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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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Почти всеки път около избори – бъл-
гарски или американски, обичам да 
припомням, че демокрацията работи 
само когато всички участваме в проце-
са. Иначе просто не се получава.

Най-елементарното е да гласуваме. 
Нагледен пример: омразната на повече-
то хора ДПС има един сравнително по-
стоянен брой гласуващи за тях хора. Ка-
къв процент от депутатите ще получат 
те обаче, зависи от това колко общо от 
нас са гласували – колкото повече оти-
дем до урните в изборния ден, толкова 
по-нисък процент за ДПС от общите гла-
сове и съответно от депутатите.

Но гласуването е само най-малко-
то усилие, което може да направим, за 
да участваме в демократичния процес. 
Да дариш на партия или кандидат, кои-
то подкрепяш, да бъдеш доброволец 
в кампания, да говориш и убеждаваш 
приятели, да помагаш в организирането 
на изборния процес и още много, много 
други неща правят така, че машината на 
демокрацията да се движи напред.

Не знам дали защото сме по-далеч от 
България, но българите в САЩ от годи-
ни изглеждаме все по-неангажирани в 
този процес. За сравнение на миналите 
избори, при равен брой секции (35) във 
Великобритания са гласували над 30 000 
души (около 1/5 от всички зад граница), 
а в САЩ – под 11 000 и това е рекорд.

Сега има решение на ЦИК за отваря-
нето на 58 секции на територията на 
САЩ след дълга и упорита работа на де-
сетки доброволци по събиране на под-
писи и организация, но е много вероят-
но доста от тях да не отварят на 11 юли. 
Причината – няма кой да организира на-
емането на помещения и кой да работи 

в секционните избирателни комисии. 
Да, трудът не е добре заплатен и е до-
садно, българската бюрокрация е тежка 
и тромава, а сега с машинното гласува-
не вероятно ще има още проблеми. Но 
това е част от процеса.

Докато в Лондон на миналите избори 
хора пътуваха до Оксфорд (час и поло-
вина с кола), чакаха при много затегна-
ти COVID-мерки с часове на опашка и 
влязоха в сблъсък с местната полиция в 
опит да дадат своя глас (стотици не ус-
пяха), то в Чикаго видяхме много хора, 
които се отказваха да гласуват, защото 
не искаха да чакат 10-15 минути – ор-
ганизацията навсякъде беше отлична и 
гласуването минаваше бързо.

Изборите на 11 юли са едни от най-ва-
жните за последните 20 години. И този 
път избор има – (почти) всеки може да 
намери кандидат или партия, които да 
подкрепи. Престъпното срастване на 
мафия и държава започва да се пропу-
ква. От нас зависи дали ще се счупи, или 
задкулисните играчи ще успеят някак си 
да го залепят.

Демокрацията действа – виждали сме 
го в САЩ. Тя задава правила и права, но 
и вменява задължения. Тя работи само 
когато всички участваме в нея. Иначе 
се получават изкривявания и дефекти в 
системата (като ДПС).

Все още има време да се включите в 
процеса – като гласувате, а още по-до-
бре, ако участвате в комисия в града, къ-
дето живеете.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Защо българите в САЩ  
не участват активно в изборите

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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О
коло 20 дни преди предс-
рочните парламентарни 
избори в България победи-
телят в тях не е ясен. Това 
сочат данните на различ-

ни социологически агенции в страната. 
Мнозинството от тях дават минимална 
разлика между досегашните управлява-
щи от ГЕРБ и „Има такъв народ“ на Слави 
Трифонов. Дали тенденцията ще се запа-
зи и в следващите две седмици и поло-
вина, предстои да се разбере.

Последните социологически резулта-
ти бяха обявени от „Тренд“ във вторник. 
Те потвърждават и останалите проучва-
ния и прогнозират 1,5% разлика между 
двете водещи формации – ГЕРБ - 21.7% и 
партията на Слави Трифонов – 20.2%.

На трето място засега твърдо остава 
БСП с 16.1%.

С близки резултатите са четвъртият 
и петият – „Демократична България“ и 
ДПС, които имат съответно 11.2 и 10.9% 
подкрепа.

В края на миналата седмица социоло-
зите от „Галъп“ оповестиха проучване, 
според което „Има такъв народ“ и ГЕРБ-
СДС са с

изцяло изравнени позиции
за изборите. Според данните партията 
на Слави Трифонов би получила 21.2%, 
ако изборите са днес, а формацията на 
Борисов – 21%. БСП са трети с 15,9 на сто, 
следвани от „Демократична България“ - 
12,1%, ДПС – 11,9, и „Изправи се! Мутри, 
вън!“ – 5,8%.

Няколко дни преди „Галъп“ със своя 
прогноза излязоха и социолозите от 
„Медиана“. Данните от тяхното проуч-
ване също дадоха близки резултати на 
двете водещи партии, но с превес от 3% 
за „Има такъв народ“ (ИТН – 24%, ГЕРБ – 
21,4%).

„Избирателите на „Има такъв народ“ 
са най-неустойчивата и мобилна маса от 

избиратели въобще. Една трета от тях са 
млади хора до 30 години, близо 60% пла-
нират да ходят на море. Трудно е да се 
прогнозира доколко Слави Трифонов ще 
успее да ги привлече пред урните през 
юли и дали няма да предпочетат нещо 
по-приятно“, коментират от агенцията.

В същото време, въпреки летния се-
зон, се очаква дори засилена избирател-

на активност.
Според изследването на „Медиана“ 

ГЕРБ и БСП (21,3%) са с почти изравнени 
позиции и е възможно досегашните уп-
равляващи да изпаднат на трета пози-
ция.

ДПС – 11,2%, „Демократична Бълга-
рия“ – 7,2%, „Изправи се! Мутри вън!“ – 
6,9%, „Българските патриоти“ – 5,1%.

Социолозите: Дни преди изборите 
победителят не е ясен
XПовечето агенции дават почти равен резултат между ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“

http://imgtrucking.com
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Е
дна от основните интриги око-
ло предсрочните избори е 
колко партии ще има в новия 
парламент. Повечето от соци-
ологическите агенции прогно-

зират, че техният брой ще е шест – освен 
ГЕРБ и „Има такъв народ“, това са БСП, 
„Демократична България“, ДПС и „Изпра-
ви се! Мутри вън!“.

Няколко партии са на ръба от 4-про-
центната бариера за влизане в Народно-
то събрание и това прави крайният ре-
зултат неясен.

Според агенция „Тренд“ патриотич-
ната коалиция на ВМРО, НФСБ и „Воля“ 
- „Български патриоти“ - има 3.9% под-
крепа. „Възраждане“ събира 2.3%, а за 
партията на Васил Божков „Българско 
лято“ декларират, че ще гласуват 1.9%.

От „Галъп“ прогнозират, че

формацията 
на хазартния бос

ще получи повече – 2,4 на сто. Резулта-
тът за „Българските патриоти“ според 
формацията би бил – 3,5%, а за „Възраж-
дане“ – 2,7%.

Социолозите от „Медиана“ са един-

ствените засега, чиито резултати сочат 
в новия парламент ще влязат 7 партии. 
Според техните прогнози „Български па-
триоти“ ще получат 5,1% подкрепа и ще 
са сигурен участник в новото Народно 
събрание.

Според „Галъп“ интригите на пред-
стоящите избори са няколко. Освен 
това кой ще е победител и колко пар-

тии ще има в парламента, интерес буди 
и въпросът дали протестните партии 
ще имат мнозинство срещу ГЕРБ, БСП 
и ДПС. За момента не, но приближават 
към тази възможност, посочва „Галъп“.

Друга интрига е какви са шансовете 
на „Демократична България“ за по-чел-
ни места – там се забелязва укрепване 
на резултата в последните месеци.

XНяколко интриги се оформят около гласуването на 11 юли

Шест или седем партии 
в новия парламент
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BG ТЕЛЕГРАФ
В България вече ваксинират 
деца срещу COVID-19
Вече 89 български деца на възраст 

между 12 и 15 години са ваксини-
рани срещу COVID-19. Това стана, 

след като от Министерството на здра-
веопазването обявиха, че считано от 3 
юни, ваксината на P�zer/BioNTech е поз-
волена и за деца над 12 г. Родителите, 
които искат децата им да бъдат имуни-
зирани срещу COVID-19, могат да го направят при общопрактикуващия лекар 
или във ваксинационен център. Имунизирането се осъществява по общия ред, 
като е необходимо единият от родителите да попълни формуляра за информи-
рано съгласие.

Банки отказват да разкриват 
депозити на граждани

Някои от най-големите банки в 
страната имат нова политика да 
не приемат депозити на гражда-

ни. Паралелно с това въвеждат такса в 
размер на 0.7% за съхранение на пари 
по разплащателни и спестовни сметки 
за суми над 400 000 лева. Това се случ-
ва на фона на рекордната сума по депо-

зитите на гражданите в родната банкова система, които не спират да растат въ-
преки нулевите лихви. Банка ДСК и УниКредит Булбанк вече обявиха, че няма да 
откриват нови депозити за физически лица. От 3 август и още една от водещите 
банки ще спре да предлага срочни депозити на граждани.

Три българчета са се удавили 
в река Рейн в Германия
Три български момичета са се уда-

вили в река Рейн край германския 
град Дюисбург. Инцидентът се е 

случил на 16 юни. Според информации-
те децата са на 13, 14 и 17 години. Ведна-
га започнала издирвателна мисия. Тяло-
то на 17-годишното дете било намерено. 
Местните медии пишат, че в неделя две 
тела са изплували в холандската част на река Рейн. Засега не е потвърдено дали 
това са 13 и 14-годишните момичета. Мястото на инцидента край Дюисбург е по-
пулярно за плуване, но опасностите от течения и водовъртежи са големи.

Мъж намушка друг в тролей 
в София, бил без маска

Скандал в тролей в София завърши 
с ранен. Мъж намушка друг с ос-
тър предмет в превозното сред-

ство посред бял ден. Престъплението е 
извършено в района на улица „Георги С. 
Раковски“. От МВР съобщиха, че младеж 
на 22 години е пострадал след скандал 
в тролейбус в София. Той е получил по-
резна рана на рамото, заради което му е 

оказана медицинска помощ. В столичното Първо РУ е бил задържан 42-годишен 
мъж. По първоначални данни между двамата е възникнал скандал заради маска.

Десислава Иванчева на 
свобода срещу 10 000 лева
Бившата кметица на столичния ра-

йон „Младост“ Десислава Иванче-
ва излезе на свобода срещу гаран-

ция от 1000 лева. До момента Иванчева 
беше под домашен арест. От 2018 г. до-
сега тя беше или в следствения арест 
или под домашен арест. Към момента 
ВКС наложи забрана на Иванчева да на-
пуска страната. Бившата кметица про-
дължава да е обвиняема по дело за по-
искан подкуп от строителния предприемач Александър Ваклин. 

https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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К
артината в България е коруп-
ция, маскирана в благовид-
на и законосъобразна форма. 
Така определи служебният 
премиер Стефан Янев ситуа-

цията в страната и наследеното от каби-
нета „Борисов 3“ точно месец след като 
застана начело на правителството. „Това 
е предизборен ход“, отвърна пък бивши-
ят премиер и даде ясно да се разбере, че 
не приема критиките. 

Какво отчетоха служебните минист-
ри?

Планът за възстановяване - 
преработен из основи

Уверение за това, че средствата по 
Плана за възстановяване и устойчивост 
ще пристигнат в България, даде вице-
премиерът и министър по еврофондо-
вете Атанас Пеканов.

Планът за възстановяване все още не 
е предаден в Брюксел, но в него са вклю-
чени още нови проекти.

Пеканов бе категоричен, че поне по-
ловината от включените предложения 
на правителството на ГЕРБ са прерабо-
тени. Безвъзмездните средства, за които 
България кандидатства, са 12 млрд. лв. 
от ЕК. Срокът за внасяне на плановете за възстановяване и устойчивост изтече в 

края на април.

Милиони за ремонт 
на празни язовири

Икономическият министър Кирил Пе-
тков отчете сериозни злоупотреби с ми-
лиони за ремонт на язовири без вода. 
Отделени са 631 млн. лв. за ремонта на 
над 400 малки язовира, от тях са ремон-
тирани 10.

Относно отчета на ресорното си ми-
нистерство, Петков припомни, че още с 
встъпването си в длъжност е установил, 
че Българската банка за развитие е фи-
нансирала с 946 млн. лв. само 8 фирми, а 
след проверката е изникнало и разкри-
тието, че от държавната банка са оти-
шли 1,8 млрд. лв. при 20 фирми.

Той изтъкна, че за да се „прекрати тази 
практика, е променен уставът на банка-
та“ и така ББР вече може да отпуска ед-

нократни заеми в по-голям размер от 5 
млн. лв.

Компании като Amazon 
и Google пристигат 
в България

На инициативата „Три морета“ ще се 
поканят големи компании като Amazon 
и Google, за да „можем да се надяваме на 
реални сделки в България“.

Безконтролно харчене 
на държавните пари

Финансовият министър Асен Васи-
лев отчете липса на контрол при въз-
лагането и изпълнението на държавни-
те поръчки. Според него „проблемите са 
навсякъде“, а пари са харчени безкон-
тролно от страна на държавата. Той ус-
танови повишена събираемост на данъ-
ци от страна на НАП. 

Василев призова прокуратурата да се 

самосезира относно бившия финансов 
министър Кирил Ананиев за това, че е 
нарушил закона, изнасяйки информа-
ция, която е данъчноосигурителна тай-
на. Преди седмици Ананиев предостави 
данни за фирмата на шефа на НАП Румен 
Спецов по време на брифинг на ГЕРБ, 
сред тях и номера на досието в НАП на 
Спецов.

Василев подчерта, че миналата година 
половината държавни харчове са мина-
ли с обществени поръчки, а другата по-
ловина са минали без. Той подчерта, че 
има „дупка в обществените поръчки“. 

Лозунги на ГЕРБ, открити 
в МВР

„Накъдето се обърнем, е блато“, зая-
ви силовият министър Бойко Рашков. От 
щателна проверка на новия министър 
се установява, че в една от службите на 
МВР са открити лозунги на ГЕРБ - „Рабо-
та, работа, работа“.

Рашков спомена и за констатирани 

XСтефан Янев: Корупция, маскирана в законосъобразна форма

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА

Наследството на 
„Борисов 3“: Какво отчете 
служебният кабинет?

Велислав Минеков Виолета Комитова

http://northshorecaregivers.com
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случаи на купуване на вот, на гласове, 
„но за това уродливо явление МВР няма 
вина“.

Здравната система пред 
сериозни реформи

За нуждата от това говори ресорният 
министър Стойчо Кацаров. Според него 
няма нужда от „още пари“, а от добра ор-
ганизация. 

Кацаров създаде и „Дирекция за пра-
вата на пациента“.

Той коментира и Проекта за възста-
новяване и развитие на болниците, като 
подчерта, че го е заварил в „насипно 
състояние с два пъти удължаван срок и 
с неясни критерии“.

Милиони за „Ипон“, ММА 
и медиен директор

В спорта също има няколко интересни 
факти относно вземането на пари от „На-
ционална програма за изпълнение на 
младежките дейности по чл. 10а от Зако-
на за хазарта“, която работи от 5 години. 
Раздадени са непрозрачно около 5 млн. 
лв., а най-много средства по програмата 
за неправителствени организации пък 
са взети от спортен клуб „Ипон“, федера-
цията по ММА и финансовия директор 
на в. „24 часа“ Петър Коларов.

Говорителят на правителството Ан-
тон Кутев съобщи, че тези пари са пред-
назначени за превенция на хазарта и на 
наркотични зависимости.

Фирмите пък, които са печелили и 
взимали пари, са представяли еднак-
ви проекти, „напечатани с един и същи 

принтер, намиращ се в Министерството 
на спорта“.

Реставрациите 
на паметници на културата 
с ъглошлайф

Културният министър Велислав Мине-
ков бе учуден за това колко много жалби 
са му подадени само за седмица. „Неща-
та в Министерството наистина прегря-
ват, целият съм в жалби“, каза той.

Реставрация на паметника „Васил Лев-
ски“ не е имало. Според Минеков ста-
ва дума за реставрация, възложена на 
Столична община, което всъщност е ре-
монт. Културният министър подчерта, че 
не е имало нито проект, нито съгласува-
не, а са повикани зидари, тенекеджии и 
общи работници.

„Османците не посегнаха на Худо-
жествената галерия, но един министър, 
за да усвои пари, сложи гипсокартон и 
плочки“, каза Минеков.

По подобен начин е „реставриран“ и 
Лъвов мост, като почистването от окси-
дация на лъвовете е било извършено, 
както се почиства палуба на рибарски 
кораб – със стоманени четки и ъглош-
лайф, подчерта той.

За да се демонтира паметникът на 
„Цар Освободител“, са отрязани първо 
краката на коня с ъглошлайф.

Договори по цени 
на подизпълнителите

Държавното дружество „Автомаги-
страли“ сключвало договори с подиз-
пълнители на цени, които компаниите 

сами определяли, обяви регионалният 
министър Виолета Комитова.

Тя бе категорична, че договорите са за 
инженеринг, а една и съща фирма про-
ектира и строи даден обект. 

Според нея в бъдеще поръчките тряб-
ва да се разделят между повече малки и 
средни фирми, вместо между няколко 
големи.

Задължения за 100 млн. лв. 
има БЕХ

Енергийният министър Андрей 
Живков пък посочи, че Българският 
енергиен холдинг е задлъжнял, за да 
реши краткосрочни проблеми на ТЕЦ 
„Марица Изток 2“, на мини „Марица Из-

ток“ и „Топлофикация“ - София. Тези за-
дължения стрували 100 млн. лв. годиш-
но. Според него тези средства могат да 
се използват за по-добри цели, но за съ-
жаление „липсата на политика в минис-
терството го е довело до това състоя-
ние“.

„Липсват всякакви вид мерки за най-
тежките проблеми, каквито са въгледо-
бивът и неговата перспектива в конте-
кста на бъдещето“, каза Живков.

Само за месец работа служебното 
правителство, на което основно задъл-
жение бе да организира честни и про-
зрачни избори, направи и много кадро-
ви промени. Как ще протече работата му 
до изборите, предстои да разберем..

„Държат се като предизборен щаб 
на президента Радев и открито заемат 
страна в течащата кампания. Всеки ден 
пускат нови и нови внушения и фалши-
фикати, насочени единствено към ГЕРБ“.

