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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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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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З
а първи път българите в чуж-
бина ще гласуват и с машини. 
Това ще става в секции, къде-
то има над 300 избиратели спо-
ред последните промени в Из-

борния кодекс.
ЦИК ще изпрати 30 машини в САЩ и 

Канада за предсрочните парламентар-
ни избори, съобщиха за BG VOICE.

В САЩ, където ще бъдат отворени 57 
секции, ще има 21 машини за гласуване 
в 13 избирателни секции, като най-мно-
го машини са предвидени за предгра-
дия на Чикаго и в градове и щати с голе-
ми български общности като

Атланта, Вашингтон, 
Невада, Ню Йорк 
и Флорида

За Канада, където ще има 16 секции, 
се очаква да бъдат доставени 9 машини 
в 6 избирателни секции, като повечето 
са в Монреал.

Заместник-председателят на ЦИК 
Цветозар Томов коментира пред BG 
VOICE, че организацията за машинното 

гласуване в САЩ и Канада е същата като 
за целия свят, с тази разлика, че маши-
ните

ще бъдат доставени с 
въздушен транспорт

което е единствената опция за тези дър-
жави. По думите му и там ще бъдат оси-
гурени техници, а логистиката се поема 
от Министерството на външните работи.

От ЦИК твърдят, че организират и 
провеждат разяснителна кампания как 
се гласува машинно чрез медиите.

Преди дни Централната избирателна 
комисия (ЦИК) взе решение в България 
да има машинно гласуване в 9401 Се-
кционни избирателни комисии (СИК), 

като в 700 от тях ще бъде поставена и 
втора машина. За чужбина е предвиде-
но да има общо 421 машини в 273 сек-
ции. 125 секции ще са с една машина, а 
148 секции ще имат и втора.

Задължителното машинно 
гласуване е 
най-спорната поправка

на Изборния кодекс, който беше набър-
зо променен между изборите на 4 ап-
рил и предсрочния вот на 11 юли. Са-
гата с машинното гласуване започна 
преди няколко години, като въвеждане-
то му бе отлагано на няколко пъти зара-
ди различни аргументи. На изборите на 
4-ти април имаше избор на вид гласува-

не и малко под 30% от избирателите из-
браха машинното. 

Отделно в редица населени места 
като Велико Търново, Смолян и Добрич 
бяха отчетени сериозни проблеми с ма-
шините в самия изборен ден, а специа-
листи предупреждаваха, че най-честите 
сигнали за изборни нарушения са за-
ради машинното гласуване. Сега с при-
етите от 45-ото Народното събрание 
промени в изборния закон машинното 
гласуване ще бъде задължително в сек-
ции с над 300 избиратели (при запазва-
не на „аварийна“ опция за хартиено гла-
суване), включително и в чужбина.

Ето къде ще се гласува  
с машини в САЩ и Канада
XЦИК изпраща в Северна Америка 30 машини за предстоящите парламентарни избори

ЦВЕТЕЛИН ПЕНЕВ
cvetelin@bg-voice.com

С тази промяна България зае-
ма уникална позиция в Европа като 
единствената държава, която задъл-
жава цялото си население да гласува 
машинно. Според Международния 
институт за демокрация и помощ 
при изборите само 27 от 178 държа-
ви използват някаква форма на елек-
тронно и машинно гласуване на на-
ционални избори. България е сред 
17 държави, които използват само 
машинно гласуване. Страната ни е 
единствената в Европа и седмата в 
света, която задължава всички изби-
ратели да гласуват машинно. Оста-
налите държави са Бутан, Бразилия, 
Индия, Намибия, Оман и Венецуела. 
Машинното гласуване е частично 
в страни като Албания, Бангладеш, 
Франция, Фиджи, Мексико, Панама, 
Перу, Русия и САЩ. Държави като 
Германия, Нидерландия, Ирландия и 
други пък се отказаха от машинното 
гласуване през първото десетилетие 
на XXI век заради опасения от опо-
рочаване на вота.

Позицията 
на България

Дори социологически проучвания 
показват, че българското общество 
подхожда плахо към въвеждането 
на широко и задължително машинно 
гласуване. Сондаж на „Галъп интерне-
шънъл“ сочи, че 47.3% от българите 
одобряват промяната, а 48.9% са на 
противоположното мнение. Широко е 
неодобрението (60%) при по-възраст-
ните хора (65-74 г.), които и очаквано 

могат да срещнат най-големи пробле-
ми при работата с машината за гласу-
ване и дори да доведе до нежелание 
за участие на изборите. При направе-
ните симулации през последните сед-
мици бе установено, че гласуването с 
машина отнема от 16 секунди до 4 ми-
нути, като критичната група са мъже 
на възраст над 60 г. с по ниско от сред-
ното образование.

Нагласите на обществото

           САЩ 

Секция Брой машини

Арлингтън Хайтс, Илинойс,  
Културен център „Магура" 2

Атланта, Джорджия 1 2

Бостън 1, Български център в НА,  
Билрика, Масачузетс 1

Вашингтон (Посолство 1) 2

Дес Плейнс 1, магазин „Малинчо“, 
Илинойс 1 2

Дес Плейнс 2, Център  
„Малката България“, Илинойс 1 2

Дес Плейнс 2, Център  
„Малката България“, Илинойс 2 2

Лас Вегас, Невада 1 1

Маунт Проспект, Илинойс 2

Маями - Форт Лодърдейл, Флорида 1

Ню Йорк (Генерално консулство) 2

Сейнт Питърсбърг, Флорида 1

Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния 1

            Канада  

Секция Брой машини

Брамптън 2

Ванкувър 1

Монреал 1, Българска православна  
църква „Свети Иван Рилски“ 2

Монреал 2, Кот де Неж 2

Монреал 3, Гринфийлд парк 1

Торонто (Генерално консулство 1) 1

Къде ще се 
гласува с машини 
в САЩ и Канада

Машините ще бъдат доставяни в секции, където има над 300 избиратели. 
Сн. БТА

За Канада, където ще има 16 секции, се очаква да бъдат доставени 9 машини. 

Сн. БТА
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Л
ятото е в разгара си и избори-
те са съвсем близо. Ако и вие 
сте част от многото българи, 
за които 11 юли ще бъде и по-
редният ден от ваканцията, 

сигурно вече проверявате възможности-
те как хем да останете там, където сте, хем 
да упражните правото си на глас.

Как ще можете да гласувате, ако на-
пример сте планирали точно тогава да 
се върнете за лятото в България? Или пък 
живеете в България, но точно в тази неде-
ля от юли ще бъдете на екскурзия из стра-
ната или пък някъде зад граница?

За съжаление някои от сроковете, кои-
то биха ви дали такава опция, вече изте-
коха. За други случаи обаче не се изис-
кват крайни дати. Проверете дали сте 
изпуснали някои срокове и как ще може 
да гласувате, ако пътувате!

Ето какви са вариантите:

Ваканция в България
Ако живеете в чужбина и сте се завър-

нали в България преди изборите, но сте 
решили да почивате далече от мястото 
на постоянния си адрес, можете да гла-
сувате по настоящ адрес. За целта обаче 
трябва да се регистрирате в общината по 
настоящ адрес. Срокът за това изтече на 
26 юни. Ако не сте го направили дотога-
ва, най-добре се върнете на мястото си по 
постоянен адрес.

Това важи и за всички българи, които са 
във ваканция в страната на 11 юли.

Доскоро ЦИК преговаряше с ГРАО за 
възможността регистрацията в хотел да 
се смята за регистрация по настоящ ад-
рес, но разговорите не доведоха до ре-
зултат. Работеше се и над възможността 
летовниците да бъдат дописвани в спи-
съците в момента на гласуване - каквато 
е практиката при избирателите със сгре-
шен адрес, но и тази опция отпадна.

Преди дни от ЦИК официално съобщи-
ха, че гласуването ще става само по по-
стоянен и по настоящ адрес.

„Изборният кодекс не предвижда въз-
можност за гласуване на лица, които в 
изборния ден се намират на място, раз-
лично от постоянния и настоящия им ад-
рес, независимо дали са настанени в хо-
тел или друго място за подслон (почивка), 
или обитават свои собствени имоти, но 
нямат адресна регистрация“, обявиха от 
избирателната комисия.

Обратно в Родината
Българите в чужбина също са включе-

ни в избирателните списъци по постоян-
ния си адрес в Родината. Така че ако на 
11 юли сте в България, вие ще можете да 
гласувате като всеки останал български 
гражданин на постоянния си адрес сре-
щу документ за самоличност.

Ако обаче вече сте подали заявление, 
че ще гласувате в държавата и в града, в 
който живеете зад граница, то вие ще бъ-
дете заличени от избирателните списъци 
в България след 22 юни и ще бъдете до-
бавени в списъка на заличените лица. И 
при това положение обаче ще можете да 
упражните правото си на глас, ако все пак 
сте решили да се завърнете в Родината 
преди изборния ден.

За да стане това, трябва да подадете за-

явление (Приложение № 11-НС от избор-
ните книжа) за изключване от списъка на 
заличените лица. Заявлението-деклара-
ция се подава писмено до общинската 
администрация по постоянен адрес или 
чрез електронно заявление през сайта на 
общината до предаване на избирателни-
те списъци на СИК. По заявлението кме-
тът на общината, в която живеете, трябва 
да се произнесе незабавно и вие ще бъ-
дете изваден от списъка на заличените 
лица.

Ако въпреки че не сте подали заявле-
ние за гласуване в чужбина и в изборния 
ден се окаже, че липсвате от избирател-
ния списък, СИК ще ви позволи да упраж-
ните правото си на глас след представяне 
на декларация (Приложение № 17-НС от 
изборните книжа), предоставена на мяс-
то.

Държава, различна от тази 
в заявлението

Ако сте подали заявление за гласува-
не в чужбина, но в деня на изборите ще 
бъдете на друго място или друга държа-
ва, също можете да упражните правото си 
на глас. Ще можете да гласувате във вся-
ко място, където има разкрита избира-
телна секция за гласуване извън страна-
та. В този случай ще бъдете допуснати да 
гласувате, след като представите декла-

рация по образец пред СИК (Приложение 
№ 22-НС от изборните книжа).

А защо не наблюдател 
в България?

Ако сте във ваканция в България, има 
само два начина да гласувате там, къде-
то ще се намирате. Първият е да се ре-
гистрирате като наблюдател на изборите. 
Така ще загубите един ден от почивката, 
но ще получите право да гласувате в сек-
цията, която наблюдавате. Това е добро-
волческа дейност, тя не предвижда за-
плащане.

Ако изберете този вариант, трябва да 
се обърнете към неправителствена ор-
ганизация, която е в регистъра на ЦИК. 
Сред тях са Институтът за развитие на 
публичната среда, „Прозрачност без гра-
ници“ и Гражданска инициатива за чест-
ни и демократични избори.

Формалният срок за това е до самия из-
борен ден, но не е точно така. По-добре е 
да се свържете с организацията по-рано, 
за да успеете да получите навреме удос-
товерението на наблюдател, издадено от 
ЦИК. С него в ръка ще можете да се „от-
пишете“ от мястото, на което обикновено 
гласувате.

По време на ваканция 
в чужбина

Ако сте във ваканция в чужбина, е най-
лесно. Трябва само да проверите къде 
близо до вас ще е разкрита избирателна 
секция. Предвидените 791 секции в чуж-
бина вече са одобрени от Централната 
избирателна комисия и можете да про-
верите дали има някоя, която е близо до 
вас. Ще ги намерите в сайта на ЦИК.

За гласуване в чужбина не е нужна ни-
каква подготовка – просто отивате с лич-
ната си карта и на място подписвате де-
кларация, че не сте гласували и няма да 
гласувате на друго място.

В интернет е пълно с шеги, в които 
пише, че хората, прекарващи отпуската 
си близо до границата с която и да било 
съседна държава, просто биха „отскочи-
ли“ до чужбина, за да гласуват там, защо-
то по-лесен вариант от този няма, пише 
„Свободна Европа“.

Ако пътувате и ще гласувате: 
Кои срокове изтекоха?
XЕто какви са вариантите да упражним правото 

си на вот, ако сме във ваканция на 11 юли
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BG ТЕЛЕГРАФ
ДАНС влезе в Българския 
енергиен холдинг
ДАНС извършва проверки в Българ-

ския енергиен холдинг. Изпълни-
телният директор на дружеството 

Валентин Николов поясни, че става въ-
прос за рутинни проверки, както и за 
проверка по сигнал. Въпросният сигнал 
обаче не засягал работата на БЕХ. По не-
потвърдена информация се касае за по-
даден сигнал до служебния вицепреми-
ер и министър на вътрешните работи Бойко Рашков във връзка с изграждането 
на газовата връзка с Гърция, по който от Министерството на отбраната са обра-
зували проверка преди седмица.

Откриха десетки мигранти 
в гората над Ихтиман

Служител на ловно стопанство на-
мери десетки мигранти в плани-
ната над Ихтиман. Прегладнелите 

чужденци разбили склад за фураж и оп-
итвали да си сготвят царевица.  Мигран-
тите, повечето от които на възраст под 
20 г, са повече от 60 души. Те били изо-
ставени от трафиканти високо в плани-
ната. Най-вероятно хората са прекарали 

около ден и половина под открито небе. Мигрантите казали пред полицията, че 
са от Афганистан и Пакистан.

България платила 700 000 лв. на 
„Лувъра“ да ни направи изложба
Зa бългaрcкaтa излoжбa в „Лув-

ърa“ имa нeцeлecъoбрaзнo изрaз-
хoдвaнe нa cрeдcтвa. 700 000 лв. e 

плaтилa държaвaтa нa фрeнcкия музeй, 
зa дa пocтaви бългaрcкa излoжбa в 
кoридoр. Тoвa oбяви cлужeбният ми-
ниcтър нa културaтa прoф. Вeлиcлaв 
Минeкoв. „Тaкoвa нeщo никoгa нe ce e 
cлучвaлo. Ниe зaплaщaмe нa „Лувърa“ 
близo 700 000 лв., зa дa бъдaт дocтaвeни нeщaтa в eдин нeщacтeн кoридoр“, дo-
пълни тoй, като подчерта, че нямa дa дoпуcнe културнитe цeннocти нa Бългaрия 
дa прoдължaт дa бъдaт излaгaни пo тoзи нaчин.

1118 ученици заминават  
на безплатна почивка

1118 ученици от 46 училища са пър-
вите, които ще заминат на лятна 
почивка по Националната про-

грама „Отново заедно“. Това са заявки-
те, постъпили в Министерството на об-
разованието и науката от 17 до 28 юни 
т.г. Децата ще бъдат разпределени в 103 
групи. Ще ги придружават 120 учители 
или други педагогически специалисти. 

Първата ваканция ще бъде от 4 до 9 юли, т.г. 56 ученици и четирима ръководи-
тели от София ще прекарат шест дни в Добринище. Училищата са избрали както 
планински, така и морски курорти.

Влак блъсна и уби жена  
в Летница
Влак блъсна и уби жена в Ловешко, 

съобщават от полицията в града. 
Тежкият инцидент е станал около 

20.00 часа в понеделник в град Летни-
ца. Влакът, пътуващ по линията Свищов-
Троян, е блъснал 45-годишната жена, 
която е починала на място. Машинистът 
е бил тестван за алкохол, като пробата е отчела отрицателен резултат. По случая 
е образувано досъдебно производство. Продължава работата по изясняване на 
обстоятелствата около произшествието.
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А
строномът Росита Кокотане-
кова е един от най-обещава-
щите български учени. Тя ра-
боти в Южната европейска 
обсерватория, където ско-

ро ще започне работа по голям проект, 
свързан с отклоняването на потенциал-
но опасни астероиди, разказва тя пред 
Dir.bg.

Мисиите DART и HERA ще стартират 
следващата година. Първо апаратът DART 
ще бъде изстрелян в Космоса още тази го-
дина и се очаква да достигне астероида 
Дидимос през септември 2022 г.

Там апаратът трябва да се блъсне в не-
говия спътник Диморфос с диаметър око-
ло 160 м. Това ще дестабилизира система-
та и да промени орбитата на астероида.

Този първи тест за промяната на орби-
та на астероид е изключително важен за 
развитието на технологиите за защита на 
Земята.

След пренасочването на системата Ди-
димос от DART, втори апарат, HERA, ще 
достигне до астероидите през 2027-а, за 
да изследва от близо ефектите от удара и 
отклоняващата маневра.

Тъй като DART ще бъде разрушен при 
удара в Диморфос, единствената възмож-
ност да се изследват последствията, пре-
ди HERA да достигне до системата, е чрез 
наземни наблюдения. Именно това ще 
бъде и

работата на българката 
през следващите 
няколко години

Освен това Кокотанекова ще бъде 
част и от бъдещата мисия на Европей-
ската космическа агенция ЕКА - Comet 

Interceptor. С нея се цели достигане за 
първи път до дългопериодична комета 
или междузвезден обект.

Тези тела прелитат през вътрешната 
част на слънчевата система изключител-
но бързо и представляват сериозно пре-
дизвикателство за задълбочени наблю-
дения с наземни телескопи, обяснява 
астрономът.

Кокотанекова вярва и в наличието на 
Планетата Х, голям космически обект в 
Слънчевата система отвъд орбитата на 
Нептун. По думите й, свидетелствата за 
наличието на неоткрита планета изглеж-
дат много убедителни и търсенето й си 
заслужава.

„Вярвам, че с намирането на все пове-
че транснептунови обекти тази загадка 
ще се разреши и ще ни разкрие нови ин-
тересни факти за историята на Слънчева-
та система“, казва тя.

Астрономът обяснява, че транснепту-
новите обекти са много далече от Слън-
цето и температурата на повърхността им 
е изключително ниска. Засега се смята, че 
животът изисква наличието на вода в теч-
но агрегатно състояние, което при темпе-
ратура -230 градуса по Целзий като тази 
на Плутон е невъзможно.

Астробиолозите обаче разглеждат въз-
можността планетите джуджета да под-

държат течни океани под повърхността 
си, в които да има условия за формира-
не на примитивна форма живот, разказва 
Кокотанекова.

„Най-интересният аспект на транснеп-
туновите обекти е, че те носят директна 
информация за условията по време на 
образуването на Слънчевата система. Те 
са формирани като тъй

наречените планетезималии - състав-
ните части на планетите. Отвъд орбитите 
на планетите са останали милиони такива 
тела с размери

вариращи от сантиметри 
до тези на планетите 
джуджета (1000 км)

Благодарение на гравитационни взаи-
модействия с външните планети, някои 
от тях са били изхвърлени от Слънчева-
та система и най-вероятно сега блужда-
ят в пространството като междузвездни 
обекти.

Може би най-интересно и важно за нас 
като жители на Земята е, че някои от тези 
ледени обекти, които са били изпратени 
към вътрешността на Слънчевата систе-
ма, може би са доставили вода и други ва-
жни за формирането на живот химични 
съставки.

„Затова и изследването на транснепту-
новите обекти се счита за толкова важно. 
Те и сегашните комети са останали зам-
разени и непокътнати в покрайнините на 
Слънчевата система в последните 4 ми-
лиарда години. Следователно, това, което 
разкриваме за тях сега, 
ни дава директни свиде-
телства за ранните етапи 
от историята на Слънче-
вата система“, разказва 
за работата си Кокотане-
кова.

Пътят на българката 
тръгва от Природо-ма-
тематическата гимназия 
в Хасково, за да стигне 
до университета Якобс в 
Бремен, Харвард-Смит-
сониън център в САЩ и 

Института Макс Планк в Германия.
Тя споделя, че по астрономията я за-

палили родителите й, които ръководят 
школите по астрономия в Астрономиче-
ска обсерватория към Младежки център 
– Хасково, и НАОП „Дж. Бруно“, Димитров-
град.

„Още откакто бях съвсем малка, аз и 
брат ми Георги винаги бяхме с тях по вре-
ме на всички вълнуващи астрономически 
наблюдения“, спомня си Росита Кокотане-
кова.

Тя обаче не планира 
да се върне да работи 
в родината

защото съпругът й е германец и реализа-
цията в България за него няма да е лесна.

За успехите й зад граница пък говори 
фактът, че на нейно име е наречен асте-
роид.

„Откривателите на астероиди запаз-
ват правото да им дадат име по техен из-
бор. В наши дни откритията на астероиди 
се правят от роботизирани телескопи и 
стотици нови обекти се регистрират вся-
ка година“, обяснява тя. И успокоява, че 
няма опасност астероидът „42772 Кокота-
некова“ да се сблъска със Земята.

„Този астероид е на много стабилна ор-
бита в Главния астероиден пояс между 
Марс и Юпитер. На практика шансът ор-
битата му да бъде отклонен (например 
при сблъсък с друг астероид) е нищожен. 
А и дори това да се случи, вероятността 
да достигне орбита, опасна за Земята, е 
почти нулева“, категорична е Кокотане-
кова.

XНа името й е кръстено космическо тяло

Българка пази астероидите 
на разстояние от ЗемятаВАЛЕРИЯ ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Росита Кокотанекова 

Сн.: Dir.bg 

Планетата X Мисията DART/HERA ще спасява живота на Земята. 

Сн.: NASAСн.: Wikimedia

http://northshorecaregivers.com
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24-годишният Пантелей Ни-
колов от Чикаго не е заги-
нал в катастрофа каквато 
версия първоначално по-

лицията съобщи на близките му в първи-
те дни след инцидента, а е бил застрелян 
многократно. Информацията е потвърде-
на за BG VOICE от съдебна медицина в Ме-
риън каунти, щата Индиана.

Съдебните лекари заключват, че случа-
ят е убийство.  Полицията издирва извър-
шителя. Убийството е станало на около 
3200-ния номер на North Capitol Avenue 

в Индианаполис. Тялото на Николов е от-
крито в събота около 8:30 сутринта.

В петък той е карал своя пикап с кли-
матична пратка до Охайо и е трябвало да 
се прибере вечерта в Чикаго където жи-
вее. Вместо това обаче полицията съоб-
щава за смъртта на близките му в събота 
сутринта. Официално тялото е било раз-
познато в сряда и тогава властите раз-
пространиха информация за причината 
за смъртта на момчето.

Разследването продължава. За сега 
властите нямат заподозрян. Всеки с ин-
формация може да се обади анонимно 
на 317-327-3475 или на Crime Stoppers of 
Central Indiana - 317-262-8477  (TIPS).

Пантелей Николов е родом от Асенов-
град. Той идва през 2015 г. в САЩ след 
като семейството му печели зелена карта. 
Те обаче решават да се приберат в Бълга-
рия, но Пантелей Николов решава да ос-
тане в Чикаго. Последните години работи 
като шофьор на пикап.

Пантелей от Чикаго
е прострелян, а не 
катастрофирал

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

https://www.desplaineseyecare.com
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„Чума“ - така Байдън нарича 
насилието, породено от 
оръжията. Но той е с вър-
зани ръце. През 2020 го-
дина в САЩ близо 20 000 

души са били убити от куршум. Само 
през януари 2021 г. са продадени 4 ми-
лиона огнестрелни оръжия.

В началото на месец юни 16-годиш-
ният Касиус-Кон Глей бе намерен за-
стрелян в разбит автомобил насред Ва-
шингтон - четвъртият убит младеж от 
началото на годината в американската 
столица с нейните 700 000 жители, пише 
DW. Миналата година в града са реги-
стрирани 198 убийства, включително на 
11 младежи, повечето извършени с ог-
нестрелно оръжие. За съжаление, това 
не е нещо необичайно за САЩ. Подоб-
но е положението и в другите американ-
ски градове. Само че в медиите попадат 
единствено случаите с

особено много жертви 
или проявите на амок

в училищата. Новините за тях предиз-
викват вълна от недоволство, кратка, 

почти ритуална политическа размяна на 
удари, а после всички отново се потапят 
в делника.

Само от встъпването в длъжност на 
президента Джо Байдън в САЩ са се 
разиграли над 140 т.нар. mass shootings 
(масови престрелки) - при които някой 
използва огнестрелното си оръжие и на-
ранява или убива поне четирима души.

А през 2020 година в САЩ от куршуми 
са загинали близо 20 000 души: убити от 
нападател, простреляни при арест или 
при инциденти и не на последно място 
- издъхнали при самоубийство. „Чума“ - 
така Джо Байдън нарича насилието, про-
изхождащо от оръжията в САЩ, и обе-
щава да действа. Но всъщност не може 
да направи много и неговите президент-

ски разпоредби за повече контрол над 
притежаването на оръжие са по-скоро 
безпомощни: по-силен контрол над пис-
толетите без регистрационни номера; 
забрана на приставките, с които 

полуавтоматичните 
оръжия стават 
автоматични

членовете на семейството в бъдеще по 
съдебен път да могат да забранят на ня-
кого, който е изпаднал в емоционална 
криза, да купи оръжие; разяснителни 
кампании в по-бедните квартали и го-
дишен доклад за незаконната търговия 
с оръжие.

Втората поправка към конституция-
та на САЩ изрично дава право на при-
тежаване на оръжие на американски-
те граждани. Преди всички избори по 
този въпрос се спори, кандидатите са 
под прицела както на оръжейните ло-
бисти, така и на противниците на прите-
жаването на оръжие. Проучване на ин-
ститута „Пю“ показва, че собствениците 
на оръжия приравняват това право със 
свободата на мненията, на пресата и на 
религията. 30 процента от американски-
те граждани притежават огнестрелно 
оръжие, сред белите мъже процентът е 
50, сред мъжете и жените с друг цвят на 
кожата - общо 25%.

По отношение на контрола над прите-
жаването на оръжие, думата има не пра-
вителството във Вашингтон, а отделните 
щати. В повечето случаи е достатъчно да 
се покаже шофьорска книжка за легити-
мация и продавачът да хвърли един по-
глед към полицейския регистър, преди 
някой да се сдобие с пистолет или полу-
автоматично оръжие.

„Чумата“ в САЩ – 50 на 
ден умират от куршуми
X140 масови стрелби са регистрирани от встъпването в длъжност на Байдън

Сн.: АП/БТА
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Жителите на градовете са привър-
женици на по-строгите закони за 
притежаването на оръжие - те не си 
падат по пушки и пистолети. В села-
та е друго - 90 процента от жените, 
притежаващи пистолет, са го придо-
били, за да могат да се отбраняват в 
нужда. А за мъжете по селата оръжи-
ята са част от заниманията през сво-
бодното време - те се срещат, за да 
стрелят по консервени кутии или ми-
шени, както и за лов. Когато родите-
лите притежават оръжие, момчетата 
в САЩ стрелят за първи път средно 
на 12-годишна възраст, момичета-
та – на 17. Повечето притежатели на 
оръжие се отнасят изключително от-
говорно. И сред привържениците на 
демократите има такива, които не 
разбират защо заради малцинство-
то безотговорни хора и престъпни-
ци трябва да се премахне правото за 
притежаване на оръжие.

Следващите избори в САЩ са през 
2022 година - тогава американците 
ще избират членове на Конгреса. И 
тогава несъмнено отново един от 
основните въпроси към кандидати-
те ще е: „Как се отнасяш към нашето 
свободно право за притежаване на 
оръжие?“.

2
020 година бе рекордна за 
американската търговия с 
оръжие: направени са поч-
ти 40 милиона проверки в 
полицейския регистър зара-

ди искания за покупка на огнестрел-
но оръжие. Това е една трета повече в 
сравнение с предишната година. Имало 
е и случаи на изчерпване на количества-
та, за особено популярните модели се е 
налагало да се чака.

Една от причините за това развитие 
е страхът, че по време на пандемия-
та може да се стигне до бунтове или до 
битка за хранителни продукти. Но и без-
редиците покрай протестите „Вlack Lives 
Matter"("Животът на чернокожите има 
значение") накараха някои да си купят 
оръжие. Други пък бяха водени от при-
теснението, че победата на демократи-
те на президентските избори би могла 
да доведе до засилване на контрола над 
притежаването на оръжие. В предишни 
години търсенето на оръжие спадаше 
бързо след избори, този път не - само 
през януари 2021-а в САЩ са били про-
дадени над четири милиона огнестрел-
ни оръжия.

Регистър, от който да се установи кое 

оръжие на кого принадлежи, няма - 
мнозина дори гледат на това като на не-
допустима държавна намеса в правата 
на хората. Щом държавата ти казва, че 
нямаш нужда от оръжие, значи е крайно 

време да си купиш, гласи една от тезите. 
Друга се свежда до следното схващане: 
че при нужда трябва да можеш да се за-
щитиш сам, защото полицията може да 
дойде твърде късно.

Търсенето на оръжие 
в САЩ не намалява

XРегистър, от който да се установи 
кое оръжие на кого принадлежи, няма

Селата и градовете. 
Момчетата и 
момичетата



30 юни - 6 юли 2021 г.12

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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М
ного шофьори на теж-
котоварни камиони не 
си дават сметка, че те-
хни действия могат да 
доведат до съдебен 

процес. От Федералната агенция по 
безопасност на движението (FMCSA) 
предупреждават, че все по-строго ще 
бъдат следени спазванията на разпо-
редбите за водачите. Шофьорите често 
смятат, че най-тежкото наказание, което 
могат да получат, е да бъдат временно 
отстранени от работа след

неиздържана пътна 
проверка

или в резултат на същото техният CSA 
рейтинг да бъде намален. Понякога оба-
че груби нарушения при спазването на 
законите за управление на търговско 
превозно средство могат да станат при-
чина и за съдебно дело. Обикновено 
това става вследствие на проверка след 
катастрофа или на базата на информа-
ция, събрана по време на одит за безо-
пасност (compliance review), извършен 
от Министерството на транспорта (DOT). 
Най-честите тежки провинения са:
n Фалшифициране на логбуци – по-

ради редовни злоупотреби с отчетите 
и пренареждане на разрешените часо-
ве за каране, FMCSA въведе задължи-
телните електронни логбуци (ELD) на 
мястото на хартиените пътни листа. За 
съжаление опитите за заобикаляне на 
разпоредбите не са приключили. Лоши-
те практики включват измами със стату-
та на работа и дори

изключване на логбука 
от системата

Такъв тип опит за хитруване може да 
бъде наказан с до пет години лишаване 
от свобода. Най-често признатите за ви-
новни шофьори прекарват зад решет-
ките до 90 дни и отнасят солидна глоба.
n Завишаване на превозвания товар 

– в случай, че превозващият стоката 
реши да обяви повече килограми от на-
личните и бъде признат за виновен, той 
може да получи до две години затвор. 
На особена проверка подлежат хра-

нителните стоки и домашните потре-
би. Винаги бъдете сигурни, че описвате 
точно превозвания товар.
n Използване на посредник при това-

рене или разтоварване на стоки – това е 
правило, което много шофьори не зна-
ят, и касае изпращачите (шипърите) и 
получателите на стоките. Законът казва, 

че тези две страни са изцяло отговорни 
в случай, че превозвачът има нужда от 
помощ при товарене или разтоварва-
не. Те са длъжни да покрият всички раз-
ходи по извършването на съответния 
процес и да не позволяват това да се из-
вършва от шофьора. Възможно е поня-
кога водачът да плати разходите за своя 

сметка, но парите по най-бързия начин 
трябва да бъдат възстановени. Ако това 
не се случи, виновниците застават пред 
съда.

Какво трябва да знаят 
българите в Чикаго

В Илинойс - щатът, в който живеят най-
много българи, законите към шофьори-
те на камиони са строги. Официалните 
данни от миналата година показват, че 
най-честите причини за предизвиква-
нето на тежки пътни произшествия на 
територията на щата са следните:

n  Неправилно натоварено или недос-
татъчно обезопасено карго

n Шофиране в нетрезво състояние
n  Пренебрегване на правилата за 

движение

Тези нарушения могат да доведат до 
различни наказания, а при особено 
тежки случаи, както подчертахме и по-
горе - дори и до съд.

Кога шофьорите на ТИР могат 
да бъдат изправени пред съд?

XТе смятат, че най-тежкото наказание, което могат  
да получат, е да бъдат временно отстранени от работа
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

US ТЕЛЕГРАФ
САЩ няма да позволят Иран 
да се сдобие с ядрено оръжие
САЩ няма да позволят на Иран да 

се сдобие с ядрено оръжие. Това 
заяви Джо Байдън преди разго-

вори с израелския президент Рувен Ри-
влин в Белия дом. „Иран никога няма 
да получи ядрени оръжия под моето 
председателство“, каза ръководителят 
на администрацията на Вашингтон, по-
сочвайки, че ще обсъди ситуацията около Иран с Ривлин. Байдън добави, че е 
наредил въздушни удари по цели на подкрепяни от Иран групи в Ирак и Сирия, 
които според Вашингтон са нападнали американски войски.

Джо Байдън няма да присъства 
на олимпиадата в Токио

Президентът Джо Байдън не пла-
нира лично да присъства на 
олимпийските игри в Токио, съоб-

щи на редовен брифинг говорителят на 
Белия дом Джен Псаки. „Президентът не 
планира да присъства на игрите. Разби-
ра се, той ще се погрижи за спортисти-
те“, каза тя. В същото време Псаки увери, 

че в Токио ще бъде изпратена американска делегация. „Ще имаме делегация от 
САЩ, както винаги, но ще продължим да предоставяме здравни съвети относно 
само необходимите пътувания“, добави говорителят на Белия дом.

Пелоси поиска комисия да 
разследва щурма при Капитолия
Председателят на Камарата на 

представителите на САЩ Нанси 
Пелоси представи резолюция за 

създаване на специална комисия за раз-
следване на инвазията на Капитолия на 
6-ти януари, Председателят тя възна-
мерява да назначи лично. Сред задачи-
те на членовете на специалния комитет 
ще е идентифицирането на „враждебни чуждестранни операции“, които уж биха 
могли да се превърнат в една от причините за нахлуването в Капитолия. Члено-
вете на този орган също ще трябва да анализират работата на американските от-
дели във връзка с инцидента.

11 са вече жертвите във 
Флорида, още търсят оцелели

Пет дни след срутването на блок 
близо до Маями, броят на заги-
налите достигна 11. Продължава 

издирването на 150 души, останали за-
трупани под отломките. „През последни-
те часове спасителите откриха още една 
жертва. Потвърденият брой на загина-
лите е 11“, заяви Даниела Ливайн Кава, 

кметица на окръг Маями-Дейд. Стотици спасители от Маями-Дейд, подкрепени 
от свои колеги от щата Флорида и дори от Израел и Мексико, опитват да открият 
оцелели в Сърфсайд, в югоизточната част на САЩ, където се срути в четвъртък 
12-етажната сграда.

Ще има повече починали в 
САЩ заради щама „Делта“
Броят на смъртните случаи от ко-

ронавируса в САЩ ще продължи 
да нараства заради разпростра-

нението на варианта „Делта“, заяви Джо 
Байдън на митинг в Северна Каролина. 
„Над 600 хиляди американци са почина-
ли и ще има и други с този щам „Делта“. 
Знаете, че това ще се случи“, каза той и 
отново призова американците да се ваксинират. „Вариантът Delta е по-лесен за 
предаване, по-смъртоносен и особено опасен за младите хора“, каза Байдън, по-
зовавайки се на становището на здравния специалист Антъни Фаучи.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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З
ападна Канада и северозапад-
ната част на САЩ са обхванати 
от невиждана гореща вълна. В 
канадското село Литън в про-
винция Британска Колумбия в 

понеделник беше отчетена рекордната 
температура от 47,9 градуса по Целзий - 
1,3 градуса над досегашния рекорд, кой-
то беше поставен предишния ден. Това 
са най-високите температури, отчитани 
някога в Канада. През уикенда термоме-
трите показваха над 40 градуса по Цел-
зий в целия щат. Предишната най-висо-
ка температура в Канада беше отчетена 
през далечния юли 1937 година - 45 гра-
дуса по Целзий в два града в провинция 
Саскачеван.

