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

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

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

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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В първите американски избори за пре-
зидент през 1789 година (спечелени от 
Джордж Уошингтън) са гласували предим-
но бели мъже протестанти, които прите-
жават земя – такова било изискването. 
Американската Конституция не дава точ-
но определение кой може да гласува – 
това е оставено на щатите.

През 1792 г. Ню Хемпшир става първи-
ят щат, който премахва изискването гласо-
подавателите да притежават земя, но по-
следният щат да направи това е Северна 
Каролина чак през 1856 година. До 1828 
година в много щати има религиозни огра-
ничения за избирателите. Нови забрани 
обаче продължават да се появяват – ако 
през 1797 година в Ню Джърси са гласу-
вали всички граждани, то изменената кон-
ституция на щата от 1807-а забранява на 
жените да пускат бюлетина. През години-
те са въвеждани редица ограничения за 
гласуването на чернокожи, имигранти, ин-
дианци и други групи. И макар 15-тата по-
правка на Конституцията от 1870 година 
да казва, че всички мъже, независимо от 
„раса, цвят или предишен робски статут“ 
имат право да гласуват, много щати в Юга 
въвеждат изисквания като изборен данък 
и тест за грамотност. Един такъв в Луизи-
ана например е бил - „Напишете всяка вто-
ра дума в първия ред и напишете всяка 
трета дума в същия ред (със същия малък 
шрифт и първият ред приключва със за-
петая), но напишете с главна буква всяка 
пета дума, която вие напишете.“ В резултат 
– до началото на 20 век почти всички чер-
нокожи в Юга не са гласували. До ден-дне-
шен тяхното право на глас е ограничавано 
по всевъзможни начини.

Едва през 1920 година е приета 19-тата 
поправка на Конституцията, която дава 
правото на жените да гласуват. През 1957 
година индианците също получават това 
право.

В началото на месеца Върховният съд 
потвърди закон на републиканците в Ари-
зона, които въвеждат ограничения в из-
борния процес, които според отсрещната 
страна ще попречи на много граждани от 
малцинствени групи да упражнят правото 
си на глас.

Това решение на Върховния съд отваря 
вратата на други щати да въведат подобни 
ограничения.

Републиканците в щата Джорджия, кой-
то за първи път гласува за президент де-
мократ от 30-тина години, вече приеха 
закон, който забранява да се дава вода и 

храна на хора, които чакат на опашка в из-
борния ден, намалява броя на секциите за 
предварително гласуване и възможност-
ите за дистанционен вот. Сега познайте 
къде има най-малко секции, къде хора-
та отиват по-късно да гласуват, защото са 
на работа, и къде се оформят най-голе-
мите опашки? Разбира се, в районите на 
щата, където живеят предимно афроаме-
риканци. Републиканците във Флорида 
обмислят подобна идея. А всъщност не би 
ли било най-добре да се търси колкото се 
може по-голяма избирателна активност, 
защото всъщност това е целта на предста-
вителната демокрация?

Ако питате българския законодател – 
разбира се, затова и гласуването е задъл-
жително за всеки български гражданин, 
независимо къде се намира. Наказание за 
негласуващите обаче няма, а много дру-
ги ограничения пречат това реално да се 
случи. В България все още няма никаква 
опция за дистанционно или предварител-
но гласуване, избирателните списъци са 
пълни с мъртви души.

Въпреки краткия си живот последни-
ят парламент отмени ограничението от 
35 секции извън Европейския съюз. В ре-
зултат сега ще има рекорден брой места 
зад гласуване зад граница, включително в 
САЩ и Канада.

Тази неделя, на 11 юли, българите по це-
лия свят, въпреки многото ограничения, 
летните ваканции и жегата, имаме въз-
можност да изберем кой да бъде в следва-
щия парламент. За втори път тази година, 
но това всъщност няма значение. Гласу-
ването е право, но и задължение и отго-
ворност. Демокрацията е процес, който 
работи само и единствено когато всички 
участваме в него – и, да, изисква време, 
пари, усилия.

Този път не може да кажете – няма за 
кого да се гласува – от новия месия Сла-
ви, през Христо Иванов и „Демократична 
България“, които възбудиха масовите про-
тести през лятото, до стари физиономии в 
нови формации – Мая Манолова, Цветан 
Цветанов и други, че дори и обвиняеми 
като Васил Божков – избор има. Направе-
те го разумно и отговорно. Твоят глас има 
значение - използвай го!

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Твоят глас има значение – 
избор има

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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В 
неделя, 11 юли, българите в 
Родината и в чужбина ще гла-
суват в предсрочни избори за 
нов парламент. Стотици хи-
ляди ще упражнят правото 

си на глас в 68 страни извън пределите 
на България в рекорден брой секции – 
791. Сред тях ще бъдат и няколко хиляди 
българи от Америка. Ето какво трябва да 
знаете, ако сте сред тях.

Как се гласува с машина
За да гласува с машина, избирателят 

ще трябва да я активира с карта, която 
ще получи от секционната комисия. Тя 
се поставя в отвор с чипа нагоре и на-
пред, като влиза наполовина, а не ця-
лата като при банкомат. Не е разреше-
но да се поставя стрелка върху нея за 
ориентация на гласуващите и не може 
да се дезинфекцира с друго освен ети-
лов спирт.

Електронната бюлетина ще е от две 
страници - на първата са номерата на 
партиите и коалициите от 1 до 13, а на 
втората - от 14 до 23 плюс опцията „Не 
подкрепям никого“, които са от лявата 
страна. Втората страница се отваря с на-
тискане върху полето „Следващ“.

Избирателят гласува чрез натискане 
върху екрана, след което трябва да на-
тисне „Преглед“, да види изписан избо-
ра си и да продължи с „Гласуване“ или 
„Промени избора". След като гласува, 
трябва да извади картата от машината, 
която разпечатва разписка с вота, която 
се пуска в непрозрачна кутия.

Избирателят няма право да заснема 
вота си. Машината се изключва, ако той 
не е гласувал в рамките на 5 минути.

Как се гласува 
с хартиена бюлетина

Гласуването с хартиена бюлетина се 
провежда в помещения с кабини за гла-
суване, които осигуряват тайната на 
вота. Пред мястото за гласуване ще има 
образец на бюлетината, която за чужби-
на е различна от тази в България. Изби-
рателят може да изрази своя вот само 
със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, 
пишещ със син цвят.

Изборният ден – 
от 7.00 до 20.00

Изборният ден извън страната започ-
ва в 7.00 ч. местно време и приключва в 
20.00 ч. местно време. Когато в 20.00 ч. 
местно време пред изборното помеще-
ние има негласу-
вали избиратели, 
председателят и 
секретарят на се-
кционната изби-
рателна комисия 
извън страната 
установяват тех-
ния брой и само-
личност.

Н е гл а с у в а л и -
те избиратели 
предават доку-
ментите си за са-
моличност на ко-
мисията. Тези 
избиратели се допускат до гласуване 
след 20.00 ч. местно време, но не по-
късно от 21.00 ч. местно време.

Документи за самоличност
В изборния ден избирателят предста-

вя документ за самоличност (паспорт, 
лична карта или военна карта - само за 

военнослужещите). Заради пандемията 
от коронавирус ще можете да гласувате 
дори и срокът на валидност на паспорта 
или личната ви карта да е изтекъл. Той 
обаче не трябва да е бил преди 13 март 
2020 г.

Ако документите ви са изтекли, но сте 
подали заявка за подновяване, можете 
да гласувате с удостоверение от консул-
ството за това, че сте подали заявка за 
нови документи.

Гласуване с шофьорска книжка или 
временен паспорт не се допуска.

Право на глас имат българите, които 
са навършили 18 г., не са поставени под 
запрещение и не изтърпяват наказание 
лишаване от свобода.

Избирателни списъци
Българите, които ще гласуват в чуж-

бина, са включени в избирателен спи-
сък по адрес на подаденото от тях заяв-

ление и са изключени от избирателния 
списък по постоянен адрес в Бълга-
рия, в който влизат априори. Ако не сте 
включени в списъка за гласуване, може 
да бъдете дописани от секционната из-
бирателна комисия извън страната и да 
упражните правото си на вот след пре-
доставяне на документ за самоличност.

Как да гласуваме 
на 11 юли: Всичко 
за вота в САЩ
XКакво трябва да знаете за машините, бюлетините, 

документите и избирателните списъци

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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•  Embassy of the Republic of Bulgaria 1621 22nd 
St., NW, Dimitar Peshev Plaza, Washington, DC

•  2800 Spring Rd., Suite G, Atlanta, GA

•  8900 Boyd Dr., Matthews, NC

•  Art and Cultural Academy, 2825 Valley View Ln., 
Dallas, TX

•  1900 Kane St., Houston, TX

•  Residence Inn San Antonio North/Stone Oak, 
1115 North Loop 1604 E, San Antonio, TX

•  Ramada by Wyndham, Ramada Conference 
Center, 3130 Hartley Road, Jacksonville, FL

•  6421 Congress Ave., Boca Raton, FL

•  1185 Bunnell Rd., Altamonte Springs, FL

•  1126 94th Ave. N, Saint Petersburg, FL

•  Courtyard Naples, 3250 Tamiami Trail North, 
Naples, FL

•  Hyatt Place Downtown Nashville, 301 3rd Ave. 
S, Nashville, TN

•  3006 Lincoln Ave., Richmond, VA

•  1900 Pavilion Dr., 2nd floor, Room Crepe 
Myrtle, Virginia Beach, VA

•  Consulate General of the Republic of Bulgaria 
in New York 121 East 62nd St., New York, NY

•  61-35 Junction Blvd., Suite B7, Rego Park, NY

•  80 Clinton St., Suite 105, Tonawanda, NY

•  449 West 8th Ave., West Homestead, PA

•  26 S. Sproul Rd., Broomall, PA

•  108 Church St., New Brunswick, NJ

•  802 Tilton Rd., Northfield, NJ

•  255 Washington St., Newton, MA

•  Bulgarian Center of New England, 310 River St, 
Billerica, MA

•  3055 Main St., Barnstable, MA

•  Dreamland Film and Cultural Center, 17 South 
Water St., Nantucket, MA

•  Residence Inn by Marriott, 145 Fore St., 
Portland, ME

•  The Ukrainian American Club, 279 Kings Dr., 
Southport, CT

•  Consulate General of the Republic of Bulgaria 
in Chicago 737 N Michigan Ave., Suite 2105, 
Chicago, IL

•  415 W. Golf Rd. #7, Arlington Heights, IL

•  1431 Lee St., Des Plaines, IL

•  832 Lee St., Des Plaines, IL (1)

•  832 Lee St., Des Plaines, IL (2)

•  832 Lee St., Des Plaines, IL (3)

•  4501 25th Ave., Schiller Park, IL

•  415 W. Eighth St., Hinsdale, IL

•  1120 Elmhurst Rd., Countryside Ct, Mount 
Prospect, IL

•  4015 E Arkansas Ave., Denver, CO

•  1451 E. Big Beaver Rd., Troy, MI

•  1435 Medford Ave., Indianapolis, IN

•  7311 W Greenfield Ave., Milwaukee, WI

•  1860 Wooddale Dr., Suite #150, Woodbury, MN

•  4 West Dr. #110, Chesterfield, MO

•  10921 Reed Hartman Highway, Blue Ash, OH

•  Consulate General of the Republic of Bulgaria 
in Los Angeles 11766 Wilshire Blvd., Suite 440, 
Los Angeles, CA

•  14281 Chambers Rd., Tustin, CA

•  2103 S El Camino Real, Suite 102,  
Oceanside, CA

•  701 El Cerrito Plaza, El Cerrito, CA

•  1551 Shell Ave., Martinez, CA

•  1824 Hillsdale Ave., San Jose, CA

•  3943 Walnut Dr., Suite E, Eureka, CA

•  1583 Enterprise Blvd., Suite 40, West 
Sacramento, CA

•  6160 W Tropicana Ave., Las Vegas, NV

•  953 E Sahara Ave., Suite B26, Las Vegas, NV

•  6580 S Airport Rd., West Jordan, UT

•  630 Edmonds Way, Edmonds, WA

•  1502 E Clover Ave., Spokane, WA

•  2116 N Killingsworth St., Portland, OR

•  2525 E Osborn Rd., Phoenix, AZ

Пълен списък: Адреси на 
избирателните секции в САЩ
XВижте къде може да гласувате в Америка на 11 юли

Българите в САЩ ще могат да гласу-
ват в рекорден брой избирателни 
секции – 58. Този път, за разлика от 

други години, част от сънародниците ни 
в Америка ще упражнят правото си на 
вот с машини. 

Това ще се случи там, където има по-
вече от 300 избиратели - в 13 секции с 
21 машини за гласуване. Най-много са 
предвидени за предградията на Чикаго 
и в градове с големи български общно-
сти като Атланта, Вашингтон, Невада, Ню 
Йорк и Флорида. Ето и адресите на всич-
ки избирателни секции.
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BG ТЕЛЕГРАФ
България отбеляза ден  
без жертви от коронавирус
Здравните власти в България обяви-

ха в понеделник, че в страната не 
са регистрирани смъртни случаи 

от коронавирус през последното дено-
нощие. Новите случаи на заболяването 
в този ден бяха 19 при направени 3900 
теста. Ден по-късно обаче бяха реги-
стрирани нови 41 жертви на COVID-19. 
Общият брой на починалите с корона-
вируса в страната вече е 18 125. Активните случаи са 8417, сред които 1134 души 
са хоспитализирани, а 123-ма са в интензивно отделение. Общият брой на пре-
боледувалите достига 395 609.

Шоков скок на цените на тока, 
парното и газта от 1 юли

Цените на тока за бита в Бълга-
рия поскъпнаха средно с 4,4% от 
1 юли. Парното и топлата вода се 

увеличават между 4 и 23% за различни-
те топлофикации, за София скокът е с 20 
на сто. Това реши окончателно Комиси-
ята за енергийно и водно регулиране. 
Във Велико Търново парното и топлата 
вода ще струват с 23% повече. 21 на сто 

е увеличението в Бургас и Враца, а с една пета повече ще плащат потребителите 
в София и Плевен. През юли газът ще се продава с 10 на сто по-скъпо.

Дават пожизнен ТЕЛК за над 
100 заболявания
Разширява се кръгът на хората с 

трайни увреждания, които ще по-
лучават пожизнен ТЕЛК. Това ще 

стане с промени в наредба, внесени от 
здравния министър Стойчо Кацаров. 
„Дава се право на хората с дефинитивни 
и необратими увреждания да получават 
решение пожизнено. Да не се налага на 
всеки 3 години да се явяват за освиде-
телстване“, заяви здравният министър. Кацаров добави, че се слага край на един 
брадясал проблем. Според него обаче реформите в сектора тепърва предстоят.

Пробно гласуване с машини 
в метрото в София

Централната избирателна комисия 
продължава с разполагането на 
машини за гласуване на оживени 

публични места, за да могат избиратели-
те да се запознаят с тях. В първите дни 
на седмицата техниката бе в софийското 
метро. Устройства бяха разположени на 
три локации – в подлеза на Софийския 
университет, при Орлов мост“ и на стан-

ция „Сердика“. „Целта е хората първо да преодолеят страха си и да отидат увере-
ни да гласуват. Да знаят как да го направят и да няма грешки“, обясни Велин Пеев 
от 24 РИК в София.

Омбудсманът: 803 000 души с 
пенсии под прага на бедността
803 000 души получават пенсии под 

линията на бедността от 369 лева. 
Това сочи справката от НОИ, ци-

тирана от омбудсмана Диана Ковачева. 
„Когато говорим за увеличения, е ред-
но тази линия да бъде прескочена“, за-
яви тя. Ковачева обясни, че много хора, 
които ще получат добавка от 50 лева, се 
притесняват, че ще прескочат прага за 
получаване на помощи за отопление.  Според нея системата е несправедлива 
спрямо онези, които имат стаж за пенсиониране, но нямат навършени години.
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https://lionbg.net/
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Н
ова заповед на здравния 
министър Стойчо Кацаров 
въвежда промяна в пра-
вилата за влизане в Бълга-
рия. Част от пристигащите в 

страната ще трябва да предоставят PCR 
тест на границата, независимо от това 
дали са ваксинирани или не. Става дума 
за хората, идващи от Испания, Кипър и 
Русия. Новите правила влизат в сила в 
четвъртък, 8 юли, и са част от заповед 
на здравния министър Стойчо Кацаров.

Причината за допълнителните усло-
вия за пътуващите от тези три страни е 
усложнената ситуация с коронавируса 
там.

Преди няколко дни България проме-
ни критериите за пътуване до страната, 
като раздели страните в Европа и света 
според COVID обстановката (брой нови 
заразени, положителност на тестове-
те, разпространение на мутации) на зе-
лена, оранжева и червена зона, както и 
страни, „за които е налице информация 
за констатирана значителна негативна 
промяна в епидемичната ситуация“.

В последната графа от тази седмица 
попадат Испания, Кипър и Русия.

От здравното министерство обявиха, 

че данните за заболеваемостта на стра-
ните по света ще

се сравняват 
всяка седмица

и при промяна в обстановката в тях, раз-
пределението по цветови зони и дър-
жави с негативна COVID динамика ще се 

обновява.
Според новото изискване пристига-

щите от Испания, Кипър и Русия тряб-
ва да покажат на границата отрицателен 
резултат от проведено до 72 часа преди 
влизането в страната изследване по ме-
тода на полимеразна верижна реакция 
(PCR) за COVID-19. Така излиза, че тесто-

вете ще са задължителни дори и за тези 
от тях, които са ваксинирани, тъй като 
препаратите предпазват от разболява-
не и хората може да нямат симптоми, но 
да са носители на вируса.

Според актуалната ситуация с корона-
вируса в червената зона попадат пове-
че от 30 държави, като влизането от тях 
в България е забранено. Това обаче не 
важи за българите и техните семейства. 
Става дума за Индия, Бангладеш, Непал, 
Мианмар, Бутан, Шри Ланка, Малдиви, 
Южна Африка, Ботсуана, Танзания, Сей-
шели, Намибия, Замбия, Тунис, Оман, 
Малайзия, Туркменистан, Таджикистан, 
Киргизка република, Монголия, Колум-
бия, Чили, Уругвай, Аржентина, Брази-
лия, Парагвай, Боливия, Перу, Суринам, 
Панама, Коста Рика, Гватемала, Белиз, Ел 
Салвадор, Куба и Доминиканска репу-
блика.

САЩ и Канада са сред страните в оран-
жевата зона. При пристигане в България 
пътуващите от тях трябва да представят 
валиден цифров COVID сертификат на 
ЕС за ваксинация, за преболедуване или 
отрицателен тест.

Нови правила за влизане в 
България: Кои страни засягат?

XОт три държави ще се иска PCR тест дори и от ваксинираните

http://imgtrucking.com
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С
ребрист джип с висока ско-
рост помел и убил Боряна 
Стробъл в Невада. За траге-
дията с 38-годишната българ-
ка стана ясно миналата сед-

мица. Боряна е един от най-успешните 
кадри в Tesla, съпруга на съдружника на 
Илън Мъск Бриън Стробъл и филантроп, 
прочул се с различни кампании.

Боряна е загинала на 19 юни сутринта, 
но за смъртта й стана ясно на 30 юни. По-
късно излизат и подробности за трагич-
ния инцидент. Боряна е била блъсната 
от движещ се с бясна скорост сребрист 
джип Ford Edge, докато кара колело по 
велоалеята на US-395 Alternate в окръг 
Уошо, Невада, където семейството й има 
къща.

Джипът преминал неочаквано двойна

непресечена жълта линия
и блъснал с висока скорост нищо непо-
дозиращата Боряна в момент, в който тя 
прави обичайната си тренировка с коле-
лото рано сутринта.

Жителите на Мездра, където Боряна 
има все още и близки роднини, потъ-

наха в скръб. Хората я помнят като уче-
нолюбиво дете, което имало огромна 
страст към математиката и компютрите, 
разказва „Марица“. Като тийнейджър-
ка тя висяла денонощно в местния ин-
тернет клуб вместо да ходи по купони и 
дискотеки с връстниците си.

Боряна Динева, каквото е рожденото 

й име, е родена на 25 май 1983 г. в Ми-
хайловград, днешна Монтана, в семей-
ството на инженери. Прекарва по-голя-
мата част от детството си при баба си в 
Мездра. Впоследствие живее със семей-
ството си в Германия, Австрия и Русия.

Хората в Мездра си спомнят, че от 
малка е маниак на тема математика и 
компютри. Така през 2005 г., когато е 
22-годишна, от интернет клуба успяла 
да се запише в университет в САЩ и да 
си намери работа отвъд океана. Така и 

като в приказките тръгва кариерата й.
Започва образованието си във Висше-

то училище по бизнес в Станфордския 
университет. Когато пристига в САЩ, Бо-
ряна дори не говори английски, но след 
като защитава диплома по икономика от 
Калифорнийския университет в Бъркли, 
тя става звезден изпълнителен дирек-
тор на новосъздаващата се компания за 
електрически коли в Tesla. Първоначал-
но ръководи екипи за човешки ресурси 
и разширяване на пазара в компанията.

Сребрист джип убил Боряна – 
българската звезда в Tesla
XКолата неочаквано излязла от пътя и помела сънародничката ни с висока скорост

Боряна Стробъл 

Сн.: Архив

Велосипедът на Боряна. Джипът, виновен за трагедията. 

Сн.: NEVADA HIGHWAY PATROLСн.: NEVADA HIGHWAY PATROL
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Сребрист джип убил Боряна – 
българската звезда в Tesla

У
бийство при въоръжен гра-
беж, излязъл извън контрол, 
е версията, по която работят 
криминалистите, разслед-
ващи смъртта на българина 

Пантелей Николов. Това става ясно от 
полицейския доклад, с който BG VOICE 
разполага.

Наяве излизат и нови детайли около 
фаталния край на 24-годишния мъж. 
Властите в Индианаполис се опитват 
да подредят пъзела на последните ча-
сове, преди тялото на българина да 
бъде открито миналата събота сутрин.

Според полицейския доклад

минувач намира тялото
на Николов на улицата около 3200-ния 
номер на North Capitol Avenue в Инди-
анаполис. Минути по-късно на мястото 
пристига първият полицай, а след него 
още 20-ина следователи и вещи лица.

Смъртта на българина е установе-
на на място, а близо до тялото му от-
криват ремарке модел 2019 Patriot 
Flatbed trailer. От пикапа на Николов 
обаче няма и следа. От регистрацион-
ния номер на ремаркето полицията се 
свързва с компанията, за която Нико-

лов е работил, и от там с негови родни-
ни, които живеят в Чикаго. Във фатал-
ния петък той е превозвал климатична 
инсталация до Охайо. Убийството се 
случва, когато той се връща към Вет-
ровития град.

Няколко дни продължава иденти-
фицирането на българина, а първона-
чалната информация, която полиция-
та съобщава на роднините, е, че става 
въпрос за катастрофа. По-късно оба-
че разкриват и истинската причина за 
смъртта – тя е настъпила след множе-
ство многострелни рани. Заключени-
ето на съдебния лекар е, че става въ-
прос за убийство.

В понеделник властите намират опо-
жарен и пикапа на Николов – син 2008 
Dodge 1500. Камиончето е открито на 
около 10 км разстояние – на ъгъла на 

улиците W 73rd и Ditch Rd.
Разследването на полицията в Ин-

дианаполис продължава. Първоначал-
ната версия, по която работят, е въо-
ръжен грабеж, който е излязъл извън 
плана и след пререкание с извършите-
лите те са застреляли Николов. Детек-
тивите са разпитали поне петима сви-
детели, но

засега нямат 
заподозрян

Всеки с информация може да се оба-
ди анонимно на 317-327-3475 или на 
Crime Stoppers of Central Indiana – 317-
262-8477 (TIPS).

Пантелей Николов е родом от Асе-
новград. Той идва през 2015 г. в САЩ, 
след като семейството му печели зеле-
на карта. Те обаче решават да се прибе-
рат в България, но Пантелей Николов 
решава да остане в Чикаго. Последни-
те години работи като шофьор на пи-
кап.

Въоръжен грабеж – 
вeрсията за убийството 
на Пантелей от Чикаго

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

XВластите откриха опожарен и пикапа 
на Николов на 10 км разстояние
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А
втопаркът в САЩ никога не е 
бил съставен от толкова ста-
ри коли. Това сочат последни-
те данни за сектора. Cpeднaтa 
възpacт нa лeкитe aвтoмo-

били в страната ce пoкaчи дo peкopдни-
тe 12,1 гoдини пpeз 2020 г. — пpи 11,5 зa 
Eвpoпeйcкия cъюз пpeз 2019 г. Америка-

нците вce пo-pядкo пpoдaвaт cтapитe cи 
aвтoмoбили зapaди виcoкитe цeни нa нo-
витe и пoдoбpeнoтo кaчecтвo нa нacтoя-
щитe, кoмeнтиpa Тhе Wаll Ѕtrееt Јоurnаl.

Зa пъpви път cpeднaтa възpacт ce из-
кaчвa нaд 12 гoдини cпopeд дaннитe нa 
ІНЅ Маrkіt. Tя ce пoвишaвa пpeз пocлeдни-
тe 15 гoдини, нo тeндeнциятa ce ycкopявa 

пpeз минaлaтa гoдинa чacтичнo и зapaди 
cпaдa нa пpoдaжбитe нa нoви aвтoмoби-
ли, кaзвaт oт кoмпaниятa.

Дoкaтo пpeди двe дeceтилeтия eдин aв-
тoмoбил oбичaйнo e cмeнял coбcтвeни-
кa cи eдин или двa пъти и e минaвaл 160 
xил. км, тo днec чecтo тoй имa мнoжecтвo 
coбcтвeници и

ce движи пo нaд 300 xил. км
кaзвa Toд Kaмпay, ІНЅ. Увeличaвaнeтo нa 
жизнeния цикъл нa aвтoмoбилитe „cъз-
дaвa cтoйнocт зa пoвeчe кyпyвaчи пo 
вepигaтa“, cмятa тoй. И дoпълвa, цитиран 
от money.bg: „Зa втopия или тpeтия или 
чeтвъpтия coбcтвeник вce oщe имa мeco 
нa кoкалa“.

Kaмпay пocoчвa oщe, чe пoвишeниeтo 
нa cpeднaтa възpacт нa aвтoмoбилитe нe 
oзнaчaвa зaдължитeлнo, чe aмepикaнци-
тe ce oткaзвaт дa кyпyвaт нoви коли. Пpeз 
пocлeднитe гoдини пpoдaжбитe нa нoви 
aвтoмoбили, c изключeниe нa кpизиcнaтa 
2020 г., ca peкopдни. Bмecтo тoвa дoмa-
кинcтвaтa, кoитo нaмaлиxa oбщия бpoй 
aвтoмoбили пpeз пpeдxoднaтa кpизa, 
ceгa ги yвeличaвaт — кyпyвaт

тpeти aвтoмoбил 
зa ceмeйcтвoтo

вмecтo дa ce oпитвaт дa ce cпpaвят c двa. 
Oбщият бpoй aвтoмoбили пo aмepи-
кaнcкитe пътищa e нapacнaл c oкoлo 10% 
oт 2013 г. нacaм, дo oбщo 279 млн. cпopeд 
ІНЅ.

Пoвишaвaщaтa ce cpeднa възpacт e 
дoбpa възмoжнocт зa дилъpcтвaтa, кaктo 
и зa кoмпaниитe, кoитo пpoдaвaт чacти. 
Ocвeн тoвa peдици кoмпaнии пpeдлaгaт 
и възмoжнocт зa oбнoвявaнe нa тexнoлo-
гиитe в aвтoмoбилa, включитeлнo ин-
фoтeйнмънт cиcтeмитe и дpyги.

Cpeд пpичинитe, paзбиpa ce, e и пo-
вишaвaщaтa ce cpeднa цeнa нa нoвитe 
aвтoмoбили. Пpeз мaй т.г. тя e билa $38 
255 - peкopдeн вpъx. B cъщoтo вpeмe 
cpeднaтa пpoдaжнa цeнa нa изпoлзвa-
нитe aвтoмoбили нapacнa c 48% cпpямo 
пpeдxoдния мaй.

В САЩ никога не са 
карали по-стари коли
XШофьорите обаче не са се отказали да купуват и нови автомобили

http://imgtrucking.com
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O
бичaйнo бoнycи пpи пoд-
пиcвaнe нa дoгoвop 
пoлyчaвaт пpoфecиoнaлни-
тe cпopтиcти и мaлкa чacт 
пpивилегиpoвaни cлyжи-

тeли c бeли якички. He и тoвa лятo, пишe 
Тhе Wаll Ѕtrееt Јоurnаl.

Heoбичaйнaтa cитyaция, кoя-
тo пaндeмиятa пpeдизвикa, cъз-
дaдe ocтъp нeдocтиг нa paбoтнa pъкa 
ocoбeнo в пpoизвoдcтвoтo, лoгиcти-
кaтa, здpaвeoпaзвaнeтo и pecтopaн-
тьopcтвoтo. Зapaди тoвa шoфьopи нa кa-
миoни, xигиeниcти в xoтeли и paбoтници 
в cклaдoвe вeчe мoгaт дa пoлyчaт бoнyc 
пpи зaпoчвaнe нa paбoтa в paзмep нa 
cтoтици, a

пoнякoгa и дopи 
xиляди дoлapи

Пoчти 20% oт вcички пpeдлoжeния 
зa paбoтa, пyбликyвaни в cтpaницaтa 
ZірRесruіtеr пpeз юни, пpeдлaгaт дo-

пълнитeлнaтa cyмa. Зa cpaвнeниe, пpeз 
мapт тази година тoзи дял бe eдвa 2 
процента. Щaтитe, къдeтo нaй-гoлям 
дял oт пpeдлoжeниятa включвaт бoнyc, 
ca Aйoвa, Mиcypи, Bepмoнт, Уaйoминг 
и Apкaнзac, cпopeд икoнoмиcта oт 
ZірRесruіtеr Джyлия Пoлaк.

Пpeдлoжeниятa зaпoчвaт oт $500 и 
pacтaт бъpзo. Зa paбoтници, кoитo щe 
ce тpyдят нa пoчacoвa зaплaтa oт мeж-
дy $16,50 и $25 нa чac (oфициaлнo, ми-
нимaлнaтa e $7,50, нo някoи щaти и кoм-

пaнии вeчe пpeдлaгaт пoнe $15 нa чac), 
мoгaт дa oчaквaт $1000 бoнyc, caмo зa 
дa зaпoчнaт paбoтa. Пoдoбнa cyмa e 
включeнa в пpeдлoжeния зa

гpaдинapи зa 
aпapтaмeнтcки кoмплeкc

в Teкcac, тoвapaчи във Флopидa, дoмa-
кини в Уиcкoнcин, чиcтaчи нa бaceйни в 
Hю Meкcикo, зaвapчици в Oxaйo и дpyги.

Ріlgrіm'ѕ Рrіdе, eдин oт нaй-гoлeми-
тe coбcтвeници нa птицeфepми в CAЩ, 

пpeдлaгa $1500 зa пoзиция, чиeтo 
зaплaщaнe e мeждy $13,55 и $18,55 нa 
чac. Или oкoлo възнaгpaждaниe зa пoлo-
вин мeceц paбoтa. Ha 50 килoмeтpa oт-
тaм дpyгa птицeфepмa пpeдлaгa cepия 
oт бoнycи oт по $500 пpeз пъpвaтa гo-
динa нa дoгoвopa нa oбщa cтoйнocт 
$2500 зa пoзиция, чиeтo зaплaщaнe e 
$20 нa чac. Пoпyляpнaтa вepигa Вurgеr 
Кіng cъщo

пpeдлaгa $1500 
зa нoви cлyжитeли

включитeлнo млaдeжи нa възpacт oт 15 
г. Аmаzоn cъщo пpeдлaгa пo $1000 зa 
cлyжитeли в cклaдoвeтe нa кoмпaния-
тa. B някoи щaти тe мoгaт дa дocтигнaт и 
цeли $3000.

Зa някoи oт пo-квaлифициpaнитe cлy-
житeли плaщaниятa pacтaт глaвoлoм-
нo. Haпpимep зa мeдицинcки cecтpи 
тe мoгaт дa дocтигнaт $30 000. Зa шo-
фьopи нa кaмиoни в кoмпaнии, кoитo 
плaщaт мeждy $66 000 и $98 000 гoдиш-
нo, бoнycитe дocтигaт $10 000.

Бонус $1000 за старт 
на нова работа в САЩ
XПарите се предлагат основно на 

шофьори на камиони и на чистачки

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Бoнycитe ce изпoлзвaт в oпит 
paбoтoдaтeлитe дa пpивлeкaт cлyжи-
тeли - и дa ги зaдъpжaт. Фил Cyтън, 
вицeпpeзидeнт нa Кubоtа, кaзвa, чe с 
бoнycа oт $2000, плюc пo $1000 зa cлy-
житeлитe, кoитo пpивлeкaт cвoй пpи-
ятeл, ce oпитвa дa кoнкypиpa дoпъл-
нитeлни щaтcки и фeдepaлни пoмoщи, 

въвeдeни зapaди пaндeмиятa. B кoм-
пaниятa нoвитe paбoтници пoлyчaвaт 
25% oт дoпълнитeлнoтo плaщaнe cлeд 
пъpвитe 30 дни нa paбoтa, oщe 25% 
cлeд 60 дни, a ocтaнaлитe cлeд 90 дни.

Бoнycитe ce xapecвaт нa кoмпaниитe 
и зaщoтo ca eднoкpaтeн paзxoд, c кoйтo 
избягвaт дългocpoчнoтo yвeличeниe нa 

зaплaтитe или дpyги пpидoбивки, кaтo 
пoчивни дни или здpaвни ocигypoв-
ки. Пoтeнциaлнитe cлyжитeли cъщo 
ca щacтливи, тъй кaтo oбичaйнo cтaвa 
въпpoc зa тoкy-щo зaвъpшили cтyдeнти 
или paбoтници нa ниcки зaплaти, кoи-
тo имaт нyждa oт кeш, зa дa пoкpият 
paзxoдитe cи.

Допълнителни пари за „доведи приятел“
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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
Извадиха още тела от 
рухналата сграда във Флорида
Спасителните екипи извадиха още 

четири тела на загинали от отлом-
ките на срутената сграда в Сър-

фсайд, Флорида. Така общият брой на 
жертвите до момента е 28. Още 117 чо-
века са в неизвестност. Три от телата са 
били извадени в понеделник сутринта, а 
четвъртото – следобед. След унищожа-
ването на останалата част от полупад-
налата сграда спасителите имаха възможност да достигнат по-рано недостъпни 
зони, които бяха опасни заради нестабилността на несрутената част.

Байдън: Независимостта  
от COVID-19 е все по-близо

Президентът Джо Байдън заяви, 
че САЩ са все по-близо до обя-
вяването на независимост от 

COVID-19. Неговата реч бе пред 1000 
гости на южната морава в Белия дом, в 
която сравни обявяването на независи-
мост от Британската империя през 1776 
г. с бързото възстановяване на страната 
от коронавируса и неговите последици. 

„Преди 245 години обявихме независимост от един далечен крал. Днес сме по-
близо от всякога до това да обявим независимостта си от смъртоносния вирус“, 
каза той.

Трима убити и двама ранени 
при стрелба в Далас
Трима мъже са убити, а двама ране-

ни при стрелба в неделя в Далас. 
Полицията заяви, че все още няма 

задържани. Разследват се мотивите и 
обстоятелствата около стрелбата. В по-
неделник сутрин цялата улица, на коя-
то е станал инцидентът, беше затворена, 
а полицията броеше гилзи. На средата 
на пътя имаше кола, цялата надупчена с 
куршуми. При пристигането си полицията е намерила петима застреляни. Всич-
ки са откарани в болници, но трима от тях са обявени за мъртви.

Кибератака спря работата 
на над 200 компании в САЩ

Кибератака спря мрежите на най-
малко 200 компании в САЩ в пе-
тък вечер. За това съобщи компа-

ния за киберсигурност, която реагира 
на инцидента. Зад случая изглежда стои 
хакерската банда „REvil“, която е голям 
рускоезичен синдикат, специализиран 
в кибератаките с цел откуп, заяви Джон 
Хамънд от предприятието за киберси-

гурност „Huntress Labs“ („Хънтрес лабс“). Той добави, че хакерите най-вероятно 
са използвали продукт за управление на мрежи.

Още 850 000 работни места 
откриха в САЩ през юни
Работодателите в САЩ добавиха 850 

000 работни места през юни – мно-
го над средното за предходните 

три месеца и много над очакваното от 
икономисти. Това е поредният знак, че 
компаниите търсят все повече работ-
на ръка, за да отговорят на повишеното 
търсене на стоки и услуги. Докладът от 
Министерството на труда в петък е по-
следният знак, че американската икономика бързо се възстановява от панде-
мичната рецесия. Ресторантите в страната отчитат почти същото потребление 
както преди пандемията.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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Б
ългарска гимнастичка от Чи-
каго ще пътува за олимпи-
адата в Токио като част от 
Националния ансамбъл по 
художествена гимнастика на 

САЩ. За първи път българско момиче 
влиза в престижната селекция на най-
добрите в този спорт в Америка.

Гергана Петкова ще е част от ансам-
бъла от 7 гимнастички, които отиват на 
олимпийските игри в Токио. 17-годиш-
ната българка ще бъде резервата в ос-
новния състав от 6 гимнастички.

Много вълнуващо изживяване, спо-
дели пред BG VOICE Вероника Петкова, 
майката на гимнастичката, която разка-
за за включването на Гергана в ансамбъ-

ла по художествена гимнастика на САЩ.
Петкова обясни, че дъщеря й е участ-

вала на държавно състезание, защо-
то Гергана е в процес на подготовка за 
следващия ансамбъл, който се готви за 
олимпийските игри в Париж през 2024 
г., тъй като тя е по-малка от другите мо-
мичета.

От време на време е тренирала с този 
ансамбъл, с който заминават за Токио, 
защото понякога заместваше контузе-
ните момичета. Малко е тренирала с тях, 
играеше си с нейния ансамбъл, набор 
около 2004 г., каза още майката.

По думите й вероятно поради панде-
мията се изисква да има допълнителна 
резерва на олимпиадата и

Гергана бе избрана 
от федерацията

и от Американския олимпийски коми-
тет.

Българката е била предложена от тре-
ньора и впоследствие била избрана да 
отиде като резерва на тази олимпиада, 
стана ясно още от думите на щастлива-
та майка. Вероника Петкова не крие, че 
това е било голяма изненада за семей-
ството, защото са се подготвяли за след-
ващите олимпийски игри.

Това е много голяма възможност за 
нея, дори и като резерва, смята майката.

Гергана Петкова е родена през 2004 
г. и започва да се занимава с гимнасти-
ка на 4-годишна възраст. Тренира еже-
дневно по няколко часа на ден. Участва 
на състезания на национално и между-
народно ниво от няколко години, вклю-
чително в Словения и Канада. Първо-
начално започва индивидуално, но 
впоследствие се включва в ансамбъл.

Гергана е много трудолюбива. Много я 
харесват, защото добре владее техника-
та, много е координирана и от тази глед-
на точка е много подходяща за ансамбъ-
ла. Единодушно казаха, че тя е детето, 
което може да се справи в случай, че се 
наложи да се включи на олимпиадата, 
разказа още майката на гимнастичката.

17-годишната Гергана Петкова започ-

ва да тренира при български и сръбски 
треньор в Elite Sports Complex, а впо-
следствие продължава подготовката 
си в North Shore Rhythmic Gymnastics 
Center, който се счита за най-добрия 
клуб за гимнастика в САЩ.

Гергана влезе в националния отбор 
на Америка като девойка. Това факти-
чески й беше първото постижение в ин-
дивидуалното класиране. Впоследствие 
обаче треньорите решиха, че тя е до-
бра за ансамбъл. Треньорката й предло-
жи и преди 2 г. тя започна да тренира в 
ансамбъл, сподели още майката на гим-
настичката.

По-късно този месец Гергана ще отпъ-
тува за Токио като олимпийска резерва 
в Националния ансамбъл по художест-
вена гимнастика на САЩ за олимпиада-
та, която ще се проведе от 23 юли до 8 
август.

Българка от Чикаго избрана 
да играе за САЩ на олимпиадата
XГергана Петкова е включена в Националния ансамбъл по художествена гимнастика на Щатите

ЦВЕТЕЛИН ПЕНЕВ

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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А
дминистрацията на прези-
дента Джо Байдън започ-
ва кампания, с която да сти-
мулира дългогодишните 
жители на Америка да кан-

дидатстват за американско гражданство. 
Целта на държавата е да стигне до око-
ло 9 милиона души, които имат право да 
станат американци.

Инициативата за активно привличане 
на нови граждани на САЩ беше обяве-
на малко след като президентът Байдън 
присъства на церемония по натурали-
зация в петък. Кампанията представля-
ва забележителна промяна в сравнение 
с тона на администрацията на Доналд 
Тръмп, която се стремеше да пови-
ши таксите за кандидатстване за граж-
данство и опита да създаде множество 
пречки пред миграцията към Съедине-
ните щати.

„Новите граждани на Америка, по-ре-
шителни заради силата и отговорности-
те, които притежават и останалите аме-
риканци, правят нацията ни по-добра. 
Стратегията, която предлагаме, създава 
ясни и координирани процеси за придо-
биване на натурализация“, каза минис-
търът на вътрешната сигурност Алеханд-
ро Майоркас. Той съобщи и че крайната 
цел е

да се насърчи 
натурализацията

на всички, които отговарят на условията.
Стартът на кампанията е резултат от 

указ на Байдън от началото на февруа-
ри, с който бе създадена работна група 
за преглед на имиграционните процеси 
и за развитие на стратегия, която да при-
ветства интеграцията, приобщаването и 
гражданството.

Кампанията започва и след като зако-
нът на администрацията за създаване на 
писта за гражданство за около 11 мили-
она души бе спряна в Конгреса. Байдън 

обаче поднови призивите си за промени 
в имиграционната система в петък.

„Благодаря ви, че избрахте Съедине-

ните американски щати. Вярвайки, че 
Америка е достойна за вашите стреме-
жи, достойна за мечтите ви, предприе-
майки това пътуване, вие сте направили 
повече от това да се преместите на ново 
място“, каза Байдън на 21 нови граждани 
на САЩ по време на церемонията по на-
турализацията им.

„Всички вие показвате как имиграция-
та винаги е била основна част от Амери-
ка. Ние постоянно се обновяваме“.

Стратегията от петък се обръща към 
голям брой агенции, а също и към Дър-
жавния департамент и Департамента по 
земеделие на САЩ, като ги призовава да 
дават гласност на процеса по придоби-
ване на гражданство, като насочват ми-
грантите към службите по гражданство 
и имиграция (USCIS). По подобен начин 
ще се постъпва и с онези, които служат 
в армията.

Шестима военни от американската ар-
мия бяха част от групата от нови граж-
дани на САЩ в петък, които Байдън ап-
лодира и на които благодари за тяхната 
служба.

„Един от основните актове на уваже-
ние е

да поканите другите 
в дома си

Знаете ли, сега, когато приключва-
ме Месеца на имиграционното наслед-
ство и в навечерието на националния 
ни празник 4 юли, смятам, че няма по-
добър начин да отбележим тези пово-
ди, като ви приветствам всички в Белия 
дом. В дома на хората, проектиран от 
един ирландец, каза още Байдън и доба-
ви: „В нация, формирана от имигрантско-
то сърце“.

Кампанията не е насочена само към 
законно пребиваващите жители на Аме-
рика, много от които живеят от години 
в Щатите, но и „ще се обърне към хора, 
които са в начален етап на имиграцион-
ното си пътуване, за да стигне до онези, 
които може един ден да получат натура-
лизация“.

Това може да включва популяризира-
не на натурализацията и в други фази на 
имиграционния процес, включително 
и когато имигрантите получават номер 
на социално осигуряване. Стратегията 
предвижда и имиграционните съдии от 
министерството на правосъдието, заед-
но със свои сътрудници, да информират 
онези, които отговарят на изискванията, 
как да получат натурализация.

Кампанията призовава USCIS да увели-
чи броя на материалите за подготовка за 
теста за гражданство.

Планът обаче не предлага намаляване 
на таксите за кандидатстване за амери-
канско гражданство. По време на упра-
влението на администрацията на Тръмп 
USCIS увеличи цената от $640 на пове-
че от $1.100. Това бе атакувано неколко-
кратно в съда.

Байдън с кампания: 
Станете американци!
XАдминистрацията стартира инициатива, насочена  

към милиони в САЩ, които имат право на гражданство

Президентът Байдън по време на церемонията за натурализация.

Сн.: БТА

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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Н
а фона на отслабващата 
пандемия, хората в САЩ са 
готови да харчат все пове-
че и повече пари. И те не са 
изолиран случай. Европей-

ците също започват да харчат много по-
вече средства, правят го и жителите на 
много други развити държави по све-
та. И, да, краят на локдауните и все по-
малкото нови случаи на коронавирус 
са причината за това. И лятото, разбира 
се, обобщават финaнcoвитe eкcпepти нa 
Нарру Моnеу, цитиpaни oт СNВС.

Koи пoкyпки oбaчe 
нocят paдocт?

Зaвиcи, кaзвa изcлeдoвaтeлкaтa пo 
пcиxoлoгия нa xapчeнeтo д-p Eлизaбeт 
Дън, кoятo e глaвeн нayчeн диpeктop 
във фиpмa зa финaнcoви тexнoлoгии и 
пpoфecop пo пcиxoлoгия в yнивepcи-
тeтa нa Бpитaнcкa Koлyмбия. Tя пpoвeж-
дa изcлeдвaния, cвъpзaни c вpъзкaтa 
мeждy xapчeнeтo и щacтиeтo. Hyжди-
тe нa вceки ca paзлични, зaтoвa пъpвo 
тpябвa дa oпpeдeлим кaкви пoкyпки ни 
пpaвят щacтливи и кoи нe. Cъщo тaкa 
днec e пoдxoдящият мoмeнт дa пoглeд-
нeм нaзaд към oнoвa нeщo, кoeтo ни e 
пpaвилo щacтливи пpeди пaндeмиятa.

„Toлкoвa гoлямa чacт oт paзxoдитe ни 
ca oбичaйни“, кaзвa Дън, цитирана от 
money.bg. И дoбaвя:"Tичaм дo кaфeнeтo 
и cи кyпyвaм Лaтe. Moжeм oбaчe дa 
cпpeм и дa пoмиcлим - тoвa кaфe вcъщ-
нocт пpaви ли мe щacтлив?“

Tя oбяcнявa, чe т. нap. „тepaпия нa 
дpeбнo“ - идeятa, чe xapчeнeтo нa пapи 
зa нeщo мaтepиaлнo щe ни пoмoгнe дa 
ce пoчyвcтвaмe пo-дoбpe, oбикнoвeнo e 
зa дocтa кpaтък пepиoд oт вpeмe.

„Изглeждa, чe кyпyвaнeтo нa мнoгo 
мaтepиaлни нeщa пpocтo нe ни ocигypя-
вa дългoтpaйнo щacтиe в cpaвнeниe 
c някoи oт тeзи дpyги пoкyпки, кoитo 
биxмe мoгли дa нaпpaвим“, пoдчepтaвa 

пcиxoлoжкaтa.
Haд eднa тpeтa oт aмepикaнцитe 

пpaктикyвaт въпpocнaтa „тepaпия нa 
дpeбнo“, ycтaнoви нoвo пpoyчвaнe нa 
UЅ Nеwѕ & Wоrld Rероrt. Oт тeзи, кoитo 
гo пpaвят, oкoлo 34% кaзвaт, чe гo пpaк-
тикyвaт чecтo, a пoчти 51 нa cтo кaзвaт, 
чe нямaт дocтaтъчeн бюджeт зa тoвa, 
въпpeки чe гo пpaвят.

Aкo имaтe дocтaтъчнo пapи в бю-
джeтa cи oбaчe и иcкaтe дa нaмepитe 
paдocт пpи извъpшвaнe нa пoкyпки, eтo 
5 нaчинa дa гo нaпpaвитe:

Kyпeтe cи 
пpeживявaнe

Изcлeдвaниятa пoкaзвaт, чe xopaтa ca 
cклoнни дa пoлyчaвaт пoвeчe щacтиe oт 

кyпyвaнeтo нa oпит, a нe oт мaтepиaлни 
нeщa, кaзa Дън.

„Пътeшecтвиятa ca мнoгo пo-
тяcнo cвъpзaни c чyвcтвoтo ни зa 
yдoвлeтвopeнocт“, oбяcнявa тя.

Инвecтицитe в пpeживявaнe пo-pяд-
кo вoдят дo yгpизeния. Haпpoтив, oбик-
нoвeнo вoдят дo тpyпaнe нa xyбaви 
cпoмeни и чyвcтвo нa зaдoвoлcтвo. И 
oщe нeщo - пpeживявaниятa cближaвaт 
xopaтa. Bcичкo тoвa вoди дo щacтиe.

Heщo cпeциaлнo, 
нo понякога

Cвиквaмe c нeщaтa, кoитo имaмe 
нeпpecтaннo, нo кoгaтo ги пpaвим пo-
pядкo, тe ни нocят пoвeчe щacтиe. И 
тyк нe гoвopим зa cкъпи нeщa. B eднo 

oт изcлeдвaниятa нa Дън yчacтници-
тe в нeгo пoлyчaвaт шoкoлaд. Oнeзи, 
кoитo гo имaт caмo вeднъж ceдмичнo, 
пpимepнo вceки пeтък, мy ce нacлaж-
дaвaxa мнoгo пoвeчe oт oнeзи, кoитo гo 
пoлyчaвaт вceки дeн.

Пoмиcлeтe зa нeщaтa, кoитo някoгa 
cтe oбoжaвaли, нo вeчe пpиeмaтe зa 
дaдeнocт.

„Caмo пoчивкaтa oт тeзи нeщa мoжe 
дa бъдe нaчин кaктo зa нaмaлявaнe нa 
paзxoдитe ни, тaкa и зa yвeличeниe нa 
щacтиeтo ни“, кaтeгopичнa e Дън.

Kyпeтe cи 
вpeмe

Eднa нeдocтaтъчнo изпoлзвaнa 
cтpaтeгия зa yвeличaвaнe нa щacтиeтo e 
xapчeнeтo нa пapи, кoeтo дa дoвeдe дo 
пoвeчe вpeмe в eжeднeвиeтo ни.

„Xopaтa, кoитo изпoлзвaт пapитe cи, 
зa дa ce измъкнaт oт нeщaтa, кoитo мpa-
зят дa пpaвят, ca пo-щacтливи oт тeзи, 
кoитo нe гo пpaвят“, твъpди пcиxoлoж-
кaтa.

Toвa мoжe дa oзнaчaвa нaпpи-
мep нaeмaнe нa чoвeк зa ocнoвнo пo-
чиcтвaнe нa дoмa или пък пoчacoвa 
бaвaчкa зa дeцaтa.

Плaтeтe ceгa, 
кoнcyмиpaйтe пoсле

Aкo плaтитe пpeдвapитeлнo зa oпит, 
кoйтo щe нaтpyпaтe в бъдeщe, щe 
мoжeтe дa cпeчeлитe eдин пpиятeн 
пepиoд нa oчaквaнe, пoдчepтaвa Дън.

Зaщoтo тoгaвa, кoгaтo инвecтиpaмe в 
бъдeщeтo cи, кoгaтo някaк cи плaщaмe 
пpeдвapитeлнo зa нeщa, нa кoитo щe 
ce paдвaмe пo-къcнo, включитeлнo ин-
вecтиция в дoпълнитeлнo oбpaзoвa-
ниe или cпeциaлизaция в нeщo, тoвa нe 
caмo щe ни дoнece чyвcтвo нa щacтиe, a 
и e мнoгo вepoятнo дa ни нaпpaви пo-
бoгaти cлeд вpeмe.

Xapчeтe 
зa дpyгитe

Koгaтo д-p Eлизaбeт Дън e пpoвeж-
дaлa eкcпepимeнти зa тoвa кoлкo щacт-
ливи ca xopaтa, кoгaтo им дaвaш пapи, 
тя e ocъзнaлa, чe дapявaщитe cъщo ce 
чyвcтвaт мнoгo дoбpe.

„Toвa, кoeтo oткpиxмe, e, чe xopaтa 
вcъщнocт пoлyчaвaт пoвeчe щacтиe oт 
пapитe, кoитo ca изпoлзвaли в пoлзa 
нa дpyгитe, oткoлкoтo oт пapитe, кoи-
тo ca изпoлзвaли зa ceбe cи“, дoпъл-
вa изcлeдoвaтeлкaтa пo пcиxoлoгия нa 
xapчeнeтo.

Вашите 
пари

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

5начина: Как да харчим 
и да сме щастливи

1
2

XПо-малкото нови случаи на COVID-19 и лятото карат хората да дават повече пари

3

4

5

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/


7 - 13 юли 2021 г. 19

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

С
обствеността на дом е осно-
вополагаща част от амери-
канската мечта. Обръщайки 
се назад към последната го-
дина, домовете ни не само 

бяха място за пребиваване, но също и 
много от нас работеха от вкъщи. Тази 
ситуация изцяло промени погледа към 
това колко по-важно е в днешно вре-
ме да притежаваме по-голям и удобен 
дом. Докато финансовите ползи вина-
ги са ключов аспект на собствеността 
на жилищата, днес хората в САЩ, които 
притежават имоти, класират

нефинансовите 
и личните изгоди

с още по-висока стойност.
Наскоро две национални проучва-

ния разкриха причините, поради които 
собствеността на домове е толкова ва-
жна част от живота днес и не само.

Първият е докладът на Unison’s за 
2021 г. с трите основни причини:

• 91% -  собственици на дом се чувст-
ват сигурни, стабилни или ус-
пешни

• 70% -  чувстват емоционална при-
вързаност към домовете, 
които са ги запазили в безо-
пасност през последната го-
дина

• 51% -  наричат собствеността на жи-
лището „ключова част от жи-
вота им“

Тези настроения бяха подкрепени и 
от доклада на най-новото „Национал-
но проучване на жилищата“, изготвен 
от Fannie Mae, който също показва, че 
първите три причини, поради които 
американците ценят собствеността на 
домовете, нямат нищо общо с парите. 
На анкетираните първо бил даден спи-
сък с чувства, които са свързани с това 
къде живеем. След това били попита-
ни: „За да постигнете това, по-добре ли 
е да притежавате или по-добре да на-
емете?“ Ето първите три точки от спи-
съка, за които респондентите казват, 

че собствеността на жилищата може да 
им помогне да постигнат:

 • 91% -  контрол върху това, което 
правите с жизненото си прос-
транство

 • 90% -  чувство за поверителност и 
сигурност

 • 89% -  добро място за семейството 
ви да отглежда децата ви

Други нефинансови предимства на 
собствеността на жилищата, разкрити 
от проучването, включват чувство за ан-
гажираност в общността, гъвкавост при 
бъдещи решения и по-малко стрес

В заключение, финансовите и нефи-
нансовите ползи са ключов компонент за 
стойността на собствеността на жилища-
та, но нефинансовата страна се оценява 
най-много след година, пълна с предиз-
викателства, предизвикани от пандемия-
та. Нека се свържем днес, ако сте готови 
да направите първите стъпки към това 
да станете собственик на жилище.

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

XСпоред хората в Америка нефинансовите ползи 
от собствеността на жилище са най-ценни

В САЩ: Новият дом 
вече не е просто пари, 
а сигурност и успех

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743


7 - 13 юли 2021 г.20

https://www.facebook.com/pages/category/Cargo---Freight-Company/NASA-Freight-Corporation-1459012174152763/


7 - 13 юли 2021 г. 21

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

Да попаднеш във вестника, 
било то в статия, или пък дори 
и със снимка, това е нещо, 
което хората винаги са при-
емали за особено постиже-

ние и заслуга! А когато пък вестникът е 
в чужбина, а ти не си от същата държа-
ва, това вече е истински връх! Един та-
къв вестник е „Харисбърг Телеграф“ /
Harrisburg Telegraph/, излиза в периода 
1879-1948 в столицата на щата Пенсил-
вания, който също е седалище на Дофин 
Каунти. Тук обаче живеят много чужде-
нци, а също така и българи. И именно те 
понякога, при това никак нерядко, са ге-
роите, а в определени моменти и глав-
ните герои, на вестника.

Това е изданието, което обръща осо-
бено силно внимание на емигрантска-
та ни общност в САЩ, и по-специално в 
Пенсилвания

където са повечето 
българи

в онези години - става дума за периода 
от 1914 г. докъм средата и края на 20-
те години на ХХ в. Именно тук сънарод-
ниците ни пристигат веднага след като 
бъдат освободени от Елис Айлънд, пър-
во, защото е сравнително близо, второ, 
защото тук има работа. Те работят пре-
димно в заводи и фабрики. Една немал-
ка част от тях са в градчето Стилтън, кое-
то и носи името на стоманата, защото тук 
има изградени множество стоманолеяр-
ни, които произвеждат най-вече релси 
за железопътната индустрия.

И именно тук местната преса има 
своето запазено място. Както е извест-
но, Америка винаги е била държавата на 
емигрантите. Тук общностите са много 
и различни. Емигрантските процеси оф-

ормят и българската общност в Стилтън 
и околностите. Така вестник „Харисбърг 
Телеграф“ някак естествено започва да 
обръща внимание и на тези малки гру-
пи, които са самобитни, които се опитват 
и успяват до голяма степен да съхранят 
своята национална идентичност и наро-
дностен характер в големия национален 
конгломерат на американското обще-
ство в онези години.

Пресата намира тези хора, представя 
техните празници, техните обичаи, тех-
ните

лични истории 
и съдби

Така постепенно въпросното издание 
„Харисбърг Телеграф“ започва да се пре-
връща в четен вестник и от емиграцията 
ни, защото тя намира там себе си и свои-
те интереси.

Българите намират във вестника мно-
жество новини за така наречения „стар 
край“, Родината си – България и днешна 
Република Северна Македония. Вестни-
кът подробно отразява събития от Бал-
каните, като не пропуска дори и подроб-
ностите, което пък от своя страна държи 
информирани нашите сънародници за 
всичко, което се случва в този регион на 
Югоизточна Европа.

В „Харисбърг Телеграф“ може да се ви-
дят дори и снимки на някои българи, ре-
портажи от техни културни изяви и съби-
тия, което превръща вестника не само в 
източник на информация, но също така 
и в 

трибуна за популяризиране 
на България 

българските национални идеали и кул-
турни достижения.

Емиграцията ни в Пенсилвания в онези 
години намира всичко, от което се нуж-
дае като история и данни за съвремието 
именно от този вестник. Той се превръща 
в нещо като Алманах на емигрантските 
ни активности и изпълнява ролята на ре-
кламно табло.

Именно тук се съобщава за сватби, по-
гребения, но също и за създаването на 
нови оркестри, обединението им, про-
мени в състава, ръководството и репер-
тоара. Това са на пръв поглед маловажни 
събития, които обаче в една малка еми-
грантска общност, каквато е българската 
в онези ранни години, имат огромно зна-
чение.

Сънародниците ни имат

нужда от такъв 
тип общуване

от едно формално официализиране на 
новините отвътре, от тяхната общност. 
Когато се каже едно нещо, то е новост, но 
когато тази новост се и напише в местния 
вестник, тя вече е новина, журналистиче-
ско събитие. То придобива допълнител-
на тежест и в крайна сметка радва тези 
изтерзани от работа и тъга по Родината 
бедни хора, които намират утеха дори и 
в малките радости, които са им предоста-
вени и от вестник „Харисбърг Телеграф“.

История  
на емиграцията

„Харисбърг Телеграф“ – вестникът, 
описал българите в САЩ през 20 век

XЕмигрантската ни общност в Пенсилвания 
е била чест герой по страниците му

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

От печатар до собственик
Едуард Джеймс Стакполе (1861-

1936) е роден в Маквейтаун, окръг 
Мифлин, и е работил като печатар и 
репортер във вестниците в Маквейта-
ун и Орбисония, преди да дойде в Ха-
рисбърг като помощник-майстор през 
1883 г. През януари 1901 г. той закупува 
контролния пакет във вестника. През 
1927 г. Неговият син, EJ-младши (1894-
1967), го наследява като редактор и 
издател. EJ-младши е подпомогнат от 
Франк Рос Ойстер (1868-1925), него-
вият зет, и от Август (Gus) М. Steinmetz 
(1876-1951), родом от Харисбърг, кой-
то започва кариерата си в Харисбърг

Наричат „Харисбърг Телеграф“ 
„Вестник за дома“. Той излиза всяка ве-
чер, с изключение на неделя, а в нача-
лото на 1914 г. претендира за тираж от 

22 210 (за сравнение - населението на 
града през 1910 г. е 64,186 души). Вест-
никът представя много социални ре-
портажи (озаглавени „Рецепции, пар-
тита, сватби, годишнини“), новини за 
изкуствата и културата, включително 
театрални и филмови, музикални, ре-
гионални църковни събития и рели-
гиозни статии и многобройни новини 
от Централна Пенсилвания, от обла-
стите, които са по-отдалечени. Война-
та и международните дипломатически 
новини също изпълват страниците на 
„Харисбърг Телеграф“.

Първият успешен ежедневен ко-
микс „Mutt and Je¢“ от Bud Fisher чес-
то се появява във вестника, редувай-
ки се с изяви на карикатуриста Walter 
C. Hoban.

Сградата на „Харисбърг Телеграф“ в столицата на Пенсилвания – около 1914 г. „Главата“ на „Харисбърг Телеграф“- 1914 г.
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Отиде си рок легендата 
Джон Лоутън

74-годишният легендарен изпъл-
нител на „July morning“ Джон 
Лоутън е починал на 29 юни. 

Тъжната новина беше съобщена на офици-
алния сайт на английската рок група Uriah 
Heep. „C дълбoкo cъжaлeниe cпoдeлямe 
трaгичнaтa нoвинa зa нeoчaквaния крaй 
нa Джoн. Прoтивнo нa cъoбщeниятa, нe e 
имaл зaбoлявaнe, кoeтo прaви нeгoвaтa cмърт нeрaзбирaeмa. ТЩe ни липcвa cил-
нo“, кaзвaт oт групaтa. Джон Лоутън е роден на 11 юли 1946 г. в Халифакс, Англия. 
От 2004 г. ежегодно изпълнява песента „July Morning“ на концертите в Каварна.

Папа Франциск ще остане 
още 7 дни в болница

84-годишният папа Франциск се 
чувства добре след операция-
та на дебелото черво. Очаква 

се обаче да прекара около 7 дни в болни-
цата, за да се възстанови, съобщи Ватика-
нът. „Франциск е в добро общо състояние, 
жизнен и диша самостоятелно“, заяви го-
ворителят Матео Бруни в изявление и до-
бави, че операцията „е продължила около 

3 часа“. Франциск бе опериран от дивертикулоза на дебелото черво - състояние, 
при което се формират торбовидни разширения в стената на дебелото черво и 
то се стеснява.

Брутално хомофобско 
убийство разтърси Испания
Протестиращи излязоха по улиците на 

най-големите градове на Испания, 
изразявайки гнева си от смъртта на 

24-годишен мъж, за когото се подозира, че 
е бил убит по хомофобски причини. 24-го-
дишният санитар е бил пребит близо до 
нощен клуб в ранните часове на съботния 
ден в град Ла Коруня, Северна Испания, от 
няколко нападатели. Един от тях е крещял 
обиди, които обикновено се използват срещу хомосексуалисти, съобщи местна 
телевизия. Нападнатият мъж по-късно е починал в болница.

9 арестувани в Хонконг 
заради бомбени атентати

Хонконгската полиция съобщи, че е 
арестувала деветима души, запо-
дозрени в терористична дейност, 

след като разкрила опит за направа на 
взривни устройства и за залагането им 
на различни места в града. Шестима от 
задържаните са гимназисти, уточни по-
лицията. Групата се опитвала да направи 

бомби от взривното вещество триацетон трипероксид в домашна лаборатория 
в общежитие. Според полицията задържаните планирали да заложат взривните 
устройство в съдилища, в жп тунели и на жп линии.

Във Франция ще ваксинират 
и хората по плажовете
Френските летовници ще имат дос-

тъп до ваксините срещу COVID, къ-
дето и да се намират в страната 

това лято, обяви правителството. Ходът, 
въведен в сряда, следва броя на ваксини-
раните и предупреждения за четвърта въл-
на на коронавирус, тъй като процентът на 
инфекциите с варианта Делта се увелича-
ва. Във Франция хората често отлагат вак-
синирането поради предишни правила, че втората доза трябва да се прилага на 
същото място като първата. Но сега мобилни единици за ваксиниране се разпо-
лагат на популярни туристически места

https://www.krilchev.com/
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МАЙК ЕКЕЛ*

П
реди близо 20 години пра-
вителството на Узбекис-
тан иззема от американски 
граждани контрола вър-
ху успешно предприятие 

за бутилиране на напитки. Разследване 
на „Радио Свободна Европа“ разкри, че 
компанията „Кока-Кола“ е била наясно, 
че това може и да не се случва съвсем 
законно и дори е съдействала на вла-
стите в Ташкент.

Това разкрива кореспонденция, до-
кументирана в имейли, бележки и дру-
ги материали, някои от които никога 
не са били оповестявани публично. Но-
вата информация би могла да повлияе 
на обявения от Узбекистан търг за про-
дажбата на контрола над предприятие-
то. Ташкент се надява това да бъде един 
от най-големите, най-доходоносните и 
най-известните инвестиционни търгове 
от години насам.

Предприятието за бутилиране на ко-
ка-кола, което се очаква да бъде оце-
нено на десетки, ако не и на стотици 
милиони долари, контролира почти по-
ловината от пазара на безалкохолни на-
питки в страната с население 34 мили-
она души.

Продажбата на държавния дял не 
само ще донесе пари в държавната хаз-
на, но и ще помогне на опитите на Уз-
бекистан да замени репутацията си на 
корумпирана страна с имиджа на пече-
ливш развиващ се пазар.

Разследването на „Радио Свободна Ев-
ропа“ открехва завесата за историята на 
компанията в Узбекистан, разкривайки 
подробности около борбата, продължа-
ваща вече две десетилетия.

„Кока-Кола“ и дъщерята 
на президента

В Узбекистан историята на „Кока-Ко-
ла“ започва само две години след разпа-
дането на Съветския съюз.

През 1993 г. изцяло притежавано-
то дъщерно дружество на компания-
та за бутилиране и продажба на безал-
кохолни напитки, The Coca-Cola Export 

Corporation, се съгласява да инвестира 
в съвместно предприятие заедно с още 
две фирми.

Една от тях е държавната узбекска 
асоциация на хранително-вкусовата 
промишленост Узпишепром, а другата е 

Роз Трейдинг - дружество, регистрирано 
в офшорната зона Кайманови острови.

Роз Трейдинг е собственост на фами-
лията Максуди – узбекско-американско 
семейство, което се премества в САЩ 
още през 70-те. Бащата, Абдул Максуди, 
е успешен и влиятелен бизнесмен.

Две години преди създаването на съв-
местното предприятие, един от синове-
те на Максуди, Мансур, се жени за Гул-
нара Каримова. Това е по-голямата от 
двете дъщери на Ислам Каримов - бив-
шият президент на Узбекистан, управля-
вал страната с железен юмрук от разпа-
дането на Съветския съюз през 1991 г. 
до смъртта си през 2016 г.

Първоначално дяловете в предприя-
тието са разделени поравно на три час-
ти. По-късно Роз Трейдинг увеличава 
дела си до 55%, а „Кока-Кола“ - до 43%. 
Така държавната узбекска фирма остава 

МАЙК ЕКЕЛ*

-

XКомпанията помага на властта в Ташкент да превземе бизнеса на американци

Без семейство М.: Една история 
за „Кока-Кола“ от Узбекистан

Мансур Максуди, вторият отляво

Сн.: rus.azattyq.org
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само с 2% собственост.
Предприятието, наречено CCBU 

(Coca-Cola Bottlers Uzbekistan), се оказва 
успешно. Към 2000 г. годишните продаж-
би на компанията надхвърлят 100 мили-
она долара и тя разполага с най-големия 
завод за бутилиране на напитки в Цен-
трална Азия.

През 2001 г. обаче отношенията меж-
ду Мансур Максуди и Каримова се вло-
шават. След поредица конфликти Ка-
римова бяга от САЩ заедно с двете им 
деца и се връща в Ташкент, столицата 
на Узбекистан. Няколко дни по-късно 
Максуди подава молба за развод в Ню 
Джърси, където живее семейството му, 
като твърди, че Каримова е отвлякла де-
цата им.

„Да не допуснем Пепси“
Агенцията за вътрешна сигурност на 

Узбекистан започва да преследва близ-
ки на бившия 
зет на прези-
дента. Сред тях 
са не само род-
нини на Максу-
ди в Ташкент, 
но и работни-
ци в главния 
завод за бу-
тилиране на 
кока-кола и 
служители в 
местния офис 
на семейната 
фирма. Работа-
та в четирите 
производстве-
ни площад-
ки на CCBU е 
спряна.

П о - к ъ с н о , 
през декември 2001 г., узбекските сили 
за сигурност задържат над 20 роднини 
на Максуди, живеещи в Ташкент и окол-
ностите му.

Тогава централата на компанията „Ко-
ка-Кола“ в Съединените щати вече взи-
ма страна в конфликта. Президентът за 
Евразия и Близкия изток Ахмет Бозер се 
застъпва за узбекските власти. Основна 
цел за него е компанията да се сближи 
с правителството на Узбекистан и да не 
допусне влизането на Пепси на пазара.

Той изпраща имейл до висши ръко-
водители в „Кока-Кола“, с който ги ин-
формира за нова структура на собстве-
ността „без семейство М (което замества 
Максуди - б.р.)"."Ще възстановим отно-
шенията си с правителството... Това е 
възможност за нас да установим добри 
връзки с тях“, пише в писмото. „Ключов 
приоритет за нас е да не допуснем Пеп-
си на пазара“, казва Бозер в имейла от 24 
декември 2001 г.

Узбекистанските съдилища издават 

поредица от решения, с които ликви-
дират акциите на Роз Трейдинг. Друже-
ството е обвинено в лошо управление, 
неправилно водене на счетоводство и 
несправедливо отношение към служи-
телите.

Така делът на семейство Максуди от 
55% преминава в ръцете на държавна-
та фирма, която вече държи 57 на сто от 
собствеността.

„С желание да угоди 
на г-жа Каримова“

През следващите години външни на-
блюдатели вече предполагат, че дъ-
щерята на тогавашния президент е за-
месена в закриването, а по-късно и в 
поглъщането на предприятието на „Ко-
ка-Кола“. Степента на нейното участие 
обаче става ясна едва години по-късно.

През 2003 г. узбекското правителство 
уведомява „Кока-Кола“, че държавни-

ят дял в CCBU ще 
бъде приватизи-
ран и предаден 
на друго съвмест-
но предприятие, 
наречено Музим-
пекс, дъщерно 
предприятие на 
компанията Зеро-
макс.

В съдебни до-
кументи от дела, 
водени от Максу-
ди години по-къс-
но, става ясно, че 
Каримова е съз-
дала дружество 
в Обединените 
арабски емир-
ства, което през 
2002 г. и 2003 г. е 

получило договори на стойност 1,75 ми-
лиона щатски долара за доставка на су-
ровини за CCBU.

Фирмата се казва Реви Холдингс. Чо-
векът, участвал основно в създаването 
на това дружество, е Фарход Иногам-
баев. През 2007 г. в писмено изявление 
към съдебно дело Иногамбаев казва, че 
е бил принуден от Каримова да състави 
фалшиви документи за данъчни измами 
и корупция срещу Максуди. Иногамбаев 
твърди, че дъщерята на президента е за-
плашвала роднините му.

Краят на Каримова
До 2007 г. напрежението между Мак-

суди, от една страна, и Каримова и уз-
бекското правителство, от друга, пре-
раства в окопна война. Четири години 
по-рано съдът в Ню Джърси присъжда 
на Мансур попечителство над двете им 
деца.

За Каримова е издадена международ-
на заповед за арест заради бягството й с 

децата в Узбекистан въпреки решението 
на съда. Това рязко ограничава възмож-
ността й да пътува в чужбина.

Междувременно узбекското прави-
телство отправя искане към световната 
полицейска организация Интерпол да 
арестува братята Максуди.

През 2008 г. Каримова и Максуди се 
споразумяват, в резултат на което ня-
колко роднини на Максуди са освобо-
дени от узбекския държавен арест в 
замяна на прекратяване на съдебното 
производство в САЩ.

От 2010 г. нататък узбекските власти 
вземат редица решения срещу Каримо-
ва. Правителството предприема мерки 
за закриване на Зеромакс, а компанията 
е принудена да обяви фалит.

Междувременно през 2012 г. се раз-
крива, че Каримова е получавала под-
купи от международни телекомуни-

кационни компании, които са искали 
достъп до узбекския пазар. На следва-
щата година са повдигнати обвинения 
срещу Каримова за кражба, подкуп и 
„членство в организирана престъпна 
група“, след което тя е задържана.

След известен период на домашен 
арест Каримова внезапно е изпратена 
в женски затвор в Ташкент, където се 
смята, че се намира и до днес. Точното 
й състояние не е известно, което показ-
ва непрозрачността на съдебната систе-
ма в Узбекистан. Дъщеря й се опитва да 
разгласи тежкото й положение, като каз-
ва, че тя има здравословни проблеми.

Наследникът на Каримова на прези-
дентския пост - Шавкат Мирзийоев, за-
почва поредица от реформи в опит да 
подобри влошения имидж на страната и 
да привлече чуждестранни инвестиции, 
за да модернизира икономиката.

През 2019 г. той подписва указ за про-
дажба на търг на дялове в десетки дър-
жавни предприятия и имоти. През юни 
2020 г. правителството съобщава, че ще 
продаде своя дял от 57,1% в CCBU на 
търг.

Според изявлението на правителство-
то предприятието е останало изключи-
телно доходоносно, като през 2020 г. е 
спечелило около 160 млн. долара (с 46% 
повече от предходната година).

През февруари 2021 г. вече са обявени 
финалистите, които се разглеждат от уз-
бекското правителство. Сред имената са 
турското подразделение на Coca-Cola, 
както и датският бирен гигант Carlsberg.

Все още не е известно кога ще бъде 
обявен победителят.

*Майк Екел е старши кореспондент на Радио 
Свободна Европа от Вашингтон.

Гулнара Каримова 

Сн.: 24 часа

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Б
ългарин от Филаделфия стар-
тира дарителска инициати-
ва, насочена към България, и 
само за две години успя с лич-
ни усилия да осигури 100 000 

лв. за децата с аутизъм в Родината.
Йото Йотов е един от най-добри-

те икономисти в света. Той е завършил 
образованието си в Стопанската акаде-
мия в Свищов през 2000 година и отто-
гава е преподавал в едни от най-големи-
те университети на света - от Мюнхен до 
Принстън и Бостън Колидж. Сега той е 
професор по икономика в Университета 
Дрексел във Филаделфия.

Българинът е част от световната кла-
сация на икономистите RePEc. В нея вли-
зат повече от 60 хиляди икономисти от 
целия свят, а проф. Йотов е в челната 
класация – на 1% от най-добрите иконо-
мисти на съвремието ни.

Проф. Йотов се развива в сферата на 
международната търговия и на търгов-
ската политика. Работи като консултант 
по редица международни проекти за 
престижни организации, сред които са 
Световната търговска организация и 
Световната банка, както и на национал-
ни правителства като тези на САЩ и Ка-
нада. Българинът е и част от екип, раз-
работил най-пълната и всеобхватната 
досега интернет база данни за иконо-
мически санкции („The Global Sanctions 
Database“).

През 2016 година

Йото Йотов се завръща
в България и организира провеждане 
на първия за Европа курс по Теория и 
приложение на гравитацията в между-

народната търговия в Свищов. В курса 
участват представителите на Народна-
та банка на Република Северна Маке-
дония, Централната банка на Русия, City 
University of New York, Universidad 
Nacional Educación a Distancia и др. По 
време на обучението, чрез използване-
то на уравнения, про-
фесорът доказва, че 
в икономиката тър-
говията между две 
страни може да се 
предскаже с от 60 до 
90% вероятност. Кое-
то по собствените му 
думи е много добра 
прогнозируемос т, 
пише „Монитор“.

Научната и ико-
номическата си дей-
ност проф. Йотов е 
подчинил не на иде-
ята за лично забо-
гатяване, а за една 
изключително благо-
родна социална кау-
за. Целта му е да ус-
пее да събере 50 хил. 
евро, които да дари 
за подпомагане на 
деца с аутизъм в Бъл-
гария. С тази цел той 
стартира инициати-
вата си „Gravity with 
Gravitas for Autism“. 
Професорът успява 
да постигне целта си 
само за две години, 
като събира необхо-
димата сума от хонорарите за четените 
от него лекции и участието в семинари 
във всички престижни международни 
организации, сред които Международ-
ният валутен фонд, Организацията за 
икономическо сътрудничество и разви-
тие, националните банки на Германия и 
на Испания, много световни правител-

ства като тези на Великобритания и Гер-
мания и др.

Българинът споделя, че идеята му за 
благородното дело му дошла, след като 
видял трудностите, които изпитва негов 
приятел с дете аутист.

На 1 юни 2021 г. проф. Йото Йотов и 
съпругата му Анелия, която също е въз-
питаник на Стопанската академия в Сви-
щов, правят дарение на Центъра за ра-
бота с деца аутисти в родния град на 
дарителя Плевен. Сумата ще бъде из-
ползвана, като бъде раздадена под фор-
мата на месечни стипендии на шест 
деца аутисти. „Обичам града и се надя-
вам тези пари да помогнат на децата. На-
дявам се да дам

пример и на собствените си 
синове

споделя проф. Йотов.
Въпреки огромната си научна и об-

ществена ангажираност, професорът 
икономист не забравя и свищовската 
Алма матер. Член е на местния Алум-
ни клуб МИЖ и участва редовно в ини-
циативите му. Член е и на Алумни клуб 
„Легендите“, в който участват различ-
ни поколения възпитаници на Свищов-
ската академия. Професорът участва 
и в спортните прояви на Академията, 
като организираният годишен футбо-
лен турнир. След огромния успех, на 
който се радва лекциите му в най-прес-
тижните световни колежи и универси-
тети, от есента на 2021 г. проф. Йото Йо-

тов ще преподава своя гравитационен 
курс и в Стопанска академия „Д. А. Це-
нов“ в крайдунавския град. Лекциите му 
са част от съвместен проект с препода-
вателите доц. Драгомир Илиев и доц. Га-
лин Стефанов и ще бъдат реализирани с 
подкрепата на Американската програма 
„Фулбрайт“.

Българин от Филаделфия дари 
100 000 лв. за деца в Родината
XПроф. Йото Йотов е консултант на престижни 

организации и национални правителства

Йото Йотов

Моментът на дарението.

Проф. Йотов като лектор в Свищов.

Сн.: в-к „Борба“
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Н
ай-известният български 
модел дефилира на поди-
ума на едно от най-големи-
те събития в света на модата 
в последните месеци. Бе-

лослава Хинова бе част от водния спек-
такъл на Dior, който преди две седмици 
се проведе в Гърция. Той бе един от мал-
кото, които можеха да бъдат наблюдава-
ни от гостите на живо, и своеобразно за-
връщане на модното шоу след месеците 
изолация заради пандемията.

Самата Белослава сподели кадри от 
ревюто и благодари на екипа, който се 

погрижи за красивата й визия, вдъхно-
вена от Древна Гърция.

Лайтмотивът на самата колекция бе 
„Свободата на Древна Гърция“. „Гърция 
е люлката на културата и творчеството 
във всичките форми. От митологията до 
Омировите произведения, архитекту-
рата, философията и безценните зана-
яти“, обясни темата 57-годишната Мария 
Грация Кюри, творческият ум, стоящ зад 
модния гигант Dior.

Белослава и останалите модели на 
Dior

дефилираха 
на стадиона „Панатена“

където древните гърци са се отдавали 
на спортни игри около 330 г. пр.н.е. Това 
е единственият стадион в света, напра-
вен изцяло от мрамор.

Това не бе първият път, в който краси-
вата българка дефилирала за голям чуж-
дестранен бранд. Сред марките, които 
са избирали Бела, са и „Chanel“, „Dolce 
and Gabbana“ и „Armani“.

Чаровната българка дебютира на све-
товната модна сцена преди три години. 

Тогава тя участва в модното шоу на „Ша-
нел“ във френската столица Париж.

Бела бе само на 16 години и бе един 
от моделите, лично избрани от везде-
същия Карл Лагерфелд. По това време 
българката подписа договор с една от 
най-големите модни агенции в света, 
представляваща супермодели като На-
таша Поли, Кармен Каас и Бианка Балти.

Белослава от малка присъства и 
участва на различни фотосесии благода-
рение на майка си, която е арт директор 
на едно от известните български модни 
издания – Биляна Савова. Преди години 
тя също е била модел. Заминава за пър-
вото ревю на Бела заедно с дъщеря си, 
като наблюдава шоуто от бекстейджа.

Самата Бел разказва за срещата си с 
покойния крал на модата Карл Лагер-
фелд. „Аз отидох на фитинга след кас-
тинга, облякоха ме и ме вкараха в стаята 
с Карл. Като го видях, малко се стреснах, 
защото не предполагах, че това може да 
се случи. Той ми бе един от любимите 
дизайнери. Той ми каза „Ок, мерси, Бел“. 
И аз не зная как се почувствах, все още 
не мога да го повярвам“.

На върха на модата: 
Българка в ревюто на Dior
XБел Хинова дефилира на сцената на едно от най-големите модни събития

https://www.desplaineseyecare.com
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Зак и приятелката му.

„Страхотна е идеята да раз-
казваш за успели българи 
зад граница - казва Кон-
стантин. - Хората напо-
следък имат нужда да се 

мотивират с истории на вдъхновяващи 
сънародници.“ Серийният предприемач 
и финансов анализатор Константин Кос-
тов, живял дълги години „в кожата“ на 
„Вълка от Уолстрийт“, е освежен от лек-
цията си на вдъхновяващата конферен-
ция „TEDxВитоша“, където е представил 
пред млади амбициозни българи своя-
та формула за успех. Животът му мина-
ва между Женева, София и Ню Йорк, но 
летенето не му тежи, защото прави това, 
което иска и което обича.

Роден е в Русе през 1975 г. Учи в ан-
глийската гимназия в града. От дете меч-
тае един ден да работи на Уолстрийт и 
помага на родителите си в техния биз-
нес. „Имах доста силен предприемаче-
ски дух, дори бях развил доста интерес-
на куфарна търговия“, казва през смях 
Константин.

През 1992 г. е един от 15-те млади бъл-
гари, спечелили конкурса да учат на 
разменни начала в САЩ, и

заминава за Декстър, 
щата Мейн

След оживения Русе попада в доста 
неурбанизиран район, преминава през 
културния шок. Завършва с две дипломи 
- от Декстър и от английската гимназия 
в Русе. Кандидатства в няколко универ-
ситета, като единият от тях е Уест Пойнт.

Постъпва в университета в Мейн с 
възможно най-високата стипендия. Там 
учи 4 години по две специалности - фи-

нанси и икономика. Стипендията му по-
крива само таксите за обучението и за 
да се издържа, работи на няколко мес-
та едновременно - компютърен кон-
султант, финансов директор на фитнес, 
счетоводител... Първата година е абсо-
лютна знаменитост, защото е първият 
студент от Източна Европа. Втората го-
дина пристигат много българи да след-
ват по различни магистърски програми 
и Константин заживява заедно с още 7 
момчета в една къща.

Докато работи като компютърен кон-
султант в университета, един ден в офи-
са

пристига самият 
Стивън Кинг

„Тогава излезе програмата Microsoft 
Word и по този повод се запознахме и 

сприятелихме - спомня си Константин. 
- По-късно жена му Табита Кинг ми пре-
подаваше в университета. Стивън е из-
ключително щедър, земен и мил човек. 
Вечно усмихнат, много приятен, никога 
няма да каже „не“ на някого. Раздаваше 
огромно количество пари като филан-
троп - на университета, на различни ор-
ганизации. Занимаваше се изключител-
но много с благотворителна дейност.“ 
Звучи изненадващо за автора на смразя-
ващи трилъри. „Самият Мейн кара човек 
да пише такива неща, там е не толкова 
ужасяващо, колкото мистериозно тихо“, 
смее се Константин.

Когато завършва, решава, че вече е 
време да „скочи“ в мечтата си от дете 
- Уолстрийт - и заминава за Ню Йорк. 
Първоначално става брокер - най-ви-
сокоплатената работа, но не му допада, 

че „човек по цял ден върти телефони и 
продава, без да вкарва много мисъл“. 
„Половин година бях в доста фрапираща 
ситуация, в един офис, с много крещене, 
много работа“, споделя Константин. Той 
избира по-престижната позиция - на фи-
нансов анализатор.

Пристига на Уолстрийт много добре 
подготвен от университета. Още пър-
вата година от следването се включва в 
инвестиционен тим, като студентите уп-
равляват фонда на Мейнския универси-
тет. По-късно заедно с приятели от Бри-
джфордския университет в Кънектикът 
стартират друг инвестиционен клуб. 
Така още преди да завърши, Констан-
тин има солидни познания за анализи 
на компании, на облигации, на всякакви 
видове активи, финансови инструменти. 
„Бях готов да „скоча“ на Уолстрийт, но за 
да си вземе човек лицензите, трябва да е 
спонсориран от фирма. Взех тежките из-
пити, после трябваше да остана да рабо-
тя за компанията известно време, кое-
то едва издържах“, споделя Константин 
пред „Труд“.

Тогава най-търсените и желани места 
за работа са в големите инвестиционни 
банки като „Джей Пи Морган“, „Голдман 
Сакс“, „Мерил Линч“. „Това беше Силици-
евата долина навремето и имаше стоти-
ци кандидати за място.

Интервютата 
бяха брутални

както и работата, 2-3 дни в седмицата на-
право се спеше в офиса“, споделя бълга-
ринът. Постъпва в най-големия задгра-
ничен офис на най-голямата швейцарска 
банка UBS.

След около 3 години в UBS работи за 
„Ройтерс аналитикс“. След това се пре-
мества в „CITI Group Asset Managent“ - 
компанията с най-големите фондове за 
управление тогава, над 750 милиарда. 
Като финансов анализатор управлява ог-
ромни средства в различни индустрии, 
от малки и средни компании до конгло-

Българинът от Уолстрийт, който 
се сприятели със Стивън Кинг

БОРЯНА АНТИМОВА

XКонстантин Костов създава платформа от типа Paypal, 
която преобръща модела на сватбените подаръци в САЩ

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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мерати. „Работата беше изключително 
отговорна, защото при едно лошо реше-
ние се губят милиарди“, споделя бълга-
ринът.

В CITI се работи на най-високо ниво. 
Анализаторите като него правят анализ 
постоянно и дават идеи, правят презен-
тации. Работят в екип с портфолио ме-
ниджъри. Това са хората с опит, които 
решават как да инвестират и какви сред-
ства от компанията да инвестират в иде-
ите на анализаторите.

„Работата е много интензивна. Напри-
мер компания дава в 6,40 сутринта няка-
къв материален отчет. Трябва веднага да 
станеш, бързаш към офиса, анализираш 
до 8 часа какво е станало, строят се фи-
нансови модели. Следва презентация в 
офиса... И преди да започне финансови-
ят ден на Уолстрийт, трябва да се вземе 
решение какво да се прави. Бяхме нещо 

като финансови детективи“, смее се Кон-
стантин. Признава, че тази позиция се 
оказва много важна в живота му, защото 
го учи светкавично да анализира

фирми, ситуации, 
индустрии

След финансов срив през 2003 г. съ-
пругата му Биляна Костова има блестя-
ща кариера като финансист и банкер, а 
„Сити банк“ се продава. Константин ста-
ва консултант на една голяма фирма и 
записва магистратура MBA по бизнес ад-
министрация в престижния Колумбий-
ски университет в Ню Йорк. Ражда се 
първият им син Деян, Биляна е на висока 
позиция и решават той да остане вкъщи 
при детето.

Тогава Константин решава „да се вър-
не обратно към предприемаческия си 
дух“, като работи от вкъщи. Създава 
компанията еRegistry.com, подобна на 
Paypal, която, много преди да се появят 
краудфъндинг платформите, преобръща 
модела на сватбените подаръци в Щати-
те. За да се поддържа огромната сватбе-
на индустрия от подаръци за милиарди, 
в САЩ се налага мнението, че да подаря-
ваш кеш на сватба или по друг повод е 

голям кич. Константин обаче знае, че на 
87% от младите семейства са им нужни 
пари, а не подаръци - за покупка на жи-
лище, за круиз, кола или нещо друго. А 
платформата, която създава, им позво-
лява да приемат пари вместо подаръци. 
Той им помага да напишат презентация - 
от какви средства се нуждаят и за какво. 
Разделят сумата на броя гости и се полу-
чава сумата, която всеки да дари. Така по 
най-елегантният начин Константин Кос-
тов

помага на младите 
двойки в САЩ

да си помогнат с кеш. От благородната 
му идея са доволни и получателите, и 
дарителите и българинът получава мно-
го овации и благодарствени писма.

Успоредно с това той 
стартира и втора, ту-
ристическа компания 
Vacaya Properties. Ре-
новира големи къщи и 
сгради в щата Ню Йорк, 
които превръща в мал-
ки хотелчета, строи 
къщи за гости. През 
2014 г. жена му получа-
ва оферта от „Пепси“ да 
се прехвърли в Швей-
цария. Тогава вече са 
се родили 3 от 4-те им 
момчета, строят къща, 

но решават да зарежат всичко и да се 
върнат в Европа, по-близо до родината 
и децата им да научат още чужди езици. 
Биляна продължава да работи за „Пеп-
си“, сега е финансов директор на една от 
най-големите автокомпании в Европа. 
А Константин не бездейства 
и създава „Vintezza Interiors“, 
която е част от „Vintissimо 
Corp“ - за винтидж и антични 
мебели. Започват да изкупуват 
италиански шато в Тоскана, 
които реновират, и затварят 
цикъла, като ги обзавеждат за 
гости с уникалните си мебели.

Днес компанията реставри-
ра старинни мебели, а също 
и произвежда sustainable 
furniture - устойчиви мебели 
от масивно дърво. Женева, къ-
дето живее семейството днес, се оказ-
ва истинска съкровищница на старин-
ни мебели, които след реновиране се 
харесват и в Щатите. Отварят магазини 
в Антверпен, Ню Йорк, планират магази-
ни в Италия и Лондон.

Серийният предприемач казва, че не 
започва бизнес, без да е преценил, че 
може да бъде мултимилионен. „Амери-
канците винаги се учат на „Go big or go 

home“ („Или прави нещо голямо, или из-
общо не се захващай“). Той инвестира и 
в криптовалута, защото си остава трей-
дър - човекът, който „последен натиска 
спусъка“ на борсата.

Биляна по 5 дни в седмицата е в Мюн-
хен, а Константин всеки месец е в Бъл-
гария и през месец в Щатите. Кръстили 
са децата си с интересни двойни имена: 
Деян Самуил, Кирил Преслав, Тройнан 
Крум и Магнус Константин. „По патрио-
тични причини“, добавя Констинтин.

Семейството отделя големи ресур-
си за шахматното образование на деца-
та си, така ги държат далече от айпади-
те и телефоните. Поддържат и собствен 
шахматен клуб, а заедно с шампиона по 
шахмат Веселин Топалов спонсорират 
клубове и деца състезатели. Тримата им 

големи синове се занимават с шахмат, а 
големият - Деян Костов - е европейски, 
швейцарски и български национален 
шампион.

След близо 25 години в Америка и 
Швейцария двамата се опитват все по-
активно да влизат в българския ико-
номически, политически и социален 
живот, като планират да се върнат да жи-
веят в България.

Уникалната платформа за сватбени подаръци се рекламира и на най-високата точка в Африка - връх Уруху 
в Килиманджаро, Танзания.

Константин в университета в Мейн с майка си 
Жозефина Михайлова.

Сватбата на Биляна и Константин.

По времето, когато работи на Уолстрийт.

Старинна къща от портфолиото на хотелската верига в Ню Йорк.
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За него се говореше или добро, или 
нищо. През 2013 г. той описа сам себе си 
като „успял млад мъж". Съпартийците му 
в ДПС твърдяха, че е обичан от електора-
та им.

Той е Делян Пеевски. На последните 
избори той не влезе в листите на парти-
ята, а заместник-председателят на Дви-
жението Йордан Цонев коментира, че 
решението за това не е партийно, а лич-
но. „Ние си го харесваме“, допълни тога-
ва Цонев.

Останалите партии в няколко състава 
на парламента пък избягваха да комен-
тират медийния магнат, бизнесмен и де-
путат.

В началото на коронакризата през ми-
налата година фирми, свързани с Делян 
Пеевски, бяха сред крупните дарители на 
различни болници, което доведе до въл-
на от показни благодарности. ДПС из-
ползваха това и описваха техния депутат 
като дарител, загрижен за добруването 
на нацията...

Изведнъж обаче всичко се промени. 
От Пеевски се дистанцираха последова-
телно: родната му майка, партията, коя-
то го издигаше за различни публични 
длъжности (от депутат до председател 
на ДАНС), а накрая и хората, подкрепяли 
предложенията му в парламента.

САЩ наложиха на 2 юни санкции на ха-
зартния бизнесмен Васил Божков, бив-
шия депутат и издател Делян Пеевски 
и близкия до него Илко Желязков, кой-
то беше зам.-председател на Бюрото за 
контрол на специалните разузнавателни 
средства.

Санкциите по американския закон 
„Магнитски“ предвиждат блокиране на 
активите на наказаните в американски 
банки и под контрола на американски 
лица. Мерките засягат възможността на 
санкционираните да развиват бизнес на 
западните пазари.

Впоследствие България започна из-
готвянето на списък на лицата, които са 
свързани със санкционираните… Сред 
тях съвсем очаквано се оказа и майката 
на Делян Пеевски – Ирена Кръстева.

С това дойде и първата изненада. Ока-
за се, че Кръстева е възразила срещу 
включването си в списъка на свързани 
лица по закона „Магнитски“. По думите 
на финансовия министър Асен Василев, 
в писмо до институцията тя твърди, че 
„няма нищо общо с г-н Пеевски“.

Две седмици по-късно и ДПС, които 
доскоро „си харесваха“ Пеевски, също се 
дистанцираха от него. Лидерът на парти-
ята Мустафа Карадайъ коментира от Ха-

сково, че бившият депутат е бил от граж-
данската квота, а не партиен член. „Г-н 
Пеевски никога не е бил част от ДПС и 
никога не е участвал във взимането на 
политическите решения в ДПС, защото 
ДПС функционира съгласно решенията 
на своите колективни органи“, каза Кара-
дайъ.

Но само месец преди Карадайъ да дис-
танцира партията си от Пеевски, бившият 
премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов 
призна на пресконференция, че се е сре-
щал с Пеевски – както в Министерския 
съвет, така и в жилището му в държавна-
та резиденция „Бояна“.

По думите на Борисов той се е виждал 
с депутата от ДПС в качеството му на на-
роден представител, за да договарят фи-
нансиране за райони, чиито кметове са 
избрани от Движението.

На този фон ГЕРБ също поеха публичен 
курс за разграничаване от доскорошния 
депутат. В началото на юни бившата ше-
фка на парламентарната група на ГЕРБ 
в 45-ия парламент Десислава Атанасова 
каза пред bTV, че партията й няма нищо 
общо с Делян Пеевски.

„Ние никога не сме били зашити с Де-
лян Пеевски, за да се отшиваме. Този чо-
век през всичките тези години е изди-
ган за народен представител от ДПС и е 
предлаган от ДПС за различни постове“, 
каза тя.

Че Пеевски е предлаган от ДПС за раз-
лични постове, е несъмнено. Публични-
те доказателства обаче сочат, че ГЕРБ са 
подкрепяли всички законодателни ини-
циативи на ексдепутата в Народното съ-
брание.

В сътрудничество между ГЕРБ и ДПС 
драстично се намали финансирането на 
партиите от държавата, но наред с това 
беше отворена вратата и за безлимит-
ното им финансиране от бизнеса. Впо-
следствие държавната субсидия беше 
увеличена, но възможността за бизнес 
финансиране на партиите остана в зако-
на. Текстът беше предложен от депутата 
Делян Пеевски...

През 2018 г. пък с гласовете на ГЕРБ 
мина и друго знаково предложение на 
Делян Пеевски – в закона за банковата 
несъстоятелност. Промените, известни 
като „Закона КТБ“, най-общо предвиждат 
обезсилване със задна дата на цесиите и 
прихващанията, направени по време на 
квестурата на КТБ, чрез които банката 
загуби около 850 млн. лв. Законът беше 
върнат от президента Румен Радев, но 
мнозинството в парламента преодоля 
ветото.

Засега разлика в тона към Делян Пеев-
ски няма само от страна на държавното 
обвинение. В годините назад прокурату-
рата не видя нещо общо между бившия 
народен представител от ДПС и фалита 
на КТБ...

Към настоящия момент Върховна-
та касационна прокуратура (ВКП) пък е 
поискала от Държавния департамент на 
САЩ повече информация за санкциите, 
наложени по закона „Магнитски“. Иска-
нето е изпратено през правосъдното ми-
нистерство и министерството на външ-
ните работи и цели да установи какви са 
причините, заради които Вашингтон об-
винява Пеевски в корупция.

ПОЛИНА 
ПАУНОВА

И родната му майка, 
и партията му

 блог

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

„Македонското общество не 
може да погледне истината в 
очите. Това, което го обединява, е 
омразата, защото то е бедно като 
държава и индивида.“

Известният в Северна Македония 
учен проф. Георги Трендафилов. 

Той е бил депутат, говорител на 
Министерския съвет и ръководител 

на Делегацията на ОССЕ

„Ще се ваксинирам само с пистолет, 
насочен към главата ми.“

Известният с позициите си срещу 
ваксините срещу коронавирус доц. 

Атанас Маргъров отново разви тезата 
си от тв ефира

„Над половин милиард километра 
магистрала само за 10 години. Кой е 
направил повече – БСП? Слави Трифонов?“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изброява 
направеното от неговото правителство и 

предизвика коментари, че магистралите му са 
повече от разстоянието до Марс

„Дамата с розата Корнелия Нинова се 
качи на онзи черен кон от една друга 
предизборна кампания и със страшна 
сила пое към залеза на политическата си 
кариера.“

Кандидатът за депутат от „Има такъв 
народ“ Филип Станев в коментар за лидера 

на БСП

„Акциите на „Левски“ 
винаги са били и ще 
бъдат на стадион „Георги 
Аспарухов". Който изяви 
желание и иска да тегли 
тази каруца, да заповяда, 
няма никакъв проблем.“

Собственикът на „Левски“ 
Наско Сираков след края 

на разговорите с Джоузеф 
Диксън за евентуалната 

смяна на собствеността

https://www.emerald-apartments.net
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 в цифри

€85 000 

112

20 000 

$150 000 
даде неизвестен лю-
бител на изкуството 
за картина, припис-
вана на Пикасо. Тя бе 
продадена на търг в 
интернет, след като ви-
сяла 50 години в килер 
на къща в щата Мейн. 
Картината „Трирог“ с 
размери 40x40 см е на-
рисувана през 1919 г. 
Смята се, че тя е етюд 
за сценична завеса за 
балет със същото име в 
Лондон.

години и 326 дни е възрас-
тта на най-стария мъж на 

планетата според книгата 
за рекордите Гинес. Емилио 

Флорес Маркес е получил 
сертификат за постижението. 

Той е роден на 8 август 1908 
г. в Каролина, Пуерто Рико. 

Предишния рекорд държеше 
румънецът Думитру Команес-
ку, който беше на 111 години 

и 219 дни, но почина месец 
след като беше официално 

обявен за рекордьор.

бакшиш за сметка от 
37.93 долара остави кли-
ент на бар в щата Ню 
Хемпшър. Посетителят 
на заведение в градчето 
Лондондери си поръчал 
два хотдога, няколко кок-
тейла и пържена туршия, след което поис-
кал сметката. Барманката Мишел Маккъдън 
била изумена от бакшиша, след като клиентът 
платил с кредитна карта. След като уредил 
сметката, той повторил: „Не харчете всичко 
наведнъж“.

в касичка-слон откри на улицата жител 
на френския град Мериняк близо до 
Бордо. Това се е случило в края на юни и 
оттогава полицията издирва собственика 
на парите. Мъж твърди, че сумата явно е 
принадлежала на родителите му, защото 
е оставил някои вещи на улицата, включи-
телно и слона, но няма никакви доказател-
ства за това.

тейла и пържена туршия, след което поис-

$16 000

http://www.prospectlicensing.com/
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C
OVID-19 не просто ограничи 
живота на милиони хора, но 
повлия и на здравето и фи-
зическата им форма. Докато 
някои все още успяват да му 

се изплъзнат, други се борят активно с 

него, а трети са във възстановителната 
фаза, която не е никак за подценяване.

Коронавирусът оставя траен отпеча-
тък върху здравето – по един или друг 
начин. Ново проучване показва, че дори 
онези, които са надвили инфекцията и 
официално се смятат за здрави, невина-
ги са добре. Те страдат от болки в муску-
лите, умора и психически смущения като 
страхове и депресии - това са най-често 
срещаните дълготрайни последствия от 
заразата, пишат учените в авторитетно-
то медицинско списание „Lancet“.

Понякога възстановяването на сила-
та след вируса се случва много бавно, 
но трябва да бъдете търпеливи и посто-
янни. Ето и какво трябва да направите, 
ако сте преминали коронавирус, за да 
си върнете силите и тонуса.

Физическата активност 
е задължителна

Докато COVID-19 причинява умора, 
вследствие на която се залежавате, той 
може да предизвика и уско-
ри естествената загуба на 
мускулна сила и тонус. Ос-
вен това причинява проме-
ни в метаболизма, здравето 
на имунната система и функ-
цията на вътрешните органи. 
Следователно физическа-
та активност се превръща в 
един от най-важните аспе-
кти в процеса на възстано-
вяване.

Не се напрягайте, а се оп-
итайте да се движите, докол-
кото можете, тъй като това ще помогне 
на тялото ви да се върне към нормална-
та си форма. Може да пробвате с малко 
стречинг в началото и разходки, преди 
да преминете към по-интензивни уп-
ражнения.

Ако искате по-бързо да върнете реле-
фа на мускулите си, можете да правите 
упражнения с ластици, които са извън 

групата на кардиото, но доста добре на-
прягат определени мускулни групи.

Фокусирайте се върху краката и седа-
лището, тъй като това са мускулните гру-
пи, които губят най-много от формата си 
по време на болестта.

Добавете протеини 
към диетата си

Докато коронавирусът води до загуба 
на апетит, много жизненоважни храни-
телни вещества се губят в процеса. Про-
теините са от решаващо значение за из-
граждането на силни и здрави мускули. 
Те помагат за връщане на енергията в 
тялото ви, а също така за производство-
то на антитела и клетки на имунната сис-
тема. Хапването на протеини не само ще 
възстанови тонуса тялото ви, но и ще ви 
даде силата да изпълнявате ежедневни-
те си функции.

Храни, богати на протеини, които мо-
жете да включите в ежедневната си дие-
та, са ядки и семена, включително ядко-
во масло, фъстъци, шам фъстък, орехи, 
бобови растения като леща или грах, си-
рене, мляко, кисело мляко, яйца, пилеш-
ко месо и риба.

Не забравяйте 
и витамините

Различните витамини и минерали иг-
раят важна роля за генерирането на 
мускулна сила. Освен това са ключови за 
имунната система. Според много здрав-
ни експерти приемането на витамини не 
трябва да спира с излекуване от виру-
са, а да продължи и след това. Консулти-
райте се непременно с лекаря си с кои 
витамини да продължите да приемате 
по-продължително време.

Народната медицина също може да 
помогне във възстановяването след 
заболяването. Както е известно, екс-

трактът от глог, например, предпазва 
сърдечносъдовата система, имуности-
мулиращо действие имат екстрактите 
от джинджифил, а екстракт от листата на 
хининово дърво и сладкият пелин имат 
противовъзпалителен и имуномодули-
ращ ефект и действат срещу прониква-
нето на външни за организма патогени 
във вътрешността на клетката.

Протеините са от решаващо значение за 
изграждането на силни и здрави мускули

След COVID-19:  
Как да възстановим 
здравето си

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

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

на лято 2021
Ярки цветове и много настроение 
носят новите колекции за плажа

Дочакахме ги – дългите горе-
щи летни дни, най-желаното 
облекло за които са банските. 
За много от нас те са симво-
лът на всичко, което искаме – 

слънце, пясък и море, свобода и лекота.
Лятото обикновено по правило връ-

ща ярките цветове в стила ни, особено 
на плажа, където искаме да изпъкнем. 
Пролетно-лятната колекция бански 
костюми на Palmers може да ви даде 
идеи за тенденциите край морето това 
лято. В нея ще откриете изобилие от 

жизнерадостни цветови комбинации 
и десени, носещи безкрайно много на-
строение, пише EVA.

В смелите цветове идват, от една 
страна, с огрени от слънцето принтове 
на хавайски цветя, многоцветни райе-
та и пейсли мотиви, а от друга - вдъхно-
вени от океана нюанси, в богата тонал-
ност на синьото и зеленото.

Аксесоарите от обемни чанти и сла-
мени шапки за слънцето завършват 
перфектно плажната визия. А и нека си 
признаем – те са задължителна част от 

летния ден, в който

трябва да се пазим 
от слънцето

както и да носим всичките си необхо-
дими плажни продукти.

Комфортът никога не трябва да бъде 
от второстепенно значение, затова 
Palmers залагат на иновативни, бър-
зосъхнещи материи, които изпъкват в 
наситени тонове - като малина, папая, 
тюркоазено и др. А класическата чер-
но-бяла гама, както винаги, носи доза 

сексапил. В колекцията има огромно 
разнообразие от модели, подходящи 
за всеки тип тяло. Най-важното в един 
бански костюм е да се чувствате увере-
ни и красиви. Модерните горни части 
са с чашки до размер „Е“, докато долни-
те части този сезон отразяват новата 
ретро тенденция с висока талия или 
бикини с бразилско изрязване, които 
подчертават женските извивки. Също 
така банските в класически стил оста-
ват абсолютно задължителни за лято 
2021.

Сн.: EVA/PALMERS SS 2021 Beachwear collection

http://www.bulstate.com/
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52
-годишният Джеймс за 
няколко месеца е най-
щастливият мъж на 
света, но само за един 
ден, сватбеният му, той 

загубва всичко – любовта и парите си. И 
за да е нещастието му пълно, той се съ-
бужда в украинска болница, където раз-
бира, че е станал жертва на отравяне.

Само няколко часа по-рано британе-
цът е убеден, че започва нов живот. Той е 
готов да се втурне в него заради бъдеща-
та си съпруга, украинката Ирина, която в 
най-щастливия им ден го чака в луксозен 
ресторант на брега на Черно море.

Джеймс работи за благотворителна ор-
ганизация. Ирина е с 20 години по-млада 
от него, изглежда зашеметяващо с руса-
та си коса и е безкрайно влюбена в него. 
Месецът е юли, годината е 2017-а. Съвсем 
скоро двамата цитират брачните си обети.

Какво се обърква толкова, че скоро бри-
танецът се превръща в мъж, загубил всич-
ките си спестявания и достойнството си, 
на когото украинската правосъдна систе-
ма се изсмива в лицето?

Унижението е толкова голямо, че той не 
споделя на никого във Великобритания 
какво се е случило, а ВВС стига до дъно-
то на тази история чрез разговори с някои 
от замесените, проследяване на банкови 
сметки и преглед на личната комуникация 
на част от участниците в тази шарада.

Един от тези замесени, с които медията 
говори, е частен детектив, обсебен от иде-
ята за Шерлок Холмс. Роберт Папинян е 
бивш полицай, който използва и незакон-
ни методи, за да разплете историята.

Украйна е сред най-бедните европей-
ски държави и средната работна заплаха е 
едва 350 долара месечно, затова и

„индустрията на срещи“
процъфтява, разказва и webcafe. На 
практика това е „лов за съпруги“, при кой-
то заможни европейци си търсят млади 
съпруги в източноевропейската страна.

Но Джеймс не е сред господата, дошли в 
Одеса в търсене на любовта.

През 2015 г. негов приятел го моли да 

подпомогне нов проект, който ще съдейст-
ва на децата бежанци от конфликтните 
зони на Украйна. Джеймс дели времето си 
между Украйна и Острова, но тежък зимен 
сняг го принуждава да остане за по-дълго 
в Одеса.

Тогава среща Ирина - 32-годишна, роде-
на и израснала в окупирания и размирен 
Донецк. Тя има два развода зад гърба си и 
дава да се разбере, че войната не е един-
ственото събитие, което може да нанесе 
психологически травми на човек.

Запознава ги преводачката от проекта 
Юлия. Въпреки разликата от почти 20 го-
дини двамата си пасват веднага и прекар-
ват следващите нощи в Одеса заедно, на-
слаждавайки се на нощния живот в града.

Но двойката почти не остава насаме 
- Джеймс не говори украински, а Ирина 
почти не знае английски. И както често се 
случва в „индустрията за срещи“, прево-
дачката Юлия взима своя дял от 150 дола-
ра на ден. Скоро двамата говорят за сват-
ба. Но преводачката обяснява, че Ирина 
е твърдо против секса преди брака, а 
Джеймс не се замисля и го приема като 
символ на много висок морал. Той осъзна-
ва колко е влюбен в украинката и е твър-
до решен да й помогне да започне нов жи-
вот. Плаща за скъпи курсове по английски, 
но осъзнава, че заради бюрократически 
спънки Ирина трудно ще се премести във 

Великобритания в близките години.
Затова той решава да се премести в Ук-

райна, напуска работата си и продава къ-
щата си. Приятелите му на Острова смятат, 
че Джеймс действа твърде прибързано, 
но той вече се подготвя да купи нов дом, в 
който да живее с Ирина.

И проблемите започват
Джеймс бива убеден да преведе па-

рите за новото жилище не директно на 
Ирина, а на нейна приятелка и организа-
торка на сватби - Кристина. Така в сметка-
та на последната се оказват над 200 хил. 
долара. После Ирина заявява на своя го-
деник, че банката ще „освободи парите“ 
само ако той е законен съпруг на Кристи-
на. И дори го заплашва, че ще го напусне, 
ако парите не бъдат изтеглени от банката 
и апартаментът не бъде закупен възмож-
но най-скоро. Ирина дори се оплаква, че 
ако нямат собствен общ дом, тя ще изглеж-
да като проститутка в очите на семейство-
то си.

В крайна сметка през юли 2017 г. Джеймс 
се жени за Кристина, при това с подкрепа-
та на собствената си годеница. Сумата от 
200 хил. долара е изтеглена, апартаментът 
е закупен, но името на британеца не фи-
гурира никъде като собственик на имота. 
Собственици са Кристина и Ирина, освен 
това мястото струва едва 60 хил. долара.

Всичко около сватбата също е заплате-
но от Джеймс - сума, която възлиза на 22 
хил. долара, въпреки че Украйна е една от 
най-евтините държави в Европа.

Тук британецът осъзнава, че е бил из-
мамен. Цените на кетъринга са надути, на 
гостите е платено, за да присъстват, майка-
та на Ирина се оказва, че всъщност е май-
ка на преводачката Юлия. Нещо повече, 
Ирина вече е омъжена.

Украинките най-вероятно са били наяс-
но, че измамата им е на път да бъде раз-
крита, и предприемат драстични мерки. 
Джеймс е категоричен, че е бил отровен от 
питието си в нощта, в която трябва за пър-
ви път да бъде интимен със съпругата си.

Тя, на свой ред, отказва да го придружи 
в болницата с аргумента, че се е напил и я 
е изложил пред роднините й. Освен това 
Ирина няма право да придружи Джеймс, 
защото той по документи е мъж на Кристи-
на. След като британецът плаща и 12 хил. 
долара болнични разходи, цялата тази лу-
дост вече е зад гърба му.

По негови изчисления измамата е на 
стойност 250 хил. долара, а психологиче-
ските щети дори не могат да бъдат оцене-
ни.

И въпреки че според детектива Папи-
нян, който помага на Джеймс да стигне до 
дъното на цялата схема, подобни измами 
са нещо обичайно в Украйна, жертвата

трудно може да получи 
справедливост

Когато британецът дава показания в по-
лицията в Одеса, полицаите му се смеят в 
лицето.

Той е привикан четири пъти на разпит, 
докато Ирина и Кристина са освободени 
след едва няколко разменени думи с по-
лицаите. Сега единствената му надежда е 
да успее да придобие права над апарта-
мента, а след края на пандемията цената 
на имота скочи до 200 хил. долара.

Папинян обаче не възлага големи на-
дежди на подобен развой.

„Веднъж станал жертва на подобен но-
мер, човек много трудно си връща изгубе-
ното“, категоричен е детективът.

XБританецът остана унижен и разорен, след като попадна в клопка в Одеса

Номерът на украинката: Как Ирина 
отмъкна $250 000 на Джеймс

Сн.: bbc

http://northshorecaregivers.com
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Докато чете сценарии и репе-
тира роли, един от актьори-
те в Холивуд работи още по-
усърдно зад кулисите. Така 
той развива бизнес от измами 

за стотици милиони, но скоро схемата 
му беше разкрита, а той арестуван. На 6 
април агенти на ФБР го задържаха в Лос 
Анджелис и го обвиниха в организира-
нето на схема на Понци, с която инвести-
тори са станали жертва на измама в раз-
мер на 227 милиона долара.

Сигурно вече се чудите кой е актьор-
ът и надушвате още по-голям скандал? 
Не, не се напрягайте излишно, едва ли 
сте го запомнили, ако сте го гледали. 
Закари Хорувиц има само малки роли. 
34-годишният актьор е в бизнеса от де-
сетилетие, но е участвал най-вече в не-
забележими продукции, на места - под 
псевдонима Зак Айвъри.

Ако обвиненията срещу него са верни 
обаче, той със сигурност ще остане в ис-
торията на Холивуд, макар и не с играта 
си. Според прокуратурата Хоруиц чрез 
фирмата си за киноразпространение 
1inMM Capital е измамил редица инвес-
титори да му дадат големи суми пари, 
като ги е

подлъгвал с 
несъществуващи сделки

с Net¤ix, HBO и други стрийминг плат-
форми.

Измамата е започнала някъде през 
2015 г. Актьорът е пращал на потенци-
алните инвеститори бутилка скъпо уис-
ки заедно с годишния отчет на компа-
нията си, в който се акцентирало върху 
„библиотека“ от 52 филма. В документа 
се твърдяло, че 1inMM Capital разпрос-
транява тези филми в Африка, Австра-
лия, Нова Зеландия и Южна Америка.

Сред заглавията в списъка били хоръ-
рът „Господарите на Салем“ от 2012 г. и 
екшън класиката „Кикбоксьор“ с Жан-
Клод ван Дам от 1989 г.

По думите на агента на ФБР Джон Ве-
растро като част от схемата Хоруиц е лъ-
гал пред инвеститорите, че компания-
та му има „стратегически партньорства“ 
с HBO, Net¤ix и други платформи за ли-
ценз на разпространение на правата за 

филми в чужбина.
Всяка схема на Понци - позната и като 

пирамида - работи на един и същ прин-
цип. Измамникът иска пари от инвести-
торите, след това им изплаща печалба с 
парите, които е взел от нови инвестито-
ри, и това продължава, докато има свеж 
приток на хора, които да се подведат и 
да участват. В случая според разследва-
щите Хоруиц е обещавал печалба на ин-
веститорите до 40% в рамките на една 
година.

Но реалността се оказва друга. От ФБР 
посочват, че Хоруиц не е имал подобни 
сделки за лицензиране. Много от събра-
ните пари всъщност е пренасочил към 
личния си джоб.

Така през 2018 г. актьорът си купил 
къща в Бевърлиууд, която днес е оце-
нена на 6,5 милиона долара. Къщата е 
с шест спални, басейн, винарска изба и 
собствен фитнес.

Разследването е показало, че от де-
кември 2019 г. досега компанията на Хо-
руиц не е изплатила общо 160 дължими 
суми на инвеститорите си. Чикагската 

компания JJMT 
Capital има да 
взима най-мно-
го - 160 милиона 
плюс около 59 ми-
лиона в предпо-
лагаеми печалби от 
инвестицията.

Според ФБР Закари Хо-
руиц като цяло дължи на ин-
веститорите си 227 милиона долара 
без обещаните печалби.

Компанията на актьора е основана 
през 2013 г. Според ФБР две години по-
късно вече обещава „солидна възвра-
щаемост и безопасни инвестиции“ на 
жертвите си, като всяка инвестиция е 
свързана

с правата над 
конкретен филм

Така в един случай гореспоменатата 
JJMT дава на компанията на Хоруиц 742 
хиляди долара, с които да плати за пра-
вата за разпространение на филма Bitter 
Harvest. Обещаната сума, която той обе-

щава да върне в рамките на шест месе-
ца, е в размер над 999 хиляди долара, 
т.е. предполагаемата печалба е 35%.

Актьорът праща на JJMT споразу-
мение, според което неговата 1inMM 
Capital е сключила договор с HBO за раз-
пространение на филма в Африка и Ла-
тинска Америка за период от 3 години.

Но подписът, който уж принадлежи на 
„президента по операции“ от страна на 
HBO, всъщност е фалшив, казват специ-
алните агенти.

Когато все пак идва време за плаща-
не, Хоруиц започва да праща фалшиви 
имейли - уж пратени от служители на 
HBO - за да забави плащанията. Същото 
е правил с фалшиви писма от Net¤ix, по-
сочват разследващите.

Всъщност актьорът никога не е имал 
подобни работни взаимоотношения с 
която и да е от стрийминг платформите.

Хорувиц беше арестуван по обви-
нение във финансова измама на 6 ап-

рил, като агентите 
на ФБР са го отве-
ли от дома му в Бе-
върлиууд. Къщата е 
била претърсена за 

доказателства, като 
агентите са имали 

разрешение от съда да 
проверят всеки телефон 

или таблет, изискващ скани-
ране на лицето или пръстов от-

печатък на задържания.
Актьорът вече беше изправен пред 

съда, макар и чрез видеовръзка, от фе-
дерален затвор в Лос Анджелис, съоб-
щи „Лос Анджелис Таймс“, цитиран от 
webcafe. От прокуратурата поискаха той 
да остане зад решетките до началото 
на делото срещу него с аргумента, че е 
много възможно той да има скрити пари 
и да се опита да се покрие, ако бъде пус-
нат на свобода.

И макар съдията по делото да се съ-
гласи с обвинението, че „много пари“ 
липсват, тя в крайна сметка позволи Хо-
руиц да бъде пуснат под гаранция от 1 
милион долара.

Измами за $230 млн.: Пирамидата 
на един холивудски актьор

XЗаради престъпната схема зад кулисите ФБР задържа артиста

Закари Хоруиц (на снимката в кадър от филма Тrespassers). 

Сн.: Youtube

XБританецът остана унижен и разорен, след като попадна в клопка в Одеса

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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CLASS A CDL DRIVER!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Търся шо-
фьор за камион Волво с награждение 
твърда заплата всяка седмица. Over the 
road. за повече 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
TARSQ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Търся жена за 
чистене на къщи на непълно работно вре-
ме. 7085431054 №18748
DRIVER OWNERS , 
Цена US$ , Зипкод , Търсят се Driver 
owners. 10% за диспач - Първата седмица 
е без %. Шофьорите ни получават всич-
ки rate con� rmations с цените, избират на 
къде да карат. Предлагаме ELD, Fuel cards 
и 24/7 диспач - 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 %. Спи-
циализираме в къси курсове с прибиране 
уикенда вкъщи. Изпращаме на шофьорите 
всички rate con� rmations. Предлагаме ELD, 
Fuel cards и 24/7 диспач. Свържете се с нас. 
6083508271 №18737

Chicago + suburbs

СНАБДИТЕЛ ,ДОСТАВЧИК, 
Цена US$, Зипкод 60193, Снабдител ,дос-
тавчик на части 7737420404 №18787

ШОФЬОР CLASS C (OTR), 
Цена US$1,200.00, Зипкод 60191, Търся шо-
фьор с опит за бокс трък до 26000lbs (class 
c). Заплащане 35% от оборота. Телефона 
630 930 1955 №18790

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 информа-
ция 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 же-
лателна. Събота и неделя пълен ден, през 
седмицата два-три дни вечер по 4 часа. 
Може да е студентка. Може да бъде “Live-
in” Тел 312-804-1614 №18774

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

FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair 
& Maintenance is looking to hire front desk 
associate at full time. For more information 
please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи момиче за 
работа като офис асистент и касиер. Опит 
не се изисква. За повече информация, 
моля позвънете на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED 
TEAM DRIVERS FOR LOAD from IL-
CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady 
lines more info tel 847 254 2504 №18767
DELIVERY DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 15, Търсим шофьор за 
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

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

ПОМОЩНИК, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, предлагам 
постоянна работа за помощник с възмож-
ност за реализация в сверата на строител-
ството-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 ТЪРСЕ-
ТЕ ТОМ 9179636661 №18778

OWNERS & DRIVERS, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за CDL шофьо-
ри и собственици на камиони! *Midwest 
Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Предимно 
леки товари!*Direct Deposit!* Намаления за 
гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 №18779
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ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механици 
на камиони и трейлъри. Опит не е задъл-
жителен, но е препоръчителен. За повече 
информация, моля звъннете на 773-656-
8076. 17736568076 №18740
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи момиче за 
работа като офис асистент и касиер. Опит 
не е задължителен. За повече информация, 
моля звъннете на 773-656-8076 №18741
ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProhelper 
Предлага почасова работа за почиства-
не на домове и офиси. Много добро за-
плащане. Изисква се опит и личен транс-
порт 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. Дру-
ги езици са от голям плюс. Моля обадете се 
на 847 668 0373 №18705
TRUCK DIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Малка бъл-
гарска компания търси да назначи OTR 
шофьори с минимум 6 месеца опит. Оп-
ция вкъщи през уикенда. Заплащането е на 
миля, на процент от total gross или по до-
говаряне от $1600 до $2200 в зависимост 
от Hazmat-Tanker Endorsement. Камиони-
те са Volvo 2016 , автоматик. +17088908676 
№18707
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60194, Търся шо-
фьори 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 почист-
ване 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 
работа за шофьор CDL class A. Elk Grove 
Village до Rockford. От понеделник до пе-
тък. Всяка вечер в къщи. $1300 - $1600 на 
седмица. За повече информация телефон 
773-941-2232. №18651
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьор $275 per day or 30% load 
rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За 
повече информация се обадете на 708-831-
8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди 
курс от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 
2500 мили на седмица, за сингъл драйвър 
с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро запла-
щане. 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

COAST TO COAST
ELECTRCIAN, 
Цена US$0.00, Зипкод 97497, Malka 
kompaniq tarsi elektrichar i vodoprovodchik 
za rabota izvan shtata Illinios.Rabotata e za 
ne poveche okoli edin mesets. 7737470875 
№18788
HANDY MAN, 
Цена US$0.00, Зипкод 97497, Tarsq chovek za 
pomoshnik,HANDY MAN izvan shtata Illinois.
Dobro zaplashtane 7737470875 №18789
CDL DRIVERS WANTED, 
Цена US$ 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 инфор-
мация 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

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

ФЛОРИДА
ДИСПЕЧЕР +8 YEARS, 
Цена US$0.00, Зипкод 33480, Dry, Reefer , 
Flat, Step , HZ +8 YEARS EXP. от България 
call/text/email 5618770865 №18791

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 ОТОПЛЕ-
НИЕ, ВОДА, ТОК, ИНТЕРНЕТ И КАБЕЛНА ТЕ-
ЛЕВИЗИЯ. 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, об-
новена кухня, walk in closet in the master 
bedroom, с едно парко място. Апартамен-
та 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, кух-
ня с трапезария, баня с тоалетна и прос-
торна тераса. 7733223640 №18746
ТАВАН ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под 
наем таван от къща. 7733223640 №18747
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60025, Стая под 
наем - Glenview-500 $, всичко вкочючено 
8476300290 №18749
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 550, Давам обзаведе-
на стая под наем /за жена/ в апартамент в 
Arlington Heights,IL.Месечен наем $550.Те-
лефон за връзка: 630-352-1943 №18729

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Предлагаме ти он-
лайн психологична подкрепа, за твоите 
тежки моменти от живота. Първата онлайн 
сесия 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 ва-
шите домашни филми като ги презапишете 
на DVD преди касетите да станат неизполз-
ваеми. Презапис от VHS, MiniDV видео ка-
сети 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 пре-
ди на станат 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

АТЛАНТА
ПСИХОЛОГ, 
Цена US$0.00, Зипкод , ОНЛАЙН КОНСУЛ-
ТАЦИЯ С ПСИХОТЕРАПЕВТ Първата сесия 
ще е безплатна за вас. Повече информа-
ция на сайта ни можете да получите. www.
ptpool.net 359889291674 №18781

НЮ ЙОРК
ПСИХОТЕРАПИЯ, 
Цена US$0.00, Зипкод , Онлайн психоте-
рапевтични сесии със сънародник спе-
циалист. Повече информация можете 
да получите от сайта ни: www.ptpool.net 
359889291674 №18783

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
KITCHEN CONTRACTOR , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Looking 
for kitchen remodeling contractor Kitchen 
cabinets resurfacing back splash and hood 
installation Please call Nick@847-875 0304 
during business hours 8478750384 №18760
ТЪРСЯ ