето ми

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

https://www.emerald-apartments.net
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ското с. Исьорен, пет деца ми роди“, спо-
деля той.

„Нейното семейство се изселило зара-
ди глада, когато дошли германците там. 
Нямали къща, живяла във воденица-
та на баща си и се разболяла от ревма-
тизъм, удари я сърцето и 30 г. се мъчи“, 
тъжно разказва Манчо.

Здрав съм, 
коронарусът не ме хвана

само с очите закъсах, че докторите в 
Смолян оперираха и двете от перде, 
благодарен съм им, че не ме оставиха да 
ослепея. С пандемията Господ ни удари 
силен шамар, защото много грехове сме 
натрупали. Но Господ е милостив, ние 
сме му като деца. Той е дал вируса, той 
ще си го вземе, казва родопчанинът.

„Питат ме колко съм учил и като кажа, 
че имам трето отделение, се чудят на 
техниката ми. На инженер не се давам 
при водите“, обяснява самоукият ро-
допчанин специално за читателите на 
BG VOICE. Досега е извел над 300 чеш-
ми, построил е десетки мостове, един от 
които поддържа от 40 г., защото е напра-
вен от дървета и те гният.

Манчо обяснява, че още от дете, 
8-9-годишен, може да открива вода, то-
гава пасял овцете по поляните. „Втора 
майка имам, бяхме изпъдени, защото 
сме чужди

и от малък 
съм по кърищата.

Усещал как тялото го „дърпало“ на ня-
кои места, а след това там съселяни-

те му откривали вода. В началото имал 
дървени пръчки, а по-късно съселяните 
му направили хубави багети, от тръби, и 
с тях по-лесно откривал вода. Обясня-
ва, че буковите гори задържат водата, а 
боровите бързо я изпиват. Много леко-
вити извори е намерил, защото лесно 
се откривали. „В Турен е най-лековити-

ят извор, цери очите. Хора я карат да я 
продават за лекуване на очи“, обяснява 
Манчо.

Иманярите, когато разберат, че по-
правям стара чешма, идват с мен, уж да 
ми помагат. А те гледат дали няма заро-
вено имане там, някакви стари пари, но 
досега нищо не съм откривал, сподели 
Манчо.

На българите по чужбина

много им липсва 
и Родината, но и водата

На едни хора от Англия съм им правил 
специално курбан с наша вода. Водата е 
чувствителна, има своята памет, тя има 
усет. Като тръгнеш към нея, знае каква 
ти е целта. Вярно е, че водата от единия 
край на света си говори с водата от дру-
гия край. Когато отидох при река Йор-
дан в Израел, водата ме позна. Присед-
нах на колене отстрани до реката да се 
помоля, да благодаря, че ме допуска да 
я открия водата, да ми прости, да има 
мир по света. Водата в реката започ-
на да бълбочи, вдигна се сама нагоре и 
изпръска лицето ми. Виж аз откъде съм 
тръгнал, пътувал съм със самолет толко-
ва надалече, но и тази вода ме позна.

Бай Манчо дотогава не е знаел, че

река Йордан е „вървяла“ 
и наобратно

по няколко пъти в годината. На Господ 
на силата никой не може да устои – и во-
дата, и дърветата, и животните, и камъ-
ните. Не можах да стигна до изворите й 
заради военното положение в страната, 

казва родопчанинът.
Там ми казаха да се 

качим с вертолет и да 
намерим „майката“ на 
река Йордан, но няма-
ше къде да кацне вер-
толетът. Питаха ме ще 
може ли от въздуха да 
преценя. А то не може. 
Трябва да съм на зе-
мята, да видя какви са 
завоите, как тече, това 
става само отблизо, 
споделя още мъжът.

Манчо обяснява, че 
има и вода, която може 
да ни навреди – това е 
блатистата, застоялата 

вода. Там измират и корените, и дъждов-
ниците. За да не вреди, трябва да е чиста 
и в чисто да се държи. Особено децата и 
старите хора –

Те най-много 
се разболяват от водата

За тях трябва да е много чиста.

Водата има връзка и с Космоса. Кога-
то тръгне времето да се разваля, водата 
шуми – все едно вятър духа. И даже звук 
издава – предупреждава ни, че ще вали. 
Водата ни е връзката и с Космоса, и с Гос-
пода - всяка барчинка, всяка височинка 
говори с небето, тя ти казва всичко, но 
ние не можем да го разберем, категори-
чен е родопчанинът.

„Има бистра и пивка 
вода, жълта вода, черна и 
залежала – тежка вода, има 
и минерална вода. Но птич-
ките я познават най-добре. 
Може да има хиляди води, 
но те ще изберат и ще се 
къпят на определено мяс-
то. Гледал съм, наблюда-
вал съм с часове – гмуркат 
се пилетата, отърсват се, 
пийват си... и всеки ден има 
птички на едно и също мяс-
то. Това са води, които не 
пресъхват и в сушата текат 
по-малко. Как тези невин-
ни божи твари разбират кое е добро?

Още не знаем загадките 
на земята

Скрити са те от нас – коя вода какво 
говори и какво лекува. Всяка вода има 
тайни, но ние не можем да ги открием. 
Човешкото око има седем пердета и е 
ограничено виждането му. А животно-
то я усеща по дъха“, сподели родопча-
нинът.