Затворени училища и 
центрове за ваксинация

Министерството на околната среда 
публикува предупреждения за високи 
температури в канадските провинции 
Британска Колумбия и Алберта, както и 
в части от Саскачеван, Юкон и Североза-
падните територии. Очаква се горещата 
вълна да продължи през цялата седми-
ца. Температурите ще са с около 15 гра-
дуса над обичайните за сезона.

В засегнатите райони на Канада учи-
лищата и ваксинационните центрове 
затвориха врати, общинските власти 
разкриват центрове за аварийно охлаж-
дане, а социални работници раздават 
бутилки с вода и шапки. В магазините 
преносимите климатици и вентилатори 
са разпродадени. Във Ванкувър власти-
те инсталираха импровизирани фонта-
ни и пръскачки по улиците. Хора, които 
не разполагат с климатици в домовете 
си, съобщават, че са нощували в автомо-

билите си или в подземни гаражи - заед-
но с домашните си любимци.

И в САЩ са измерени 
рекордни стойности

Националната метеорологична служ-
ба на САЩ също предупреди за „опас-
на гореща вълна“ в щатите Вашингтон 
и Орегон. В Портланд и Сиатъл термо-
метрите отчетоха най-високите темпе-
ратури от началото на водене на ста-
тистиката, т.е. от 40-те години на 20 век 
- съответно 46,1 градуса по Целзий в 
Портланд и 42,2 в Сиатъл. 

Екстремната жега, съчетана със суша, 
вече причини няколко пожара. Над 600 

хектара изгоряха на границата между 
Калифорния и Орегон. Американският 
онлайн гигант „Амазон“ отвори врати-
те на части от централата си в Сиатъл за 
посещения с цел охлаждане. Капаците-
тът е 1000 души. Повечето жилища в гра-
да - известен със своя прохладен и дъж-
довен климат - нямат климатик.

И в Портланд жителите намериха убе-
жище в центровете за охлаждане, обо-
собени от местните власти. В близкия 
град Юджийн организаторите на със-
тезанията по лека атлетика в САЩ бяха 
принудени да отложат последния ден от 
първенството и да преместят следобед-
ните събития за вечерта.

Рекордни горещини 
в САЩ и Канада
XЗатварят училища и центрове за ваксинация

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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П
енсионерът Върн Идън от 
Вашингтон изпълни дълго-
годишната си мечта, като 
си купи отдавна желание 
Chevrolet Corvette. 87-го-

дишният американец разкрива, че от 

много време искал такава кола, но не ха-
ресвал предишните поколения, тъй като 
те са с разположен отпред двигател.

Веднага, след като излезе новата гене-
рация на легендарното купе, която е със 
средно разположение на мотора, Идън 

си поръчал автомобила при местен ди-
лър на Chevrolet. Сега той разполага с

версията с 6,2-литров 
V8 двигател с 500 к.с.

под капака, като използва колата един-
ствено, за да ходи до магазина.

Върн Идън е прекарал целия си живот 
в шофиране, тъй като кара камион от 44 
години. От тях 40 е прекарал във фирма-
та за доставка на храни URM, а в свобод-
ното си време е ангажиран със семейна-
та ферма, в която живее от 4-годишен. 
Той и съпругата му Линда често пътуват 
из цял свят, като любимата 
му дестинация е Камбоджа, 
тъй като там може да са на-
еме мотоциклет за 5 долара 
на ден.

Американецът допъл-
ва, че винаги е мечтал за 
Corvette, но не харесвал 
предната част на досегаш-
ните поколения. Според 
него, поставеният отпред 
двигател прави колата пре-
калено тежка и неприятна 

за каране. Идън посочи и друга причи-
на, поради която е купил тази кола – ис-
кал на всяка цена автомобил с

двигател с вътрешно 
горене, а не електромобил

„Електрическите коли са като тръбач, 
който духа в инструмент, но той не из-
дава нито звук. За нищо на света не бих 
карал Chevrolet Corvette с електриче-
ски мотор“, обяснява пенсионерът, кой-
то, заради пандемията от коронавирус, 
е чакал 18 месеца за доставка на поръ-
чаната от него спортна кола.

Пенсионер от Вашингтон си купи 
кола с 500 к.с., за да си пазарува с нея
X87-годишният Върн чакал специално по-мощното изпълнение на Corvette

Сн.: Tyler Tjomsland/The Spokersman-Review

http://bg-voice.com/
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П
oтoк oт пapи ce изливa oт 
aмepикaнcкaтa икoнoмикa и 
дocтигa цeлия cвят, движeй-
ки възcтaнoвявaнeтo дo нe-
виждaнo oт дeceтилeтиe 

нивo и дaвaйки yвepeнocт нa бизнeca дa 
инвecтиpa, зa дa пocpeщнe тъpceнeтo oт 
Cъeдинeнитe aмepикaнcки щaти, пишe 
Тhе Wаll Ѕtrееt Јоurnаl. Икoнoмикaтa 
нa CAЩ, нaй-гoлямaтa в cвeтa, бe пoд-
кpeпeнa oт дъpжaвни cтимyли нa cтoй-
нocт пoчти $6 млpд. Tя e жaднa зa paз-
нopoдни cтoки oт цeлия cвят. И ceгa 
игpae poлятa, кoятo Kитaй изигpa cлeд 
кpизaтa oт 2008 г., кaзвaт икoнoмиcти. 
Aмepикaнcкият бyм дocтигa и дo пapи-
тe, кoитo имигpaнтитe пpaщaт oбpaт-
нo oт CAЩ към вкъщи в Aзия, Aфpикa и 
Лaтинcкa Aмepикa.

Ho мaкap чe дpyгитe дъpжaви пpи-

вeтcтвaт pъcтa нa тъpceнeтo oт CAЩ, 
мoщтa нa aмepикaнcкaтa eкcпaнзия pи-
кoшиpa пpeз финaнcoвитe пaзapи и пpe-
дизвиквa paзлични пpeдизвикaтeлcтвa 
пo cвeтa, включитeлнo пpeкoмepнo 
нaтoвapвaнe нa мopcкия тpaнcпopт в Из-
тoчнa Aзия. Ho имa и eфeкт въpxy cвeтoв-
нитe вaлyти и

въpxy цeнитe 
нa cypoвинитe

„Bиждaмe инфлaциoннa вълнa“, кaз-
вa Aнxeлo Tpoкия, глaвeн изпълнитeлeн 
диpeктop нa итaлиaнcкaтa кoмпaния 
зa oчилa Ѕаfіlо, чиятo фaбpикa в Kитaй 
paбoти нa пълни oбopoти и e изпpaвeнa 
пpeд пo-виcoки цeни нa мaтepиaлитe. 
„Tpябвa дa знaeм кaквo щe нaпpaвят цeн-
тpaлнитe бaнки“.

Пpeз пъpвoтo дeceтилeтиe нa нoвoтo 

xилядoлeтиe CAЩ бe ocнoвният лoкoмo-
тив нa cвeтoвния pacтeж. Maлкo пo-
къcнo eкcплoзивният pacтeж нa Kитaй 
ce пpeвъpнa във втopи (чecтo вoдeщ) 
двигaтeл нa cвeтoвнaтa икoнoмикa. Ceгa 
Пoднeбecнaтa импepия, кoятo вce oщe 
pacтe cилнo, вepoятнo щe зaбaви тeм-
пa пpeз втopoтo пoлyгoдиe, тъй кaтo 
влacтитe ce oпитвaт дa ce cпpaвят c дъл-
гoвaтa тeжecт в икoнoмикaтa. Пo-мyд-
нoтo икoнoмичecкo възcтaнoвявaнe нa 
Eвpoпa, зa кoeтo влияниe имaт и cлaби-
тe пoтpeбитeлcки paзxoди, cъщo пoмaгa 
зa ycпoкoявaнe нa тъpceнeтo и инфлaци-
ятa.

Ho CAЩ oдoбpи cтимyли, кoитo ca 
в paзмep нa ceдeм пъти пo-гoлeми, 
кaтo paзмep oт cвeтoвния БBП, cпpя-
мo фиcкaлнитe cтимyли в Kитaй cлeд 
кpизaтa oт 2008 г. Пocлeднaтa пpoгpaмa 
нa Baшингтoн ce oчaквa дa пoвиши 
икoнoмичecкия pacтeж нa Япoния, Kитaй 
и eвpoзoнaтa c 0,5 пp. п. пpeз cлeдвaщи-
тe 12 мeceцa. Kaктo и c 1 пp. п. в Kaнaдa 
и Meкcикo cпopeд Opгaнизaциятa зa 
икoнoмичecкo cътpyдничecтвo и paзви-
тиe. Пpeз мaй OИCP

пoвиши пpoгнoзaтa cи 
зa икoнoмичecкия pacтeж

нa cвeтa дo 5,8% — нaй-виcoкият тeмп oт 
пoнe 1973 г. нacaм. „Чиcлaтa ca oгpoмни. 
Фиcкaлнaтa пoлитикa нa CAЩ e в мaщaб, 
кaкъвтo нe cмe виждaли извън пepиoд 
нa вoйнa“, кaзвa Aдaм Пoceн, бивш члeн 
нa цeнтpaлнaтa бaнкa нa Aнглия.

Пocлeдcтвиятa зa финaнcoвaтa 
cиcтeмa ceгa дaлeч нaдxвъpлят тeзи, 
кoитo Kитaй пpeдизвикa пpeз 2008 г., 
тъй кaтo кaпитaлoвият пaзap нa Пoд-
нeбecнaтa импepия ocтaвa cpaвнитeл-
нo изoлиpaн, дoкaтo дoлapът дoминиpa 
мeждyнapoднитe дългoви пaзapи и чyж-
дecтpaннитe peзepви. Ho тoвa, кoeтo 
aмepикaнcкaтa икoнoмикa дaвa нa cвeтa 
c eднaтa cи pъкa, взeмa c дpyгaтa. Дpy-

гитe дъpжaви ce възпoлзвaт oт pъcтa нa 
тъpгoвиятa, нo мнoгo oт тяx ca изпpaвe-
ни пpeд pиcкa oт пoвишaвaщa ce инфлa-
ция, пo-cилeн дoлap и пo-виcoкa дoxoд-
нocт пo oблигaциитe, кoeтo

мoжe дa нaтиcнe 
cпиpaчкaтa нa 
възcтaнoвявaнeтo им

Oбмeнният кypc нa aмepикaнcкия 
дoлap ce пoвиши cпpямo ocтaнaли-
тe вaлyти, cлeд кaтo в cpeдaтa нa юни 
Фeдepaлният peзepв дaдe cигнaл, чe 
щe пoвиши лиxвитe дo кpaя нa 2023 г. B 
oпит дa кoмпeнcиpaт oбeзцeнявaнeтo 
нa coбcтвeнитe cи вaлyти - и зa дa кoн-
тpoлиpaт инфлaциятa - цeнтpaлнитe бaн-
ки в Pycия, Бpaзилия и Typция пoвишиxa 
лиxвитe нeкoлкoкpaтнo пpeз пocлeднитe 
ceдмици. Пocлeднoтo нeщo, oт кoeтo paз-
вивaщитe ce пaзapи ce нyждaят ceгa, ca 
пo-виcoки лиxви пo дългa, кaзвa Taмapa 
Bacилeв, икoнoмиcт в Охfоrd Есоnоmісѕ. 
„Ho aкo живeeш в дoлapизиpaнa икoнo-
микa, cи пpинyдeн дa yвeличиш лиxвитe, 
дopи и дa нe cмятaш, чe тoвa тpябвa дa 
бъдe нaпpaвeнo“, кaзвa тя.

Bcякo бъдeщo пoвишeниe нa лиx-
витe в CAЩ щe пpeдcтaвлявa зaплaxa 
зa мнoжecтвo paзвивaщи ce пaзapи, 
ocoбeнo cpeд тeзи, кoитo имaт твъpдe 
гoлям дeфицит пo тeкyщaтa cмeткa. 
Cвeтoвeн пoxoд към пo-виcoки лиxви, 
c Фeд нaчeлo, щe yнищoжи възcтaнo-
вявaнeтo нa някoи мecтa, ocoбeнo в 
мoмeнт, в кoйтo дългът нa paзвивaщи-
тe ce икoнoмики e тoлкoвa виcoк: нaд 
$86 тpлн. cпopeд Іnѕtіtutе оf Іntеrnаtіоnаl 
Fіnаnсе. Ho aкo Фeдepaлният peзepв зa-
дъpжи лиxвитe ниcки, щe пpeдизвикa 
бaлoни в цeнитe нa aктивитe. Hякoи цeн-
тpaлни бaнки, включитeлнo в Сeвepнa 
Eвpoпa и Южнa Kopeя, вeчe дaдoxa 
cигнaл, чe щe зaтeгнaт пapичнaтa пoли-
тикa, зa дa ycпoкoят pъcтa нa цeнитe нa 
aктивитe, ocoбeнo нa жилищaтa.

Вашите 
пари

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

Парите на имигрантите в САЩ 
движат световната икономика
XИкoнoмикaтa нa CAЩ, нaй-гoлямaтa в cвeтa, бe пoдкpeпeнa oт дъpжaвни cтимyли нa cтoйнocт пoчти $6 млpд.

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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П
роучване на Fannie Mae 
(компания, финансирана от 
правителството на САЩ и 
от 1968 г. публично търгува-
на на пазара, като целта й е 

да разшири вторичния ипотечен пазар 
чрез обезпечаване на ипотечни заеми 
под формата на ценни книжа, както и да 
позволява на заемодателите да реинвес-
тират техните активи за повече заеми) 
наскоро разкри някои от най-високо 
оценените предимства на това как заку-
пуването на жилища, които продължават 
да бъдат ключов двигател на днешния 
енергичен пазар, се отразява на плано-
вете за по-добро бъдеще. А ето ги и че-
тирите най-добри финансови ползи от 
притежаването на дом според участва-
лите в проучването потребители:

n   88% - по-голям шанс за спестяване 
за пенсиониране

n   87% - най-добрият инвестиционен 
план

n   85% - шансът да бъде по-добре фи-
нансово

n   85% - шансът да се натрупа богатство

Собствеността на жилища всъщност 
дава ли ви по-голям шанс за изграждане 
на богатство?

Никой не може да постави под въпрос 
уникалните чувства на човек относно 
важността на собствеността на жили-
щето. Справедливо е обаче да попитаме 
дали цифрите оправдават собствеността 
на жилищата като финансов актив.

Миналата есен Федералният резерв 
публикува „Проучване на потребител-
ските финанси“. Това е доклад, който 
се прави на всеки три години, като по-
следното издание обхваща до 2019 г. 
Констатациите им потвърждават, че 
собствеността на жилища идва с потвър-
дено явна финансова полза. Проучва-
нето установи, че собствениците на жи-
лища имат четиридесет пъти по-висока 
нетна стойност от наемателите (255 000 
долара за собствениците на жилища в 
сравнение с 6300 долара за наематели-
те).

Разликата в нетната стойност между 
собствениците и наемателите продъл-
жава да расте. Ето графика, показваща 
резултатите от последните четири про-
учвания на Федералния резерв:

Горната графика включва данни само 
до 2019 г., но според CoreLogic (която е 
доставчик на потребителска, финансо-
ва и имотна информация, и представя 
анализи и услуги за бизнеса и правител-
ството) капиталът, притежаван от соб-
ствениците на жилища, е нараснал с 26 
300 долара само за последните дванаде-
сет месеца. Това означава, че разликата 
между нетната стойност на собственици-
те на жилища и наемателите вероятно се 
е увеличила още повече през последна-
та година.

Някои може да твърдят, че разликата 
в нетната стойност може да се дължи на 
собствениците на жилища, които обик-
новено имат по-големи доходи от наема-
телите и следователно на способността 
да спестят повече пари. Проучване на 
First American обаче показва, че собстве-
ниците на жилища имат по-голяма нетна 

стойност от наемателите, независимо от 
нивото на доходите им.

Други може да мислят, че собствени-
ците на жилища са по-възрастни и за-
това имат по-голяма нетна стойност. 

Докладът на Съв-
местния цен-
тър за жилищ-
ни проучвания 
на Харвардския 
университет за 
собс твениците 
на жилища и на-
емателите на въз-
раст над 65 годи-
ни разкрива:

„ С п о с о б н о с -
тта да изграждат 
собствен капи-
тал поставя соб-
ствениците на 
жилища далеч 
пред наематели-
те по отношение 

на богатството на домакинството. Сред-
ният собственик на възраст 65 и пове-
че години е имал собствен капитал от 
143 500 долара и 
нетно богатство 
от 319 200 дола-
ра. За сравнение, 
нетното богат-
ство на наемате-
ля на същата въз-
раст е само 6700 
долара.“

Собственици-
те на жилища на 
65 и повече годи-
ни имат 47,6 пъти 
по-голяма нетна 
стойност от нае-
мателите.

В заключение, 
идеята за закупу-

ване на жилище като директен начин за 
изграждане на нетна стойност се е изпи-
тала и продължава да работи във време-
то.

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

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

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

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

XОправдават ли цифрите собствеността на жилищата като актив?

Собствеността на дом 
и финансовите облаги, 
свързани с него

Богатството на притежателите на дом е  
в пъти по-голямо във всяка доходна граница

Годишен 
доход РазликаНетно богатство 

на собственик 
Нетно богатство 

на наемател 

Разликата в нетното богатство се увеличава  
в годините

Собственик Наемател

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Чехия иска от Русия  
€25.5 млн. обезщетение

Чешките власти поискаха от Руската 
федерация обезщетение за щети във 
връзка с експлозиите през 2014 г. във 

военни депа в село Врбетице, в които подо-
зират, че са участват руски специални служ-
би. Те са изчислили щетите на приблизител-
но 25,5 млн. евро. При експлозиите в склада 
за боеприпаси във Врбетице загинаха двама 
души. Според чешките медии атентатът срещу склада е бил извършен, за да се 
предотврати сделка, в която е участвал българският търговец на оръжие Еми-
лиян Гебрев.

Ердоган ще строи втори 
Босфор - експерти са против

Нов проект беше обявен от турския пре-
зидент Реджеп Ердоган за канал, при-
надлежащ към съвсем друга категория. 

Турските власти планират да създадат втори 
Босфор, или по-скоро резервно копие на този 
пролив. Изграден изкуствено в западните по-
крайнини на Истанбул, 45-километров канал 
ще минава успоредно на Босфора и ще свърз-

ва Черно и Мраморно море. Противниците на проекта смятат, че изграждането 
на канала ще унищожи екосистемата в европейската част на Босфора с много ви-
дове растения и животни.

Над 350 деца са жертва 
на сексуално насилие  
от свещеници в Полша
Полската Католическа църква съобщи 

в най-новия си доклад за случаите на 
сексуално насилие над непълнолетни, 

че между 2018 и 2020 г. 292 представители на 
клира вероятно са извършили посегателства 
над 368 момчета и момичета. Огласеният до-
клад излиза в момент, когато Ватиканът раз-
следва съобщения за сексуално насилие и 
липса на реакция от страна на ръководителите на Църквата в Полша, страна с 
преобладаващо католическо население, където духовенството е на особена по-
чит.

Атака на джихадисти  
взе шест жертви в Мали

Шестима души бяха убити, а други 13 
ранени при нападение в централната 
част на Мали, предаде радиостанция 

RFI. Според източниците на медията въоръже-
ни мъже са нападнали превозно средство на 
градския транспорт късно вечерта край село 
Дуенца. Отбелязва се, че петима от пътници-
те са получили много тежки наранявания. RFI 

съобщава, че атаката е извършена от джихадисти. От армията на Мали съобщи-
ха, че на мястото са изпратени военни, за да се гарантира безопасността на на-
селението.

В Гърция откриха откраднати 
картини на Пикасо и Мондриан
Полицията в Атина откри картини на Па-

бло Пикасо и Пийт Мондриан, които 
са били откраднати от националната 

галерия през 2012 г. Творбите са били наме-
рени в клисура в град Кератея. Полицаите са 
задържали 49-годишен мъж, заподозрян за 
кражбата на платната. Предполага се, че той 
е планирал да ги изнесе зад граница, за да ги 
продаде на черния пазар. Картината „Глава на жена“ на Пикасо е рисувана през 
1939 г. и предадена на галерията от самия художник. Творбата на Мондриан е от 
1905 г. и изобразява мелница край река.

https://www.krilchev.com/


30 юни - 6 юли 2021 г. 21

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

В 
продължение на почти десет 
години, през 50-те години на 
ХХ в., България не поддържа 
дипломатически отношения 
със САЩ и това я превръща в 

единствената държава от така нарече-
ния „Източен блок“, която се намира в 
такава позиция. През 1960 г., дни преди 
прословутия случай с обувката на съвет-
ския лидер Никита Хрушчов, когато той 
си я събува и започва да тропа с нея по 
банката пред него по време на заседа-
ние на ООН, Тодор Живков пътува към 
САЩ.

Корабът е „Балтика“, а на него са освен 
Живков и съветският лидер, така също 
и лидерите на Чехословакия и на Румъ-
ния – Янош Кадър и Георге Георгиу-Деж. 
Случката е подробно описана в статия 
на сайта debati.bg от Константин Мишев, 
бивш кореспондент на Радио „Свободна 
Европа“ в Ню Йорк.

Единствената снимка, която е запа-
зена от онези дни на Тато, както нари-
чаха комунистическия владетел Тодор 
Живков, е от Ню Йорк, където физионо-
мията му издава

едно истинско безсилие 
и отчаяние

от това, което вижда. Той се надява ве-
роятно да види един упадъчен Запад, но 
вижда една силно развита страна, сре-
щу която дори да тичаме, пак не бихме 
я стигнали в онези години, когато ко-
мунистическата система у нас „дояжда“ 
остатъците от царска България и вече 
залита в пропастта на нескончаемите 
икономически кризи, рестрикциите и 

стопанските недомислия, които ще до-
ведат страната ни до сигурен фалит, при 
това не само веднъж!

В нашата делегация в САЩ тогава вли-
зат редица изтъкнати комунистически 
функционери, което знаем от книгата на 
известния дипломат Райко Николов, кой-
то служи по онова време в българската 

легация във Вашингтон. Това са външни-
ят министър Карло Луканов, шефът на 
кабинета на Живков Милко Балев, кол-
кото и да е странно - посланикът на Бъл-
гария в Москва Любен Герасимов, глав-
ният редактор на вестник „Работническо 
дело“ Георги Боков и шефът на УБО гене-
рал Гръбчев. По-интересен обаче е слу-
чаят с едно интервю, което Живков дава 
пред вестник „The Washington Post“ и 
пред журналиста Едуин Гриц.

Карло Луканов се противопоставя на 
това, защото знае, че журналистите в 
САЩ не са като „журналистите“ в Бълга-
рия тогава и

няма да задават 
само удобни въпроси

на българския комунистически лидер. 
Въпреки това интервюто се състои и то 
се оказва пълен провал. Питат Живков 
дали позицията на България се разли-
чава от тази на Китай по външнополи-
тически теми, питат го и за поведението 
на Хрушчов, и Живков, разбира се, изпа-
да в ступор, защото не очаква такива въ-
проси, защото такива въпроси в Бълга-
рия никой дори не би си и помислил да 
му зададе. Той отговаря механично, не 
знае как да увърта, защото просто не му 
се е налагало да го прави в родината си. 
Именно заради това Луканов е бил прав, 
когато се е противопоставял на това ин-
тервю, защото той е знаел, че резултатът 
ще е именно този.

Когато се връщат в България, главният 
редактор на казионния в. „Работническо 
дело“ Георги Боков пуска цялото интер-
вю на вожда, но променя отговорите на 
Живков. Така се оказва, че той „дава“ уг-
одни на Москва отговори, които дори и 
не си е помислял да даде по време на съ-
щото интервю в САЩ.

История  
на емиграцията

Как Тодор Живков „надхитри“ 
„The Washington Post“

X„Журналистите в САЩ не са като тези в 
България и не задават само удобни въпроси“

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Диктаторът става 
жертва на самия себе си
Фактът с въпросното интервю оба-

че идва да покаже до каква степен ко-
мунистическите лидери в „съветския 
блок“ са си представяли Запада. Те са 
си мислели, че каквато власт имат в 
своите държави, окупирани от Черве-
ната армия, същата власт и най-вече 
респект имат и на Запад. Това е и при-
чината, поради която Живков самоот-
вержено решава да даде интервю, с 
което се надява да рекламира не тол-
кова България, тя не му е важна, особе-
но след като няколко пъти я предлага 
на СССР, колкото политическата систе-
ма в страната ни, която по това време е 
васал на Москва. Живков иска да се по-
каже пред съветския лидер Хрушчов 
като един истински комунист, който, 
видите ли, дава интервю пред западен 
вестник, при това не кой да е, и обяс-

нява колко хубаво нещо е комунизмът, 
въпреки твърденията на западната об-
щественост за насилие над хората от-
въд „желязната завеса“.

Получава се обаче обратният ефект! 
Живков става жертва на самия себе си, 
на собствената си политическа огра-
ниченост, обществена и икономиче-
ска некомпетентност и дипломатиче-
ско безсилие.

Журналистите на Запад не са това, 
което са техните „колеги“ на Изток в 
съветския блок и нещата излизат из-
вън контрол. А това обезоръжава вез-
десъщия комунистически диктатор и 
той допуска грешката да бъде просто-
вато откровен – какъвто впрочем си е 
като натура, което е единственото му 
„оръжие“ срещу безкомпромисната 
истина.

Тодор Живков в Ню Йорк,1960 г.  

Никита Хрушчов и Тодор Живков при посрещането на съветския лидер в България през 1962 г. Двамата 
вождове се возят в американски „Кадилак кабриолет“. 

Сн.: Изгубената България

Сн.: Изгубената България

На палубата на „Балтика“ с Хрушчов и сътрудници. 

Сн.: debati.bg
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С
поред Китай „дедолариза-
цията на Русия е подигравка 
и презрение към американ-
ската финансова хегемония 
и няма да има осезаемо въз-

действие върху страната, тъй като руб-
лата като платежно средство е доказа-
ла своята стабилност“

Плановете на Русия постепенно да се 
откаже от използването на американ-
ски долари в международни сетълмен-
ти предизвикаха заинтересована реак-
ция по целия свят, доста в Европейския 
съюз и най-вече в Китай. Това е логич-
но, защото в миналото Москва много-
кратно е прехвърляла част от резерви-
те си към юана.

Евро вместо долар
Последните седмици руските вла-

сти многократно заявяват, че страната 
има крайна нужда от това да премине 
към договорни задължения в нацио-
нални валути. Президентът на Русия 
Владимир Путин вече позволи на ев-
рото да бъде използвано за закупува-
нето на руски газ от Европа. Според 
президента доларът се е превърнал в 
инструмент на конкурентна и полити-
ческа борба и следователно губи стой-
ността си.

През февруари тази година Москва 
преобразува структурата на Национал-
ния фонд за богатство, като увеличи 
дела на юана в него до 15%. Съответно 
делът на долара беше намален. През 
2019 г. Централната банка на страната 
рязко увеличи „присъствието“ на юана 
в златните и валутните резерви на Ру-
сия.

Заради търговската война на САЩ с 
Китай и падането на обменния курс на 
китайската валута Москва понесе фи-
нансови загуби. Въпреки това увеличе-
нието на дела на юана в резервите на 
Руската федерация продължава, дока-
то това доларът намалява все по-драс-
тично.

Националните валути
Идеята за използване на национал-

ни валути, по-специално при закупува-
нето на руски суровини, намира ожи-
вен отзвук в различните страни. Преди 
всичко в Китай. За Пекин това е доста 
рационален избор.

Според Китай „дедоларизацията на 
Русия е подигравка и презрение към 
американската финансова хегемония 
и няма да има осезаемо въздействие 
върху страната, тъй като рублата като 
платежно средство е доказала своята 
стабилност". Освен това обемът на ру-
ско-американското икономическо съ-

трудничество не може да се нарече ви-
сок, за разлика от партньорствата на 
страната с Европа и Китай.

През последните 10 години глобал-
ните сетълменти в американска валута 
са намалели от 50% на 43%. Спад от 70 
на по-малко от 60% е делът на щатския 
долар в световните резерви.

Bъпpeки тeжкитe aмepикaнcки caнк-
ции бpoят нa милиoнepитe в Иpaн 
ce e yвeличил мнoгoкpaтнo пpeз из-
минaлaтa гoдинa. Зa тoзи пepиoд бpoят 
нa xopaтa, yпpaвлявaщи aктиви зa 
нaд 1 милиoн дoлapa, ce e yвeличил c 
21,6%. Meждyвpeмeннo oбщoтo нeтнo 
бoгaтcтвo нa иpaнcкитe милиoнepи ce 
e yвeличилo c oщe пo-бъpзи тeмпoвe 
- c 24,3 нa cтo, coчaт изчиcлeниятa нa 
Fоrbеѕ.

„Oбeмът нa тъpгoвия нa фoндoвaтa 
бopca в Texepaн e нapacнaл c 625% мeж-
дy мapт и юли 2020 гoдинa в cpaвнeниe 
c пpeдxoднaтa“, пocoчвaт eкcпepтитe 
oт кoнcyлтaнтcкaтa фиpмa Сарgеmіnі. 
Зa cpaвнeниe ocнoвният aмepикaнcки 
индeкc Ѕ&Р 500 oтчитa pъcт oт мaлкo 
нaд 16 нa cтo зa cъщия пepиoд.

Зapaди oгpaничeния дocтъп нa 
иpaнcкитe инвecтитopи дo мeж-
дyнapoдния пaзap в peзyлтaт нa caнк-
циитe, мнoгo oт тяx влaгaт пapитe cи 
в aкции y дoмa. B peзyлтaт нa тoвa aк-
тивнocттa нa пaзapa в Иpaн пpeвъpнa 
мнoгo oт инвecтитopитe тaм в ми-
лиoнepи.

Taкa към днeшнa дaтa, cпopeд дaнни-
тe нa Сарgеmіnі, имa 250 000 иpaнcки 
милиoнepи, кaтo пoвeчeтo oт тяx жи-
вeят в cтpaнaтa.

Пpaвитeлcтвoтo в Texepaн cпoмoгнa 
зa тoзи бyм нa фoндoвaтa бopca, cлeд 
кaтo нaля дocтa пyблични пapи тaм. 
Пpeз минaлия ceптeмвpи влacтитe 
нacoчиxa 1% oт aктивитe нa cyвepeн-
ния фoнд към пaзapa, a пpeз янyapи 
oбявиxa втopи тpaнш нa cтoйнocт oт 

25 тpилиoнa pиaлa или oкoлo 595,2 ми-
лиoнa дoлapa.

B дpyг изтoчник нa бoгaтcтвo зa иpaн-
цитe ce пpeвъpнaxa кpиптoвaлyтитe. 
Eвтинoтo eлeктpичecтвo в cтpaнaтa 
cтимyлиpa мнoгo xopa дa ce нacoчaт 
към кoпaeнeтo нa bіtсоіn. Maниятa пo 
дигитaлнитe вaлyти ce paзpacнa тoл-
кoвa, чe влacтитe в Иpaн нaлoжиxa 
4-мeceчнa зaбpaнa пpeз мaй.

Oтнoвo пo изчиcлeниятa нa 
Сарgеmіnі oкoлo 72% oт милиoнepитe 
в Иpaн ca инвecтиpaли в кpиптoвaлyти. 
B мoмeнтa cтpaнaтa e нa 14-тo мяcтo в 
cвeтa пo бpoй нa xopaтa c пoнe 1 ми-
лиoн дoлapa в cмeткaтa и нa пъpвo 
мяcтo в Близкия Изтoк, изпpeвapвaйки 
Cayдитcкa Apaбия, къдeтo милиoнepи-
тe ca oбщo 210 000.

Bъпpeки aмepикaнcкитe caнкции: 
B Иpaн имa вce пoвeчe милиoнepи

XПутин вече 
позволи на еврото 
да бъде използвано 
за закупуването 
на руски газ от 
Европа

Отказът на Русия от долара –  
подигравка и презрение  
с хегемонията на САЩ

Сн.: АП/БТА

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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К
апрал (eфрейтор) Джаки не 
е бил човек. Това е странна-
та история на един бабуин 
в южноафриканската армия 
по време на Първата светов-

на война. Собственикът на маймунката, 
която става талисман на бойците, бил 
мобилизиран, но нямало на кого да ос-
тави Джаки и получил разрешение да 
го вземе със себе си в поделението. По 
време на войната Джаки е бил раняван 
два пъти. Бабуинът бил обучен да отда-
ва чест, когато види висш офицер. След 
войната Джаки получава звание ефрей-
тор и

медал от гражданската 
служба на Претория

Човешката история на Джаки започва 
няколко години преди 1915 г. Южноаф-
риканецът Алберт Мар намерил бабуи-
на около фермата си. Той го опитомил, 
за да заживее като пълноправен „член 
на семейството“.

През 1915 г. Мар е призован в армия-
та. Той няма на кого да остави Джаки. За 
негово щастие и за радост на войници-
те, висшите военни оставят маймунчето 
в поделението на 3-ти пехотен трансвал-
ски южноафрикански полк. Джаки е об-
лечен в униформа. Зачислява му се 
дневна дажба храна и военна книжка.

Храни се с нож и вилица, 
мие се на мивката

Джаки може да отдава чест и да запа-
ли цигара на желаещите. Изострените 
му животински сетива го правят поле-
зен при нощните наряди. Бабуинът пръв 
разбирал кога наблизо има вражеско 
присъствие.

Джаки и Мар преживяват кървава 
битка, при която загива 80% от личния 
състав в Делвил Ууд. На 26 февруари 
1916 г. Мар, който тогава служи в Египет, 
е прострелян в рамото в битката при 
Агагия. Джаки е неотлъчно до него, до-
като чакат помощ. Ближе раната му.

По-късно, през 1918 г., самият Джаки е 
ранен тежко от парче шрапнел в окоп в 
Белгия, докато се опитва да натрупа сте-
на от различни предмети, защитавайки 
се от непрекъснат вражески огън. Нала-
га се

едното му краче 
да бъде ампутирано

Джаки е награден с медал за доблест 
и произведен в капрал.

След края на войната Мар и Джаки се 
връщат обратно в Южна Африка, но ба-
буинът умира при домашен пожар годи-
на по-късно през май 1921 г. Мар напус-
ка този свят на 84 години, през 1973-а.

Човешката история 
на ефрейтор Джаки

време на войната Джаки е бил раняван 
-

ва чест, когато види висш офицер. След 
-

Човешката история на Джаки започва Джаки и Мар преживяват кървава 

XБабуин получава военен чин след 
вярна служба в армията през 
Първата световна война
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Б
ългаро-американската поли-
цейска асоциация (БАПА) от-
пуска три стипендии на уче-
ници, завършили гимназия в 
САЩ през 2021 г., съобщават 

от асоциацията.
Конкурсът е да се напише съчинение 

от три страници (1500 думи) на българ-
ски или английски език на тема „Уникал-
ните ми културно-етнически изживява-
ния като българин/българка, живеещ/а 
в САЩ“.

Стипендиите, които са в размер на 
1000 долара, са

предназначени за студенти 
от български произход

в САЩ.
Ключово условие е да са родени в Бъл-

гария или поне единият от родители-
те им да е роден в България. Финансо-
вата помощ трябва да бъде използвана 
от победителите за заплащане на колеж 
или университет в САЩ за учебната 2021-
2022 г. Средствата също могат да бъдат 
използвани за материали и учебници.

От асоциацията отбелязват, че целта на 
конкурса е конкуренция между младите 
ученици.

„Ние изпитваме голямо удовлетворе-
ние, знаейки, че ще помогнем на заслу-
жили студенти от български произход 
със заплащане на част от висшето им об-
разование“, подчертават от БАПА.

Председателят на Българо-американ-

ската полицейска асоциация Марио Въл-
ков сподели пред BG VOICE, че това е 
първата стипендия, която отпускат, тъй 
като са нова организация, която същест-
вува от миналата година.

Той поясни, че планират конкурсът да 
се провежда ежегодно и изрази надежда 
в бъдеще да отпускат по-голяма парична 
награда.

„Правим го с много голямо удоволст-

вие. Знаем, че помагаме на български 
ученици, за да продължат образование-
то си.

Те са нашето бъдеще
каза той.

Вълков заяви още, че всичко това пра-
вят благотворително, като отделят от сво-
бодното си време и от парите си с надеж-
да един ден българското общество да го 

оцени, а също така младите българи, въз-
ползвали се от стипендиите, да постигнат 
успех в професионалния си живот.

Той прикани бизнеси и заинтересо-
вани хора да се включат в каузата им за 
подпомагане на децата.

31 юли 2021 г. е крайният срок за из-
пращане на съчинението. Тримата побе-
дители ще бъдат обявени на 15 август 
2021 г

Български полицаи в САЩ 
организират конкурс за отпускане 
на стипендии на студенти

ЦВЕТЕЛИН ПЕНЕВ
cvetelin@bg-voice.com

XКлючово условие е да са родени в България или поне 
единият от родителите им да е роден в България
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Н
a 30 юни 1971 г. при 
кaтacтрoфa c кoлa в прoхoдa 
„Витиня“ зaгивaт лeгeндaр-
нитe футбoлиcти oт oтбoрa 
„Лeвcки“ Гeoрги Acпaрухoв и 

Никoлa Кoткoв. Инцидeнтът cтaвa нa 52-
рия килoмeтър oт Coфия в 11.30 ч. Нa път 
зa Врaцa кoлaтa им ce зaбивa в кaмиoн c 
рeмaркe, кoйтo пътувa към cтoлицaтa.

Нa 30 юни към 9.30 ч. Гунди приcтигa 
нa cтaдиoн „Лeвcки“ в кв. „Пoдуянe“, 
къдeтo зaпoчвa трeнирoвкaтa нa oтбoрa. 
Кaпитaнът oбaчe нямa дa игрae, зaщoтo 
e нaкaзaн. В прeдишния мaч, кoйтo e c 
ЦCКA, тoй e cритaн oт Плaмeн Янкoв. Пaд-
нaл нa зeмятa, Гунди му пocягa c крaк

и cъдиятa гoни 
и двaмaтa

Дългo прeди тoвa e дoшлa пoкaнa 
oт Врaцa двaмaтa c Кoткoв дa учacтвaт 
в юбилeйния мaч пo cлучaй 50-гo-
дишнинaтa нa тaмoшния „Бoтeв“. Гунди 
нe мoжe дa oткaжe и двaмaтa c Кoткoв 
рeшaвaт дa увaжaт мoлбaтa нa врaчaни.

Уcмихнaти - Acпaрухoв c тъмнocиня 
cпoртнa блузa, a Кoткoв в eлeгaнтeн кoc-
тюм c врaтoвръзкa. ce кaчвaт в бeжoвoтo 
„Aлфa Рoмeo“. Нa бeнзинocтaнциятa при 
Витиня нeпoзнaт мъж ги мoли дa гo кaчaт 
и Acпaрухoв ce cъглacявa и тръгвaт.

Пo нaдoлнищeтo cлeд пocлeдния 
зaвoй, нa oкoлo 150 м oт cтрaничния 
път, изскaчa тoвaрeн ЗИЛ c тeжкo рeмaр-
кe, кoйтo прeпрeчвa фaтaлнo глaв-
ния път. Вcичкo прoтичa мълниeнocнo. 
Acпaрухoв нaтиcкa дoкрaй cпирaчкaтa и 
aлфaтa ocтaвя цeли 30 м cлeди oт гумитe, 
нo рaзcтoяниeтo нe cтигa. Cрeднaтa чacт 
нa купeтo ce зaбивa

в рeзeрвoaрa нa тeжкaтa 
мaшинa

По кoлaтa плиcвa бeнзин и ce въз-
плaмeнявa. Никoй нe уcпявa дa пoмoгнe 
- нитo шoфьoрът нa тoвaрнaтa кoлa, 
нитo приcтигнaлитe c други кoли хoрa. 
Кoлaтa и пътницитe в нeя изгaрят.

Гeoрги Acпaрухoв - Гунди e нaричaн 
„Лeгeндaтa нa „Лeвcки“". Рoдeн в Co-
фия прeз 1943 г. Дeбютирa в „Лeвcки“ 
прeз 1960 г. C „Лeвcки“ пeчeли три шaм-
пиoнcки титли: прeз 1965, 1968 и 1970 
г. и чeтири купи нa cтрaнaтa: прeз 1962, 
1967, 1970 и 1971 г. Прeз ceзoн 1964/65 
вкaрвa 27 гoлa зa „Лeвcки“, c кoитo cтaвa 
гoлмaйcтoр нa cтрaнaтa зa ceзoнa.

Никoлa Кoткoв e eднa oт лeгeндитe нa 
„Лoкoмoтив Coфия“. Рoдeн прeз 1938 г. в 
Coфия. Двукрaтeн шaмпиoн нa cтрaнaтa 
прeз 1964 г. c „Лoкoмoтив“ и прeз 1970 
г. c „Лeвcки“. Нocитeл нa Купaтa нa 
Cъвeтcкaтa aрмия прeз 1970 и 1971 г. c 
„Лeвcки“. Прeз ceзoн 1967/68 oтбeляз-
вa 28 гoлa, нo ocтaвa втoри cлeд Пeтър 
Жeкoв oт „Бeрoe“, кoйтo вкaрвa 31 гoлa.

Пoгрeбeниeтo нa Гунди и Кoткoв ce 
прeвръщa в дeн зa вceнaрoдeн трaур. 
Пo нeoфициaлни дaнни

нaд 550 000 души 
ce cбoгувaт зaвинaги 
c футбoлиcтитe

50 години след трагедията на Вити-
ня, България все още ги помни. Младите 
слушат прехласнати историите за тяхно-
то майсторство и човешки достойнства, 
а по-възрастните все още не могат да 
повярват, че ги няма. Тъгата по Гунди и 
Котков не е просто тъга по двама велики 
играчи. Не е тъга само на спортната об-
щественост, но и на цяла България. За-
щото загубата на доблестни хора винаги 
боли. Имената на Гунди и Котков при-
помнят, че има легенди, които не умират. 
Приказката за Георги Аспарухов и Нико-
ла Котков се разказва от бащи на сино-
ве до ден-днешен и не позволява пламъ-
кът на величието им да угасне. Защото те 
останаха във футболната и обществена 
памет със своя чар и елегантност. За ка-
риерата им е написано и казано всичко. 
Победите и попаденията и с „Левски“, и с 
националния отбор ще се помнят зави-
наги. Те обаче бяха всенародни любим-
ци, защото притежаваха невероятни чо-
вешки качества. Затова и бяха толкова 
обичани.

Гунди и Котков – 50 години 
без незабравимите
XПoгрeбeниeтo им ce прeвръщa в дeн зa вceнaрoдeн трaур

Георги Аспарухов и Никола Котков с екипите на националния отбор преди мача с Белгия, завършил 3:0. Мачът се играе на 26 септември 1965 г. 

Сн.: БТА

Автомобилът, в който изгарят Гунди и Котков. 

Сн.: Stefan Aladjov (RFE/RL)
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В
сяка година хиляди маратон-
ци се събират в Австралия, за 
да изминат ежегодния курс 
за издръжливост от Сидни 
до Мелбърн - 543,7 мили (875 

километра). Смята се, че това е един 
от най-трудните ултрамаратони в све-
та. Преминаването на финалната ли-
ния може да отнеме до пет дни, така че 
само спортисти със солиден тренинг и 
възможности се осмеляват да се впус-
нат в това предизвикателство. Пове-
чето от тези опитни бегачи са млади и 
имат подкрепата на големи спонсори 
като Nike. Но през 1983 г. маратона пе-
чели един състезател на 61 години.

През 1983 г. в битката за победата ре-
шава да се включи 61-годишният със-
тезател Клиф Йънг. Той се разтъпква с 
лека загрявка в тревата около старто-
вата линия

облечен в гащеризон 
и гумени галоши

Изглежда странно без екип и с номер 
64, прикрепен към поизносената му те-
ниска. Привлича вниманието на журна-
листите, които кръжат наоколо и сни-
мат младите маратонци, готвещи се за 

петдневен подвиг. Йънг обаче честно 
отговаря, че е оптимист относно шан-
совете си да стигне до финала. Казва, 

че цял живот се е трудил упорито и на-
трупаният опит му дава всички умения 
и издръжливост, от които се нуждае, за 

да завърши състезанието.
Всички - и маратонците, и журнали-

стите, и публиката - се подсмихвали на 
тази самоувереност. Още в първите ча-
сове след старта Клиф бързо изостанал 
много зад своите по-опитни конкурен-
ти. Запалянковците отстрани на трасе-
то дюдюкали и се забавлявали с „пенси-
онера". Освен че изглеждал нелепо

Клиф нямал 
и никаква техника

Размахвал ръце и крака, спъвал се, с 
което се излагал на опасност от нара-
няване. Никой не вярвал, че изобщо ще 
преполови маршрута.

И така Клиф Йънг, 61-годишен фер-
мер, поставя нов световен рекорд в 
един от най-изтощителните маратони 
в света, като минава трасето за 5 дни, 
15 часа и 4 минути. Наградата е 10 000 
долара, Клиф е шокиран. Не е знаел, че 
ще има и пари. Вместо да ги прибере и 
да се върне да почерпи във фермата, 
Клиф раздава наградата си на другите 
бегачи.

Клиф Йънг: 61-годишният фермер, който 
спечели най-тежкия маратон в света

XНе знаел, че може да почива нощем, не знаел, че ще има парична награда

Сн.: Wikimedia.org

http://imgtrucking.com
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Зак и приятелката му.

М
алко преди Коледа един 
млад мъж слага край на 
живота си и оставя без-
утешни родителите си, 
братята си и приятелка-

та си. Зак Ийстър обаче оставя писмо от 
39 страници, в което моли мозъкът му 
да бъде даден за изследване, за да може 
да послужи за спасението на други като 
него.

Преди да се самоубие, Зак работи в за-
страхователна компания, но преди това 
дълги години играе в НФЛ. Винаги е бил 
сред най-здравите момчета в отбора си, 
повалял е брутално съотборниците си с 
глава като лайнбекер.

Американският футбол дълги години е 
всичко за младежа и за семейството му. 
Това е страст, предавана

поколение след поколение
Зак започва да играе още на осем, без 

да подозира, че играта, която толкова 
много обича, ще се превърне в причини-
тел на сериозни здравословни проблеми, 
които впоследствие ще доведат до смър-
тта му.

Първите симптоми се появяват, когато 
е на 11. Още тогава момчето започва да 
получава чести главоболия и да изпитва 
непоносимост към ярка светлина. Лека-
рите го отдават на хормони, но в следва-
щите десет години симптомите само ще 
се засилват.

„Загуба на паметта, замъглено вижда-
не, заваляне при говорене. Започваше да 
говори, но изведнъж това, което излиза-
ше от устата му, бяха просто някакви зву-
ци, които не означаваха нищо - разказ-
ва майката на Зак – Бренда, цитирана от 
webafe. Това не е нормално за едно 21-го-
дишно момче. Спомням си как слизаше за 
вечеря и ми казваше: „Мамо, няма надеж-
да за мен. Искам мозъкът ми да бъде да-
рен на науката.“ Уверявах го, че ще наме-
рим лек, но той беше сигурен, че няма как 
това да се случи. Беше се примирил.“

Седмица преди Коледа през 2015-а, на 
24-годишна възраст, Зак се прострелва в 
гърдите с пушката на баща си. След себе 
си оставя обяснение защо посяга на жи-
вота си в цели 39 страници, както и жела-

нието си мозъкът му да бъде дарен за из-
следвания.

На страниците Зак описва как сътресе-
нията, които получава като играч в гим-
назията, са го довели до депресия, чести 
промени в настроенията, зависимост от 
наркотици и

загуба на 
краткосрочна памет

Казано с две думи: мозъчно увреждане.
Последната бележка на Зак гласи: „На-

правете така, че останалите да научат за 
мен, за да не повтарят моята съдба.“

Историята му е разказана в книгата 
„Love, Zac“ ("С обич, Зак“ 
- от англ.) от автора Рийд 
Форгрейв. В нея писателят 
разказва за това как хро-
ничната травматична енце-
фалопатия (ХТЕ) и уврежда-
нето на невроните в мозъка 
на Зак са резултат именно 
от стотиците удари в/с гла-
вата и сътресенията, които 
получава впоследствие.

ХТЕ по принцип се раз-
вива в продължение на ня-
колко години, а в послед-
ния стадий на заболяването 
се наблюдава отпадане на 
всички когнитивни функции 
- внимание, концентрация, 
планиране и организиране на задачите; 
развит дементен синдром с нарушение 
както на краткосрочната, така и на дъл-

госрочната памет, и затруднено самооб-
служване, придружено често и от развит 
паркинсонов синдром, промени в поход-
ката, говора и др.

Проблемът при това състояние е, че 
може да се диагностицира категорично 
едва посмъртно. Но Зак е сигурен по от-
ношение на това какво му се случва.

Попада на заглавие как през 2012-а 
НФЛ постига споразумение за един ми-
лиард долара с пет хиляди бивши играчи, 
които страдат от симптоми, подобни на 
деменция. Следи изкъсо и последните из-
следвания по темата, гледа и документал-
ни филми за това как членовете на Зала-

та на славата на НФЛ - Майк 
Уебстър, Джуниър Саю и 
Дейв Дюрсън, също се за-
стрелват в гърдите, за да за-
пазят мозъците си за меди-
цински изследвания.

В колежа Зак оставя аме-
риканския футбол зад себе 
си, но

пораженията вече 
са нанесени

Сам търси лек за пробле-
мите в главата си и дотолко-
ва прекалява в самолечени-
ето си, че се пристрастява 
към хапчетата и алкохола. С 
напредване на времето, му 

е все по-трудно да държи приличен пуб-
личен образ, като същевременно битката 
с демоните му става все по-ожесточена.

След като завършва, работи в застрахо-
вателна компания, но проблемите започ-
ват да се трупат един след друг. Колеги-
те му забелязват, че не успява да завърши 
нито един разговор по телефона, без да 
прибегне към предварително написания 
сценарий.

През пролетта на 2015-а Зак най-на-
края разказва за състоянието си на при-
ятелката си. Търси и професионална 
помощ, но един психолог му поднася теж-
ката присъда: не след дълго ще се окаже 
без пари, без дом и в клиника за психич-
но болни. Със сигурност.

Навръх 24-тия си рожден ден споделя 
новината и с родителите си. Това се случ-
ва само шест месеца преди смъртта му. 
Зак вече се е примирил, че състоянието 
му е необратимо.

Междувременно Зак започва да пише в 
дневника си как в ума му се прокрадват 
мисли за самоубийство. Споделя, че

пробва различни 
наркотици

включително трева и кокаин, в комбина-
ция с предписаните му антидепресанти. 
„Това е единственият начин да продължа 
да се чувствам нормално. Писнало ми е 
да живея по този начин“, пише младежът.

Първият опит за самоубийство идва 
само няколко месеца по-късно, през но-
ември 2015-а. Благодарение на негови 
публикации във Facebook и помощ от 
приятелите му, бащата на Зак го намира 
в рибарска колиба в близост до местно 
езеро с пистолет в ръка. Опитва се да го 
успокои, след което Зак е приет в психи-
атрия.

Следващият опит обаче е фатален. Този 
път няма никакви снимки или постове в 
социалните мрежи, само предсмъртна 
бележка към семейството му, оставена в 
банята му.

„Моля ви! Погледнете в компютъра ми 
и принтирайте историята ми. Моля ви да 
изпълните предсмъртното ми желание! 
Благодаря на всички ви за опитите да ми 
помогнете. Но на мен никой не може да 
ми помогне. С обич, Зак.“

Зак Ийстър се самоуби,  
за да спаси с мозъка си други

XМладият мъж остави 39 страници предсмъртно писмо

Сн.: Sports Illustrated/Семеен архив

Корица на книгата „С обич, Зак“ 
на автора Рийд Форгрейв.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Може ли полиция и прокуратура да 
се вълнуват от въпроса как един журна-
лист си подбира темите, по които пише? 
За юристите това изглежда недопустимо. 
Но именно това е била попитана в поне-
делник журналистката Венелина Попова. 
Тя е била повикана на разпит в качество-
то й на свидетел в ОДМВР-Стара Загора.

Свободна Европа потърси институци-
ите, които имат отношение към разпита, 
но те не отговориха на обажданията или 
казаха, че нямат информация.

За това, което се е случило, разказа тя 
самата пред Свободна Европа.

Всичко започва от два нейни текста.
Единият е разследване на Попова за 

купуване на гласове, публикувано по-
следователно в сайтовете „За истината“ 
и „Дневник“. Историята е за оформянето 
на ибирателните списъци преди парла-
ментарния вот в Гурково. Става дума за 
„прехвърлянето“ на гласоподаватели от 
Твърдица в доминираната от ДПС общи-
на Гурково. Материалът е публикуван в 
деня на предишните парламентни избо-
ри (4 април).

Другият текст е авторски анализ на По-
пова, публикуван в „Тоест“ под заглави-
ето „Липсващият Пеевски и възможна-
та турска следа“. В него тя пише, че „все 
по-видим става масовият ромски вот“ за 
ДПС. Авторката допуска и каква е причи-
ната – купуването на гласове в махалите с 
компактно ромско население. Анализът е 
публикуван в началото на март.

След текстовете не се случва нищо със 
седмици. В средата на май, когато Вене-
лина Попова се възстановява след тежка 
операция, тя получава телефонно обаж-
дане от полицията в Твърдица.

„Обадиха ми се, за да ме поканят на 
разпит. По телефона полицаят каза, че 
става дума за образувано разследване за 
купуване на гласове“, коментира Попова.

„Дори се зарадвах“
„Дори се зарадвах, защото реших, че 

полицията и прокуратурата са се заели с 
разследването ми за прехвърляне на из-
биратели от Твърдица в Гурково. Кметът 
на Гурково ми отказа съдействие. Тя е от 
ДПС. Но реших, че след излизането на те-
кста властите са се задействали“, разказ-
ва журналистката.

Заради здравословното си състояние 
тя обаче не е могла да отиде до близка-
та община.

След като обяснява това на полицая, 
той любезно й казва, че ще се обади на 
колегите си в Стара Загора, за да не й се 
налага да пътува.

За какво се оказва разпитът
Така месец по-късно, във втората поло-

вина на юни, Попова е поканена на раз-

пит в качеството й на свидетел в ОДМВР-
Стара Загора.

Разпитът се провежда в понеделник 
(28 юни). Когато журналистката отива в 
полицията в града си, тя има само пред-
варителната информация, че прокурату-
рата в Сливен (в нейната юрисдикция е 
ОДМВР-Твърдица) е започнала разслед-
ване за купуване на гласове.

„Бях подготвена да дам цялата инфор-
мация, която събрах за прехвърлените 
избиратели в Гурково“, каза тя пред Сво-
бодна Европа.

Оказва се обаче, че разпитът не е пос-
ветен на разследването й. Причината да 
бъде привикана да дава обяснения е ана-
лизът й за Пеевски и ДПС. „Останах много 
изненадана. Едното е авторски текст, по-
зиция. А другото е разследване. Оказа се, 
че властите не се вълнуват от фактоло-
гията, а от това защо съм писала за ДПС и 
Пеевски“, разказва Попова.

По думите й в началото на разпита по-
лицаят й е задал въпрос как е стигнала до 
извода, че се купуват гласове и какви до-
казателства има за това. Попова се е из-
ненадала, че разследващият е научил от 
едно нейно изречение, и то поместено в 
анализ, че в България се търгуват изби-
ратели.

А как си подбирате темите?
„Попитах го дали от мен е разбрал, че 

се купуват гласове и му обясних, че за 
да се напише анализ, авторът се е запоз-
нал с множество новинарски текстове. 
Та нали самата полиция около избори, в 
най-различни населени места, разследва 
такива случаи“, казва Попова.

След като са обсъдили този въпрос, 
разследващият полицай й е задал и друг: 
„Как подбирате темите, по които пишете“.

„Това ме взриви. Как ще ме питат по-
добно нещо? Затова се обадих на адвока-
та си, който ми каза, че нямат право да ми 
задават такива въпроси. След това напус-
нах и отказах да давам показания“, раз-
казва журналистката.

На изпроводяк разследващият дори е 
казал на Попова, че ако отказва да свиде-
телства доброволно, тя може да бъде за-
ведена и принудително на разпит, както 
и да бъде глобена с до 3000 лева.

„Попитах дали това е заплаха и натиск, 
но полицаят ми каза само това, че ме 
предупреждава какво може да последва 
след отказа ми“, допълва тя.

„Въпрос със смразяващ ефект“
Свободна Европа потърси мнението на 

адвоката и правозащитник Михаил Еким-
джиев. След като изслуша историята, той 
коментира, че „задаването на въпрос как 
един журналист си подбира темите може 
да бъде хипотетично мислимо ако става 
дума за защита на националната сигур-
ност, казус с класифицирана информа-
ция и други разследвания, които предпо-
лагат достъп до дълбоки тайни“.

По думите му конституцията и Конвен-
цията за защита на правата на човека до-
пускат известни ограничения на свобо-
дата на словото в защита на колективни 
ценности.

„Когато става дума за анализ на журна-
лист, само заради този въпрос може да се 
мисли за смразяващ ефект върху авто-
ра и за опит за натиск. Този въпрос може 
да бъде основание за дело в България, а 
защо не и в Европейския съд да правата 
на човека в Страсбург“, коментира Еким-
джиев.

ВЕНЕЛИНА 
ПОПОВА

„Защо съм писала 
за ДПС и Пеевски“

 блог
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 казана дума

„Ако дойде нова вълна, 
което е много вероятно, на 
база на индийския вариант, 
някои страни ще минат 
много леко. Други ще се 
ударят директно в стената, 
за съжаление, ние ще сме 
от тях. 

Доц. Ангел Кунчев

„Трябва да се поеме отговорност и тя 
е в двора на „Има такъв народ". Ако 
някой трябва да поведе останалите за 
отстраняване пороците на българската 
демокрация, трябва да бъдат те“.

Бившият премиер Иван Костов

„На предстоящия вот бъдете мъдри, 
гласувайте за промяна. И не продавайте 
гласовете си, знайте, че който ви е дал 50 лв., 
е взел минимум 50 млн. лв. - от вашия гръб и 
от бъдещето на децата ви“.

Лидерът на партия „Евророма“  
Цветелин Кънчев

„Всички имат право да се чувстват напълно 
фрустрирани, че изведнъж се появява 
България и иска нещо повече. Казах на 
Зоран, че се надявам да не искат да се 
наречете Западна България, защото тогава 
ще трябва да се върнете при гърците да 
преговаряте“.

Премиерът на Албания Еди Рама

"Хората може да се 
спокойни да се събират 
навън с приятели по 
бирарии, ресторанти. Да 
си починат психически. 
Най-важното е да се 
ваксинират - няма какво 
да чакаш. Най-много 
съветвам бабите и 
дядовците като мен да 
се ваксинират, защото 
октомври няма да ни дадат 
да си виждаме внучетата“.  

Проф. Тодор Кантарджиев

https://www.emerald-apartments.net
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са новите потвърдени случаи на коронавирусна зараза в Бълга-
рия за вторник, установени след 20 035 направени теста. Общи-
ят брой на случаите достигна 421 646, а на тестовете – 3 162 240, спо-
ред данните от Единния информационен портал. Активни остават 9 
364 случаи, хоспитализирани са 1 517, а в интензивните отделения 

се намират 186 човека. Починалите за денонощие са 13, а общо жертвите на коронавируса 
станаха 18 040. Излекувани са 117 души, или общо 394 242. Приложени са 8 192 дози ваксина, 
с които общо употребените в България дози станаха 1 735 675.

години затвор получи бивши-
ят полицай от Минеаполис Де-
рек Шовин, който бе признат за 
виновен за убийството на тъм-
нокожия Джордж Флойд, Съдия 
Питър Кейхил определи случая 
като показателен за проява на 
расизъм и полицейско насилие. 
Инцидентът придоби световна из-
вестност и отприщи мощни расо-
ви вълнения в САЩ и други страни 
по света. Той подчерта и нуждата от 
реформи в полицията за преодоля-
ване на проблема с прекомерната 
употреба на сила от страна на слу-
жителите на реда.

3

 в цифри

20 000 

 души са загинали при срутването на 
12-етажна сграда в град Сърфсайд, бли-
зо до Маями, Други 151 души са изчез-
нали и се смятат за затрупани от отлом-
ките. Очаква се жертвите да са повече.
Спасителните операции продължават при 

все по-слаба надежда да бъдат открити 
живи хора. Стотици спасители от Маями-

Дейд, подкрепени от свои колеги от щата 
Флорида и дори от Израел и Мексико, опит-

ват да открият евентуални оцелели.
Спасителните операции продължават без пре-

късване 24 часа в денонощието, уточни тя.

22.5

млрд. дози ваксина срещу COVID-19 вече са поставени по света. Прагът от един милиард 
дози бе преминат за 20 седмици след началото на първите масови ваксинационни кампании 
през декември. Вторият милиард беше постигнат за шест седмици. По-малко от четири сед-
мици бяха необходими за достигане на третия милиард. Около 40 процента от поставените 
дози по света са в Китай (1,2 милиарда). Следват Индия (329 милиона) и САЩ (324 милиона 
дози). В ЕС са поставени общо 357 милиона дози на 50 процента от населението. 32 на сто от 
жителите на блока са напълно ваксинирани. Начело в това отношение е Малта, над 70 про-
цента от чието население са с поставени две дози.

11

115

http://www.prospectlicensing.com/
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П
роизхождаща от Африка, 
динята е ценен и преносим 
източник на вода за пусти-
нята или в ситуации, кога-
то природните водоеми са 

били заразени. Дините са отглеждани в 
Египет и Индия още през 2500 г. пр. Хр., 
за което сочат древните йероглифи.

Повече от петстотин сорта диня, от-
глеждани в целия свят, дават много го-
лямо разнообразие за потребителите по 
отношение на размери, форми, цветове. 
Освен червени съществуват бели, розо-
ви, жълти и оранжеви сортове, със и без 

семена.
Водата представлява 92% от масата на 

динята. Интересен факт е, че дори сем-
ките на динята са богати на белтъчини и 
мазнини и

от тях се прави 
растително масло

Динята е богата на витамини A, С, го-
леми дози калий, калций, желязо, бе-
такаротин и фибри. Ароматната диня 
учудващо има само половината от за-
харното съдържание (5%) на една ябъл-
ка. Динята съдържа само 80 калории в 
100 г, не съдържа никакви мазнини и хо-
лестерол.

Динята действа профилактично сре-
щу някои ракови заболявания, а висо-
кото й съдържание на калий помага за 
регулиране на сърдечните функции и 
нормализира кръвното налягане. Тя 
също е добър източник на фибри, кои-
то помагат за поддържане правилното 
функциониране на червата и работи за 
предотвратяване на тумори на дебелото 
черво и ректума.

Дините съдържат доста по-малко въ-
глехидрати, което ги 
прави

добра храна 
при хора 
с диабет
за които препоръчи-
телната дневна доза 
диня е около 200-300 
г. Смята се, че фрукто-
зата от динята подо-
брява работата на чер-
ния дроб, успоредно с 
което и усвояването на 

белтъци, мазнини и въглехидрати.
Хапвайки редовно диня през летни-

те месеци, можем да прочистим орга-
низма си от токсични продукти, което я 
прави подходяща храна при проблеми 
с отделителната система. Tя облекчава 
заболявания на бъбреците, предпазва 
от образуване на камъни в бъбреците и 
помагат при някои заболявания на чер-
ния дроб и жлъчката, също и при лече-
ние на подагра.

Поради факта, че е нискокалорична, 
динята влиза в състава на различни ди-
ети и е много подходяща за храна през 
разтоварващи дни.

Вредни ли са семките 
на динята?

Всъщност, те са безопасни за кон-
сумация и дори са здравословни. Съ-
държат изобилие от антиокси-
данти, фибри и протеини, 
които могат да се ока-
жат един чудесен при-
ятел в здравословно-
то хранене.

Семената на диня-
та са и чудесен из-
точник на витамини 
и минерали. В едва 
30 г се съдържат 146 
мг магнезий, 214 мг 
фосфор, 184 мг калий. 
В тези семена се съдър-
жат още цинк, желязо, кал-
ций, фолиева киселина, витами-
ни от група В.

Затова следващия път, когато понечи-
те да почиствате семките на динята, не 
го правете. Има защо да консумирате 
сочния сладък плод заедно с тях.

Семената на динята подобряват и 
състоянието на кожата. Те са много бо-
гат източник на цинк. Цинкът и магнези-
ят са незаменими минерали за кожата. 
Те подпомагат кожата да остане мла-
да и еластична за по-дълго, намаляват 
възпаленията, подхранват с ценни вита-
мини и минерали. Богатото наличие на 
антиоксиданти в семките на динята ги 
прави полезни и в борбата със старее-
нето.

Най-голямата диня в света, според 
книгата на рекордите Гинес, е тежа-
ла цели 159 кг. Отгледана е от Кристо-

фър Кент през 2013 г. в Тенеси. В 
най-голямото състезание 

за надяждане с диня 
пък, провело се през 

2019 г. в Уоър Вели, 
Мисисипи, са взе-
ли участие 745 
души.

На фестивал в 
Германия през 
2011 г. Тафзи 

Ахмед успява да 
счупи с главата си 

общо 43 дини само 
за една минута.
А най-далечното 

разстояние, на което ня-
кой някога е успявал да изплюе 

семка от диня, е почти 23 м – рекор-
дът принадлежи на Джейсън Шашът 
от Тексас и от 1995 г. до днес никой не 
е успял да го подобри.

Семките на сладкия червен плод подпомагат 
кожата да остане млада и еластична

Динята регулира 
сърцето, чисти  
и черния дроб

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Динени рекорди

http://www.bulstate.com/
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Лятна мода: Какво трябва 
да имате в гардероба си?
В

реме е да излезем от ком-
фортната зона, като загърбим 
спортните долнища и домаш-
ните дрехи. Освобождава-
нето и създаването на само-

чувствие чрез по-елегантни и шикозни 
дрехи е метод, изпитан през векове.

Още през Първата световна война, 
по-провокативни и разголващи тоалети 
са били демонстрация на по-свободен и 
по-лежерен дух. Век по-късно, когато се 
готвим отново да се опитаме от свобо-
дата, ще последваме примера на пред-
ците си.

Приберете скучните си дрехи и широ-
ките панталони, за да намерите място 
за нещо по-духовито и забавно. Лятото 
вече е тук и ще ви предложим няколко 
съвета, за това какво трябва да имате в 
гардероба си, за да бъдем напълно гото-
ви за следващата си ваканция.

Копринена камизола

Това е задължителната дреха, коя-
то трябва да присъства в гардероба ви. 
Камизолата се предлага в голямо раз-
нообразие от материя и стилове и пас-
ва идеално на всичко останало. Може 
да я включите в секси тоалет, който да 
използвате за романтична вечеря или 
пък да сложите отгоре един блейзър и 
да сте напълно подходящи за работна 
среда. Имате възможност да избирате 
от различни модели, като най-популяр-
ните това лято ще бъдат копринените и 
тези с флорални мотиви.

Колие с висулка
Ако сте от хора-

та, които обичат 
да слагат кол-

кото се може 
повече ак-
с е с о а р и 
по себе си, 
тази точ-
ка е за вас. 

Това лято 
колието с ви-

сулка ще е от 
решаващо значе-

ние за визията ви, защото ще служи като 
завършващ щрих на всеки тоалет. За лю-
бителите на повече от едно колие, пре-
поръчваме да направите следната ком-
бинация - чокър, къса огърлица, късо 
колие с висулка и дълго колие с висулка.

Дори и да обичате по-семплия стил, 
то това също е добре. Една лъскава дъл-
га висулка може да е чудесното допъл-
нение към визията ви, което ще доба-
ви нужното разнообразие. Независимо 
дали ще го комбинирате с нещо друго, 
или ще го носите самостоятелно, колие-
то с висулка трябва да едно от основни-
те ви бижута това лято.

Панталон в цвят каки
Цветът каки представлява различни 

пясъчно-земни нюанси, които варират 
от мръсно жълто до зеленикаво кафяво. 
В миналото той е бил запазен само за во-
енните униформи, като за първи път се 
използва от британците през 1867 годи-
на. След това модата се разпространя-
ва и сред другите страни, а постепенно 
дрехите започват да се появяват и в дру-
ги цветове, не само в камуфлажно зеле-
но.

Благодарение на неутралния си отте-
нък, каки се съчетава перфектно с лет-
ните щампи и лекодушните аксесоари. 
Панталоните в този цвят са подходящи 
както за офиса, така и за среща с прия-
тели.

Пантофки

Топлото време навън ни кара да заб-
равим за високите обувки, дългите чо-
рапи и затворените маратонки. Сега е 
моментът да си набавим необходимата 
прохлада по всякакъв възможен начин. 
Това включва и краката, кои-
то често страдат от из-
бора ни на обувки. 
Това лято прибе-
рете всичко ос-
танало и ос-
тавете навън 
само сан-
далите и 
е д и н - д в а 
чифта сим-
п а т и ч н и 
пантофки.

О с в е н 
че са леки, 
те са и равни 
и предотвра-
тяват умората в 
краката при оне-
зи от вас, които стоят 
прави по цял ден. Веднъж 

докоснете ли се до пантофките, сме си-
гурни, че няма да искате да ги свалите. 
Понякога може дори да забравите, че са 
на краката ви.

Клъч
Кой казва, че ключът е само 

за вечерни срещи? Тъка-
ните материи и ярки-

те цветове означа-
ват, че тези чанти 

са точно толко-
ва подходящи и 
за слънчевите 
дни. Разбира 
се, не казваме, 
че тези малки 
модели са под-

ходящи за дъл-
ги разходки или 

екскурзии, но мо-
жем да ги препоръ-

чаме за кратка раз-
ходка в парка, където не 

ви трябва нищо друго освен 
ключове и телефон.

Приберете скучните си дрехи и широките панталони

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Е
дна седмица преди 31 март 
1922 г. фермерът Андреас Грю-
бер забелязва нещо странно 
в своя чифлик. Открива непо-
знати стъпки, които водят от 

гората към неговия дом, но няма ни-
какви стъпки, които да се отдалечават 
от него. Грюбер така и не казва това на 
полицията, а и малката ферма се намира 
на около 100 км от Мюнхен и е извест-
на като тихо и спокойно място, което не 
привлича толкова много хора.

На 31 март неизвестен извършител 
убива него и останалите пет души от 
семейството му. Жертвите са Андре-

ас, неговата съпруга Казилия, дъщеря 
им Виктория и тяхната по-голяма внуч-
ка – също Казилия. Телата им са намере-
ни във фермата, като всички са избити 
с брадва. Прислужницата Мария и по-
малкото дете на Виктория – Йозеф, са 

убити в дома, докато спят.
Една седмица по-късно, около 4 ап-

рил, съседи заедно с няколко души от 
града спират пред фермата. Малката Ка-
зилия не е отишла на училище в продъл-
жение на два дни, а пощальонът забеля-

зал, че пликовете започнали да пълнят 
пощата. Телата са открити много бързо, 
започва разследване и цялата местност 
е на крак в издирването на злодея. Ни-
кой обаче няма отговор защо се е стиг-
нало до толкова кървава разправа. През 
годините

има над 100 заподозрени
като последният е от 1986 г., и до днес 
никой няма представа кой е извършил 
това убийство, пише и webcafe.bg.

Отначало се смята, че жертвите са ум-
рели от раните си, но след като се пра-
ви аутопсия, става ясно, че малката Ка-
зилия е живяла с часове, преди да умре 
от шока. Липсват й кичури коса, като се 
вярва, че най-вероятно детето се е ску-
бало само от болка. Разпитани са мнози-
на, но няма открит виновник или човек, 
който да даде някакъв отговор какво 
наистина се е случило - няма причина, 
няма и мотив за убийството. Съседите 
си спомнят, че Андреас е чувал стъпки 
на тавана, при това няколко дни, след 
като забелязва следите в мократа поч-
ва, изгубил си ключовете за бараката, 

100 г. по-късно: Неразгаданото 
убийство на фамилията Грюбер
XВсичките 6 души от семейството са убити във фермата им, а убиецът остава неизвестен

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Странното клане във фермата Ginterkaifeck.

Сн.: Wikipedia

http://imgtrucking.com
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където стои инструментът на убийство-
то. Открива и вестник, който никога не е 
купувал. Полицията също така установя-
ва, че прислужницата, която е работила 
преди Мария, напуснала фермата около 
6 месеца по-рано, защото смятала, че

къщата е обитавана 
от духове

След като разследването е приклю-
чено, телата са изпратени за аутопсия. 
Главите им са премахнати в Мюнхен, за 
да се търсят някакви следи. Извикани 
са дори ясновидци, които могат да по-
могнат, а за да стане ситуацията още по-
лоша, скоро започва Втората световна 
война. Най-накрая телата от фермата са 
погребани без глави в близкото градче.

Дълго време се смята, че всичко е 
опит за обир. Единственият проблем е, 
че когато полицаите започват разслед-
ването, откриват всички спестявания на 
фамилията недокоснати.

Вечерта след убийството минаващи-
ят художник Микаел Прекъл забелязва, 
че някой е запалил пещта. Непознат чо-
век се доближава до него с фенер и го 
заслепява, като Микаел така и не успя-
ва да види кой е. Единственото, което си 
спомня, е, че

от пещта се носи 
отвратителна миризма

На 1 април в 3 часа през нощта друг 
фермер на име Симо Рейбландер мина-
ва покрай къщата, забелязва две непо-
знати фигури в началото на гората, кои-
то се обръщат, за да не може да види 
лицата им.

През средата на май 1927 г. се появява 
нов странник в региона. Когато местни-
те жители го питат какво прави там, дали 
познава някого, бързо го обвиняват за 
всичко извършено и преди да се усетят, 

непознатият успява да избяга в гората и 
никога повече не е открит.

Всичко остава в историята на град-
ските легенди. Твърди се, че съпругът 
на Виктория – Карл Габриел - е убит на 
фронта във Франция при артилерийски 
огън. Тялото му никога не е намерено, 
но две години след смъртта му негова-
та съпруга ражда дете. Местните клюки 
твърдят, че най-вероятно бащата на Вик-
тория – Андреас - има някаква намеса в 
раждането.

След края на Втората световна война, 
когато някои от войниците са освобо-
дени от съветските лагери, започват да 
разказват за съветски комендант, който 
говорил брилянтно на немски и

се признал за убиеца 
във фермата

Макар и да няма официална инфор-
мация, мнозина смятат, че точно Габри-
ел може да се окаже агентът, защото са-

мият често признавал, че иска да отиде 
в Русия.

Другият интересен човек е Лоренц 
Шитенбайер. Той също се смятал за 
баща на малкия Йозеф. Когато станало 
ясно, че нещо не е наред във фермата, 
той и още няколко души отиват и чупят 
портата на двора, но когато откриват 
телата в плевнята и след това се опит-
ват да разбият вратата на дома, Лоренц 
вади ключ, отключва вратата и влиза 
сам, защото заявява, че убийците може 
да са още в дома.

Според думите на останалите очеви-
дци той се опитвал да намери сина си 
Йозеф. Знае се, че Лоренц е пипал тела-
та на жертвите и по този начин възпре-
пятства разследването. В следващите 
години именно този човек ще споде-
ля информация, която може да се знае 

само и

единствено от 
потенциалния извършител

Често и мнозина го забелязвали да по-
сещава разбитата ферма през 1925 г.

Подозренията срещу него не закъсня-
ват, като мотивът е, че Виктория можела 
да поиска издръжка за сина си. Така и не 
става ясно какво наистина се случва. Но 
до смъртта си през 1941 г. Лоренц пече-
ли няколко дела, в които отхвърля кле-
ветите си по свой адрес.

През лятото на 1919 г. двама души ра-
ботят във фермата на Андреас. Единият 
е Петер Вебер, а другият е Йозеф Бетц. 
Вебер често говорил за фермата и дори 
знаел, че детето там е било дело на кръ-
восмешение. Дори е предлагал да на-
паднат и оберат фермата. Йозеф обаче 
отказва да приеме тази оферта.

Според показанията на Крезенц Ри-
гер – прислужницата, която напуска 

фермата, след като вярва, че е обитава-
на от духове, извършителите са Антон и 
Карл Бичлер. Двамата също работили и 
помагали за събирането на реколтата, 
като познавали много добре окръга. Ан-
тон често се шегувал, че фамилията си го 
просела и

един ден ще бъде 
открита мъртва

Гьорг Сийгл се смята за третия участ-
ник, който много добре знаел финан-
совото състояние на семейството. Смя-
та се, че той е успял да влезе в дома на 
20 ноември 1920 г. и е откраднал цен-
ни вещи. Същият отрича всичко, освен 
факта, че е знаел къде точно се намира 
брадвата.

Прислужницата си спомня и още мно-
го други хора, които са я разпитвали за 
семейството. Слуховете, че собствени-
ците били богати, не е убегнало и на Йо-
зеф Талер, който често заявявал, че знае 
кой къде спи.

Авторът Бил Джеймс прави още едно 
интересно откритие в книгата си „Чове-
кът от влака“. Той смята, че убиецът се 
казва Пол Мюлер. Същият извършител 
прави подобни престъпления в САЩ, 
като през цялото време избирал семей-
ства, които живеят по-отдалечено от 
градовете. Джеймс достига до това за-
ключение, след като се запознава със 
случая в Германия, малко след това за-
почват да се случват подобни престъ-
пления - първо в Колорадо, след това и 
в Канзас.

Единственото, което се знае до този 
момент, е, че германската полиция все 
още не се е отказала от случая. За поре-
ден път се използват по-модерни сред-
ства за откриването на извършителя на 
жестокото престъпление.

Плевнята с един от труповете.

Всички се питат как убиецът е примамил членовете на семейството един по един към плевнята.

- Общият гроб на семейството край Мюнхен.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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TARSQ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Търся жена за 
чистене на къщи на непълно работно време. 
7085431054 №18748
DRIVER OWNERS , 
Цена US$ , Зипкод , Търсят се Driver owners. 
10% за диспач - Първата седмица е без 
%. Шофьорите ни получават всички rate 
con� rmations с цените, избират на къде да 
карат. Предлагаме ELD, Fuel cards и 24/7 дис-
пач - български и английски. 6083508271 
№18736
CDL DRIVERS ZA TEAM , 
Цена US$ , Зипкод 80, tursia sho� or CDL za ups 
dedicated 5500mili moje i bez opit 6304400902 
№18735
ТЪРСИМ DRIVER OWNERS, 
Цена US$ , Зипкод , Търсят се Driver Owners. 
10% диспач, първата седмица без %. Спициа-
лизираме в къси курсове с прибиране 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 камиони и трейлъри. Опит не е задължи-
телен, но е препоръчителен. За повече ин-
формация, 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 ра-
бота като офис асистент и касиер. Опит не е 
задължителен. За повече информация, моля 
звъннете на 773-656-8076 №18741
DETEGLEDACHKA , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Tursq jena/
momiche za gledane na 18 mesechno dete za 
part time(2/3 sedmichno)v Schaumburg area. 
Za podrobnosti telefon 7737578980. №18742

Chicago + suburbs

ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner 
operators за локална/регионална рабо-
та в радиус от 200 мили от вашия паркинг. 
$800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка ве-
чер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 
№18772

OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транс-
портнa компания набира котрактори с CDL 
за съвместна работа. За повече информация 
търсете Зори 224-659-2356. №18773

ТЪРСИ ЖЕНА-CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60601, Търсим Жена-
Caregiver, за възрастна жена с ограничено 
движение. Английски език (средно владее-
не) и български; шофъорска книжка е жела-
телна. Събота и неделя пълен ден, през сед-
мицата два-три дни вечер по 4 часа. Може да 
е студентка. Може да бъде “Live-in” Тел 312-
804-1614 №18774

ПОМОЩНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, предлагам по-
стоянна работа за помощник с възможност 
за реализация в сверата на строителството-
кухни,бани.Заплаща се седмица за седмица 
2485589267 №18776

РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, ПРЕДЛАГАМЕ 
РАБОТА ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР, НА ПЪЛ-
НО ИЛИ НЕ ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ТЪРСЕТЕ 
ТОМ 9179636661 №18778

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

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 
взимане 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
CLASS A CDL DRIVER!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Търся шофьор 
за камион Волво с награждение твърда за-
плата всяка седмица. Over the road. за по-
вече информация 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

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

OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за CDL шофьори и собстве-
ници на камиони! *Midwest Accounts!*Strong 
24/7 Dispatch!*Предимно леки товари!*Direct 
Deposit!* Намаления за гориво до $0.70/г.
Tel:847-483-8787 №18779
CDL DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод , Малка транспортна фир-
ма търси шофьор със CDL class A. За повече 
информация 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 ра-
бота като офис асистент и касиер. Опит не се 
изисква. За повече информация, моля позвъ-
нете на 224-428-7780. №18759
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ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProhelper 
Предлага почасова работа за почистване на 
домове и офиси. Много добро заплащане. 
Изисква се опит и личен транспорт 224-334-
1818. www.myprohelpers.com 2243341818 
№18744
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-
ДЖИЙ. 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 
компания търси DISPATCHER. Говорене на 
български & English е задължително. Изис-
ква 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 $2200 в зависимост от Hazmat-
Tanker Endorsement. Камионите са Volvo 2016 
, автоматик. +17088908676 №18707
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60194, Търся шофьо-
ри за FedEx Ground. Round trips only.Много 
добро заплащане и отношение. 6302903092 
№18709
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 на-
значим работник за поддръжка и почиства-
не 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 ра-
бота 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 от-
ношение и най-добро заплащане (до 72ц/
миля или до 35/ден).За диспечер с 20г опит 
в бизнеса.Каране както желаете! 7734128280 
№18587
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьор $275 per day or 30% load rate.
Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За пове-
че информация се обадете на 708-831-8432 
№18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди 
курс от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 
2500 мили на седмица, за сингъл драйвър с 
опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплаща-
не. Тел: 847-877-4745 №18359

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 за-
плащане 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
CDL DRIVERS WANTED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, Предлагаме 
OTR and Regional Runs. Всеки weekend вкъ-
щи. Заплащане .85 cpm или 30% от седмич-
ния оборот на камиона. За повече информа-
ция 224 935 0978 №18775
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 догова-
ряне. 7734128280 №18588

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

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

2BD 1B, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Dava se pod 
naem 2Bd 1B, svoboden v momenta v Schiller 
Park,IL.Ph#7082895771 №18768
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 590.00, Зипкод 60176, Давам стая 
под наем в Шилер Парк в нов напълно об-
заведен апартамент с просторна тера-
са на югоизток,близо до летище O’HARE и 
HIGHWAY I-294, В цената е включено всич-
ко-ЦЕНТРАЛНО ОХЛАЖДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДА, ТОК, ИНТЕРНЕТ И КАБЕЛНА ТЕЛЕВИ-
ЗИЯ. Тел: 773-941-2367 Димитър Цена: 590$ 
№18780
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, Апартамент под 
наем, две спални, баня и половина, обнове-
на кухня, walk in closet in the master bedroom, 
с едно парко място. Апартамента ще бъде 
свободен 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 
трапезария, баня с тоалетна и просторна те-
раса. 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 обзаведе-
на стая под наем /за жена/ в апартамент в 
Arlington Heights,IL.Месечен наем $550.Теле-
фон за връзка: 630-352-1943 №18729
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 300.00, Зипкод 60630, Давам чис-
та и уютна стая под наем на Лоранс и Пу-
ласки. Цена 300 долара. За повече информа-
ция моля звъннете на телефон 773-240-6358 
№18701
ТАВАН ОТ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под 
наем таван от къща. 7733223640 №18685

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Предлагаме ти он-
лайн психологична подкрепа, за твоите теж-
ки моменти от живота. Първата онлайн се-
сия е безплатна за теб. https://ptpool.net/ 
359889291674 №18777

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 ваши-
те домашни филми като ги презапишете на 
DVD преди касетите да станат неизползва-
еми. Презапис от VHS, MiniDV видео касети 
на DVD. 630-456-1366 №18732

НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на 
негативни филми в дигитални снимки, JPEG 
формат. Запазете вашите стари ленти като ги 
направите дигитални снимки преди на ста-
нат неизползваеми. 630-456-1366 №18733

FOKUSNIK, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, fokusnik za 
rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 415 0590 
7084150590 №18672

GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v 
doma si v Ho� man estate.Predlagam domashno 
prigotvena hrana,mnogo igri,razhodki i 
zabavleniq Tel: 224 659 1156 №18609

ЛИДЕРСТВО КУРСА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60640, Шофьорски 
курс(no trucks,no CDL).най-добри цены и 
отлични резултати.бързо и евтино. Speak 
russian and english. телефон:(773)807-2422.
Илия №18612

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 пи-
шете на: аleko_todorov@abv.bg 0 №18751

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

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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Дори и най-рационалните умо-
ве не отричат силата на слу-
чайността. А животът е пълен 
с необикновени, но реални 
истории, които доказват, че на 

този свят всичко е възможно.
Вярвате или не, случайност или про-

мисъл, ето някои от най-странните при-
щевки на съдбата:

Самюъл Клемънс, познат повече под 
псевдонима Марк Твен, наистина е ро-
ден под щастлива звезда, и по-точно под 
знака на Халеевата комета. Великият пи-
сател идва на този свят на 30 ноември 
1835 г. по време на едно от циклични-
те посещения на Халеевата комета във 
вътрешността на Слънчевата система. 
Бащата на Том Сойер често казвал, че е 
дошъл и ще си отиде заедно с кометата. 
Предсказанието се сбъдва и Марк Твен 
умира на 21 април 1910 г., на 74-годиш-
на възраст – ден след като кометата се 
завръща. Случайност или не, в идеята за 
душата като пътник в Космоса има много 
романтика, изключително подходяща за 
творец от неговия ранг.

Да се изплъзнеш 
от смъртта

Франo Сeлaк също се родил под щаст-
лива звезда, макар че през по-голямата 
част от живота си едва ли е мислел така. 
Неговият случай е наистина уникален. 
Или по-скоро случаи – защото Сeлaк, 
хърватски учител по музика, бил нещо 
като магнит за катастрофи.

Първият епизод от сагата бил през 
студения януари на 1962 г. Влакът, с кой-
то Селак пътувал към Дубровник, дерай-
лирал в близката ледена река. 17 пътни-

ци се простили с живота си, но учителят 
по музика се отървал само със счупе-
на ръка и уплах. Това било началото на 
едно епично надбягване със смъртта.

Година по-късно, докато пътувал със 
самолет, една от вратите изведнъж се от-
къснала и Сeлaк бил засмукан от деком-
пресията извън самолета. В инцидента 
загинали 19 пасажери, но хърватинът се 
спасил, падайки в купчина сено...

През следващите години Сeлaк пре-
живява автобусна катастрофа, колата 
му два пъти се подпалва, докато той е в 
нея, а през 1995 г. едва се спасява, след 
като влиза в мантинелата, за да избегне 
камион, който се движи срещу него. Мъ-
жът буквално кацнал на едно дърво, а 
колата му се взривила стотина метра по-
надолу в падината.

След последния случай екстремните 
преживелици на учителя престанали. Е, 

почти. Очевидно за да изравни везни-
те, Бог решил да потупа Франo Сeлaк по 
рамото и през 2003 г. преподавателят 
по музика спечелил 1 милион долара от 
хърватската лотария...

Последните си дребни пари Франо 
дава за операция на тазобедрената ста-
ва и на светилище на Богородица с бла-
годарност за късмета си.

Необикновеното 
пътешествие на една книга

Британският актьор Антъни Хопкинс, 
който стана известен с ролята си на Ха-
нибал Лектър в едноименния филм, на-
писан по романа „Момичето от Петро-
вка“ от Джордж Файфър, сам разказва 
за странно съвпадение.

Няколко дни след подписването на 
договора за филма, Хопкинс отива в 

Лондон, за да си купи копие от книгата. 
За негова изненада обаче се оказало, 
че в книжарниците в Лондон няма нито 
една бройка от романа. Докато чакал на 
площад „Лестър“ метрото, с което да се 
прибере до вкъщи, забелязал забравена 
на една от пейките вещ.

За негово учудване се оказало, че е 
точно търсената от него книга „Момиче-
то от Петровка“.

Само по себе си това е едно необяс-
нимо съвпадение, но впоследствие се 
оказало, че освен всичко друго поставя 
началото на поредица от изключителни 
събития.

Две години по-късно, по време на 
снимки във Виена, Хопкинс бил посетен 
от Джордж Файфър, авторът на романа. 
Докато си говорили, Файфър споменал, 
че няма копие от книгата в себе си. Един-
ственото копие, което имал, бил дал на 
свой приятел, който го загубил някъде в 
Лондон.

Тогава Хопкинс показал книгата на 
Файфър, който с голямо учудване забе-
лязал на страниците й собствените си 
бележки. В крайна сметка се оказало, че 
книгата е същата.

Падащото бебе
През 1930 г. американецът Джоузеф 

Фиглок се разхождал по улиците на Де-
тройт, когато върху него от небесата 
връхлетяло бебе. Пеленачето се било 
изтърсило от отворен прозорец в близ-
ката сграда, и то от солидна височина. За 
щастие Джоузеф и бебето оцелели без 
сериозни наранявания.

Фиглок най-вероятно се е почувствал 
изключително горд от това, че със само-
то си присъствие е успял да спаси един 
невръстен живот.

Точно една година по-късно обаче съ-
щото бебе отново се оказало в ръцете 
му, след като отново успяло да падне от 
същия прозорец. Само можем да гадаем 
какво му е минало през главата тогава. 
Съвпадението си го бива, но в цялата ис-
тория може би най-безумна е немарли-
востта на майката...

„Дойдох с Халеевата комета“:  
Странни съвпадения в човешката история

XМарк Твен дошъл на този свят и починал с прелитането на кометата

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Франo Сeлaк

Марк Твен

Халеевата комета, заснета на 8 март 1986 г. от NASA

Сн.: Wikipedia

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Вашата упоритост и желание 
да успявате ще ви доведат 
до успешен край на започна-
тото. Мислите ви са чисти и 
с голямото ви човеколюбие 

ще ви изведат напред и ще ви направят нео-
спорими водачи. Не се страхувайте, а тръгне-
те. Светът има нужда от вас. Докоснали сте се 
до истинските неща и добре се справяте с всич-
ко онова, което идва до вас. Представите ви за 
него не винаги са били такива, но вече имате 
визията за нещата. Вие разбирате добре за как-
во иде реч.

РАК
Започвате инициатива, коя-
то изисква сили, за това е до-
бре да вземeте навреме мер-
ки. Не обсъждайте плановете 
си с хора, които нямат отно-

шение към работата ви. Различни по вълнения 
и трудности дни, но със стремеж за постигане 
на целите при всички вас. С упорство ще преми-
нете през препятствията и ще намерите сили в 
себе си да продължите. Разширявайки познани-
ята си, ще изчистите съпътстващите съмнения и 
ще потърсите подходящите хора, с които да ре-
ализирате проектите си.

ВЕЗНИ
Имащи добра подготовка, ру-
тина и широк поглед върху 
случващото се, ще ускорите 
работата си по конкретни въ-
проси, с което ще се доближи-

те до целта пред вас. За повечето от вас тя е по-
добра работа, жилище или друга, позволяваща 
ви да живеете и се развивате пълноценно. За да 
си спестите изненадите, станете по-мили в общу-
ването си и толерантни към онези, които не спо-
делят разбиранията ви. Обединявайки усилията 
си с тези на обкръжението, ще живеете по-спо-
койно.

КОЗИРОГ
Заобиколени сте от разбира-
щи хора, които са готови да 
ви съдействат във всеки един 
момент. Не допускайте недо-
разумение да провали нещо, 

върху което дълго сте работили. Работните ви 
проекти ще подсилят усещането ви за значи-
мост сред професионалните среди. Трудът ви 
ще се оцени и ще получите потвърждение, изра-
зяващо се в пари. Заложете на професионалната 
си реализация и ще подобрите много страни от 
живота си. Сред близките си ще намирате нуж-
ното ви спокойствие.

ТЕЛЕЦ
Жаждата ви да изследвате 
новото има и своето очаро-
вание. Решимост, неотстъп-
чивост и вяра. Ето така се 
става духовен човек. Разоча-

рованията скоро ще отстъпят мястото си и в 
душата ви ще настани смирение и удовлетво-
реност от постигнатото. Децата ще ви изнена-
дат с нестандартните си решения. Ледовете в 
отношенията с интимния ви партньор се сто-
пяват и постигате разбирателство по общи въ-
проси. Радостни вълнения ще ви носят задачи, 
в които ще участвате заедно.

ЛЪВ
Съвместните ви усилия ще 
доближат хоризонтите и с 
основание може да очаква-
те успехи. Спокойни и без 
колебания покажете профе-

сионализма си, загубите ще се превърнат в по-
беди. Онези, които са очаквали да се провалите, 
ще останат разочаровани. Позабравени емоции 
и вълнения ще ви подтикнат да последвате по-
рива на сърцето си и да планирате желани съ-
бития. При други от вас те вече са факт и очер-
таващите се пред тях общ път обещава повече 
радости и положителни емоции.

СКОРПИОН
Ще разберете, че много хора 
заслужават честта да бъдат 
до вас, но позволете им да ви 
докажат способностите и ува-
жението си. Следвайте пре-

поръките на специалистите и ще се избавите от 
здравословните си неразположения. Ще се по-
топите в благоприятна атмосфера и ще получи-
те импулс за нови дръзновения. Това ще се от-
рази позитивно и на отношенията ви с колеги 
и партньори. Подаващата ви се енергия ще съ-
бужда у вас желания за търсения в непознати 
сфери и посоки.

ВОДОЛЕЙ
Имате известни колебания от-
носно това как да постъпите в 
определена ситуация, но ско-
ро ще установите, че се при-
теснявате излишно. Близките 

ви подкрепят безрезервно, а и вие самите ще ус-
пеете да намерите верния изход от положението. 
Радвате се на голяма покупка, която е дългоочак-
вана в дома ви. Ваш приятел ще ви сподели нещо 
лично, изслушайте го. Предстои ви нещо важно, 
затова обмисляйте много внимателно всяка своя 
стъпка. Оценете подкрепата им и в подходящ мо-
мент се реванширайте подобаващо.

БЛИЗНАЦИ
Обстоятелствата ще ви нака-
рат да търсите и други пъти-
ща за реализация на идеи и 
нови проекти. Условията са 
благоприятни за започва-

не на нова работа или пътувания в тази връз-
ка. Сигурността, която търсите, невинаги ще 
бъде до вас, но повишеното ви внимание ще 
ви помогне да предотвратите загуби. Няма да 
ви липсват изненади, но в по-голямата си част 
ще са приятни. Отнасяйте се с повече сери-
озност към здравето си и не пренебрегвайте 
сигналите, които ви се подават.

ДЕВА
Общото ви състояние и кли-
матът в семейството ще поз-
волят да се справите с не 
едно и две предизвикател-
ства. Придобивките за дома 

ще ви създават настроение и усещане за бла-
гополучие. Ще насочите активността си към 
работни проекти, разчитайки на тях да подо-
брите финансите си. С богатата си култура и ин-
телект ще привличате интереса на широк кръг 
от хора, с които да споделяте професионални и 
лични вълнения. Пазете се от неконтролирани 
негативни емоции.

СТРЕЛЕЦ
Ако сте ясни и открито в по-
ведението си, ще бъде по-до-
бре за всички около вас. Те-
кущите ви задължения ще 
се увеличат и това няма да 

се отрази добре на настроението ви. Догово-
реностите трябва да бъдат спазени, а и вие ще 
се почувствате доволни от себе си след добре 
свършената работа. Предстои ви пътуване, 
което отдавна очаквате. Независимо дали ста-
ва дума за почивка или пътуване по работа, ще 
останете особено доволни от себе си. Запозна-
вате се с нови и интересни хора.

РИБИ
Не подценявайте съветите 
на приятели и познати, вся-
ко нещо може да ви бъде от 
полза. Проучвайте внимател-
но всяка информация, която 

получавате, за да сте готови да реагирате на-
време. Получавате интересно предложение в 
личен план, не реагирайте импулсивно обаче. 
Ще започнете едно за сметка на друго, недо-
вършено, отдавайки преднина на проблемите 
си. В крайна сметка от това текущите ви задачи 
няма да пострадат благодарение на сътрудни-
ците и семейството.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Содата се гаси в айряна с оцета, 
добавят се солта и захарта и се 
бърка до разтваряне.

Добавя се разтопената мас или мас-
ло, брашното и маята. Омесва се добре, 
оставя се да втаса до удвояване.

След втасване се премесва и се доба-
вя олиото, меси се до усвояване.

Разточват се на тънко, сиренето се 
натрошава на едната половина, сгъва 
се и се притиска добре, за да не се от-
вори при пържене.

Пържи се в смес от олио и мас.
От това количество тесто се получа-

ват 10-тина пирожки

Месото се нарязва на парчета с 
големина по желание. Запърж-
ва се в мазнината.

Праз лукът, гъбите, морковът и чуш-
ката се нарязват на ситно и се добавят 
към месото. Задушават се 15-20 мин.

Прибавят се настърганите домати, 
брашното и подправките.

Ястието се пече във фурна за 30 мин.

Пирожки със сирене

Пилешка 
кавърма

Продукти
» 350 мл айрян 1:3
» 1 1/2 ч.л. сол
» 1 с.л. захар
» 1 с.л. оцет
» 1/2 с.л. сода
» 40 г свинска мас или масло
» 20 мл олио
» 560 г брашно
» 7 г суха мая
» 200 г сирене

7 г суха мая
» 200 г сирене

Да ви е сладко!  

Продукти
» 500 г пилешко филе
» 4 стръка праз лук
» 250 г гъби печурки
» 1 бр. червена чушка
» 1 бр. морков
» 2 бр. домати
» 1/3 ч.ч. олио
» 1 ч.л. брашно
» 1 ч.л. червен пипер
» 1 ч.л. черен пипер
» 1 ч.л. чубрица
» 1 ч.л. пикантина
» 1 дафинов лист
» 6 скилидки чесън

https://www.serdikabg.com
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Cлeд 13 г. в пoчти пълнo мъл-
чaниe и пoд cтрoгo пoпeчи-
тeлcтвo на баща си, кoйтo кoн-

трoлирa живoтa и пaритe й, Бритни 
Cпиърc рaзпaлeнo зaяви прeд cъ-
дия, чe иcкa дa ce cлoжи крaй нa това 
„ocкърбитeлнo“ положение, кoeтo я 
кaрa дa ce чувcтвa кaтo рoбиня.

В публичнo изявлeниe зa пър-
ви път в рaмкитe нa дeлoтo зa прo-
мянa в пoпeчитeлcтвoтo, пeвицaтa 
oбвини и зaклeйми бaщa cи и други-
тe cъпoпeчитeли, че ca я принудили 
дa приeмa прoтивoзaчaтъчни и дру-
ги лeкaрcтвa прoтив нeйнaтa вoля. 
Освен ocвeн тoвa ca й прeчили дa ce 
oмъжи и дa имa дeцa. Пeвицaтa рaз-
кри, чe в тялoтo cи имa cпирaлa прo-
тив нeйнaтa вoля.

„Тoвa пoпeчитeлcтвo ми врe-
ди пoвeчe, oткoлкoтo ми пoмaгa“, 

кaзa 39-гoдишнaтa звeздa. „Aз 
зacлужaвaм дa имaм cвoй живoт“.

Вкаменелости на бебета динозаври са откри-
ти в най-северните части на Аляска, което 
дава сериозни доказателства, че праистори-

ческите същества целогодишно са обитавали Ар-
ктика и вероятно са били топлокръвни.

Фосилите са от поне седем вида динозаври, 
които са били новоизлюпени или все още са се 
намирали в яйцата си преди около 70 млн. г.

Изследователите не са намирали досега гнезда 
на динозаври толкова на север, обясни Пат Дру-
кънмилър. Откритието също ще помогне да се 
оборят твърденията, че динозаврите са били ог-
ромни студенокръвни влечуги.

Тези праисторически същества не се можели 
както гущерите да събират слънчеви лъчи и да 
затоплят телата си, за да оцелеят в тъмните ар-
ктически нощи.

Динозаврите са живели  
в Аляска

Жана Бергендорф шокира 
всички с визията си

Бритни Спиърс в съда:  
Не искам да съм робиня

Певицата Жана Бергендорф 
продължава да пълнее удар-
но, но очевидно това не й 

пречи и засне нов видеоклип за ра-
дост на феновете си. Лентата се от-
кроява не толкова с хитов заряд на 
парчето, колкото с шокиращата ви-
зия на изпълнителката.

Бергендорф е като вожд на ин-
дийско племе, като лентата иска да 
пресъздаде приказна атмосфера. 

Всички тоалети, които певицата 
сменя, са дълги и широки рокли, 
като с тях изглежда като бременна. 
Очевидно битката с килограмите 
все още е на дневен ред при звез-
дата от Х Фактор.

Наскоро Жана претърпя тежка 
семейна загуба. 

Тя загуби втория си баща Влади-
мир, а преди това – и вуйчо си. Тат-
ко й се бори с онкологично заболя-

ване над две години, но болестта го 
надви.

Мария Илиева показа 
новородената си дъщеричка
Мария Илиева показа ново-

роденото си бебе. Певицата 
стана майка за втори път на-

връх Еньовден. Тя роди момиченце, 
което носи името София. Звездата 
постна селфи с бебето и благодари 
на лекарския екип.

„Добре дошла, прекрасна София! 
3500 г, 50 см. Огромна благодарност 
на любимата ми д-р Марзена Панов 
и нейния екип за страхотната грижа 
и отношение“, написа тя.

Щастливият татко е бизнесменът 
Александър Межуречки.

„Аз не крия щастието си. Мисля, 
че щастието трябва да се споделя. 
Чувствам се прекрасно, обичана... 
Срещнах най-прекрасния мъж в жи-
вота си. Някого, за когото дори не 
съм мечтала“, сподели певицата.

Мария Илиева има и син Алексан-
дър, чийто баща е бившият футбо-
лист Георги Михайлов.

Григор Димитров засега няма да разчита на 
подкрепата на приятелката си Лолита Осма-
нова в Лондон. Най-добрият ни тенисист вече 

е в английската столица и се подготвя за предсто-
ящия турнир.

Неговото гадже засега отказва да пътува за Ос-
трова, тъй като е сериозно притеснена от увели-
чените случаи на коронавирус в града. Именно 
това е една от причините Лолита да не е до Гришо 
в един от любимите му турнири. Рускинята засега 
ще стиска палци за Димитров, който наскоро се 
възстанови от контузия, пред телевизора.

Откакто са заедно, Лолита често вика за Гришо 
от трибуните. Това засега не носи голям късмет 
на българина. Наскоро Лолита разкри, че е дос-
та притеснена, докато гледа мачовете на Григор.

Гришо без Лолита 
на „Уимбълдън“



30 юни - 6 юли 2021 г. 45

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

Джъстин Тимбърлейк и Джесика 
Бийл не излагат на показ семейния 
си живот често. Но сега 40-годишни-

ят певец за първи път показа в социални-
те мрежи снимка на най-малкото им дете 
- синът им Финиъс.

Джесика скри втората си бременност и 
през юли 2020 г. феновете бяха изненада-
ни да разберат, че тя и Джъстин са стана-
ли родители отново. Те имат и 6-годишен 

син Сайлъс.
Сега изпълнителят постна снимка в 

Instagram с двамата си синове и каза, че 
се радва, че е татко. „Да бъда баща е по-
хубаво, отколкото съм си представял. 
Благодарен съм на моите бащи и дядо-
вци, че ме научиха, че истинският живот е 
в малките моменти“, написа Тимбърлейк. 
На снимката се вижда как певецът, Сай-
лъс и Финиъс играят видеоигри.

Джъстин Тимбърлейк  
показа бебето си

Актрисата Рене Зелуегър  
има нова любов

Летен роман е разцъфнал меж-
ду холивудската актриса и 
носителка на две награди 

„Оскар“ Рене Зелуегър и телевизи-
онния водещ Ант Анстед.

Вестта за връзката му с 52-го-
дишната Зелуегър идва броени дни 
след като 42-годишният Анстед фи-

нализира развода си с 37-годишна-
та предприемачка и телевизионна 
персона Кристина Хаак.

Двойката се е споразумяла за съв-
местно попечителство над 21-ме-
сечния си син Хъдсън.

Рене и Ант Анстед неотдавна ра-
ботиха заедно над поредицата 

„Celebrity IOU: Joyride“.
През 2005 г. Рене Зелуегър беше 

омъжена за кратко за музикан-
та Кени Чесни. Актрисата е има-
ла връзки с Джим Кери, Джак Уайт, 
Брадли Купър. Между 2012 и 2019 
г. Зелуегър се срещаше с музиканта 
Дойл Брамхол II.

Поли Генова направи огромна изненада към 
своите фенове, като разкри, че е в радост-
но очакване на второ дете.

Певицата публикува в социалните мрежи съ-
кровено видео от плажа. То показва Поли със за-
кръглено коремче, а около нея са най-близките 
й хора – мъжът й Джоузеф и 2-годишният им син 
Даниел.

По време на видеото малкият Даниел обикаля 
щастливо, смее се и целува бременното коремче 
на майка си.

Това като че ли е щастлив и късметлийски пе-
риод за Поли. Съвсем скоро тя пусна видеото към 
последната й песен - „No More“, в което участва и 
Джоузеф. Влюбени, щастливи и... „просто женени“ 
са двамата в клипа към песента.

„Надявам се парчето да донесе прекрасни лет-
ни емоции на всички“, сподели във фейсбук Поли.

Поли Генова – омъжена  
и отново бременна

https://angelovrealtor.com/
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Г
ърция със своя Акропол в Ати-
на, с белите къщи на Сантори-
ни и красивото крайбрежие на 
Корфу отново е отворена за по-
сетители. Ограниченията за пъ-

туване в страната отпаднаха в средата 
на май, а сега тя отново се оказва една 
от най-желаните дестинации за богати-
те туристи.

Към края на юни Гърция е

най-предпочитаното място 
за почивка

на заможните туристи, пристигащи там с 
яхти. Поне 194 луксозни лодки са акос-
тирали по пристанищата в Гърция към 
25 юни.

Това е с над 80% ръст в сравнение с 
миналия месец, след като региона на 
Средиземноморието, Егейско и Адреа-
тическо море отчитат пик в търсенето в 
началото на лятото въпреки пандемия-
та.

Яхтите на няколко милиардера са 
били забелязани по пристанищата в 
Гърция през последната седмица.

Това включва лодките на

американския продуцент 
Дейвид Гефен

на собственика на дубайския конгломе-
рат Al-Futtaim Group Абдула ал Футаим и 
на италианският милиардер от швейцар-
ски произход Ернесто Бертарели.

Гърция за първи път изпреварва ос-
таналите дестинации за суперяхти и за 
първи път е лидер в това отношение. 

След нея се нареждат съответно Ита-
лия, САЩ и Франция с между 170 и 150 
луксозни лодки, акостирали там през из-
миналата седмица.

XГърция за първи път изпреварва останалите дестинации за луксозни плавателни съдове

Гърция – дестинация, привличаща 
повече суперяхти и милиардери

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