Така бившият премиер и лидер на 
ГЕРБ коментира действията на служеб-
ното правителство пред Мисията за 
наблюдение на предсрочните парла-
ментарни избори в България на Орга-
низацията за сигурност и сътрудничест-
во в Европа (ОССЕ).

„Научаваме от медиите, че на места 
областни управители и МВР директори 
заплашвали с уволнение редови слу-
жители, които не оказват натиск върху 
гражданите да не гласуват за ГЕРБ“, кон-

траатакува бившият премиер.
Няколко дни по-рано, на брифинг на 

ГЕРБ, той също отправи критики към 
правителството, като определи работа-
та му като „предизборна“.

Според лидера на ГЕРБ акциите на 
новата власт са насочени срещу самия 
него - от скандала с подслушваните по-
литици, през борбата с COVID кризата и 
мерките за бизнеса – до предизборната 
кампания.

Борисов отправи и апел - „оставете 
политическите партии да си се борим, 
а служебното правителство се държи 
точно както в преследването в колоез-
денето, всички тръгват да бият фавори-
та“.

Лидерът на ГЕРБ: Държат се 
като предизборен щаб на Радев

Румен Рашков
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Х
ора от обкръжението на из-
дирваната от Интерпол 
криптокралица Ружа Игнато-
ва са провели тайна сбирка в 
София. Докато в САЩ се води 

дело срещу ръководителите на органи-
зацията й OneCoin, обявена за финансо-
ва пирамида, хора от екипа й предста-
вят в българската столица нов финансов 
проект.

Това става ясно от видео от събитие-
то, разпространено в интернет канал на 
OneCoin, пише „България днес“. В създа-
дената от Игнатова схема досега са по-
тънали над 4,5 млрд. долара на вложи-
тели от десетки страни по света.

Новият проект на пирамидата, пред-
ставен от трима представители на орга-
низацията, е за отваряне на банка в Ук-
райна за криптовалута, която ФБР обяви 
за грандиозна измама.

Бъдещите босове на

новото начинание
се появяват в офиса на Ружа на столич-
ния площад „Славейков“, който преди 
време бе атакуван от български и чуж-

ди ченгета. Проектът за банката в Ук-
райна се представя от италианеца Лука 
Миатон и придружаващия го румънец 
Кристи Калина. Около масата в офиса на 
Ружа седят още няколко от верните хора 
на издирваната криптофараонка. Пред 
тях Миатон промотира проекта за отва-
рянето на трезора в Украйна.

„Щастлив съм да съм тук и да бъда по-
срещнат така топло във връзка с нашия 
проект в Украйна. Много е интересно да 

гледаш как се случва всичко, вървим в 
правилната посока. Много е трудно да 
направиш нещо подобно във финансо-
вия свят“, обръща се Миатон към при-
състващите. Той съобщава, че за събити-
ето в Украйна са поканени

политици и медии
От името на финансовата пирами-

да е разпространено и писмо, за което 
се твърди, че е подписано от Алексий 

Вискуб, първи заместник-председател 
на Държавната агенция по въпросите 
на електронното управление в Украй-
на. Според информацията в докумен-
та със спорен произход правителство-
то на страната има интерес да работи с 
OneCoin. В съдържанието е отбелязано, 
че властите в Украйна обмислят и вече 
работят по законодателни промени, 
според които криптовалутата ще стане 
легална в страната.

Следва светкавична официална ре-
акция от Министерство на финанси-
те на Украйна. В нея се казва, че прави-
телството напълно отрича каквато и да 
била връзка с OneCoin и предстояща-
та им презентация на криптовалутата в 
страната. От институцията подчертават, 
че разпространеното от OneCoin писмо 
не е подписано от Алексий Вискуб.

Министерството на финансите на Ук-
райна официално заявява, че вече е 
подаден сигнал до правоприлагащите 
органи за публикуваната невярна ин-
формация.

Хора на Ружа Игнатова 
на тайна среща в София
XОт OneCoin, срещу която се води дело в САЩ, обявиха нов проект – банка в Украйна

Лука Миатон и Кристи Калина в офиса на OneCoine в София.
Сн.: „България днес“
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Българин на 55 години е заги-
нал в тежка верижна катастро-
фа в Испания. Мъжът е бил ро-

дом от Монтана. Пътният инцидент е 
станал в четвъртък, на 10 юни, около 
15,30 часа, на път М-203 в Сан Фер-
нандо де Енарес, между камион, ми-
кробус и лек автомобил, съобщи 
агенция BulNews.

Христо Кръстев, който шофирал 
микробуса, пострадал най-тежко в 
сблъсъка и починал. Наложило се е 
пожарникарите на Мадридска авто-
номна област да го извадят, тъй като 
е бил затиснат при преобръщането 
на превозното средство. На място-
то на катастрофата са били и лекари 
от Спешна помощ, които са опитали 
да спасят българина, но без успех и 
само са констатирали смъртта му.

П
олицията в Гърция издирва 
българин, обвинен в изна-
силване на жена в квартал 
„Петралона“ в Атина. Съна-
родникът ни вече е лежал в 

затвора за изнасилване през 2015 г. на 
22-годишна студентка и освободен през 
2020 г. Той е „изключително опасен“ спо-
ред полицейски източници.

През 2015 година е нападнал и изнаси-
лил студентката в апартамента й, опитал 
се да я убие, като е малтретирал и куче-
то й. Извършителят е арестуван по обви-
нения за изнасилване, опит за убийство, 
опасни телесни повреди, заплаха. През 
2020 година е освободен от затвора.

Другата му жертва, изнасилена в неде-
ля, е на 50 години, пише „Труд". Тя е дала 
показания пред полицията, в които оп-
исва ужаса, който е преживяла

в продължение на 8 часа
когато е отишла да почисти общите час-
ти на жилищната сграда. Изведнъж мъ-
жът е отворил вратата на апартамента си 
и насилствено я е замъкнал вътре, къде-
то е била изнасилена и малтретирана.

Жената била настанена в болница и 
малко по-късно е изписана.

„Намерих я полугола, с деформирано 
лице от побоя, с бeлези от нож“, описва 
ужаса жената, която първо се е втурна-
ла да й помогне. Според нея самата чис-
тачка й казала, че след като напуснала 
болницата, е отишла в полицията, за да 
подаде официална жалба, че „е била из-
насилена и бита седем пъти". „Жената 
успя да излезе от балкона и да напусне 
апартамента. Той беше вътре и виеше“, 
допълва свидетелката.

Според информация майката на пред-
полагаемия изнасилвач, български 
гражданин, също е чистачка. Според съ-

сед на 35-годишния българин „той биел 
майка си през цялото време“.

Гърция издирва 
изключително 
опасен българин
XТой е обвинен в изнасилване на жена, 

държал я 8 часа в апартамент

Мъж от Монтана 
загина в Испания

Сн.: „Труд“

Сн.: BulNews
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О
ткриването на рекорден 
брой секции в САЩ бе по-
срещнато с ентусиазъм от 
българите, но изправи пред 
трудности доброволците, 

които са се ангажирали с организиране-
то на изборния процес. Това е причина-
та в някои места, получили разрешение 
за отваряне на секции, да не може да се 
гласува, тъй като за тях не могат да се на-
мерят помещения и да бъде назначена 
избирателна комисия. За това предупре-
диха българи, съпричастни към органи-
зирането на изборите в САЩ.

„За съжаление някои секции няма да 
могат да отворят“, каза пред BG VOICE 
Даниел Дженев, един от координато-
рите на инициативата за повече секции 
в САЩ и в страните извън ЕС. Той обаче 
смята, че тези места няма да са много.

Преди няколко месеца парламентът 
прие промени в Изборния кодекс, с кои-
то отпадна ограничението на избирател-
ните секции извън ЕС и се намали броят 
на заявленията, нужни за откриване на 
секция. Тези поправки доведоха до ре-
гистриране на рекорден брой секции за 
гласуване зад граница - 784 секции в 68 
държави (предишният рекорд е 464 сек-
ции през април).

В много държави, сред които и САЩ, 
безпрецедентното увеличение на броя 
на секциите доведе до сериозна моби-
лизация и ентусиазъм за осигуряване на 
възможност на българите спокойно да 
упражнят правото си на глас, но в също-
то време се появиха и големи предизви-
кателства пред организаторите.

Даниел Дженев смята, че секциите, 
които няма да могат да отворят в САЩ, 
ще могат да се преброят

на пръстите 
на едната ръка

„Но мисля, че от 58-те секции в САЩ, 
55 ще бъдат отворени, което е страшно 
много. Април месец имахме само 35 сек-

ции“, припомни той.
Дженев е убеден, че отпадането на 

ограничението на броя на секциите е 
крачка в правилната посока, макар че 
депутатите не изпълниха исканията на 
българите в чужбина за приемане на ня-
каква форма на дистанционно гласува-
не и откриване на МИР - Чужбина (не бе 
приета методиката, по която ще става са-
мото райониране - бел.ред.). 

Въпреки че предсрочните парламен-
тарни избори съвпадат с отпускарския 
сезон и много българи ще предпочитат 
да летуват пред възможността да гласу-
ват, Дженев наблюдава и сериозна акти-
визация. Той определи като „пробужда-
не“ и „една запалила се искра в малките 
български диаспори“ отварянето на сек-
ции в Америка, където преди никога не 
е имало. За пример Дженев посочи Наш-
вил, Милуоки, Портланд и други. 

Прибързаното приемане на измене-
нията в Изборния кодекс от Народното 
събрание в края на април създаде и не-
удобства, потвърждават и организатори 
на секции в САЩ. 

Председателят на Борда на директо-
рите на „Малко българско училище“ Ге-
орги Петров, който е организатор на 
секциите в Център „Малката България“, 
сподели, че промените в Изборния ко-
декс са били направени много набързо, 
което е довело до появата на недоста-
тъци. Петров постави под въпрос защо 
трябва да се отварят секции там, където 
в миналото е имало, но в момента няма 
никаква организация. Като пример той 
посочи, че преди години е имало секции 
в чикагските предградия Шамбург и Ши-
лър парк, а сега консулството по закон е 
длъжно да ги отвори заради поправките, 
въпреки че там няма никаква организа-
ция. По думите му така те са поставени 
пред патова ситуация - хем няма хора, 
които да организират изборите, хем за-
конът ги задължава да отворят секция 
там, където няма организация.

(Следва на стр. 13)

Избирателни секции 
в САЩ няма да 
отворят на 11 юли
XНужни са още помещения и 

доброволци за секционните комисии

МВнР признателно на 
българските общности

На въпрос на BG VOICE дали задгра-
ничните ни представителства са в кон-
такт с българските общности, от Минис-
терството на външните работи обявиха, 
че без участието на българските общно-
сти зад граница ще бъде непосилно ор-
ганизирането на такъв огромен брой 
секции и такова мащабно гласуване в 
целия свят. От Външно заявиха, че 4200 
са подадените предложения от нашите 
задгранични представителства за чле-

нове на СИК. МВнР ще командирова над 
400 души, които да бъдат членове на 
комисиите. Ведомството ще разчита на 
общо 5800 български граждани, които 
доброволно ще се включат в процеса.

Министерството на външните рабо-
ти призна, че рекордно големият брой 
избирателни секции в чужбина създава 
много предизвикателства, свързани с 
организацията, логистиката и човешкия 
ресурс, включително в САЩ.

ЦВЕТЕЛИН ПЕНЕВ

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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(Продължение от стр. 12)
„Големият проблем е, че законодате-

лите решиха да премахнат ограничени-
ето за секциите в чужбина, но всъщност 
не помислиха, че те трябва да се отварят 
там, където има създадена организация, 
където

в миналото 
е имало секции

Има недоглеждания в изборното за-
конодателство, които бяха просто ска-
лъпени, защото главната им цел бе да 
дадат възможност на колкото се може 
повече хора да гласуват в чужбина и в 
същото време създават сериозни орга-
низационни проблеми“, обясни Петров. 

Според него българските законода-
тели не разбират положението на съна-
родниците си в чужбина и ситуацията, в 
която ги поставят.

„Надявам се след изборите да седнат 
по-спокойно и да изчистят тези недора-
зумения, защото това са абсолютно за-
конови недоразумения, които създадо-
ха“, подчерта той.

Председателят на Борда на дирек-
торите на „Малко българско учили-
ще“ разказа още пред BG VOICE, че те 
са единственото място в Чикаго, което 
разполага с повече от едно помещение 
и консулството ги е помолило да отво-
рят повече от една секция.

Петров се обърна с молба към бъл-
гарската общност в Чикаго да помогне 
за организирането на секциите и плав-
ното протичане на изборите. Той ина-
че увери, че ще осигурят условия все-
ки българин да упражни правото си на 
глас.

Петров изрази огромно задоволство 
от комуникацията с Генералното кон-
сулство в Чикаго.

Владимир Георгиев също смята, че 
има някои пропуски в изборното зако-
нодателство. Георгиев е организатор на 
първата секция в Бъфало, Ню Йорк, къ-
дето има малка българска общност, коя-
то проявява засилен интерес да участва 
на вота, въпреки липсата на опит в орга-
низирането на избори.

„За първи път организираме секция, 
защото нашата общност не е голяма и 
преди не сме били в състояние да събе-
рем необходимия брой заявления“, спо-
дели той и акцентира, че българите в ра-
йона са изразили

огромно желание 
за участие

на изборите, включително и да участват 
като членове на СИК.

От думите му стана ясно, че в началото 
не им е била много ясна процедурата по 
организирането на секцията, но в крайна 
сметка бързо са събрали необходимите 
минимум 40 заявления и са намерили по-
мещение. Владимир Георгиев поясни, че 
е настъпило леко объркване заради лип-
сата на яснота как трябва да протича ор-
ганизацията. Той обаче е категоричен, че 
официалните български власти се опит-
ват да им оказват съдействие.

Георгиев изброи няколко недостатъка 
на законодателните изменения: проме-
ните са приети съвсем скоро, няма обу-
чителни и разяснителни материали за 
организаторите на секции и до послед-
но няма да разберат точно какви отго-
ворности имат, какво се очаква от тях и 
какво трябва да осигурят.

В същото време много българи са ен-
тусиазирани от възможността да орга-
низират секции из американските градо-

ве. Такъв е примерът и с Ана Тодорова, 
която е организатор на секция за първи 
път в Нашвил, Тенеси.

„Всичко това е ново за нас в Нашвил“, 
сподели тя и допълни, че връзката с кон-
сула, който отговаря за района им, е 
много добра и за момента организация-
та протича много добре.

„Ентусиазирани сме. Надяваме се да 
получим повече гласове, отколкото за-
явления се получиха, за да може евен-
туално автоматично да отворим секция 
следващия път“, обясни Тодорова и из-
рази надежда, че ще успеят да привле-
кат гласоподаватели и от близки градо-
ве като Мемфис, Чатануга, Ноксвил и др. 

Георги Джабаров е друг организа-
тор на нова секция, която се намира в 
Сан Антонио, Тексас. Той заяви пред BG 
VOICE, че за момента организацията про-
тича плавно и няма пречки.

„За момента организацията върви до-
бре. Няма пречки реално. Това, което 
беше по-трудно, бе намирането на поме-
щение, защото в Сан Антонио има много 
религиозни събития на 11 юли и всички 
помещения са вече запазени, но успяхме 
да намерим помещение“, отбеляза Джа-
баров и допълни, че консулството е мно-
го полезно и поддържа редовен контакт 
с тях.

Нова секция отварят 
и в Милуоки

Уисконсин, което спестява часове на 
българската общност, която преди бе 
принудена да пътува до Чикаго.

Организаторът на първата секция в 
Милуоки Георги Райков разкри, че след 
прокарване на поправката за секциите в 
чужбина има съществено подобрение в 
сравнение с преди.

„Преди имаше ограничение до 35 сек-
ции в страна, така че ние в Милуоки ня-
махме никакъв шанс и дори не сме се оп-
итвали да правим нещо. Новият консул 
като цяло оказва необходимата помощ 
на такива като нас, които организират 
секции. Като цяло процесът е долу-горе 
добър“, разказа Райков. Той допълни, че 
е тръгнал с очаквания, че българските 
власти ще им създадат затруднения, но 
всъщност не се оказало така.

„Доста положителен опит от гледна 
точка на държавата. В Милуоки има око-
ло 200 българи. Досега не е имало ини-
циатива да участват в изборите, тъй като 
Чикаго е близо. 

Но тази година решихме нещо да на-
правим. Не може човек да си похаби 
един ден да отиде в Чикаго да гласува“, 
продължи Райков.

Като друг положителен елемент по-
край отварянето на секцията той посо-
чи, че българите в района са започнали 
да проявяват интерес от случващото се 
в България, включително и хора, които 
по принцип не са активни. 

Според него единственото, което 
може да се подобри от гледна точка на 
Изборния кодекс, е да се даде възмож-
ност на хората да гласуват по пощата, за-
щото отварянето на секция

не е евтино за държавата
Друга голяма промяна в Закона за из-

менение и допълнение на Изборния 
кодекс е въвеждане на задължително 
машинно гласуване. Според някои екс-
перти тази промяна е дискриминираща, 
тъй като гласуването ще е само с маши-
ни в секции с над 300 избиратели. Пра-
вилото важи и за секциите зад граница. 

Координаторът на инициативата за 
повече секции в САЩ и в страните из-
вън ЕС Даниел Дженев е убеден, че гла-
суване само с хартиена бюлетина е от-
живелица. Той смята, че машинното 
гласуване не е предпоставка за измама 
и с него може да се избегне натрупване-
то на много недействителни бюлетини. 
Дженев също подкрепя въвеждане на 
гласуване по пощата.

В Канада разкриват 16 
избирателни секции за 11 юли
Канада даде съгласие за разкрива-

не на 16 избирателни секции за 
изборите за народни представи-

тели на 11 юли 2021 г. Това съобщиха от 
Генералното консулство в Торонто.

На 17 юни 2021 г. Департаментът на 
външните работи, търговията и разви-
тието на Канада ни информира с нота, 
че дава съгласието на страната за от-
криване на 16 избирателни секции на 
нейна територия във връзка с произ-
веждането на избори за народни пред-
ставители на 11 юли 2021 година. В 
нотата се уточнява, че не се възразя-
ва срещу откриването на избирателни 
секции в двете дипломатически пред-
ставителства на България в Отава и То-
ронто, както и в почетното консулство 
във Ванкувър.

По изключение се дава разрешение 
за разкриване на СИК и в следните на-
селени места извън задграничните ни 
представителства: Монреал, Брамптън, 
Калгари, Квебек, Вон, Китченер, Ниага-
ра Фолс, Едмънтън и Уинипег. Канад-
ската страна посочва изрично, че на 
намиращите се извън задграничните 
ни представителства населени места, 
в които по изключение се предоста-
вя разрешение за разкриване на СИК, 
няма да бъде предоставян специален 
статут и те няма да се ползват с непри-
косновеност в рамките на периода на 
гласуване. Осигуряването на общест-
вената безопасност и сигурността на  
помещенията, където ще се гласува, 
следва да бъде обезпечено от страна 
на дипломатическите и консулските ни 
представителства.

[inner_article post_id="374682"]
Даденото съгласие от канадска стра-

на за разкриване на посочените СИК не 
освобождава задграничните ни пред-
ставителства в Канада от задължението 

за спазване на приеманите на федерал-
но и провинциално равнище решения 
и мерки с оглед ограничаване разпрос-
транението на КОВИД-19. Във връзка с 
изпълнение на изискванията на чл. 13, 
ал. 3 от Изборния кодекс предоставя-
ме списък на отправените до ДП-Отава 
и ГК-Торонто предложения за местопо-
ложение на избирателните секции, за 
разкриването на които посолството по-
иска и получи разрешение от канадска-
та страна:
n  325 Stewart Str., KIN 6K5, Ottawa, ON –  

Embassy of Bulgaria to Canada;

n  65 Overlea blvd., M4H lPl, Toronto, 
ON – Consulate General of Bulgaria in 
Toronto (две секции);

n  2571 Smith Street, Richmond, BC V6X 
2J1 – O�ce of the Honorary consul of 
the Republic of Bulgaria in Vancouver;

n  5225 Cote des Neiges, Montreal, QC 
H3T 1Y1 - Hotel Terrace Royale;

n  1191 Boul. Sauve Est, H2C 1Z8, 
Montreal, QC - Bulgarian Orthodox 
Church "St. Ivan Rilski"

n  1555 Steeles Ave W, L6Y 5J9. Brampton, 
ON - Bulgarian Orthodox Church "St. 
Dimitar"

n  404 Meredith Rd NE, T2E 5A6, Calgary, 
AB - Ukrainian Orthodox Church "St. 
Vladimir"

n  212 Boul. Churchill, Green�eld park, QC 
J4V 2M4 – Salle de Reception;

n  5330 Boul Payer, Saint-Hubert, QC J3Y 
8L3 - Euroservice;

n  801, 4е Rue, bureau 204, G1J 2T7, 
Quebec (Quebec) – Center Horizon;

n  Vaughan, 11 Interchange Way, 
Vaughan, ON - Residence Courtyard Inn 
by Marriott;

n  5-407 Gage Avenue, Kitchener, ON 
N2M 5E1 – Store;

n  4871 Willmott St, Niagara Falls, ON 
L2E 1Z5 – St. John’s of Rila Bulgarian 
Eastern Or-thodox Church;

n  10017-179A Street NW, Edmonton, AB 
T5S 2L4 – Best Western Plus.

-    580 Talbot Ave, Winnipeg, MB R2L 0R6 
- Saint Sava Serbian Orthodox Church.

XВижте адресите, където можете да пуснете своя вот



23 - 29 юни 2021 г.14

Insurance subject to terms, qualifications and availability.  Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate 
Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Vehicle and Property Insurance Company. 
Life insurance and annuities issued by Lincoln Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company, 
Northbrook, IL, and American Heritage Life Insurance Company, Jacksonville, FL.  In New York, Allstate Life Insurance 
Company of New York, Hauppauge, NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.

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
Посланикът на САЩ се връща 
на работа в Москва
Говорителят на Държавния департа-

мент на САЩ Нед Прайс каза пред 
репортери в понеделник, че посла-

никът на САЩ в Русия Джон Съливан ще 
отлети обратно за Москва, за да под-
нови дипломатическата си работа тази 
седмица. Това става след споразумение-
то между американския президент Джо 
Байдън и руския му колега Владимир Путин за връщането на топ дипломатите в 
двете столици. Държавният департамент също приветства завръщането на ру-
ския посланик Анатолий Антонов във Вашингтон, който възобнови работата си 
в руското посолство.

American Airlines отменя 
стотици полети до 15 юли

„American Airlines“ до средата на 
юли ще отмени стотици свои 
полети в САЩ заради появи-

ли се проблеми. Говорителят на авио-
компанията Стейси Дей уточни, че ста-
ва въпрос за около 1% от всички полети. 
През почивните дни бяха отменени 301 
рейса, а само във вторник - около 100. 

Предприетите мерки са предназначени да предотвратят повторение на ситуаци-
ята от лятото на 2019 г., когато лошите метеорологични условия и разногласията 
между администрацията и техническия персонал доведоха до сериозни смуще-
ния в работата на компанията.

Тръмп мислил да праща COVID 
болните в Гуантанамо
Доналд Тръмп в ранните етапи от 

пандемията на коронавируса в 
САЩ предложил да бъдат изпра-

тени заразените в американския затвор 
Гуантанамо в Куба. Това разкри в. „Гарди-
ан“, позовавайки се на книгата на двама 
журналисти от в. „Вашингтон пост“. Из-
пълнението на идеята е блокирано от 
помощници на президента. Освен това Тръмп реагирал изключително негативно 
на необходимостта от изследване на пациенти за коронавирус, тъй като според 
авторите на книгата това можело да понижи рейтинга му преди предстоящите 
избори.

Торнадо удари предградие  
на Чикаго, рани осем

Най-малко 8 души са ранени, а 130 
къщи са разрушени или повреде-
ни. Това е резултатът, след като 

торнадо удари предградие на Чикаго. 
Стихията е ударила града със скорост 
над 160 км/ч. Без ток са останали 34 000 
жители на Чикаго. Пожарникари и ли-
нейки оказват помощ на пострадалото 

предградие. Властите обещават да помогнат на пострадалите бързо да възстано-
вят щетите по комуналната инфраструктура. Видеа в социалните показват пре-
къснати електропроводи и изкоренени дървета.

Границите с Мексико и 
Канада остават затворенаи
Американските сухоземни граници с 

Канада и Мексико ще останат затво-
рени за несъществени пътувания поне 

до 21 юли, съобщи американското минис-
терство на вътрешна сигурност. САЩ обя-
виха 30-дневното удължаване на рестри-
кциите, след като в петък Канада съобщи, че 
удължава срока на изискванията, въведени заради COVID пандемията през март 
2020 г. и изтичащи на 21 юни. След решението на Отава редица американски кон-
гресмени призоваха президента Джо Байдън едностранно да отвори границата.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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Н
ова серия масови стрелби 
окървави САЩ в последни-
те дни.

54 души са били застре-
ляни в Чикаго само през по-

следния уикенд, петима от тях са почи-
нали. Една от жертвите е жена, която е 
била намушкана смъртоносно на Wacker 
Drive в Loop. Друг от починалите е мъж, 
застрелян докато шофира около 01:40 
през нощта. Край него минала кола, от 
която била открита стрелба.

Час по-рано жена е била застреляна 
смъртоносно в Bucktown, като изстре-
лът е произведен отново от движещ се 
автомобил. 32-годишната жена е откара-
на в болница, където е обявена за мърт-
ва.

Сред пострадалите през уикенда в Чи-
каго е и 15 годишно дете. Група от мла-
дежи стояла на тротоара на South Bishop 
Street, когато неизвестен мъж започнал 
да стреля по тях.

Миналия уикнед при масови стрелби 
в четири щата бяха убити петима души, 
а най-малко 34 бяха ранени. Тези ин-
циденти породиха тревоги, че избли-

ците на насилие в САЩ, свързано с ог-
нестрелни оръжия, може да зачестят в 
условията на пандемия с идването на 
лятото и облекчаването на антиковид-
ните ограничения, позволяващи на хо-
рата да общуват по-свободно.

В столицата на щата Тексас - град Ос-
тин - бяха ранени 14 души, след като 
двама мъже открили стрелба един сре-
щу друг в оживен централен район на 
града. По-късно полицията съобщи, че 
е арестувала един от заподозрените за 
стрелбата и все още издирва другия.

В Савана, щата Джорджия, полицията 
съобщи, че един мъж е бил убит, а седем 
души ранени при масова стрелба. Двама 
от ранените са

деца на 18 и 13 години
Неизвестен извършител откри стрел-

ба миналата неделя в град Кливланд, 
щата Охайо, при която бяха убити трима 
души, а четирима ранени.

Един от простреляните е починал на 
място, а шест души били хоспитализира-
ни, от които двама са починали.

На фона на тези трагични инциденти, 

в САЩ миналата седмица бе отбелязана 
петата годишнина от масовата стрелба 
в нощен клуб на ЛГБТ-общността в град 
Орландо, щата Флорида, отнела живота 
на 49 души.

Президентът Джо Байдън каза по по-
вод годишнината от кървавата драма в 
нощния клуб „Пулс“, че ще подпише за-
кон за обявяването му за национален 
мемориал. Президентът допълни, че 

„поддържа връзка със семействата на 
жертвите и с оцелелите“.

Байдън обясни, че страната трябва 
да направи повече, за да намали наси-
лието, свързано с огнестрелни оръжия, 
като забрани продажбата на автоматич-
ни оръжия и премахне вратичките в ре-
гулациите, позволяващи на купувачите 
на оръжие да заобикалят проверките за 
издаване на разрешителни.

Убити и ранени: Нова серия 
масови стрелби в САЩ
XДесетки пострадаха при кървави инциденти през последните седмици

http://imgtrucking.com
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Б
роят на студентите, които се 
записват в университетите в 
САЩ, намаляват. Според по-
следните данни, огласени нас-
коро, записването на мла-

дежите в бакалавърските програми на 
американските колежи намалява с 4.9% 
за пролетния семестър. Причината за 
това е, че много от студентите решават 
да изчакат преминаването на пандемия-
та, анализира Bloomberg.

Според данните, публикувани преди 
няколко дни от Националния изследова-
телски център за студентски записвания, 
Калифорния води в цялата страна по за-
губа на студенти с намаление от почти 
123 000 младежи.

Данните потвърждават сериозното 
въздействие на пандемията от корона-
вирус върху студентите и колежите, каза 
Дъг Шапиро, изпълнителен директор на 
групата за изследвания. Колко време ще 
продължи, „ще зависи от това колко от 
тези ученици, особено в общинските ко-
лежи, ще могат да се върнат обратно в 
училище през следващата есен“, каза той.

Колежите разчитат на студентите да се 
завърнат през есента, тъй като намалява-
нето на броя им означава по-малко пари 
от обучение, общежития, трапезарии и 
спорт.

Общият брой на записванията през 
пролетта е

спаднал до 
16.9 млн. студенти

от 17.5 млн. през същия семестър през 
2020 г. Спадът в бакалавърските програ-
ми е бил леко компенсиран от 4.6% уве-
личение в магистърските програми спо-
ред последните данни на центъра.

Преди няколко месеца и Канада пре-
дупреди, че университетите в страна-
та може да загубят 3.4 милиарда дола-

ра за 2021 година заради пандемията от 
COVID-19. Това показваха данните от из-
вършени изчисления от Статистиката на 

Канада, която се опита да изчисли въз-
можните загуби. Организацията обяви, 
че студентските такси заемат все по-голя-
мо място в бюджетите на университети-
те. Ако през 2013-2014 г. те са били 24,7%, 
през 2018-2019 г. вече са били почти 30 
на сто.

Статистиката на Канада е изчислила, че 
през учебната 2020-2021 година загубите 
могат да са от 377 млн. долара до 3.4 ми-
лиарда долара.

В края на миналата година бе съоб-
щено, че за тази година много по-ма-
лък брой чуждестранни студенти ще бъ-
дат приети в MBA програмите в САЩ, 
като студентите все повече ще се насоч-
ват към алтернативни програми в други 
страни.

Сред причините за растящия интерес 
за обучение в други страни бяха огра-
ниченията за пътуване, въведени заради 
коронакризата, по-високите разходи за 
обучение в САЩ и американският поли-
тически климат, който в края на минала-
та година бе белязан от повишено напре-
жение между САЩ и Китай, и промяна на 
имиграционната политика.

Все по-малко студенти 
в US университетите
XНамаляването им означава по-малко пари за учебните заведения

https://www.desplaineseyecare.com
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В 
последно време всичко из-
глежда сякаш е извън контро-
ла ни, а това е сериозна преч-
ка пред всичко, с което се 
заемем. Ако обаче сте реши-

ли да промените личните си финанси, 
не бъдете песимисти – възможно е. Спо-
ред проучване на американската кор-
порация за финансови услуги „Fidelity 
Investments“ основната цел на хората, 
които желаят да подобрят финансите си 
през 2021 г., е да спестяват повече. В съ-
щото време повече от две трети от аме-
риканците посочват, че имат финансови 
затруднения, а други 45% пък намаляват 
разходите си в опит да се справят. Над 
една трета са прибегнали до използва-
нето на спестяванията си, докато всеки 
четвърти заявява, че и през 2021 г. ще 
бъде на режим „оцеляване“, пишат от 
�nance.yahoo.com.

И в тази ситуация обаче може да се 
спести. 10-те най-добри финансови съ-
вети на милиардерите ще помогнат за 
това:

Правила, 
когато пазарувате

Ако пазарувате без предварителен 
план, то лесно може да похарчите по-
вече, отколкото трябва. Затова е редно 
да измислите правила, които да следва-
те всеки път, когато пазарувате. Ето ня-
колко от експерта по финансови услуги 
и шеф на „MoneyNerd“ Скот Нелсън:

- Изчакайте седмица и вижте дали все 
още искате стоката

- Всеки път, когато купувате нещо, про-
давайте друго

- Вземете назаем от друг
- Изчакайте намаленията
- Изградете си го сами

Започнете да спестявате 
с малки цели

Макар и да си мислите, че заделяне-
то на малки суми всеки месец не е ефек-
тивно, то всъщност е. 

Шефът на компания за финансови ус-
луги и съвети Бранън Ламбърт съветва 
първо да започнем да спестяваме малки 
суми, които впоследствие да станат по-
големи. 

„Целта е да започнеш с цел, която мо-
жеш да поддържаш, а след което да над-
градиш. Като вдигането на тежести. 

Не започваш с тежести от 50 кг, а с та-
кива от 5 кг, след което постепенно за-
почваш да вдигаш по-тежки“, коментира 
Ламбърт, цитиран от сайта.

Спестявайте 
без чувства

Спестяването може да е наистина от-
блъскващо за хора, които постоянно ми-
слят, че трябва да спестяват. Затова тряб-
ва да спестяваме, без да мислим твърде 
много за това и без да влагаме чувства.

Вижте къде отиват 
парите ви

Ако знаете, че би трябвало да можете 
да спестяване, но все пак в края на всеки 
месец сте без пари, то е време да разбе-

рете за какво ги харчите. 
Един от съветите на милиардерите е 

да прекарвате по седмица всеки месец, 
в която да седнете и да помислите за 
какво сте харчили повече през послед-
ните 30 дни.

Следете банковите си 
сметки

След като сте разбрали колко харчи-
те, то е добре да следите наличността по 
банковите ви сметки. Така лесно може 
да се видят „случайни“ покупки, които 
водят до по-големи разходи.

Преглеждайте 
бюджета си

Преглеждайте бюджета си редовно, 
за да видите какво може да намалите 
като разходи. Особено абонаменти, кои-
то може да бъдат намалени или изцяло 
прекъснати, като дори не е нужно всич-
ко да се прекъсва. Може просто да се на-
мерят по-евтини варианти.

Четете книги 
за лични финанси

Може би не четете, защото нямате 
време. Какво обаче ще стане, ако си пос-
тавите цел да прочитате по една глава 
на месец? Може да откриете, че ще ис-
кате още време за четене, за да разбере 
как една книга ще ви помогне да следи-
те личните си финанси.

Започнете да заделяте 
за пенсия

Заделянето за пенсия може далеч да 
не е сред първите ви приоритети, но ни-
кога не е твърде рано да изградим нави-
ци на спестяване. Може да се започне с 
някакви малки суми, които да се внасят 
периодично.

Променете 
мисленето си за парите

Проучете какво мислите за парите, 
особено когато пазарувате. Замислете 
се не колко струва дадена стока, а кол-
ко време трябва да работите, за да си я 
позволите.

Спестявайте това, 
което не харчите

Спестяването чрез използването на 
ваучери за отстъпка или приложения е 
добър подход, но не трябва да се огра-
ничаваме само за него. Обикновено на 
касовите бележки пише каква сума сме 
спестили чрез намаления и е добре нея 
да я внесем като заделени пари в наша-
та касичка.

Вашите 
пари

Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова
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Вашите пари: 10 топ 
съвети на милиардери
XКак да пестите дори и във време като 

днешното, когато всичко е извън контрол

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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И
мате ли нужда от допълни-
телни стаи или нов етажен 
план на къщата си? Може би 
е дошло времето, в което да 
се замислите по-сериозно 

как да направите следващия си важен жи-
тейски ход. По време на ковид пандемия-
та, ако работата ви е принудила да рабо-
тите от вкъщи и това засега е животът ви в 
дългосрочен план, или просто общите ви 
нужди са се променили, сега е идеалното 
време да продадете дома си и да потър-
сите по-голям, който изцяло ще покрива 
нуждите ви.

Може би се питате защо сега? Отгово-
рът е лесен. Може да се възползвате от 
все още ниските ипотечните лихви, кои-
то банките предлагат в момента, в комби-
нация с поскъпналите цени на жилищата.

Сега е възможно да се запитате: „Но 
дали няма да ми излезе по-скъпо“. Отго-
ворът и тук е лесен. Ако сегашното ви жи-
лище е малко до средния размер (именно 
такива имоти се търсят най-много в мо-
мента и именно цената на този тип имоти 
е поскъпнала най-много на този етап), то 
е много вероятно

да получите 
най-добрата цена

която бихте могли да вземете някога за 
жилището си. Колкото е по-голямо и по-
скъпо едно жилище, толкова желаещите 
да го закупят стават по-малко и съответно 
това се отразява по-малко на поскъпва-
нето, което се наблюдава в момента. Така 
че ако наличието на по-голям имот е това, 

от което имате нужда, за да живеете нор-
мален и пълноценен живот, сега е момен-
тът да направите първата стъпка.

Малкият брой жилища, които са на раз-
положение за продажба, и голямото тър-
сене от днешните купувачи на жилища е 
причината продавачите да диктуват па-
зара. Наддаването в цените става все по-
ожесточено, повишавайки продажните 
цени на все повече и повече домове в ця-
лата страна.

Според априлския доклад за луксоз-
ния пазар от Института за луксозен дома-
шен маркетинг през 2020 г. продажбата 
на домове над 5000 квадратни метра са 
се увеличили със 17% в сравнение с броя 
на продажбите през 2019 г. „Вероятност-
та да работят от вкъщи все още отблъск-
ва купувачите да живеят в малки жилища 
и в райони с висока гъстота. Ниските лих-
вени проценти също остават в сила, кое-
то позволява на купувачите да осъзнаят 
достъпността на собствеността на по-го-
лям имот, което допълнително засилва 
тази тенденция“, смятат анализаторите.

Лорънс Юн, главен икономист на На-
ционалната асоциация на брокерите 
(NAR), обяснява: „Пазарът е много акти-
вен почти навсякъде и във всички цено-
ви точки. Единствената област, където 
има достатъчно запаси, е в домове с над 
1+ милион долара.“

Въпреки че този ценови диапазон със 
сигурност не отговаря на всеки бюджет, 
ако е в обсега ви това лято, може да иска-
те да направите своя ход

по-скоро, отколкото 
по-късно

В момента на пазара се предлагат пове-
че по-малки домове, но както се спомена-
ва в доклада, повече купувачи са започ-
нали да инвестират вече и в този ценови 
диапазон, така че конкуренцията може да 
се нажежи по-скоро, отколкото по-късно.

В заключение, ако планирате да прода-
дете настоящия си дом, за да се премес-
тите в по-голям, нека се свържем и пого-
ворим. Ще обсъдим текущата ви ситуация 
и възможностите на пазара в САЩ и ще 

направим най-добрия план, който да е 
печелившият за вас.

Като агент на недвижими имоти, аз не 
само помагам на своите клиенти със за-
купуване, продажба и отдаване под наем, 
но и непрестанно да ги уведомявам от-
носно всеки възможен аспект, който би 
повлиял на тяхната дългосрочна инвес-
тиция, която всъщност за повечето хора 
е най-важната и най-голямата, която те са 
направили или ще направят някога в жи-
вота си.

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

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

Мечтаете ли за по-голям дом? 
Защо не го купите тази година?

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

XЕто няколко причини, заради които сега е най-подходящият момент за това

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Щамът „Делта“ на COVID-19 
е превзел 92 страни
Щамът „Делта“ е превзел 92 

страни. За това предупреди 
Мария ван Керхов, техниче-

ски ръководител на СЗО за борбата 
с COVID-19. „Този вариант на коро-
навируса предизвиква особена тре-
вога, защото е по-заразен и бързо се 
разпространява по света“, посочи тя. 
Предварителните изследвания показват също, че заразяването с щама „Делта“ 
увеличава риска от хоспитализация. Тя отбеляза, че някои ваксини са по-малко 
ефективни срещу варианта „Делта“, но във всички случаи помагат за предотвра-
тяване на тежко протичане на болестта и смърт.

Във Филипините: Затвор  
за отказ от ваксиниране

Филипинският президент Родри-
го Дутерте заплаши със затвор 
хората, които отказват да се вак-

синират срещу COVID-19. Филипините 
имат едно от най-високите нива на раз-
пространение на вируса в Азия - до мо-
мента в страната са регистрирани над 
1,3 милион заразени и повече от 23 000 

смъртни случая. „Избирайте - ваксина или ще ви пратя в затвора“, каза Дутерте в 
обръщение по телевизията след съобщения за малък брой желаещи да се иму-
низират.

Германия задържа руснак  
по подозрение в шпионаж
Правоохранителните органи на 

Германия са задържали граж-
данин на Русия по искане на 

Главна прокуратура. Мъжът работи 
в един от германските университе-
ти и е заподозрян, че е сътрудничил 
на руските специални служби. Между 
октомври 2020 и юни 2021 г. той се е 
срещнал най-малко три пъти с пред-
ставител на руската разузнавателна служба, се казва в съобщение. В поне два от 
случаите той е предал информация, до която е имал достъп, благодарение на ра-
ботата си в катедрата, срещу което е получил възнаграждение.

Рухна жилищна сграда  
в Китай, петима загинаха

Най-малко петима души са загина-
ли, а седем са ранени при рухва-
нето на жилищна сграда в цен-

тралната китайска провинция Хунан. 
Инцидентът е станал в 12:40 ч.в село 
Луян в окръг Рученг в градския район на 
Ченжоу. По време, когато се срутва, в къ-
щата е имало 12 жители, 5-ма са загина-

ли, а седем са ранени и откарани в медицински клиники. На мястото са работили 
над 400 спасители, почти 80 броя техника. В момента елиминирането на послед-
ствията от инцидента е в ход, причината за срутването на къщата се установява.

ООН: Хиляди деца са използвани 
за войници през 2020 г.
Над 8500 деца са били използвани 

като войници в различни конфли-
кти по света, а близо 2700 други 

са били убити, сочат данни на ООН. Го-
дишният доклад на ръководителя на ор-
ганизацията Антонио Гутериш до Съве-
та за сигурност обхваща използването, 
убиването, осакатяването, и изнасилва-
нето на деца, както и нападения срещу училища, болници и защитени лица, свър-
зани с тях. 2020 г. е белязана от нарастващ брой тежки нарушения. Те са засегна-
ли 19 379 деца, 14 097 от които са били момчета, 4993 момичета.

https://www.krilchev.com/
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„Тръгнахме за Лос Анджелис. 
Приготвихме се за вечерин-
ка. Това беше първата ни ве-
черинка в Америка. Не беше 
добре организирана и не 

беше много посетена. Някои от бълга-
рите я бойкотирали. Седнахме и дойде 
бюфетчикът, който е съдържател на клу-
ба. Запознахме се. Той ни представи съ-
пругата си, която беше австралийка. Бил 
избягал през 1949 г. от България. Пре-
ди това бил съдържател на ресторанта 
„Ариана“ на езерото до Орлов мост в Со-
фия. След национализацията през Цари-
град той успял да избяга в Австралия. В 
България е бил борец и се е състезавал. 
Казва се Чамов. В Австралия престоял 
едва 4-5 години и с жена си се прехвър-
лили в Калифорния. От време на време 
организирал състезания по борба. По-
сещава и всички състезания, които се 
провеждат в Лос Анджелис. След това с 
него говорихме кои спортисти от по-ста-
рите познавам и аз. Оказа се, че имаме 
общи познати. Той обаче остана недово-
лен от вечеринката и си тръгна. Тръгнах-
ме си и ние…“.

Това е фрагмент от пътния дневник, 
който българин на име Георги Иванов 
си води по време на посещението си в 
САЩ през далечната 1971 г., когато оти-
ва на гости на неговата сестра Цветанка. 
Действието се развива на 27 февруари, 
събота. Всъщност, в този кратък разказ 
става дума за известния наш спортист 
Никола Чамов.

На твърде интересна информация се 
натъкнахме при търсенето на допълни-
телна информация за Никола Чамов в 
сайта http://desebg.com/. Тук се споме-
нава разказът, в документален вариант,

на началника 
на девети отдел

в Шесто управление на „Държавна си-
гурност“. Това е докладна записка от ма-
йор Нешо Нешев от 29 август 1983 г. Въ-
просният докладва, че от 11 до 13 август 
същата година в Лос Анджелис се е про-
вело световно първенство по свободна 
борба за младежи, на което е присъст-
вал като формален организатор по бор-

ба към БСФС - спортният съюз в Бълга-
рия в онези години.

По-нататък Нешев докладва как в за-
лата по време на състезанието са се по-
явили седем българи, които аплодира-
ли нашите и съветските състезатели. 
Така агентът от тайните служби устано-
вява присъствието на Никола Чамов. За 
него той разказва, че е „…на 72 години, 
от Панагюрище, живеещ в района на Хо-
ливуд… Представи се като бивш българ-
ски състезател по борба, взел участие в 
олимпийските игри през 1936 г. в Бер-
лин. След 9 септември 1944 г. бил член 
на висшия спортен съвет… През 1948 г. 
бил изключен от спортното движение в 
НРБ. По този повод отправи завоалиран 
упрек към тогавашното ръководство на 
спортното движение у нас.

След изключването му… заминал за 
Австралия, където отворил ресторант 
с шоу програма, а след това отишъл за 
Холивуд. Изрази голямо желание да за-
веде цялата българска група в Холивуд, 
за да „покажел“ забележителностите на 
този квартал. …Един от другите българи 

– Ганчо Доневски, ми сподели „под се-
крет“, че Чамов е милионер, един от най-
богатите българи в Лос Анджелис…“.

Нешев продължава разказа си, като 
казва, че веднага след състезанието

тръгнал с колата на Чамов
Той разхожда няколко човека от де-

легацията и накрая настоява да ги пока-
ни на вечеря, за да „поприказват“, както 
в кавички поставя тази дума самият Не-
шев, който продължава разказа си така: 
„…Домът му се намира съвсем близо до 
Българския културен център в Холивуд. 
Щом седнахме на масата, Чамов запита 

директно всеки от нас какъв е… По вре-
ме на вечерята /Чамов/ се стремеше да 
се самоизтъкне като бивш борец от го-
ляма класа. С различни въпроси успях 
да установя, че след спечелване на при-
лична сума в Австралия Чамов пристиг-
нал преди „доста“ години в Холивуд, за-
купил две къщи и два магазина. Една от 
къщите и магазините давал под наем, 
който бил от порядъка на 40 000 щат-
ски долара годишно. През 1982 г. идвал 
със съпругата си у нас, за да „разгледали 
страната“. Не изказа мнение как намира 
България след повече от 30-годишно от-
съствие…“.

История  
на емиграцията

Как ДС стигна до един от 
най-богатите българи в LA
XНикола Чамов бил милионер и притежавал къщи и магазини в Холивуд

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

В Холивуд живеели около  
2 хил. български емигранти
Нешев неколкократно се опитва да 

насочи вниманието към Българския 
културен център в Холивуд, за да раз-
бере неговото ръководство и състав. 
Това, което установява, е, че Чамов е 
член на ръководството, но не разбира 
кой е председател на тази организация 
на нашите емигранти. Разбира също, че 
в Холивуд живеят около 2 хил. българ-

ски емигранти. Описва също, че самата 
сграда е с височина 2-3 етажа и около 
200-250 кв. м площ.

Нешев специално отбелязва, че в 
една от стаите на Чамов е изграден 
нещо като български кът – „камина и 
рафтове с предмети от българския бит“.

„…От кабинетното изучаване на Ни-
кола Чамов се установи, че същият е 

роден на 28 декември 1916 г.“, докладва 
Нешев, който все пак в последствие ус-
тановява, че Чамов е бил председател 
на Българо-Американския културен 
център в Холивуд. Той отбелязва в до-
клада си, че Чамов е „обработвал бъл-
гарски граждани към невъзвращен-
ство“.

Ето това е начинът, по който са били 

представяни българите в чужбина и 
особено в САЩ – „съмнителни типове“, 
които „обработват български граждани 
към невъзвращенство“! Отново се поя-
вява тази отвратителна дума „невъзвра-
щенство“, с която беше дамгосано едно 
цяло поколение българи, които при-
еха да живеят далече от Родината си, но 
свободни.

Борбата беше един от толерираните и доста популярни спортове у нас и по време на комунистическия режим. 

Сн.: Българска федерация по борба

Сн.: Novini.bg
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М
лада българка ще предиз-
вика себе си, като ще се 
опита да постави постиже-
ние на „Гинес“ за най-дълъг 
престой на рекордно ви-

соки температури. А има ли по-подходя-
що място за това от Долината на смъртта 
в САЩ.

Силвия Манолева планира да изкара 
цял месец в пустинята Мохаве край Лос 
Анджелис. Именно там се намира и Доли-
ната на смъртта - най-ниската точка в САЩ 
със своите 86 м под морското равнище. Тя 
е известна и с най-високата температура, 
измервана някога в САЩ, и втората най-
висока в света - 56,7°C през 2013 г. Това 
лято синоптиците прогнозират, че е въз-
можно този рекорд да бъде счупен заради 
почти 50-градусовите жеги, които вече се 
настаниха в района.

Точно този момент е избрала Силвия. 
27-годишната българка няма да е сама, а 
с още няколко приятели. Единственото, 
което ентусиастите ще вземат със себе 
си в караваната, която ще наемат, е вода, 
слънцезащитни кремове и лосиони, за-
дължителната аптечка и храна, разказва 
„България днес“.

„Няма да използваме вентилатори,

няма да имаме и климатик
разказва младата българка. С приятелите 
си ще обиколят и запуснати градове, кои-
то заради пустинята са почти погълнати от 

пясъка.
Силвия е в САЩ от четири години. Кога-

то пристигнала, тя дълго време работила 
в казино в Лас Вегас, накрая й омръзнало, 
но успяла и да събере сериозна сума спес-
тявания. Затова и решила да си организи-
ра „екстремна почивка“ за месец заедно 
с приятелите си Линда, Майкъл, Торънс и 
Шерън.

„Ще изпратим местоположението, на 
което се намираме, на близките си. 

Не искаме да сме 
безразсъдни, 

както биха решили някои хора - подоб-
но преживяване в модерния свят няма как 
да се случи“, откровено е младото момиче.

Силвия, която е от Велико Търново, раз-
крива, че и в България не избира друг вид 
почивка освен на къмпинг или палатки на 
Иракли.

„Но в пустинята със сигурност ще имаме 
критични моменти! През лятото темпера-
турата надвишава 55 градуса, въпреки че 
има и разнообразна растителност“, казва 
Силвия.

Целта на младото момиче и приятелите 
й е да влязат в рекордите на „Гинес“ за най-
дълъг престой в Мохаве, като приключе-
нието започнаха навръх старта на астро-
номическото лято - 21 юни.

Българка атакува Долината на 
смъртта за рекорд на „Гинес“

XСилвия Манолева живее в Лас Вегас от четири години

Сн.: Pixabay

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/


23 - 29 юни 2021 г.24

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

П
реди няколко дни се прове-
де историческа за световна-
та политика среща - прези-
дентите на САЩ и Русия Джо 
Байдън и Владимир Путин 

разговаряха на 4 очи в Женева. Макар 
да не стигнаха до открита конфронта-
ция, очаквано те не постигнаха пробив 
и разговорът им неминуемо напомни за 
най-критичната точка в неизменно на-
прегнатите отношения между двете го-
леми държави - Студената война.

Един от емблематичните символи за 
този период, олицетворение на силата и 
секретността - директната линия за ко-
муникация между Белия дом и Кремъл, 
известен още като „червения телефон". 
Истината обаче е, че това е мит. Всъщ-
ност никога не е имало дори телефон, 
камо ли червен. И той не е бил в Овал-
ния кабинет на американския държавен 
глава, а в Пентагона.

Всичко започва по време на Кубин-
ската ракетна криза (руснаците я нари-
чат Карибската криза, а самите кубинци 

- Октомврийската криза) - най-острият 
конфликт по време на Студената вой-
на между САЩ и СССР. Тя започва на 
16 октомври 1962 г., когато американ-
ското разузнаване докладва на прези-
дента Джон Кенеди информация, коя-
то разкрива разполагането на стартови 
площадки на

съветски ядрени 
ракети на острова

В момента когато напрежението е във 
връхна точка, важно съобщение от 3000 
думи на съветския лидер Никита Хруш-
чов е получено и разкодирано за цели 
12 часа, което се оказва опасно дълъг 
период при реална заплаха от ядрен 
удар. Докато Вашингтон подготвя отго-
вора си, от Москва пристига ново, още 
по-остро съобщение, с което се изисква 
изтеглянето на американските ракети от 
Турция. Тогава сред съветниците в Бе-
лия дом се ражда идеята, че кризата би 
могла да бъде контролирана много по-
успешно, ако има по-бърза комуника-
ция между ръководствата на двете дър-
жави. Докато тя бъде създадена обаче, 
Кубинската криза приключва - едва 13 
дни след започването си, когато Хруш-
чов обявява, че инсталациите за балис-
тични ракети ще бъдат демонтирани.

Въпреки това американският и съвет-
ският лидер се споразумяват, че в инте-
рес и на двете държави е да

имат по-скоростен 
и сигурен начин за връзка

И така, с „Меморандум за разбирател-
ство“, подписан на 20 юни 1963 г. също 
в Женева, двете сили се договарят, че 
„по време на извънредна ситуация пра-
вителството на Съединените американ-
ски щати и правителството на Съюза на 
съветските социалистически републи-
ки трябва да установят директни кому-

никации веднага щом това е технически 
осъществимо“.

Реалното пускане на връзката отнема 
около два месеца. И така тя е открита на 
30 август 1963 г.

Но първоначално създаденият „чер-
вен телефон“ всъщност е система от 
телепринтери, които използват крип-
тирана връзка. Нещо повече, за да е 
възможна тази връзка, са нужни10 000 
мили дълъг трансатлантически кабел от 
Вашингтон през Лондон до Копенхаген, 
Стокхолм, Хелзинки и накрая до Москва.

Четири американски телематични ма-
шини са прехвърлени в Москва и инста-
лирани в Кремъл. Същият брой машини, 
произведени в Източна Германия, са из-
пратени до съветското посолство във 
Вашингтон, след което доставени в Пен-
тагона

който остава дом 
на „горещата линия“

Двете страни се сдобиват и с устрой-
ства за кодиране, така че американците 
да могат да превеждат получените съ-
общения на английски, а руснаците на 
руски.

Всичко това, разбира се, се случва в 
пълна секретност. Тъй като не се знае за 
нея, тя няколко пъти е прекъсната слу-
чайно, например близо до Копенхаген 
от датчанин с булдозер и от финландски 
фермер, който буквално го разорал.

Публикации показват, че във Финлан-
дия не са останали документи за поява-
та на системата, макар за използването 

Митовете за „Червения 
телефон“: Москва и Вашингтон 
през Студената война

XИмало ли го е и за какво е бил използван?

Телеграфът, по който от Москва изпращат кодираните съобщения през 60-те.

Натискането или ненатискането на 
клавиши съответствало на предава-
нето или непредаването на един бит 
с помощта на секретно устройство. 
Съобщението можело да се прочете 
само от тези, които имали специална 
лента, с помощта на която кодът мо-
жел да бъде транслиран в текст.

Преди да бъде пусната, годност-
та на линията преминава всеки час 
през тест. Москва изпращала съобще-
ние до Вашингтон и оттам отговаряли. 
Имало договорка тестовите съобще-
ния да не са с политически характер. 
Затова от Кремъл например изплаща-
ли откъси от разкази на Чехов или от 
стихотворения на Пушкин.

Първото изпратено съобщение 
след официалното пускане на систе-
мата също не е политическо, не е и 
точно драматично като първата те-
леграма на изобретателя на телегра-
фа Самюел Морз „Какви чудеса върши 
Бог". Вашингтон изпраща до Москва 
пробното послание „Бързата кафява 
лисица прескочи мързеливото куче 
1234567890“, използвайки всяка буква 
от английската азбука и всички араб-
ски цифри - тест за точността на сис-
темата“.

Как работи?

Сн.: Reutrers

https://www.msbinsuranceagency.com/
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на територията й страната ежемесечно 
да получавала наем. В МВнР на Финлан-
дия се открива само едно споменаване 
за „горещата линия“ - от октомври 1967 
г., когато тя вече съществува от 4 г.

„Държавната пощенска и телеграфна 
служба получава наем от 2189.25 мар-
ки на месец“, се казва в писмо на нейния 
директор Ойва Салойла, изпратено до 
МВнР на страната.

Ръководителят на отдела Юрийо Риху 
пък разказва, че е отговарял „гореща-
та линия“ да работи безупречно. Кабе-
лът обаче нееднократно се повреждал и 
дори няколко пъти се наложило да бъде 
призоваван по съдебно дело за компен-

сация на загубите.
Той си спомня дежурството си още 

по време на преговорите между СССР и 
САЩ.

„Помня, че военните ни изпратиха 
група хора, за да следят за запазване-
то на кабела. Дадохме им помещения и 
в определени точки поставихме охра-
на. Въпреки разпространеното мнение, 
това не е била телефонна линия, а линия 
за предаване на съобщения с помощта 
на 5-битния код Бодо“, уточнява той.

Кой за какво използва 
системата?

Джон Кенеди така и не успява да из-
ползва директната връзка, защото е 
убит само три месеца след пускането й. 
Първият президент, който прави това, 
е Линдън Джонсън, на когото му се на-
лага да комуникира спешно с руския 
си колега Алексей Косигин по време на 
Шестдневната война между Израел и съ-
седните арабски държави през лятото 
на 1967 година, когато двете суперсили 
съгласуват помежду си военните си хо-
дове, за да се избегнат недоразумения.

През септември 1971 г. „горещата ли-
ния“ е усъвършенствана - появил се ка-
нал за спътникова връзка чрез амери-
канската система „Интелсат“ и съветския 
апарат „Молния-2". Това се случва само 
три месеца преди военния конфликт 
между Индия и Пакистан, който става 
причина новият президент Ричард Ник-
сън да разговаря с тогавашния стопанин 
на Кремъл - Леонид Брежнев. На Никсън 

му се налага да използва горещата ли-
ния още два пъти - първо по време на 
войната Йом Кипур през 1973 г. и след 
това през юли следващата година, кога-
то Турция нахлува в Кипър.

По-късно президентът Джими Кар-
тър използвал системата само веднъж - 
през 1979 г., когато СССР нахлува в Аф-
ганистан. По повод този случай години 
по-късно бившият съветник в Кремъл 
Фьодор Бурлацкий разказа как Картър 
попитал Брежнев вярно ли е, че Москва 
подготвя нахлуване в Афганистан. „Не 
съм чул, чакайте да попитам военния 
министър“, отговорил той и и се престо-
рил, че говори с някого. После го успо-
коил, че няма такива планове.

През 2013 г. администрацията на Оба-
ма добави канал, предназначен да из-
праща имейли с прикачени файлове за 
киберинциденти.

И три години по-късно му се наложи 
да го използва за това - разговаря с Вла-
димир Путин за хакерските атаки по вре-
ме на предизборната кампания в САЩ. 
Тогава говорителят на Кремъл Дмитрий 
Песков отбеляза, че „това е нормална за-
крита линия за връзка, която държав-
ните глави използват за телефонни раз-
говори“, с което остави впечатление, че 
всички разговори между двамата прези-
денти се провеждат по тази линия. Аме-
риканските медии обаче коментираха, 
че никога по-рано Белият дом не е из-
ползвал системата „червен телефон“ за 

връзка с Кремъл, което всъщност под-
чертава сериозността на ситуацията.

Самият Обама в един момент държе-
ше символично на бюрото си такъв те-
лефон. В своята автобиография Ричард 
Брансън обаче разказва, че той го из-
ползвал... да поръчва чай за гостите си.

„Седяхме и вече се готвехме да си 

тръгваме, когато обърнах внимание на 
червената слушалка на бюрото му. Оба-
ма забеляза, че гледам в тази посока и 
каза: „По-рано такива телефони са се из-
ползвали за извънредни ситуации, но 
сега ги използвам, за да поръчвам чай 
на гостите си“, разказа британският ми-
лиардер.

През 1983 г. Роналд Рейгън, който 
проявява силен интерес към система-
та, инициира преговори, които водят 
до усъвършенстването й с високоско-
ростен факс. Съветският съюз и САЩ 
се договорят официално да направят 
това на 17 юли 1984 г. Така през 1985 г. 
връзката е модернизирана, като е до-
бавен канал за факсимилна връзка, а 
през 1988 г. телеграфът е прекъснат, 
след като години тестване и използ-
ването доказа, че факс връзките са 
надеждни. Рейгън използва връзката 
няколко пъти, сред които, за да обсъ-
ди събитията в Ливан и вълненията в 
Полша.

20 г. по-късно - на 1 януари 2008 г., 
вече много по-модерна геостацио-
нарна компютърна мрежа свързва 
Москва и Вашингтон. Новата система 
продължава да използва двете сате-
литни връзки, но старият кабел е за-
менен с оптичен. Софтуерът позво-
лява два варианта на комуникация: 
чат за говорене - за координиране на 
операциите, и имейл за писмени съ-
общения. Предаването е почти миг-
новено.

По време на съвместна пресконфе-
ренция през 2010 г. с руския прези-
дент Дмитрий Медведев президентът 
Барак Обама се пошегува, че Twitter 
е заменил горещата линия с думите: 
„Може би най-накрая ще можем да 
изхвърлим онези „червени телефони“ 
от едно време“.

Роналд Рейгън 
го превръща 
във факс

Майор Глен Нордин (вляво), който знае руски, позира за прощална снимка през февруари 1966 г., 
последният му месец, в който обслужва все още тестовата гореща линия. 

И имейли по времето на Обама

През 2013 г. телеграфът отдавна е заменен от компютри.

Сн.: Министерство на отбраната на САЩ
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„Аз съм като един Христо-
фор Колумб, който стран-
ства по света и накрая 
носи съкровището в стра-
ната, която го е пратила - 

шегува се Ники. - Време ми е това, което 
знам, да го сложа в услуга на моя род...“ 
Митична личност... Създателят на ембле-
матичната ъндърграунд банда „Апока-
липсис“ и на формация „Ера“ цял живот 
е подвластен на „вируса“ музика, но ус-
пява по някакъв уникален начин да съ-
четае тази страст с... енергетиката. Док-
тор на науките по физика, от близо 25 
години инженер, Ники Качаров е изклю-

чително успешен ръководител на енер-
гийни компании в Европа и Близкия из-
ток.

Роден е в София, на улица „Христо 
Белчев“, до кино „Москва“, в семейство 
на инженери. Най-яркият му детски спо-
мен е как, залепен на витрината на ма-
лък музикален магазин на ул. „Денкоглу“, 
въздиша по една китара. Баща му, пото-
мък на трънски род с много любители 
музиканти в него, флейтист като дядо му, 
който е и част от квартета на Гюрга Пен-
джурова, забелязва страстта му по кита-
рата и му я купува, когато е на 6 години. 
Деветгоди-
шен, Ники 
е записан 
на курсове 
по солфеж 
и класиче-
ска китара, 
докато му 
става без-
и н т е р е с -
но, заряз-
ва частните 
уроци и за-
почва сам 
да вади 
парчета от 
магнетофона си. И така, докато завърш-
ва 127-мо училище и постъпва без про-
блем във Френската гимназия, тъй като 
от малък ходи на Алианс.

Там Ники се развихря и на 14 години, 
в подготвителния клас, създава групата 
„Апокалипсис“, като хваща двамата си 
приятели Боби Градинаров и Светозар 
Даскалов и ги обучава на бас и соло ки-
тара. В края на 70-те и началото на 80-те 
години тези момчета правят революция 
в музиката. Запазената марка на група-
та са собствени композиции в стил хард-
хеви рок и силно отличаващи се от при-
етото тогава или директно критикуващи 
бита, културата и облика на тогавашното 
общество.

Текстовете са революционни. „Във 
време, когато се пееше за море, прияте-
ли, слънце, любов, романтика, ние пеех-
ме за уличните кучета, песни като

„Люти чушки и халва“
спомня си Ники. - Хората бяха ужасно, 
но и приятно изненадани.“ Музиката и 
текстът на почти 100% от парчетата са 
дело на фронтмена Ники Качаров. Бан-
дата бързо набира популярност и пъл-
ни читалищните салони. Славата им сти-
га и до Георги Минчев, който дори моли 
Ники да му предостави емблематично-
то парче „Българският рок“ и реклами-
ра „Апокалипсис“ пред приятелите си от 
„Щурците“ и „Концертна дирекция“.

Мечтата на майка му обаче е Ники да 
учи международни отношения, да ста-
не дипломат, а той избира нещо близко 
до музиката - електроника в МЕИ, защо-
то тогава музиката активно се електро-
низира.

„Казармата ни сдъвка и ни изплю след 
2 години и вече не бяхме същите“, спо-
деля Ники. Когато започва да учи в МЕИ, 
се запознава с Иван Несторов - Амеба-
та и Любомир Малковски и създават 
формацията „Ера“. Тогава започват така 
наречените културни бригади. „Докато 
нормалните студенти ходеха да копаят, 
ние ходехме на турнета да ги забавля-
ваме с „Ахат“, Милена и „Ревю“ и „Кон-
курент“, шегува се Ники. От комсомо-
ла решават да спонсорират „Ера“, а това 
за него и групата означава ограничава-
не на творческата свобода, споделя той 
пред „Труд“.

Тогава от френското посолство го из-
бират в 
една про-
грама за 
обмен на 
студенти и 
през 1987 
г., с едно 
вързопче 
и една ки-
тара, той 
заминава 
за Лимож 
да след-
ва в уни-
в е р с и те -
та. Ники е 

перфектният кандидат - владеещ френ-
ски без акцент и успешен студент по 
електроника. В Лимож той също избира 
специалност, близка до музиката и елек-
трониката - телекомуникационна тех-
ника. Тогава режимът в България вече 
е паднал, но баща му го разубеждава да 
не се връща, защото няма работа.

По покана на негов професор по фи-
зични влакна, младият инженер постъп-
ва в „Газ дьо Франс“ - националната га-
зова система на Франция, да направи 
докторат по един нов продукт. През 
1991-ва той отива в Париж за 3-годишна 
дисертация. След пробните първи 3 ме-
сеца, когато му искат документите за по-
стоянен договор, французите изпадат в 

Ники Качаров - един 
български Колумб в света

XСъздателят на групите „Апокалипсис“ и „Ера“ управлява 
енергийни компании в Европа, Близкия изток и Северна Африка

БОРЯНА АНТИМОВА
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ужас - българин! А позицията е само за 
французи, тъй като дейността е част от 
националната сигурност. Налага се само 
за 3 дни да му издадат френски паспорт

Оттогава е 
двоен гражданин

По време на докторантурата си той 
регистрира 4 лични изобретения, които 
обаче са патентовани като собственост 
на фирмата. „Хората от „Газ дьо Франс“ 
ми казаха, че с моите 6 езика и култура-
та, която имам, няма да остана дълго в 
Париж, а ще пътувам в чужбина“, спомня 
си Ники. Той започва работа в интерна-
ционалната дивизия, където се занима-
ва с цяла Източна Европа.

През 2006 г. вече е в „Електрисити дьо 
Франс“ - най-големият ядрен произво-
дител в света. Пращат го като генерален 
директор и част от борда на директори-
те на „Топлофикация - Будапеща“. Меж-
дувременно вече е женен за парижанка, 
има две деца и семейството заминава за 
Унгария през 2006-та. Там до 2011 г. Ка-
чаров се справя успешно с проблемите 
на топлофикацията. Изправят го пред 
ново предизвикателство - да управлява 
фирма на един от лидерите в Европа по 
енергиен сървис и ефективност - „Фени-
че“ в Торино, Италия. Там работи 6 годи-
ни като генерален директор.

„Всеки път ме пращаха на места, къде-
то е много трудно и има сериозни про-
блеми за разрешаване - споделя Ники. 
- Реших въпросите на топлофикацията 
в Унгария, защото преговарях 3 години 
с Европейската комисия и успях. След 
това ме пратиха в Италия, защото ос-
новният клиент на „Фениче“, компания с 
3500 души персонал и с 4 филиала в Ев-
ропа, ги беше заплашил със съд...“

Успешният ръководител е изпратен в 
Египет, където компанията е решила да 
продаде активите си. „През 2017 г. за-
минах за Кайро. Там продадох активите, 
както те искаха, но този, който ги купи, 
ме помоли да остана при него“, смее се 
Ники. Компанията, за която Качаров ра-
боти сега, има концесии за производ-
ство на петрол и газ, основно газ, който 
съставлява 5% от египетската продук-
ция.

Става въпрос за 3 милиарда инвести-
ции за 10 години и 200-250 милиона до-
лара печалба годишно. Освен в Египет 
имат производства в Италия, Гърция, Из-

раел, Малта, Черна гора и Англия. Ники 
Качаров е в управленския екип и отгова-
ря за Близкия изток - Египет и в перспек-
тива Тунис и Либия, и за energy transition 
- зелена енергия, спестяване на емисии.

В Египет за компанията работят около 
хиляда души, а управленският екип на 
Качаров е от 12 души. „Египтяните, на-
род от Южното Средиземноморие, имат 
много ценни качества и стойности. Те са 
от най-ревностните мюсюлмани. Спо-
собни са да забравят, че няма да бъдат 
платени 3 месеца, и ще работят за теб, 
защото ти си техният водач. Привързват 
се лесно“, коментира Качаров.

Формулата 
за неговия успех

Във всеки случай не е просто „птичето, 
кацнало на рамото“. Бързото получава-
не на френско гражданство му развърз-
ва ръцете да е на отговорни позиции в 
компании, свързани с националната си-
гурност. „Не съм получил френски пас-
порт, защото съм се оженил, а съм ра-
ботил както трябва, за да имат нужда от 
мен“, коментира Ники.

Интелект, добро образование и най-
вече борбеност? „Просто бях много по-
смел от другите. Ако работиш, мислейки 
за кариера и много пари, не става. Тряб-
ва да се довериш на интуицията си и да 
вярваш в себе си. За разлика от францу-
зите и унгарците, аз нямах никакъв про-
блем, че макар да не познавам египтя-
ните, мога да преговарям с тях. Когато 
влизам в една компания и не познавам 
хората, аз ги правя мои приятели. Тази 
емпатия я имам вградена в мен“, споде-
ля българинът.

Ники се гордее с двете си „слънчица“ 
- дъщерите Антония и Елиза, или Елица. 
Антония е на 22 години и е „хванала не-

говия вирус“ - музиката. Учи във филиал 
на „Бъркли“ в Испания как да менажи-
ра музиката. Елиза е студентка в едно от 
най-реномираните френски бизнес учи-
лища.

В Кайро Ники има студио Cosmos 
Limited, в което е „човекът оркестър“. 
Написал е музиката и текста на около 
100 песни на български, има 7 издаде-
ни албума. Сам изпява всички вокали, 
изсвирва всички инструменти, записва, 
миксира, мастерира и дистрибутира ав-
торската си музика.

„Вече съм на 57 години и определено 
смятам да се върна в България - вълну-
ва се той. - Това мечтая от първия ден, 
в който заминах с вързопчето и китара-
та в Лимож. Където и да съм по света, аз 
живея под напрежение заради непре-
къснатите нагаждания към други култу-
ри, към други хора. На летище София ця-
лото това напрежение се стопява, вече 
съм си вкъщи и сред хора, които разби-
раш и които ме разбират...“

За България има две мечти
Едната, лесната, е да свири по клубо-

ве, а другата, за която го разубеждават 
непрекъснато - да се включи в полити-
ката. „Голяма пречка в това начинание 
е войнстващата простотия в България 
и опитите да се смаже и оцапа всеки чо-
век с перспективни идеи за развитието 
на страната - споделя Ники. - Но ето, с 
„Апокалипсис“ рискувахме всеки ден да 
ни пребият в полицията. Имах куража и 
да оправям проблемите в енергетиката 
и добива на нефт и газ на места, къде-
то други не можеха да се справят. Освен 
това имам някакво чувство за дълг към 
родина, семейство. Родината ми е дала 
много и не мога да я изоставя от страх, 
че сивата маса ще ме „изяде“...“

Семейството на Ники Качаров в Париж, 2004 г.

Двете слънчица на Ники - Елица и Антония.
Началото на група „Апокалипсис“, 1978-79. Лъчезар, Ники и Боби на балкона на неговата „детска“ стая, 
където репетират.
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З
аплетен случай от малко град-
че във Вашингтон бе разпле-
тен 17 години по-късно и стана 
повод за много дебати. Само-
личността на мъртъв мъж бе 

разкрита от интернет детективи годи-
ни след като полицията е престанала да 
търси кой е той и след като близките му 
са се отказали да издирват истината за 
него.

Става дума за „Случаят Стевик“, кой-
то напомня повече на „Колорадецът“ на 
Стивън Кинг, отколкото на реално съби-
тие.

Всичко започва през 2001 г., само ня-
колко дни след атентата с кулите близ-
наци в Ню Йорк. Млад мъж се настаня-
ва в хотелче в малкия град Аманда Парк 
във Вашингтон. Няколко дни по-къс-
но камериерката идва да почисти стая-
та му. Когато отваря вратата, тя открива 
мъртвото му тяло. Първоначално жена-
та решава, че гостът се моли - той се на-
мира в ъгъла на стаята, с наведена глава. 
Но при по-внимателен оглед установя-
ва, че около врата му има колан. Мъжът 
се е самоубил.

Когато полицията идва, не открива до-
кументи за самоличност на жертвата и 
бързо стига до извода, че името и адре-
сът, с които той се е регистрирал в хоте-
ла - Лайл Стевик, са измислени, разказ-
ва webcafe. Човек с такова име и с такъв 
адрес в Меридиан, Айдахо, просто няма.

Аманда Парк, Вашингтон, е наистина 
малък град. Без никакви улики или ре-
сурси за пълноценно издирване

„случаят Стевик“ 
остава нерешен

От 2001 до 2006 г. нови улики няма и ис-
торията на непознатия смъртник е заб-
равена. Скицата на лицето му, разпрос-
транена в базите данни с изчезнали 
хора, не дава резултати. Не е намерено 
и съвпадение при проверка с обяви за 
изчезнали хора. Така Лайл влиза в дъл-

гия списък с неразгадани случаи, неи-
дентифицирани тела и неидентифици-
рани жертви.

През 2006-а обаче едно 15-годишно 
момиче, част от множеството онлайн 
детективи, попада на снимката на Лайл 
в един от тези списъци с изчезнали.

„Аз съм сериозен интернет потреби-
тел и огромен почитател на разгадава-
нето на престъпления“, казва момичето, 
представящо се като Clan_McCrimmon в 
Reddit (тя не желае да разкрива истин-
ското си име пред медиите). Докато из-
ползва базата данни, тя попада на „слу-
чая Стевик“ и е впечатлена. „Нещо ме 
привлече в него,“ разказва тя.

Историята му донякъде е била при-
влекателна за нея, защото самата тя към 
този момент се чувства тъжна. Стевик е 

умрял сам и е лесно да се приеме, че се 
е чувствал самотен също. Много хора, 
следили „случая Стевик“, изпитват

емоционална връзка с него
именно заради това. Именно тази де-
пресивност и чувство за самота, които 
неговият случай излъчва, кара мнозина 
да се припознават отчасти в него.

„Поставих си за цел да го идентифици-
рам, така че да се върне у дома“, споделя 
McCrimmon. „Защото според мен никой 
не бива да умира така, както си е зами-
нал той.“

През април 2006-а тя влиза в 
WebSleuths, форум за любители детек-
тиви, и пише там за „случая Стевик“. Бър-
зо се намират хора, които да предложат 
помощта си за намиране на информа-
ция за самоличността му.

Според някои „Стевик“ може да е бил 
член на някое от околните индиански 
племена. Тази хипотеза обаче не довеж-
да до нищо. Други проучват адреса, кой-
то той е дал в хотела. Изборът на адрес 
в Меридиан изглежда като прекалено 
голямо съвпадение, следователно мъ-
жът или е бил от този регион, или пре-
ди е посещавал града. Трети изтъкват, че 
смъртта му е настъпила само дни след 
11 септември 2001-а и може да е пре-
дизвикана от загубата на близък човек.

В крайна сметка дискусията е преми-
нала в Reddit, където още повече хора се 
ангажират със случая. Потребителите са 
поискали повече информация за случая 
по Закона за достъп до информация и са 
проучили в детайли документацията по 
случая. Някои от тях поръчали да се из-
готви на Стевик „подмладяващ портрет“, 
чрез който да установят как може да е 
изглеждал като по-млад. Други пусна-
ли реклами с образа на Лайл в местната 

преса, приканващи всеки, разполагащ с 
някаква информация, да се свърже с тях. 
Отново нищо. Скоро Reddit общността, 
разследваща самоубийството, се раз-
раснала, достигайки до 4000 членове.

Така се стига до 2018 г., когато нейни 
членове се свързват с калифорнийска-
та неправителствена организация DNA 
Doe Project, посветена на идентифици-
ране на тела без самоличност, с молба 
за помощ по случая.

Самата организация използва

сложен метод, базиран 
на ДНК

с който се определя родословното дър-
во на даден човек чрез сравнения в го-
ляма база данни с ДНК профили. DNA 
Doe отговарят, че ще се заемат със слу-
чая, ако онлайн общността събере сред-
ствата, необходими за ДНК анализ – око-
ло 1500. За по-малко от 24 часа парите 
са събрани.

С получените средства DNA Doe взи-
мат образец от ДНК-то на Лайл от мест-
ните власти. После те качили резултати-
те в уеб сайта за генеалогия GEDMatch. 
След което в продължение на няколко 
седмици отсявали възможните резулта-
ти в опит да идентифицират родослов-
ното дърво на Стевик. И в крайна сметка 
успяват да открият съвпадение.

Властите се свързват със семейство-
то и получават потвърждение, че наис-
тина има изчезнал човек, отговарящ на 
описанието. Със 17 години закъснение 
тялото на Лайл Стевик най-после полу-
чава своята самоличност и той преста-
ва да бъде анонимна жертва. Случаят е 
приключен.

Какво се случва след това и задово-
лено ли е любопитството на интернет 
детективите? Отговорът е изненадващ 
– не. Членовете на общността скоро са 
осъзнали реалността - след всички тези 
години, след стотици хиляди часове на 
теоретизиране, планиране, мислене и 
организиране, те вероятно никога няма 
да разберат истинската самоличност на 
Лайл Стевик.

Самоличността му е била известна 
на DNA Doe и полицията, но никога не 
е била разкрита на общността в Reddit. 
И вероятно и никога няма да бъде - се-
мейството е отказало да огласява тази 
информация.

Някои хора са проявили разбиране, 
макар и да не са били доволни от разви-
тието на събитията. Други са реагирали 
много по-грубо. И в крайна сметка, зара-
ди нарастващото недоволство и разго-
рещени спорове във форума, модерато-
рите са решили да ликвидират групата 
за обсъждания по случая „Лайл Стевик“.

Кой е мъртвият: 
Мистерия от Вашингтон, 
разплетена след 17 г.

XКак интернет детективи извадиха историята 
за Лайл Стевик от нерешените случаи

Възстановеният образ на лицето на „Лайл Стевик“.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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ЕВЕЛИНА 
ГЕЧЕВА

България ще изчезне, 
лакомията - не

 блог

На фона на шумните политически скандали, един тъжен 
факт някак остава недооценен - и от политиците, и от граж-
даните. България се топи и това далеч не е само вестникар-
ско заглавие.

Според последното проучване до 2040 г. ще бъдем едва 5 
милиона. Тази устойчива тенденция е определяна още пре-
ди 20 години като катастрофа. Но докато не стане реалност, 
явно няма да се вземат истински мерки.

В повечето партийни програми този проблем е разписан 
като основен. Разписани са и мерки за неговото решаване. 
Бодрата политическа смяна през 4 години ни уверява как ще 
направи всичко възможно, за да останат младите в България 
и отрицателният прираст да мине в историята.

Реалността е друга - далеч не всички млади остават да 
работят у нас, а все по-малко са тези, които създават деца. 
Защо? Главно заради икономическата ситуация - доходите са 
ниски, а разходите отдавна са на европейско ниво. Любима-
та дъвка на политиците е грижата за младите.

Но реално какво е направено, за да бъдат те стимулирани 
да създават семейства? Данъчни облекчения ли имат, префе-
ренциални условия за осигуряване на жилища, или, пример-
но, достатъчно места в детските градини?

Младите у нас са най-ощетени, защото живеят в перма-
нентна криза. Цяло щастие е, ако и двамата в семейството 
работят. Огромна рядкост е и двамата да са с висок доход. А 
напълно невъзможно е, освен ако не са деца на богати роди-
тели, да живеят без кредити и лизинги. Като добавим и вло-
шаващата се през няколко години икономическа ситуация - 
ето ги причините младите да бягат в чужбина.

Цял керван от правителства се опитват да прехвърлят от-
говорността върху бизнеса - не създавал добри работни 
места, не осигурявал адекватно заплащане. Да, в повече-
то случаи е така, но господа управниците съдират по десет 
кожи от същия този бизнес. Факт е, че той може да процъфти 
само около управленската върхушка. Неслучайно най-бога-
тите фирми са онези, които смучат пари от държавата.

И същата тази държава има наглостта да обвинява оста-
налите, че не функционират както трябва. Да припомним: по 
около 500 фирми всяка година спират да работят. Защо? За-
ради отличния бизнес климат, естествено.

Покрай пандемията известна част от работещите в чуж-
бина се завърнаха у нас. Но кои? Изследователи посочват, 
че става дума главно за сезонни работници. Другите, които 
имат истинска трудова заетост в Западна Европа, не си и по-
мислят за връщане, защото то крие рискове. На първо място 
- риск от вторично обедняване, защото спечелените в чуж-
бина пари бързо свършват. И след него идват всички оста-
нали рискове, защото като си беден, трудно ще създадеш 
семейство. А и как ще го издържаш? С гол патриотизъм не 
можеш да платиш сметките, таксите и данъците.

Последното проучване на демографските проблеми по-
твърди още нещо, което всички виждаме - населението на 
България не само че намалява, но и се струпва в няколко 
града. И ако личната съдба като семейство и деца зависи ос-
новно от индивида, то това струпване на хора в няколко мес-
та и обезлюдяването на България е вина изцяло на некадър-
ните управления в последните 30 години. България изчезва, 
лакомията - не. И тя е далеч не само при политиците, кои-
то са под прожекторите. Тя е на всички нива в държавната 
йерархия, заразила е цялата администрация. Пак заради ес-
теството на управлението.

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

„Най-големият ми 
страх е какво ще се 
случи с децата ми 
след ваксината.“
Музикалната легенда 

Ерик Клептън 
в коментар за 

ваксините, с който 
си навлече гнева 

на много световни 
знаменитости

„Теб те крадат битово-
реално, ти пищиш, че ти 
крадат историята. Дотам 
я докарахме. Резултатът 
– беден, но горд и древен 
народ.“

Писателят Алек Попов в 
коментар за ситуацията 
в България, представяйки 

новата си книга

„Когато мускулите надвишават 
интелекта, често стават грешки.“

Говорителят на служебното 
правителство Антон Кутев по адрес 

на бившия MMA боец Станислав Недков-
Стъки в спора им за получен 1 млн. лв. от 

спортната федерация

„Имате ли по-опитен от мен, има ли някой 
с по-голяма международна подкрепа или 
някой, който да се е справил с три кризи... 
Няма да има такъв.“

Бившият премиер Бойко Борисов по време на 
пресконференция през седмицата

„Оттук насетне, както може би някои биха 
могли да кажат, възможно е да задействам 
план „Здравствуйте, братушки“, но не по 
курортите и по нашите прекрасни места, а 
и на други позиции.“.

Освободеният от правителството шеф на 
разузнаването Атанас Атанасов обяснява 
уволнението си със „зловредното влияние“ 

на руските специални служби

https://www.emerald-apartments.net
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тона експлозив взриви американският флот в Атлантическия океан, за да тества вое-
нен кораб. Военноморските сили на САЩ проведоха изпитанието край източния бряг 
на страната. Експлозията имаше за цел да изпробва способността на самолетоносача „Дже-
ралд Форд“ да устои в битка. Контролираният врив е бил със силата на земетресение от 3.9 
по Рихтер.360 

 в цифри

км над Земята ще бъде 
средната височина на 
Международната кос-
мическа станция 
след 24 юни. На тази 
дата орбиталната 
станция ще бъде 
повдигната с 890 
метра. Планира-
ната корекция се 
извършва, за да се 
подсигурят подхо-
дящи условия пре-
ди изстрелването на 
американския косми-
чески кораб „Старлай-
нър“ и товарния кораб 
„Союз МС-19“.

420.26 

18
килограма тежи паметникът на Джордж 

Флойд, който бе издигнат в Ню Йорк. Бюстът 
на чернокожия американец, който беше 

убит от полицай по време на арест 
през май миналата година, е висок 
близо 2 метра. Той беше официал-

но открит през уикенда в Бруклин, 
а събитието беше част от чества-

нията на 19 юни - празникът по 
повод края на робството.

20 000 

10 000 
ще е максималният брой 
зрители, които ще бъдат до-
пускани на състезания от 
олимпийските игри в Токио. 
Организаторите предупреди-
ха и че надпреварата може да 
премине при закрити врата, 
ако има бум на заразени. Но-
вината идва седмици преди 
откриването на Игрите и слага 
край на спекулациите за това 
дали зрителите ще бъдат до-
пуснати до трибуните.

http://www.prospectlicensing.com/
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Б
алсамът за устни е едно от 
най-често срещаните коз-
метични средства в дамска-
та чанта на всяка жена, кое-
то има за цел да се опълчи на 

вредните външни влияния като вятър, 
слънце, студ или прекалена топлина, 
които са причина за изсъхването и на-
пукването на устните.

Грижата за устните не бива да се пре-
небрегва, тъй като кожата им има ня-
кои особености. При тях роговият слой 
е много по-тънък, в сравнение с остана-
лата кожа. Кожата на устните не разпо-
лага и с мастни жлези, чиято функция е 
да я хидратира.

На пазара може да намерите богато 
разнообразие от различни освежаващи, 
омекотяващи или възстановяващи про-
дукти, повечето от които обаче са

източник на вредни 
химикали

и при нанасяне в близост до устата, рис-
кувате те да бъдат лесно абсорбирани 
от организма ви.

Като цяло балсамите са пълни с хими-
кали, които е по-добре да избягвате. Те 

може да са с кокос или някакво етерич-
но масло, заради което да ги изберете, 
но заедно с тях съдържат доста токсини. 
Според специалисти ежедневното на-
насяне на балсам дори може да влоши 
състоянието на кожата.

Ако по принцип имате чувствителна 
кожа, фенолът, благодарение на който 
устните изглеждат по-плътни, може да 
предизвика дразнене и обриви. Причи-
ната е, че той е консервант и дори и в 
малки количества е вид дразнител.

Ментолът и някои други съставки, 
които се слагат в балсамите за по-добър 
аромат, са

причина за кожни 
раздразнения

които могат да се появят не само по уст-
ните. Затова дерматолозите съветват 
да не нанасяте балсам повече 
от 3 пъти на ден.

Най-добрият начин да 
ползвате балсам за уст-
ни, е да го поставя-
те сутрин, преди да 
тръгнете за работа. 
После може да пов-
торите, след като 
обядвате. Третият 
път трябва да бъде 
непосредствено пре-
ди лягане.

В случай, че си слагате 
балсам повече от 3 пъти за 
деня, не се чудете, ако се появят 
по-тъмни петна по кожата

или усетите парене 
или сърбеж

Мнозина смятат, че като постоянно си 

слагат балсам на устните, ще 
се справят с напукването 
им. Но в повечето слу-
чаи, когато проблемът 
вече е налице, тряб-
ва ексфолиране и по-
специална грижа.

След като премах-
нете сухата кожа, може 
да преминете към бал-
сама, но по-добре е той 
да е натурален, с подхран-

ващи съставки. Това може да 
стане с естествен скраб със 

захар и мед, след което 
кожата да се намаже на-
пример с кокосово мас-
ло.

Когато устните са 
твърде сухи и разране-

ни, заменете балсама от 
магазина с домашно при-

готвен с естествени със-
тавки.

С какаово и кокосово масло
Тази рецепта ще ви отнеме броени 

минути, но ще ви накара да почув-
ствате устните си по- неж-

ни, меки и ароматни от 
всякога. Необходими 

са ви 1 с.л. какаово 
масло и 1 с.л. коко-
сово масло.

Разтапяте ка-
каовото масло и 
кокосовото мас-
ло на водна баня, 

като внимавате 
сместа да не заври. 

След като е добре 
разтопено, изсипвате 

получената отвара в мал-
ко бурканче или контейнер-

че, което е необходимо да поставите в 
хладилника за няколко часа, докато се 
втвърди. За нанасяне може да използ-
вате пръст или четчица.

С мед, кафява захар и кокосово  
масло

Подбрали сме най-ценните състав-
ки, които освен че имат антибактери-
ално свойство и са източник на по-
лезни мазнини, почистват мъртвата 
кожата и омекотяват устните. Необхо-
дими са ви 1 с.л. мед, 2 с.л. кафява за-
хар,1 с.л чисто кокосово масло.

Кокосовото масло не трябва да е с 
прекалено твърда консистенция, нито 
пък много течна. Обърквате меда с за-
харта и съвсем леко ги разтапяте на 
водна баня, докато се получи желана-
та смес, като внимавате да не заврят 
и да се разтопят напълно. Получената 
отвара смесвате с кокосовото масло. 
Крайният продукт се изсипва в мал-
ко бурканче или контейнерче, което е 
необходимо да поставите в хладилни-
ка за няколко часа, докато се втвърди. 
За нанасяне може да използвате пръст 
или четчица.

слагат балсам на устните, ще 
се справят с напукването 

сама, но по-добре е той 
да е натурален, с подхран-

ващи съставки. Това може да 
стане с естествен скраб със 

захар и мед, след което 

магазина с домашно при
готвен с естествени със

тавки.

Според специалисти повечето му съставки 
по-скоро вредят, отколкото да помагат

Балсамът за устни: 
Вредите, за които 
не подозираме

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Направи си сам балсам за устни

http://www.bulstate.com/
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С
вободата на Древна Гърция! 
Това е лайтмотивът на колек-
цията на Dior за 2022 г. „Гър-
ция е люлката на културата 
и творчеството във всички-

те форми. От митологията до Омирови-
те произведения, архитектурата, фило-
софията и безценните занаяти. Отдавна 
мечтаех да направя шоу в Атина, за да 
отдам чест на цялата тази магия и кул-
тура“, сподели 57-годишната Мария Гра-
ция Кюри, творческият ум, стоящ зад 
модния гигант Dior, цитирана от EVA.

Тя признава, че Гърция винаги е има-
ла специално място в сърцето й. „Като 
човек, роден и израснал в Рим, съм има-
ла възможността да се докосна до гръц-
ката култура, която има толкова силно 
влияние върху Древен Рим“, споделя 
Мария Грация. 

Както колекцията, така и Гърция кре-
щят „свобода“ – усещане, което светът 
оцени в пълния му смисъл по време на 
пандемията.

Моделите на Dior
дефилираха на стадиона 
„Панатена“

където древните гърци са се отдава-
ли на спортни игри около 330 г. пр.н.е. 
Това е единственият стадион в света, на-
правен изцяло от мрамор. „По време на 
пандемията осъзнах по-ясно от всякога, 
че спортът е движение, а движението е 
свобода“, обяснява Кюри. Затова и воде-
щата идея в Resort колекцията на марка-
та за 2022 г. са комфортът и свободата на 
движението.

Дизайните са много по-спортни, като 
са избегнати „клишетата“ от гръцка-
та естетика, които са повтаряни много-
кратно от много дизайнери. „Фокусът е 
не толкова в античните гръцки силуети, 
които са много подходящи за круизна 
колекция, а по-скоро в историята, в кул-
турата на Гърция“, допълва тя.

Dior: От 2022 към свободата 
на Древна Гърция

Модният гигант залага на спортни 
дизайни в новата си круизна колекция

Сн.: Vogue/Courtesy of Dior
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Customer Service 1-877-338-1545

Русия 4¢

8¢
мобилни

Израел 2¢

4¢
мобилни

Украйна15¢

13¢
мобилниЛитва 6¢

9¢
мобилни

Klausau.com

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

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

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

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

само за 5 цента на минута 
(стационарни)

и 9 цента на минута
(мобилни)

Говорете 
с България

www.klausau.com
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В
сичко изглежда така, като че 
ли преди време на мястото са 
кацали извънземни и са изо-
ставили там летящата си чи-
ния - паметникът на Бузлу-

джа, открит през 1981 година и тънещ 
в разруха от 1989 година насам, пише 
швейцарският „Баублат". Бетонът коро-
зира, мозайките са загубили цветове-
те си, през пропадналия купол може да 
се види небето. В крайна сметка, затва-
рят превърналия се в опасен монумент 
за посещения, но в момента там текат 
консервационни работи, в резултат на 
които той трябва отново да стане достъ-
пен - благодарение на усилията на екип 
експерти от Техническия университет в 
Мюнхен начело с професор Томас Дан-
цл. (С проекта са ангажирани и фон-
дация „Проект Бузлуджа“, и ИКОМОС - 
Международният съвет за паметниците 
на културата и забележителните места.)

„Мисля, че е важно зданието да се 
опази, за да служи като предупрежде-
ние. Имаме нужда от това“, казва Уве 
Брюкнер от Техническия университет в 
Мюнхен, който също работи по проек-
та, цитиран от „Дойче веле“. „Ако елими-
нираме всичко, което сме одобрявали 
в миналото, няма и как да успеем да го 
преосмислим.“ Същото мнение споде-
ля е професор Томас Данцл: „Естестве-
но, че и сгради, които вече не са съвмес-

тими с днешните политически условия, 
са част от нашата история, от нашата 
идентичност. Изтриването на история-
та невинаги е предимство". Поради това 
паметникът на Бузлуджа няма да бъде 
реставриран в първоначалния си вид, а 
ще бъде консервиран.

Мозайки, графити 
и състезания с АТВ

„Мястото, сградата и материалът ни 
говорят, а ние - защитниците на памет-
ниците - сме хората, които дешифрират 
и разказват тези истории. Те непремен-
но трябва да бъдат поставени в опреде-
лен контекст - не е възможно подобни 
монументи да бъдат съхранени просто 
така, без коментар“, споделя професор 
Данцл.

В интервю, поместено на сайта на 
мюнхенския Технически университет, 
той разказва какви са плановете: „Ще се 
опитаме да постигнем равновесие меж-
ду съхраняването на руината и нейния 
контролиран разпад. Защото консерви-
рането й означава с минимални инва-

зивни средства да запазим състоянието, 
до което е стигнала през тези 40 години, 
откакто съществува. „Говорещият“ стро-
ителен материал ни разказва какъв е 
бил паметникът някога - с монументал-
ни мозайки от над 900 квадратни метра, 
които са сред най-големите модерни об-
разци в Европа. Над тях са работили 16 
признати големи майстори на българ-
ското изкуство - те 
са монтирали над 
два милиона отдел-
ни мозаечни камъ-
чета. Този материал 
ни разказва и

историята на 
вандализма

през 90-те години 
на онези българи, 
които вече не са се 
идентифицирали 
с режима. Разказ-
ва ни и още една 
история: за новата 
младежка култура 

и нейните изразни средства - покрива-
нето на стените с графити или гонките с 
АТВ-та вътре в сградата. Тези истории се 
четат като книга“.

Професорът допълва и че постройка-
та на монумента е изложена на екстрем-
ни влияния от метеорологична и гео-
ложка гледна точка, защото се намира на 
върха на планината.

„Работата е предизвикателство не 
само за духа, но и за физиката. От три го-
дини сградата е затворена за широката 
общественост, след като преди това е 
била много атрактивно място за люби-
телите на т.нар. „тъмен“ туризъм - хора, 
които се интересуват например от за-
пустели паметници на съветската епоха. 
Голяма част от покрива липсва и дъждът 
уврежда мозайките. А през зимата во-
дата замръзва и нанася още по-големи 
щети“, разяснява той.

Едновременно с изработването на 
плана за опазване и управление на Буз-
луджа стартира и кампанията на фон-
дация „Проект Бузлуджа“ - „Неписани 
истории за Бузлуджа“, която събира до-
кументи за строителството и историята 
на монумента. Целта е да бъдат докумен-
тирани знанията за паметника в разка-
зите и спомените на хората и да бъде 
съхранено неговото значение за съвре-
менниците ни. Разчита се така да бъде 
насърчен диалогът между поколенията.

Чинията на Бузлуджа не 
спира да привлича света
XКонсервацията на монумента е предизвикателство за учени от различни държави

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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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 българ-
ски & 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 българ-
ска компания търси да назначи OTR шофьо-
ри с минимум 6 месеца опит. Опция вкъ-
щи през уикенда. Заплащането е на миля, на 
процент от total gross или по договаряне от 
$1600 до $2200 в зависимост от Hazmat-Tanker 
Endorsement. Камионите са Volvo 2016 , авто-
матик. +17088908676 №18707
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60194, Търся шофьо-
ри 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
ШОФЬОР 0.75$ НА МИЛЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Търси шофьор 
за регионална работа-3000-мили на седмица 
на 0.75$ на миля.Всеки уикенд вкъщи. Теле-
фон-8476306652 8476306652 №18723

Chicago + suburbs
CDL DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод , Малка транспортна фирма 
търси шофьор със CDL class A. За повече ин-
формация 262-744-8341. №18754
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair 
& Maintenance is looking to hire front desk 
associate at full time. For more information 
please call 872-303-1060 Stan №18756
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 се изис-
ква. За повече информация, моля позвънете 
на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED 
TEAM DRIVERS FOR LOAD from IL-
CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines 
more info tel 847 254 2504 №18767
DELIVERY DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 15, Търсим шофьор за взи-
мане и доставка на части 7738083996 №18769
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

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

ТЪРСИМ DRIVER OWNERS, 
Цена US$ , Зипкод , Търсят се Driver Owners. 
10% диспач, първата седмица без %. Спициа-
лизираме в къси курсове с прибиране уикен-
да 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 ками-
они и трейлъри. Опит не е задължителен, но 
е препоръчителен. За повече информация, 
моля звъннете 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 задъл-
жителен. За повече информация, моля звънне-
те на 773-656-8076 №18741
DETEGLEDACHKA , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Tursq jena/
momiche za gledane na 18 mesechno dete za 
part time(2/3 sedmichno)v Schaumburg area. Za 
podrobnosti telefon 7737578980. №18742
ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProhelper 
Предлага почасова работа за почистване на 
домове и офиси. Много добро заплащане. Из-
исква се опит и личен транспорт 224-334-1818. 
www.myprohelpers.com 2243341818 №18744

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

TEAM CDL DRIVERS , 
Цена US$ 84, Зипкод 60005, We are 
looking for CDL team drivers for drop 
and hook. 5000+ miles per week, 84 
cents per mile .Experience and clean 
driving record required. For more 
information please call 773-865-1852. 
7738651852 №18766 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

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
DRIVER OWNERS , 
Цена US$ , Зипкод , Търсят се Driver owners. 10% 
за диспач - Първата седмица е без %. Шофьор-
ите ни получават всички rate con	 rmations с 
цените, избират на къде да карат. Предлагаме 
ELD, Fuel cards и 24/7 диспач - български и ан-
глийски. 6083508271 №18736
CDL DRIVERS ZA TEAM , 
Цена US$ , Зипкод 80, tursia sho	 or CDL za ups 
dedicated 5500mili moje i bez opit 6304400902 
№18735
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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 
сервиз. 6303509989 №18694
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 - $1600 на седмица. За повече 
информация телефон 773-941-2232. №18651
CDL DRIVER , 
Цена US$ 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 оп-
итните с чисто досие водачи.Специално отно-
шение и най-добро заплащане (до 72ц/миля 
или до 35/ден).За диспечер с 20г опит в бизне-
са.Каране както желаете! 7734128280 №18587
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспорт-
на компания предлага работа за CDL class A 
шофьор $275 per day or 30% load rate.Midwest 
loads. Всеки уикенд в къщи. За повече инфор-
мация се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 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 договаря-
не. 7734128280 №18588

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

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

FOR RENT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, FOR 
RENT: 2bdr 2bath $1,650 Rolling 
Meadows 2bdr 2bath $1,250 Elk Grove 
Village 1bdr 1bath $900 Bu� alo Grove 
ph: 708-856-1440 №18757

АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, Апартамент под 
наем, две спални, баня и половина, обновена 
кухня, walk in closet in the master bedroom, с 
едно парко място. Апартамента ще бъде сво-
боден от 1ви Септември. Намира се в близост 
до O\\\'Hare, walking distance from Cumberland 
Blue Line. No pets. 3128044023 №18758

FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent 
townhouse 3 bedrooms, 1.5 baths in Mount 
prospect, great location, great schools, brand 
new kitchen remodeled, freshly painted, call 708 
415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth 
apartment available for RENT in Schaumburg 
as of July 1st. Convenient location near Costco, 
Wood	 eld Mall, I-90. Second � oor with balcony. 
Central A/C. Pool in the complex. For more 
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 
№18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA 
Apartment for rent in Arlington Heights IL 60005. 
Newly renovated, great location and schools! For 
information: 847 630 8884 Stancho №18755
ТАВАНСКИ ЕТАЖ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем 
самостоятелен тавански етаж от къща във 
Франклин Парк. Включва спалня, кухня с тра-
пезария, 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 
звъннете 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. 
Давам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн 
aпaртaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлюче-
ни (вода, електричество, internet, gas, перал-
ня и cyшилня) 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
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, ИН-
ТЕРНЕТ И КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ. Тел: 773-941-
2367 Димитър Цена: 590$ №18710
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, ROOM FOR RENT 
$350/pm ALL INCLUDE PRIVATE ENTRANCE X 
2 ROOMS NO SMOKING WOOMEN ONLY CALL 
CHRIS 17738170102 or FRANCES 17738148338 
№18712
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод #550, Давам стая под наем 
/за жена/ в апартамент в Arlington Heights,IL. 
Месечен наем $550.Телефон за връзка 
6303521943 №18724

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in 
Arlington heights, haircut, color, highlights, 
perm, keratin straightening treatment, 708 415 
7911 №18763

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 не-
гативни филми в дигитални снимки, JPEG фор-
мат. Запазете вашите стари ленти като ги на-
правите дигитални снимки преди на станат 
неизползваеми. 630-456-1366 №18733
CDL TEAM DRIVERS, 
Цена US$ 84, Зипкод 60005, We are looking for 
CDL team drivers for drop and hook -UPS .We 
o� er 84 cents per mile. Please call 7738651852 
for more information. №18719
FOKUSNIK, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, fokusnik za 
rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 415 0590 
7084150590 №18672
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v 
doma si v Ho� man estate.Predlagam domashno 
prigotvena hrana,mnogo igri,razhodki i 
zabavleniq Tel: 224 659 1156 №18609
ЛИДЕРСТВО КУРСА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60640, Шофьорски 
курс(no trucks,no CDL).най-добри цены и от-
лични резултати.бързо и евтино. Speak russian 
and english. телефон:(773)807-2422.Илия 
№18612
ИМИГРАЦИОННИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Помощ за имиг-
рационни 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 
години опит Ганчо 708 307 5522 №18565
ПОМОЩ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Помощ при по-
даване на документи за осигуряване за без-
работица.петстотин на седмица до септември. 
Georgi 7083075522 №18566

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
KITCHEN CONTRACTOR , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Looking for 
kitchen remodeling contractor Kitchen cabinets 
resurfacing back splash and hood installation 
Please call Nick@847-875 0304 during business 
hours 8478750384 №18760
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 по-
ради тази причина си търся някъде да оставя 
колата си гараж или паркинг за 5-6месеца.Ня-
кой ако има нещо на идея ще се радвам много 
ако ми помогне. 2244788115 №18752
ЖЕНА СЪС СТАТУТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60601, Търся жена със 
статут +359895667213 №18441

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
2007VOLVO & 2014 VAN, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 60007, For sale: 2007 
VOLVO D12 EATON TRANS. 10 SPEED 2014 
UTILITY DRY VAN 708-655-7884 sky796429@
yahoo.com №18690
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped 6 skorosti v mnogo dobro systoqnie . 
Tel : 630 386 5280 №18563
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

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

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

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
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ЛЮБА МОМЧИЛОВА 

В
сички познават известната на-
клонена кула в Пиза в Италия, 
към която се стичат туристи 
от цял свят. И въпреки че тази 
сграда привлича голямо вни-

мание, има още много кули и сгради по 
целия свят, които също са наклонени. 
Много от тях дори повече от тази в Пиза. 
Ето няколко, за които може и да не сте 
чували.

Наклонената църква 
на Сурхузен

Веднъж при-
зната от светов-
ните рекорди 
на Гинес като 
най-нак лоне-
ната сграда в 
света (сега ре-
корд, държан 
от Tower Gate 
Tower в Абу 
Даби), кам-
банарията на 
църквата Сур-
хусен в Герма-
ния, с височи-
на от 27 м, има 

надвес от 2.5 м, който се накланя под 
ъгъл от 5.19 градуса. Причината за на-
клона е свързана с конструкцията, раз-
положена върху влажно блато, което ко-
гато се източи, накланя кулата.

Църквата „Сан Мартино 
дел Весково“

В Северна Италия наклонената кам-
банария на църквата „Сан Мартино дел 
Весково“ привлича посетителите на Ве-
неция, които идват до Бурано с лодка за 
няколко минути. Островът е известен 
със своите ярко оцветени къщи и ръч-
но изработени дантели, но се гордее и с 
църквата от 1500-те години, а камбана-
рията е от 1703 г. Кулата е висока 50 м и е 
наклонена на около 2 м. Златният ангел, 
който някога е украсявал върха, е пад-
нал при буря през 1867 г. и е заменен от 
не толкова зрелищен, но по-безопасен 
железен кръст.

„Портал на Европа“ 
в Мадрид

Това са първите наклонени небостър-
гачи в света. Построени през 1994 г. в 
стила на постмодернизма, кулите са на-
клонени един към друг под ъгъл от 15 

градуса. Височина - 114 м, 26 етажа. Кон-
струкцията използва архитектурата ала 
наклонената кула в Пиза. Благодарение 
на успешното дизайнерско решение, 
композицията е все още уникална. И 
двете кули са построени едновременно. 
„Пуерта де Европа“ е изградена с проек-
тите на американските архитекти Филип 
Джонсън и Джон Бърдж със средства, 
отпуснати от Кувейт.

Монреалската кула
Кулата е част от олимпийския стадион 

в Монреал. Това е най-високата накло-
нена кула в света с височина 175 м. На 
нея се намират платформи за наблюде-
ние със спираща дъха гледка към Мон-
реал.

Музеят на изкуството 
в Денвър

Проектът Daniel Libeskind е първият 
мащабен проект в Колорадо и уникално 
дизайнерско решение за Америка. При 
гледането на сградата имаш чувството, 
че се разпада. Музеят няма вертикални 
стени. В дизайна няма нито един цен-
триран възел, докато всички възли са 
различни, те могат да се пресичат до 8 
пръчки. Стабилността на конструкцията 
се постига чрез използването на стома-
нени плочи, монтирани в стоманобетон-
на основа.

Кубичните къщи 
в Ротердам

На ул. „Оверблаак“ в Ротердам има 40 
къщи, които създават усещането, че це-
лият свят се е обърнал наопаки. Къщи-
те са построени от архитекта Пиет Блом 
и всичките им стени и прозорци са под 
ъгъл 45 градуса. Вътре има частни апар-
таменти.

Наклонените кули на света! 
И Пиза не е сред тях
X„Порталът на Европа“ в Мадрид са първите наклонени небостъргачи в света

Кулата в Пиза

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Във връзка с развитието на 
делата си и предвид насите-
ната на събития програма, ще 
работите активно за своята 
професионална и лична реа-

лизация. Резултатите, финансови и духовни, ще 
ви се отразят положително във всяко отноше-
ние, друго не би могло и да бъде. С премерен 
риск ще подхождате към всеки свой добре об-
мислен ход, което ще ви спести средства и огор-
чения. В началото на новия ви проект ще полу-
чите по-точна представа за разпределението на 
отговорности и финансови средства.

РАК
Партньорските взаимоотно-
шения невинаги ще се раз-
виват в желаната посока. 
Понякога ще се налага да въз-
пирате в себе си прекаленото 

си желание да притежавате всичко сега и един-
ствено вие. Общият бизнес налага други пра-
вила, и ако не се съобразявате с тях, ще калку-
лирате загуби и страдания. Проблемите, които 
ви вълнуват, ще ви помогнат да прозрете в ма-
терия, стояща встрани от вас. Съдбата ви дава 
шанс да преосмислите поведението си към 
хора и да поправите грешките си.

ВЕЗНИ
Хорските недомлъвки ще ви 
изнервят, но запазете спокой-
ствие. Вашата сила е в стабил-
ността и сигурността, която 
излъчвате. Крайностите са не-

желателни и изискват повече и ненужни усилия. 
Деловите ви ангажименти ще заемат по-голямата 
част от времето ви. С подчертано активен инте-
рес ще градите нов имидж и ще търсите най-пре-
ките пътища към успеха. Храните надежди, които 
не са безпочвени, но изискват голяма отдаде-
ност. Ще се натоварите с прекалено много задачи 
и има риск от преумора.

КОЗИРОГ
Ще търсите развлечения и 
ще се наслаждавате на удо-
волствия, с които ще разноо-
бразявате дните си. С добро-
намереност в действията ще 

печелите приятели и съмишленици. Не отказ-
вайте на зов за помощ. Това освен благородство 
ще ви донесе и удовлетворение. Силно изразе-
на воля по отношение на ангажименти и отго-
ворности. На моменти ще се чувствате изнер-
вени и ще отхвърляте предложена помощ. А не 
трябва - никоя помощ не е излишна. В професи-
онален план се очертава издигане в кариерата.

ТЕЛЕЦ
Използвайте умението си да 
работите с различни хора и 
ще създадете подходящите 
условия, в които всички да 
са доволни. Административ-

ните въпроси също ще намерят решенията 
си, предвид правната ви и житейска култура, 
без да губите прекалено много от времето си 
за тях. В края на периода ще се чувствате по-
спокойни, усмихнати и с желание за повече 
развлечения. Старото ще отстъпи място на по-
светли мисли и перспективи пред вас. На дъл-
го планирани действия вече е дошъл редът.

ЛЪВ
Ще бъде добре, ако покажете 
допълнителен жест на внима-
ние към най-близките си хора. 
Ще спечелите и уважението 
им. Финансовото ви състоя-

ние ще претърпи трансформации, които ще за-
дълбочат философското ви отношение към за-
обикалящата действителност. Пазете се да не 
отегчите околните и най-вече семейството си. 
Там има какво да се желае и не бива да рушите 
традициите. Често сте податливи на емоции, за-
страшаващи целостта на брака и спокойствието 
на близките ви.

СКОРПИОН
Силните ви страни са умени-
ето ви да общувате и най-сил-
ни изяви ще имате в области 
като медии, банково дело, об-
разование. Съсредоточете се 

върху една на брой, но печеливша кауза, и пак 
ще останете доволни. Кулинарните ви умения 
впечатляват все по-голям кръг от хора и са сви-
детелство за неограничените ви таланти. Бъде-
те наясно със себе си и с нещата, които трябва 
да направите. Не излагайте на риск постигна-
тото с труд и не позволявайте нечии оценки да 
влияят на решенията ви.

ВОДОЛЕЙ
Интимният ви свят е наситен с 
променливи настроения, кои-
то ще бъдат най-често поро-
дени от невъзможността ви 
да разберете какво точно ис-

кате. Крайно време е да си го изясните и да не 
навлизате в чужди територии. Обстоятелства ще 
ви принудят да направите избор и да вземете ре-
шения, касаещи следващите ви действия. За ня-
кои от вас те са свързани с работата, при други 
- личния живот. Помислете какво ви пречи да бъ-
дете щастливи, какво ви възпира да имате неща-
та, които бихте желали.

БЛИЗНАЦИ
Повечето от идеите ви ще 
се отнасят до професионал-
ните ви интереси и бизнеса. 
Идеите ви ще ви подтикнат 
към по-активни действия и 

ще ви изведат напред пред конкуренцията. 
Желанието ви да успеете ще ви обсеби изця-
ло и ще се отдадете със силна страст на рабо-
тата си. Скоростта, с която новостите ще на-
влизат в живота ви, може да ви стресира и да 
възпре някои от вас, но ще излезете от депре-
сията. Трудностите ще ви направят по-силни 
и устойчиви.

ДЕВА
Добри възможности за про-
фесионален растеж. Утвър-
ждаване на авторитета ви по 
всички направления. Пред-
стоящите контакти са обе-

щаващи, съпътствани от финансови приходи и 
сделки. В семейството ще цари хармония, коя-
то само вие може да нарушите, ако не зачитате 
правото на свободен избор на вашите близки. 
Намерете подходящи начини да се разтовари-
те от стреса и напрежението. Повечето от вас 
ще се радват на добро здраве и самочувствие. 
Пазете дома си от чужди набези.

СТРЕЛЕЦ
Имате своите успехи, работе-
те за успешното приключва-
не на проектите си и не от-
лагайте важните задачи. Това 
би било лесно изпълнимо, 

ако вярвате повече в себе си. Освободете се от 
всичко, което ви натоварва и ви носи напреже-
ние. Недоразумения от интимен характер ще 
преодолеете, ако общувате повече с партньо-
ра си. Търсете мнението му по въпроси, отна-
сящи се до двама ви, и ще подсилите усеща-
нето му за взаимност. Наред с проблемите ще 
имате добро настроение и хубави мигове.

РИБИ
Можете да се справите с про-
блемите си, не са нерешими. 
Мислете трезво, не се подда-
вайте на емоциите си, това 
би имало последствия. Раз-

умно гледайте на всичко около вас. В обкръже-
нието ви има хора, които не одобряват методи-
те ви, опитайте се да погледнете през техните 
очи. Там със сигурност ще откриете нещо по-
лезно и за себе си. Покажете способностите 
си и вървете напред. Бизнес делата ще ви на-
товарват, но ще ви носят финансово удовлет-
ворение.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Първо ще направим плънката. 
Обелете ябълките и ги настър-
жете на едрата страна на ренде-

то. След това ги изстискайте от водата 
и ги сложете в купа. Добавете стафи-
дите, които трябва предварително да 
бъдат накиснати. Ред е на натрошени-
те орехи. Ако ябълките не са достатъч-
но сладки, може да сложите 1-2 лъжици 
пудра захар или кристална. Добавете 
канелата и ванилията. Прибавете на-
трошените бисквити. Разбъркайте и 
плънката е готова.

Намажете дъното на тавата с олио. 
Намажете кората с олио или масло, ако 
го предпочитате. Сложете отгоре още 
една кора, леко я намаслете и в единия 
край по дължина сложете от плънката 

и навийте на руло.
Щом се напълни тавата, намажете ко-

рите с олио отгоре и сложете във фур-
ната. Печете на 220 градуса. Щом ко-
рите покафенеят, извадете тавата от 
фурната. Поръсете с няколко капки 
студена вода и покрийте с кърпа. След 
това нарежете и поръсете с пудра за-
хар.

Настържете тиквичките на ренде-
то и изстискайте водата им. Сло-
жете ги в купа. Чукнете в купа-

та яйцата, добавете кашкавала, който 
трябва да е настърган, и разбъркайте. 
Овкусете с черен пипер и сол на вкус. 
Ако желаете, добавете и някаква друга 
подправка. Разбъркайте.

Включете фурната да загрява на 200 
градуса. Вземете тавичката, в която ще 
печете рулото, и на дъното сложете 
лист хартия за печене. Изсипете сме-
ста и хубаво заравнете. Когато фурната 
достигне желаните градуси, сложете та-
вата вътре и нека блатът се пече за око-
ло 20 мин.

Докато блатът се изпече, направете 
плънката. Сложете в купичка крема си-
рене. Добавете нарязаните на дребно 

скилидки чесън. Поръсете с малко сол 
на вкус. За свежест добавете копър или 
пресен магданоз. Ако желаете, може да 
добавите и орехи.

Нарежете пилешкото филе, което 
предварително сте сварили, на малки 
кубчета, добавете в купата и разбър-
кайте. Ако желаете, може да добавите и 
1-2 стръка пресен кромид лук.

Когато блатът се изпече, извадете от 
фурната тавата и оставете настрана, за 
да може мъничко да изстине. След това 
намажете плънката по цялата повърх-
ност на блата и навийте на руло.

Щрудел с 
ябълки с кори 
за баница

Руло с тиквички и плънка  
от крема сирене и пиле

Продукти
» 5-6 ябълки
» 1 пакет кори за баница
» 100 г натрошени орехи
» 100 г стафиди
»  4-5 бр. бисквити или същото 

количество галета
» 1 с.л. пудра захар
» олио
» канела
» ванилия

хар.хар.хар.

Да ви е сладко!  

Продукти
» 2 тиквички
» 4 яйца
» 100 г кашкавал
» 300 г крема сирене
» 1 пилешко филе
» сол на вкус
» черен пипер
» 2 скилидки чесън
» копър/магданоз

https://www.serdikabg.com
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Бела Хадид не се притеснява 
да се покаже в естествен вид, 
и то докато тренира. Тя публи-

кува в Instagram селфи от фитнеса, 
на което позира без капка грим, ко-
жата й сияе след тренировката и на 
което е с вързана, разрошена коса.

Моделката веднага събра мно-
го поздравления за натуралната си 
красота.

През есента се разбра, че Бела 
излиза с внука на Джак Никълсън - 
Дюк. Тогава двамата бяха забеляза-
ни в Ню Йорк.

Манекенката беше диагностици-
рана с хронична лаймска болест 
през 2012 г. Тя е признавала, че 
симптомите на болестта стават по-
агресивни с напредването на въз-

растта. Бела подчерта, че й се нала-
га да се справя с поне 30 симптома 

- като главоболие, безсъние, чувст-
вителност към светлина и т.н.

Кейт Мидълтън няма търпение да се запоз-
нае с новородената си племенница Лилибет. 
Припомняме, че Меган Маркъл дари принц 

Хари с момиче на 4-и юни. Тя роди в болница в 
Санта Барбара.

Кейт посети училище в Корнуол заедно с пър-
вата дама на САЩ Джил Байдън. Херцогинята на 
Кеймбридж беше попитана за новото попълне-
ние на кралското семейство.

„Пожелавам й всичко най-добро. Нямам търпе-
ние да се запозная с нея. Все още не сме се среща-
ли. Надявам се, че това ще стане скоро“, отвръща 
Мидълтън

Лили е кръстена на прабаба си - кралица Ели-
забет и на баба си - покойната принцеса Даяна.

Първото дете на Хари и Меган, Арчи, се роди 
през май 2019 г. Говори се, че Арчи вече обожава 
малката си сестричка.

Кейт Мидълтън няма търпение 
да се запознае с Лили

Кейти Пери и Орландо  
на почивка във Венеция

Бела Хадид се показа  
без грим във фитнеса

Кейти Пери и Орландо Блум са 
се отдали на романтична ва-
канция във Венеция, личи от 

публикации в Instagram. Актьор-
ът постна селфи, на което се вижда 
как двамата с любимата му позират 
на фона на тясна улица с река, как-
то и клип от возенето им в популяр-
ните там гондоли. Той е публикувал 
и клипче, на което се вижда как гот-
вач им прави пица.

„Пица и целувка под моста за къс-
мет“, написал е Блум към кадрите.

Певицата позира на фона на ве-
нецианските канали, постна снимка 
от корабче и се вижда, че влюбени-
те се наслаждават на почивката си.

С тях са били и дъщеря им Дейзи и 
синът на Блум - Флин, както и други 
членове на семейството. Дъщеря-
та на актьора и изпълнителката се 
роди през август миналата година.

Анджелина Джоли се връща 
при бивш съпруг
Анджелина Джоли e започнала 

да поддържа отново връзка с 
един от бившите си съпрузи. 

Актрисата беше омъжена за Джо-
ни Лий Милър между 1996 г. и 1999 
г. Сега тя била забелязана с Джони 
в Ню Йорк, като с тях били и двама 
от синовете на Анджелина - Пакс и 
Нокс.

В първата вечер с Джони Андже-
лина довела само Нокс.

Става ясно, че 46-годишната звез-
да е отишла в апартамента на Джо-
ни Лий Милър с Пакс на следващия 
ден. „Те постояха за кратко в апарта-
мента на Джони, но изглеждаше, че 
се разбират много добре“, добавя 
източникът.

Все още не се знае дали връзката 
между Джоли и актьорът е роман-
тична или само приятелска. Смя-

та се, че актрисата иска децата й да 
го опознаят, защото той живее в Ню 

Йорк, а Пакс обмисля да отиде в ко-
леж там.

Актрисата Салма Хайек разкри каква е тайна-
та на перфектната фигура. Тя вече е на 54 г., 
но не спира да впечатлява с тялото си и чес-

то публикува снимки по бански в Instagram.
Сега звездата признава, че тренира само по 5 

мин. на ден, като прави интензивна трениров-
ка за цялото тяло. Салма постна снимки по бан-

ски от ваканцията си от миналата година, но сега 
призна, че снимките са заснети в началото на по-
чивката. После тя се отдала на хапване и загубила 
формата си. „Вече не изглеждам така“, обясни тя.

Актрисата практикува и йога. „Харесвам йога-
та и изобретих режим за упражнения, който е за 
5 мин. и е за цялото тяло. На другия ден те боли 
всичко, но докато тренираш, не го чувстваш“, ко-
ментира Хайек.

Салма Хайек тренира само 
по 5 мин. на ден
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Ирина и Брадли продължават 
да доказват на света, че съ-
ществува приятелство след 

края на романтичните отношения. 
Моделката и актьорът, които споде-
лят и 4-годишна дъщеря Леа, бяха 
заедно от 2015 до 2019 г. Раздялата 
им обаче беше далеч от скандалите, 
които сме свикнали да виждаме по-
край звездите, като и двамата твър-
дят, че все още са приятели и поста-
вят дъщеря си на първо място.

Преди дни това беше потвърде-
но, като Шейк и Купър бяха забе-
лязани заедно на разходка из Ню 
Йорк. Според свидетел, актьорът е 
взел бившата си приятелка от ней-
ния апартамент, след което двамата 
са закарали дъщеря си Леа нанякъ-
де. „Изглеждаха като едно щастливо 
семейство“, казва източник.

Парис Джексън много добре знае какво е 
да бъдеш преследван от тълпа фотографи. 
Дъщерята на Майкъл Джексън постоян-

но беше на турнета с баща си, който я караше да 
носи маска на публични места, за да защити лич-
ното й пространство. Въпреки опитите на Краля 
на попа, Парис не е успяла да опази психичното 
си здраве.

23-годишната моделка разказа какво е да бъ-
деш дете на най-известния изпълнител по онова 
време. „Получавах халюцинации, в които виждах 
как към мен са насочени хиляди камери. Оттам се 
появи и параноята, заради която тръгнах на тера-
пия“, признава Парис. Тя допълва, че се е стряска-
ла дори от шумоленето на боклука, защото си е 
мислела, че в контейнера се крие папарак.

Парис Джексън: Папараците  
са причина за параноята ми

Майкъл Костело: 
Мислех за 
самоубийство

Ирина Шейк отново в 
компанията на Брадли Купър

Дизайнерът Майкъл Костело обвини Криси Тей-
гън в тормоз, който го довел до мисли за само-
убийство. Всичко се случва през 2014 г., когато 

кулинарката пише в коментарите под негова снимка, 
че дизайнерът е расист. Костело твърди, че травмата 
се усеща и днес.

„През последните 7 години живея с дълбока и не-
зараснала рана. Исках да се самоубия и все още съм 
травматизиран, депресиран и имам мисли да прекра-
тя живота си“, пише той в социалните мрежи.

Кастело говори откровено за болката си в Instagram. 
Точно в същия ден пък Криси Тейгън публикува пис-
мо, в което говори за предишни обвинения в тормоз. 
„Няма и момент, в който да не изпитвам съжаление за 
нещата, които съм казала в миналото“, пише звездата.

Силвестър Сталоун изпрати 
дъщеря си абитуриентка
Силвестър Сталоун има огро-

мен повод за гордост. Пре-
ди дни 74-годишният актьор 

публично поздрави най-малкото си 
дете – дъщеря си Скарлет – по слу-
чай завършването й на гимназия.

Сталоун сподели няколко сним-
ки в социалните мрежи, включител-
но кадър на цялото си семейство 
– съпругата му Дженифър Флавин 
и трите им дъщери – 22-годишна-
та Систин, 24-годишната София и 
19-годишната Скарлет.

Той публикува и церемонията по 
дипломирането, където се вижда 
как абитуриентката държи празнич-
ни балони.

„Честито завършване на нашата 
прекрасна дъщеря Скарлет!“, напи-
са Сталоун в Instagram.

Преди това пък Силвестър прека-
ра малко време и с най-голямата си 
дъщеря София - двамата решиха да 
поиграят голф.

Попфолк звездата Преслава показа, че град-
ският живот никак не й липсва и че пред-
почита да се радва на селската идилия на 

врачанското село Оселна.
От видеоклипче, което тя е споделила в 

Instagram, се вижда, че певицата, половинката й и 
2-годишната им дъщеря Паола разполагат с кра-
сива къща с голям перфектно поддържан двор в 
района.

Любимият мъж на певицата Павел Лазаров е зе-
меделец и държи 6 хиляди декара овошки в райо-
на на Враца и Мездра.

Самата Преслава също обича да се включва в 
градинарските дейности по красиво озеленения 
си двор, облечена в спортно облекло. Освен това 
тя шеговито е попитала последователите си в со-
циалната медия: „Някой желаещ да му прекопая 
градината?“

Преслава се радва на селския 
живот, копае с мотиката
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П
реди дни Калифорния сва-
ли шумно повечето ограни-
чения, въведени заради ко-
ронавируса, и отпразнува 
края на пандемията. Губер-

наторът Гавин Нютъм обяви, че щатът е 
затворил страницата с COVID-19, и пуб-
лично разреши срещите с непознати и 
прегръдките.

Освен това събитие обаче още едно 
отваряне бе приветствано с възторг 
от хората, които обичат Калифорния. В 
щата отново е на разположение една от 
най-популярните пешеходни пътеки за 
първи път от 13 години.

Пътеката на водопада в областта Биг 
Сър бе отворена на 18 юни. Това се случ-
ва 13 години, след като претърпя опус-
тошителни щети от пожар. Той унищожи 

162 818 акра брегова линия през юни 
2008 г. и бе определен за за един от най-
тежките пожари в Калифорния. Огънят 
изпепели голяма част от инфраструкту-
рата на пътеката Pfei¡er Falls, включител-
но мостове, парапети, стъпала, знаци и 
стени, разказва peika.bg.

Сега благодарение на съвместните 
усилия на Калифорнийските държав-
ни паркове и природозащитната група 
Save the Redwoods League, пътеката от-
ново е на разположение и

изглежда по-добре 
от всякога

с подобрен достъп за туристи и укрепе-
ни екосистеми за обитателите на дивата 
природа на пътеката.

Една от най-впечатляващите нови ха-

рактеристики на пътеката Pfei¡er Falls 
е живописният 21-метров пешеходен 
мост, обхващащ дерето Пфайфър реду-
уд крийк. Мостът отвежда пешеходния 
трафик от руслото, за да подобри ес-
тественото местообитание на водната 
екосистема отдолу и дава 
на туристите невероятна 
гледка към дерето и водо-
падите. Допълнителните 
подобрения по пътеката 
включват подмяна на по-
вече от 4500 кв. м асфалт 
и бетон с по-естетически 
приятна и в крайна смет-
ка по-устойчива мръсна 
пътека.

Тази пътека е една от 
най-популярните пътеки 
в Биг Сур – предпочитана 

дестинация за туристите 
в Калифорния. Многото 
подобрения на пътека-
та са завършени, ние се 
радваме да приветства-
ме посетителите още 
веднъж., казаха от упра-
вата на парка.

Те разкриха, че посети-
телите ще открият нови 
панели по пътеката с 
информация за секвои-

те и изменението на климата, водосбо-
ра на Биг Сур и партньорството между 
Калифорнийските държавни паркове и 
Службата по горите на САЩ.

Ако планирате пътуване до Биг Сур 
тази година, не забравяйте да разгле-

дате и други забеле-
жителности в района, 
включително мемори-
алната библиотека на 
Хенри Милър, както и 
книжарница, сгушена 
дълбоко в секвоите. А 
също и Държавен ис-
торически парк Point 
Sur, перфектният плаж 
Пфайфър и гората Лос 
Падрес.

XПфайфър Фолс пак е отворена за туристи 
13 г. след големия пожар, който я опустоши

Отново на път: 
Любимата пътека 
на Калифорния

Снимки: Flickr

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