Веднага чувствам, когато говоря с до-
бър или лош човек. По първата му ду-
мата личи, погледът е друг на добрия 
човек. Много зависи добротата от въз-

питанието и на майката, и на бащата. Не 
може само учителят да научи децата ни 
на обич и доброта, категоричен е той.

Децата в наше време трябва

да се учат на земеделие 
в училището

Земята ни храни и ни пои, тя няма 
да ни изостави. Земята не изгнива, ние 

трябва много да се грижим за нея, сигу-
рен е Манчо.

Където и да са отишли българите 
по света, родното място не се забра-
вя. Всички жалеят за България. Ти си на 
чужда земя... Може да си по-беден, по-
гладен, ама да си в родното място. Мно-
го българи напускат Родината, за да из-
хранват семейството си. Но и тук никой 
не е умрял от глад. Нашият народ е ра-
ботлив, не е мързелив. Сигурен съм, че 
всички знаят как да копаят, как да засаж-
дат. Майката земя ще ни нахрани, на нея 
трябва да разчитаме“, споделя още ро-
допският мъдрец.

Старецът изгражда сам 10-метров мост за хората

Река Йордан

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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FEDEX GROUND , 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60194, Търся шофьори 
за FedEx Ground. Round trips only.Много добро 
заплащане и отношение. 6302903092 №18709
CDL DRIVERS NEED, 
Цена US$ 84, Зипкод 60005, We are Chicago 
company and we are looking for experienced CDL 
team drivers for drop and hook-UPS.WE o� er 84 
cents per mile, 4000+ miles per week. For more 
information please call 773-865-1852. №18720
ТЪРСЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101, Търся Счетоводи-
тел за работа в малка компаниа за Метални Ор-
наменти намираща се в Addison IL 60101 Тел 630-
705-9300 №18721
ТЪРСЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101, Търся Счетоводи-
тел за работа в малка компаниа за Метални Ор-
наменти намираща се в Addison IL 60101 Тел 630-
705-9300 №18722
ШОФЬОР 0.75$ НА МИЛЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Търси шофьор 
за регионална работа-3000-мили на седми-
ца на 0.75$ на миля.Всеки уикенд вкъщи. Теле-
фон-8476306652 8476306652 №18723
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
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назна-
чим работник за поддръжка и почистване в сер-
виз. 6303509989 №18694
ТЪРСЯ SAFETY , 
Цена US$ 1,000.00, Зипкод 60406, Транспортна 
компания, Tърси да наеме 2ма офис служители: 
Safety- за предпочитане с опит в транспортния 
бизнес. Диспечер - задължително е да има опит 
като такъв. За повече информация моля обадете 
се на Руси - 708.243.9628 №18696

Chicago + suburbs

CLEANING LADY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean Cleaning 
Company tarsi da naeme Jena za pochistvane na 
kashti v raiona na Palatine IL. Kola, knijka I opit sa 
zadaljitelni. Za poveche informacia tarsete Petya 
na (773)600-0019. Blagodarim vi. 7736000019 
№18743

TARSQ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Търся жена за 
чистене на къщи на непълно работно време. 
7085431054 №18748

CLASS A CDL DRIVER!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Търся шофьор за 
камион Волво с награждение твърда заплата 
всяка седмица. Over the road. за повече инфор-
мация 7734954405. 7734954405 №18750

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 седмицата заплащане $18 на час. 7733258972 
№18734

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

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

ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProhelper Пред-
лага почасова работа за почистване на домо-
ве 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
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Транспортна ком-
пания търси DISPATCHER. Говорене на български 
& English е задължително. Изисква се общ опит 
за работа с компютър. Други езици са от голям 
плюс. Моля обадете се на 847 668 0373 №18705
TRUCK DIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Малка българска 
компания търси да назначи OTR шофьори с ми-
нимум 6 месеца опит. Опция вкъщи през уикен-
да. Заплащането е на миля, на процент от total 
gross или по договаряне от $1600 до $2200 в за-
висимост от Hazmat-Tanker Endorsement. Ками-
оните са Volvo 2016 , автоматик. +17088908676 
№18707

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

CDL DRIVERS ZA TEAM , 
Цена US$ , Зипкод 80, tursia sho  or CDL za ups 
dedicated 5500mili moje i bez opit 6304400902 
№18735
ТЪРСИМ DRIVER OWNERS, 
Цена US$ , Зипкод , Търсят се Driver Owners. 
10% диспач, първата седмица без %. Спициа-
лизираме в къси курсове с прибиране уикенда 
вкъщи. Изпращаме 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 препо-
ръчителен. За повече информация, моля звън-
нете на 773-656-8076. 17736568076 №18740
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 задължите-
лен. За повече 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

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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LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Transportna 
kompaniq tarsi da naeme sho  or s CDL class A za 
lokalen kurs ot Elk Grove Village do Rockford.Vsqka 
vecher v kashti. Nujen e opit minimum 2 godini. Ne 
se izpolzva ELD. Zaplashtane mejdu $1400 - $1600 
na sedmica. Za poveche informaciq telefon 312 - 
210 - 2049 №18679
CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Предлагам рабо-
та за шофьор CDL class A. Elk Grove Village до 
Rockford. От понеделник до петък. Всяка вечер 
в къщи. $1300 - $1600 на седмица. За повече ин-
формация телефон 773-941-2232. №18651
CDL A DRIVER , 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60194, Търся шофьор за 
дневно стеди до Минеаполис и обратно. Изис-
кване 1 год опит и doubles endorsement. Предла-
гам колегиално отношение и добро възнаграж-
дение 6302903092 №18583
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60638, Looking for Cdl-A 
Driver for steady raund trips - Chicago -Minnesota-
Wisconsin -Chicago. 3 Round Trips a Week ( 
3000 miles) - $1800 . For more info Call or Text 
7739837254 №18580
CDLA -A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl 
Drivers for Chicago- Minnesota- Chicago Runs ! 3 
Round trips a Week $2000 Pay! Volvo automatic 
Trucks! Call 7739837254 №18584
OTR DRYVAN CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Само за най опит-
ните с чисто досие водачи.Специално отноше-
ние и най-добро заплащане (до 72ц/миля или до 
35/ден).За диспечер с 20г опит в бизнеса.Каране 
както желаете! 7734128280 №18587
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Малка транспорт-
на фирма набира Оwner Operators. Aктивно 
authority от 3 години. Предлагаме Reefers and 
Dry Vans товари, 24/7 Dispatch! Заплащане всяка 
седмица. Коректо отношение! За повече инфор-
мация 847-852-0581 №18545
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспорт-
на компания предлага работа за CDL class A шо-
фьор $275 per day or 30% load rate.Midwest loads. 
Всеки уикенд в къщи. За повече информация се 
обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс 
от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили 
на седмица, за сингъл драйвър с опит , клас А, 
дабъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-877-
4745 №18359

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

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

COAST TO COAST
OWNER OPERATORS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Looking for owner 
operators.Company drivers with experience 
also available.We can provide a drivers for your 
units.Great packages for contractors.Personal 
24/7 dispatch. Fuel discounts ,direct deposit...
New trailers are available for lease.Call or email at 
in  nitytrans.inc@gmail.com 7738990137 №18704

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, почистване на 
къщи тел.224-415-2174 №18573
OWNER OPRATOR NEED , 
Цена US$ 16,000.00, Зипкод 60008, CDL Drivers for 
FL GA AL AR LA MS SC NC and all Midwest wanted. 
Home every weekend. Dispatch 24/7. Great regular 
pay, 10% dipath Great working environment! 
Contact SONYA 941 586 9386 OR IVAN 941 5869386 
№18582
CDL CLASA DRVAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, С опит и чист 
рекорд.Специално отношение.За кон-
трактор/диспечер 20год в бизнеса.Старт 
Веднага!Каране,пари и почивка-по договаряне. 
7734128280 №18588

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

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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
GLEDANE NA DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v 
doma si,namiram se v Ho� man estate Za poveche 
informaciq na tel 224 659 1156 2246591156 
№18753
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
ТАВАНСКИ ЕТАЖ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем 
самостоятелен тавански етаж от къща във Фран-
клин Парк. Включва спалня, кухня с трапезария, 
баня с тоалетна и просторна тераса. 7733223640 
№18746
ТАВАН ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем 
таван от къща. 7733223640 №18747
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60025, Стая под наем - 
Glenview-500 $, всичко вкочючено 8476300290 
№18749

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 550, Давам обзаведена стая 
под наем /за жена/ в апартамент в Arlington 
Heights,IL.Месечен наем $550.Телефон за връз-
ка: 630-352-1943 №18729
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 300.00, Зипкод 60630, Давам чиста и 
уютна стая под наем на Лоранс и Пуласки. Цена 
300 долара. За повече информация моля звън-
нете на телефон 773-240-6358 №18701
APARTMENT FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60076, 3 bedroom 
apartment for Rent in Skokie.2nd � oor in 2 � at 
home. Very good location; street parking; separate 
utilities; free laundry. Call Galina 7733441468 
№18706

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

ПОД НАЕМ CТAЯ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. Да-
вам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaр-
тaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, 
електричество, internet, gas, пералня и cyшил-
ня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. 
Цeнa $450. За OTR шофьори цeнa $380. Oт JUNE 
1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-222-3412 №18692
ТАВАН ОТ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем 
таван от къща. 7733223640 №18685
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. Да-
вам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaр-
тaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, 
електричество, internet, gas, пералня и cyшилня) 
Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa 
$450. За OTR шофьори цeнa $380. Oт October 1. 
Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-222-3412 №18681
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 590.00, Зипкод 60164, Давам стая 
под наем в Шилер Парк в нов напълно об-
заведен апартамент с просторна тераса на 
югоизток,близо до летище O’HARE и HIGHWAY 
I-294, В цената е включено всичко-ЦЕНТРАЛНО 
ОХЛАЖДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА, ТОК, ИНТЕР-
НЕТ И КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ. Тел: 773-941-2367 
Димитър Цена: 590$ №18710
2BD,1B, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, 2 Bedroom 
apartamen v Schiller Park,svoboden v momenta,za 
poveche info pozvanete na 7082895771 №18711
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, ROOM FOR RENT 
$350/pm ALL INCLUDE PRIVATE ENTRANCE X 2 
ROOMS NO SMOKING WOOMEN ONLY CALL CHRIS 
17738170102 or FRANCES 17738148338 №18712
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод #550, Давам стая под наем /
за жена/ в апартамент в Arlington Heights,IL. Ме-
сечен наем $550.Телефон за връзка 6303521943 
№18724
FOR RENT, 
Цена US$ 1,550.00, Зипкод 60007, Completely 
renovated 2bdr,1.1 bth apartment for RENT 
in downtown Elk Grove Village.New kitchen, 
bathrooms, � ooring, can lights, freshly painted. 
Large balcony overlooking park grounds and 
pool. Monthly rent includes heat,cooking 
gas,water,garbage,parking.For more info call 773 
996 8900 №18549
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем за 
непушач 7739344547 №18558

ИМОТИ 
Продавам

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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите 
домашни филми като ги презапишете на DVD 
преди касетите да станат неизползваеми. Пре-
запис от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-
456-1366 №18732

НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на нега-
тивни филми в дигитални снимки, JPEG формат. 
Запазете вашите стари ленти като ги направите 
дигитални снимки преди на станат неизползва-
еми. 630-456-1366 №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 отлич-
ни резултати.бързо и евтино. Speak russian and 
english. телефон:(773)807-2422.Илия №18612
ИМИГРАЦИОННИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Помощ за имигра-
ционни документи и преводи. 18 години опит. 
Станчо тел. 708 415 0590 №18564
ПРЕВОДИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Превод в съда и 
имиграционна служба в центъра на града. 15 го-
дини опит Ганчо 708 307 5522 №18565
ПОМОЩ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Помощ при пода-
ване на документи за осигуряване за безрабо-
тица.петстотин на седмица до септември. Georgi 
7083075522 №18566

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ ЖЕНА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, за сериозна връзка!Аз 
съм мъж на 52 от Чикаго, моля пишете на: аleko_
todorov@abv.bg 0 №18751
ТЪРСЯ ГАРАЖ ПАРКИНГ, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Здравейте налага ми се 
да пътувам до България август месец и поради 
тази причина си търся някъде да оставя кола-
та си гараж или паркинг за 5-6месеца.Някой ако 
има нещо на идея ще се радвам много ако ми по-
могне. 2244788115 №18752
ЖЕНА СЪС СТАТУТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60601, Търся жена със ста-
тут +359895667213 №18441

ПРОДАВАМ 

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

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

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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Р
азказите за несметни богат-
ства, заровени от царе, сме-
ли войводи, дори и римски 
императори по българските 
земи, не спират да вълнуват 

открай време. Заради легендите за тях 
и до ден-днешен иманяри атакуват не-
достъпни пещери и копаят под високи 
скали с надежда да открият богатството 
на прадедите ни.

Един от митовете, който се разпрос-
транява сред онези, които се интересу-
ват, е за съкровището на Иван Шишман. 
Знае се, че българският цар не е дал 
нито едно голямо сражение на тур-
ските войски, макар впоследствие да 
е бил пленен. Къде обаче е съкрови-
щето на превзетата му държава, исто-
рията не казва нищо. Някои историци 
твърдят, че по онова време страната 
ни е била в голям упадък и е възмож-
но Иван Шишман да не е имал никакви 
богатства. От друга страна, колкото и да 
е беден един царски двор, в него все е 
имало ценни предмети и накити, пре-
давани по наследство. Има изследова-
тели, които предполагат, че турците са 
взели всичко ценно от Иван Шишман.

Съществува версия, според която 
цялата хазна на Шишмановия царски 
двор била откарана с волски каруци до 
Черепишките скали. Там, в една от пе-
щерите, било скрито съкровището на 
последния български цар. След като ук-
рили ценностите, царските хора затру-
пали входа на пещерата с големи камъ-
ни и скални отломъци, пише „Монитор“. 
После всички те загинали в различни 
битки и тайната останала скрита.

Друга легенда разказва за съкрови-
ще

заровено 
край Симеоновград

Там са руините на римската крепост 
Костанция, близо до възвишението Хи-
сар. Останали са зидове, дебели по 2-3 
метра. Преди години, когато тук запо-
чнали разкопки, били открити подзем-
ни тунели, които опасвали крепостта 
като лабиринт. Според познавачи тук 
отсядали последните римски импера-

тори. В тайните подземия те криели бо-
гатствата си, заграбени от различни на-
роди. Под ударите на варварите обаче 
крепостта не устояла и паднала. Римля-
ните се изтеглили, много от тях били из-
бити. Съкровищата обаче останали под 
крепостта.

Подобни легенди се разказват за раз-
лични съкровища, заровени от римля-
ните край днешния Тополовград. Спо-
ред преданията едни от богатствата 

били скрити на самия връх Вишеград, 
други - под стените на древната кре-
пост Палеокастро, на около 2 км запад-
но от града.

Въображението разпалват и много 
разкази за иманета на Индже войвода, 
хайдут Велко, Вълчан войвода, Сирма 
войвода и др. А също и с Осман паша, 
който скрил огромно количество цен-
ности край Плевен, когато се предал на 
руската армия.

Издирват се: Неоткритите 
съкровища по българските земи

XЗаровени богатства на царе, войводи и императори палят въображението

http://bg-voice.com/
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Издирват се: Неоткритите 
съкровища по българските земи

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
Равенството в партньорски-
те взаимоотношения ще ви 
осигури по-следващи успеш-
ни финансови ходове. Взаим-
но защитените интереси са 

гаранция за продуктивността на усилията ви 
и добра основа за вашия душевен мир. Ще ви 
връхлетят романтични емоции. Ще усетите сил-
но привличане към специална за вас личност и 
ще търсите близостта й. Бъдете по-смели, ини-
циативата трябва да бъде ваша. Някои от вас ще 
направят печеливши инвестиции с недвижими 
имоти, ще имате и допълнителни финанси.

РАК
Професионалните ви ангажи-
менти ще вземат преднина и 
личните взаимоотношения и 
вълнения ще останат назад. С 
нови предложения ще започ-

не работната седмица за вас. Имате сили и енер-
гия да приемете предизвикателствата и ще ос-
тавате доволни от себе си. Семейството няма да 
остане разочаровано, напротив, ще ви подкре-
пи. Съдбата ще стане по-щедра към вас, пред-
вид загубите, които понесохте. Разумното ви 
отношение към случващото се ще ви направи 
по-мъдри за нестандартни решения.

ВЕЗНИ
Ще дадете приоритет на нови 
хрумвания и ще наложите про-
мени, чрез които ще ускори-
те издигането си нагоре, ос-
тавайки по-трудно достъпни 

за околните. Не е препоръчително да загубите 
връзката си с хората и най-вече с онези, които са 
ви подкрепяли и вярвали. Пазете се от подобни 
изкушения, защото пътят назад е непредсказу-
ем и няма да е във ваш интерес. От друга страна, 
ясно е, че не мислите да се наказвате заради не-
чия неинформираност или нежелание за възпри-
емане на идеите ви.

КОЗИРОГ
Практично ще следвате логи-
ката на събитията и ще при-
веждате в действие плано-
вете си. С постигнатото ще 
се доближите до очаквания-

та си, но ще трябва да продължите до оконча-
телното им приключване. Не отказвайте под-
крепата си и вие на онези, които се нуждаят от 
помощта ви. Запазете любовта си свежа, като я 
разнообразите с внимание и приятни изнена-
ди. Това, което за едни е добро, за други няма 
такава стойност. Но има непреходни и стой-
ностни неща, които са общовалидни за всички.

ТЕЛЕЦ
Мнението на специалисти 
във финансовата област ще 
ви бъде от полза, ще ви спес-
ти главоболия и пари. Не 
влизайте в съдружия, ако не 

сте убедени в разумността им. Някои от вас 
ще насочат поглед към занимания, привлича-
щи ги с и перспективи за развитие. Уменията 
ви са неограничени, но ще бъдете принудени 
да се съобразявате с фактори от различен ха-
рактер. Ако включите в екипа си хора с добри 
финансови възможности, намеренията ви ще 
станат реални.

ЛЪВ
Придобивки от всякакъв ха-
рактер ще ви върнат увере-
ността и ще ви насърчат към 
приятни занимания. Нужда-
ете се от повече ведрина, ус-

мивки и развлечения. Любовта ви прави слън-
чеви и ви извисява. Така вие истински ще се 
отдавате на творческите си стремления. В таки-
ва мигове се раждат гениалните идеи и прогре-
сивните решения се вземат. Човеколюбието ви 
ще бъде възнаградено многократно. Само тряб-
ва да насочите в правилната посока стихията си 
от добри и благородни пориви.

СКОРПИОН
Особено важно е да можете 
да дадете простор на вдъхно-
вението и виждането си за не-
щата и като поддържате сил-
на вярата си, да продължите 

напред. Показали сте дотук, че умеете да се гри-
жите за себе си, като поддържате духа си и не се 
терзаете за дреболии, направете го и сега. Аб-
страхирайте се от дразнители и други нежела-
ни присъствия и емоции. Запретнете ръкави и 
покажете това, на което сте способни. Ще се на-
ложи отново да преразгледате някои свои ре-
шения.

ВОДОЛЕЙ
Не губете поглед върху случ-
ващото се и бъдете еднакво 
обективни както към своите 
грешки, така и към чуждите. 
Възможно е да останете неу-

довлетворени от себе си и от свършеното, но ще 
продължите с усилията си. След усилията ви на-
последък парите няма да закъснеят. Постепенно 
възстановявате обичайния си ритъм на живот. 
Без излишни усилия получавате това, което ис-
кате. Добри новини и съвместни ангажименти, 
свързани с близките ви, правят дните ви още по-
хубави.

БЛИЗНАЦИ
Радостни новини ще стигнат 
до вас в момент, когато сил-
но се нуждаете от подкрепа, 
и това ще засили вярата ви 
в добрите сили. Влиятелни 

хора ще ви окажат съдействие и ще толерират 
изявите ви в професионалната и културна сфе-
ра. Запазете доброто си отношение към всич-
ки. Така ще помогнете на себе си, защото ще 
съхраните енергията си за по-важни неща, без 
да се хабите за дреболии. Щастие ще срещнете 
там, където най-малко го очаквате, но трябва 
да го откриете.

ДЕВА
Освободете се от всичко, кое-
то ви ограничава, и се отдай-
те на желанието си да бъдете 
полезни на другите. Парите 
сами ще идват при вас, защо-

то сте носители на хармония и цените истината. 
А готовността ви за саможертва ще ви осигури 
удовлетворение и постижимост на идеите ви. 
Това не са празни приказки, а истини, до кои-
то предстои да стигнете. Вие вече сте тръгнали 
по пътя и няма връщане назад. От добрата ви 
организация ще зависят успехите ви през след-
ващите дни.

СТРЕЛЕЦ
Съобразявайки ги с новите 
условия, в които се налага да 
работите, творите и живее-
те, ще постигнете и мечтани-
те привилегии. Намеренията 

ви са осъществими. Става дума за виждания, 
които до момента ви спират и ограничават из-
явите ви. Ново запознанство ще ви обогати и 
може би ще ви накара да промените някои от 
възгледите си. Намеренията ви, колкото и без-
користни да са, може да предизвикат нежела-
ни последици. Бъдете внимателни, когато пра-
вите добро.

РИБИ
Периодът ви предлага завид-
ни възможности, които вни-
мателно ще трябва да об-
мислите и да използвате по 
най-подходящия начин. Не 

действайте прибързано, дори да ви се струва, 
че събитията изпреварват действията ви. Ако 
имате нужда от съвет, се допитайте до човек от 
обкръжението ви, чието мнение цените. Не под-
ценявайте и собствените си възгледи. Делата, с 
които се заемате, ви носят необходимото удо-
влетворение и ви помагат да си починете и да 
се разтоварите.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Бутер тестото се разделя на пла-
стове с размера на тавата, в която 
ще се пече. Пластовете се посип-

ват с брашно, напръскват се с вода, на-
бождат се на места с вилица и се пекат 
във фурната при 180 градуса. Когато 
се надигнат и придобият златист цвят, 
се изваждат от фурната. Още докато са 
топли, се преместват в друга тава.

Яйцата се разбиват със захарта и 
брашното. Заливат се с прясното мля-
ко, разбъркват се и се загряват на кот-
лона при постоянно бъркане, докато 
сместа се сгъсти. Полученият крем се 

снема от огъня. Когато изстине напъл-
но, към него се добавят сметаната и ва-
нилията и всичко се разбърква.

Пластовете тесто се мажат с крема и 
се редят един върху друг в поднос за 
торта. Най-отгоре крем питата трябва 
да завърши с крем. С него тя се намаз-
ва и отстрани. Поръсва се обилно със 
смлени орехови ядки.

Лукът се нарязва на полумесеци, а 
морковите - на тънки ивички. За-
душават се до омекване в олиото 

за около 5 мин. и се подправят със сол 
и черен пипер.

Пилешките гърди се измиват и наряз-
ват на парчета. Добавят се към задуше-
ните лук и моркови и се запържват за 
няколко минути от всички страни.

Добавя се доматеното пюре и ситно 
нарязаните печени и белени червени 
чушки. Задушаването продължава още 
15 мин. до извиране на доматения сос и 
пълната готовност на пилешкото месо.

Пилето по селски се сервира с насит-
нен магданоз.

Домашна 
крем пита с 
ванилов крем

Пилешки 
гърди  
по селски  
в тиган

Продукти
За 2 порции
» 300 г пилешки гърди
» 1 глава лук
» 2 моркова
» 2 печени чушки
» 100 мл доматено пюре
» 3 с.л. олио
» черен пипер
» сол
» 1 стрък пресен магданоз

Продукти
За 12 порции
» 400 г бутер тесто
» 1 ч.ч. захар
» 2 яйца
» 2 с.л. брашно
» 2 ч.ч. прясно мляко
» 250 мл сметана
» 4 опаковки ванилия
» 100 г орехи

смлени орехови ядки.смлени орехови ядки.смлени орехови ядки.смлени орехови ядки.

Да ви е сладко!  

https://www.serdikabg.com
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Поли Генова изненада фенове-
те си. Русокосата певица раз-
кри, че се е омъжила за своя 

приятел Джоузеф Шардън. Звездата 
постна снимка в Instagram, на която 
се вижда, че двамата влюбени пози-
рат пред автомобил. Джоузеф носи 
Поли на ръце и двамата се целуват. 
На колата се вижда надписа „Току-
що омъжени“.

Интересен факт е, че двамата са 
облечени спортно. Той е с дънки и 
тениска, а тя с дънков гащеризон, 
което още повече заинтригува по-
следователите й и ги накара да се 
замислят дали това не е някоя сце-
на от нов проект на изпълнителката.

Поли и холандецът Джоузеф се 
запознават през 2016 г. Имат син 
Даниел, който се роди през април 
2019 г.

„Много щастие и попътен вятър“, 
написа Вики Терзийска от „Мастило“.

54-годишната актриса публикува снимка 
по бански в Instagram и веднага събра 
много харесвания и предизвика фурор. 

Снимана е в профил, вижда се, че се е излегнала 
на плажа, косата й се вее от вятъра и тя прилича 
на истинска русалка.

Звездата е с шарен бански и отново си проли-
чава, че е в перфектна форма.

Скоро Хали разкри, че е много влюбена и на-
сърчи хората да не се отказват от любовта. В мо-
мента красавицата има връзка с музиканта Ван 
Хънт.

Актрисата беше постнала снимка, на която два-
мата са се прегърнали и се целуват. Тогава фено-
вете я зарадваха с интересни коментари.

„Любовта побеждава“, написа почитател, а звез-
дата отвръща: „Наистина вярвам в това и няма да 
спра да се боря за любовта“.

Хали Бери се бори за любовта 
си като русалка на плажа

Майкъл Дъглас бил объркан 
за дядо на дъщеря си

Поли Генова се омъжи тайно 
за бащата на детето си

Майкъл Дъглас призна, че е 
бил объркан с дядо на дъ-
щеря си. Все пак 76-годиш-

ният холивудски актьор заяви, че нe 
го приема лично. Случката се рази-
грала по време на тържеството за 
завършването на гимназията на дъ-
щеря му Карис.

Двукратният носител на награ-
да „Оскар“ разказа: „Карис имаше 
прекрасно виртуално дипломира-
не. Не можехме да влезем в залата с 
нея заради пандемията. На излиза-
не от гимназията другите родители 
ми казаха: О, поздравления! Сигур-
но много се гордеете с внучката си.“

Въпреки че объркването го изне-
надало неприятно, съпругът на Кат-
рин Зита Джоунс не изпитва лоши 
чувства. „Гледам да не го приемам 
лично. Те просто се опитаха да бъ-
дат любезни“, казва той.

Дженифър Лопес се мести 
при Бен Афлек в Ел Ей
Джей Ло планира да се прене-

се в Ел Ей, за да бъде близо до 
любимия си Бен Афлек. Сега 

звездата живее в Маями, но е запо-
чнала да търси училища в Лос Ан-
джелис за 13-годишните си близна-
ци Ема и Макс, които има от третия 
си съпруг Марк Антъни.

Джей е развълнувана за новото 
начало с Бен. Те ще бъдат в своя дом 
в Ел Ей скоро. Тя ще бъде между Ел 
Ей и Хемптънс това лято, но домът 
й ще е в Ел Ей. Вече търси училища 
за децата си за есента“, коментира 
неин близък.

Двамата се събраха преди ня-
колко месеца. Певицата и актьор-
ът бяха заедно от 2002-а до 2004 г., 

като дори бяха сгодени, но така и не 
вдигнаха сватба.

Двамата вече обсъждали да се за-

домят и приятелите им няма да се 
учудят, ако скоро Лопес и Афлек се 
сгодят.

Рики Мартин иска семействата като неговото 
да бъдат приемани за нормални. Певецът е 
женен за художника Джван Йосеф от 2017 г., 

като двамата имат 4 деца - близнаците, които са 
на 12 г., дъщеря на 2 г. и син на година и половина. 
Рики смята, че семейство с двама бащи не трябва 
да бъде табу.

„Искам семействата като моето да бъдат нор-
мализирани. Знам, че е много интересно за много 
хора, които ми казват: „Благодаря ти, Рики, че по-
стна тази снимка на теб, съпруга си и децата си“, 
обясни той.

В края на миналата година музикантът призна, 
че не е сигурен дали това е достатъчно голямо се-
мейство. В бъдеще звездите може да разширят 
семейството си.

Рики Мартин: Семейство с двама 
бащи не трябва да бъде табу
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Принцесите Юджини и Беатрис 
се карали заради братовчед 
си Хари и съпругата му Ме-

ган. Юджини и нейният съпруг Джак 
Бруксбанк направили забележка, 
защото Беатрис обявила, че е бре-
менна в деня на третата годишнина 
от сватбата на Меган и Хари. Юджи-
ни смятала, че кралското семейство 
трябва да реши проблемите си с 
херцозите на Съсекс.

Юджини все още е изключително 
близка с Меган и с Джак смятат, че 
е нечестно да „грабнеш заглавията“ 
в този ден“.

Интересното е, че Меган и Хари 
са обявили, че очакват първото си 
бебе именно в деня на сватбата на 
Юджини и Джак - през октомври 
2018 г. Но принцесата е простила на 
братовчед си и смята, че Беатрис е 
постъпила грешно, като е открадна-
ла вниманието.

След дълъг период на онлайн протести 
шведската активистка Грета Тунберг се вър-
на пред сградата на шведския парламент 

вече за присъствен протест с искания за дейст-
вия за ограничаване на климатичните промени.

Заедно с шепа други протестиращи Тунберг, из-
дигайки известния си транспарант с надпис „Учи-
лищна стачка за климата“ и носейки маска с лого-
то на движението „Петъци за бъдещето“, се върна 
на мястото, откъдето започнаха протестите й, по-
казват снимки, качени от нея в Instagram и Twitter.

Тунберг започна протестните си акции пред 
сградата на шведския парламент през август 2018 
г., призовавайки политиците да засилят борбата 
срещу климатичните промени.

Грета Тунберг отново на протест 
пред шведския парламент

Ким Кардашян се 
радва на връзката 
на Кание с Ирина 
Шейк

Юджини и Беатрис се карат 
заради Хари и Меган

Кание Уест и Ирина Шейк са заедно от няколко 
месеца. Рапърът явно бързо е продължил на-
пред, след като през януари тази година стана 

ясно, че двамата с Ким Кардашян се разделят.
„Кание и Ирина се срещат, прекарват време заед-

но и се опознават. Те се виждат тихомълком от ня-
колко месеца“, потвърждава техен близък.

Звездите са били във Франция, за да отпразнуват 
рождения ден на Уест, който беше на 8 юни. Двама-
та се познават отдавна - Шейк участва във видеото 
към песента „Power“ на рапъра през 2010 г.

Изглежда, бившата на Кание, Ким Кардашян, не се 
трогва от новата му връзка. Риалити звездата зна-
ела какво се случва между бившия й съпруг и мане-
кенката, но не обръщала внимание на това.

Spice Girls като Спасители  
на плажа
Виктория Бекъм изненада 

феновете със стара сним-
ка на Spice Girls. Дизайнер-

ката и певица публикува снимка в 
Instagram, на която петте момиче-
та позират на плажа и са по черве-
ни бански костюми, каквито носе-
ха героините в сериала „Спасители 
на плажа“.

Поводът за тази публикация e 
бил Световният ден на океана, кой-
то се отбелязва на 8 юни.

Скоро стана ясно, че Виктория 
се притеснявала, че връзката меж-
ду сина й Бруклин и актрисата Ни-
кола Пелц няма да бъде продъл-
жителна. Двамата се сгодиха през 
юли 2020 г., но сега нещата били 
напрегнати.

Пош Спайс искала младата двой-
ка да намали броя снимки, които 
качва в социалната мрежа, особе-

но тези, на които Бруклин и Нико-
ла се прегръщат и целуват, защото 
било прекалено грозно.

Скоро стана ясно, че актрисата Троян Бели-
сарио е станала майка за втори път и е да-
рила съпруга си Патрик Адамс с момиче, 

което носи името Елиът Ровена Адамс.
„Започнах да махам колана си... Много ме боли, 

но в същото време си казвам, че не мога да остана 
повече в тази позиция“, разказва тя.

Патрик пък обяснява, че карал към болницата, 
но актрисата крещяла и застанала на колене. Ак-
тьорът спрял до едно момче и му поискал помощ. 
После свалил панталоните на жена си и тогава ви-
дял главичката на бебето.

„Нямаше място за паника. Просто трябва да се 
справиш с тази ситуация“, коментира още Адамс.

Елиът се е родила на 15-и май. Звездите имат 
още една дъщеря - Аурора. Тя се роди през ок-
томври 2018 г.

Троян Белисарио  
е родила в автомобила си
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Т
ой е един от най-известните 
хотели в Квебек и привлича не 
само туристи, решили да отсед-
нат в него, но и други, дошли, 
за да... го разгледат като музей. 

Защото луксозният хотел „Auberge Saint 
Antoine“ в канадската провинция е по 
известен като „хотел музей“. Това е така 
заради множеството исторически арте-
факти, намерени при изграждането на 
сградата, които към момента са изложе-
ни на видни места из хотела.

„Auberge Saint Antoine“ е бутиков хо-
тел, който е и един своеобразен

прозорец към 
миналото

на Квебек, разказва peikа.bg. Канада е 
била дълго време френска и английска 
колония. Това е продължило до 1867 г., 
когато е основана сегашната държава. А 
на мястото, където е разположен хоте-

лът, са открити множество археологиче-
ски находки, връщащи посетителите на-
зад към военното минало на Квебек.

Много от намерените артефакти при 
изграждането на хотел „Auberge Saint 
Antoine“ датират от далечната 1600 г. 

Сред изложените експонати има и гюле, 
забито в дърво, навярно през далечната 
1763 г., когато е краят на Седемгодишна-
та война.

Самият хотел се състои от три сгради, 
всяка от които с различен стил архитек-
тура от XVIII и XIX в.

„Auberge Saint Antoine“ се намира в 
старото пристанище на Квебек, което го 
превръща в неразделна част от военно-
то минало на Квебек, когато се е използ-
вал като пристан.

Хотелът разполага с 95 стаи, всяка от 
които е с уникален исторически дизайн, 
а цените на стаите варират между 139 и 

1000 долара. Той разполага със собствена

кинозала с 90 места
и зала за бизнес срещи и фитнес са-
лон, отново напомнящ като архитекту-
ра за XVIII-XIX в. Невероятен ресторант 
„Panache“, който има невероятна гледка 
към реката.

„Auberge Saint Antoine“ е в непосред-
ствена близост до музея на цивилизаци-
ята, които си заслужава да посетите.

Най-добре е да посетите Квебек през 
лятото, тъй като температурите през зи-
мата могат да стигнат и до минус 35 гра-
дуса по Целзий. 

По време на престоя си в Квебек ви 
препоръчваме да посетите забележи-
телния замък Фронтенак. Прекрасен на-
чин да се насладите на Квебек е разход-
ка с лодка по река Сейнт Лорънс.

XТук може да дойдете като в музей и  
да научите много за историята на Канада

Лукс и история:  
Най-известният 
хотел на Квебек

Сн.: Auberge Saint Antoine и Flickr

CrossExpress
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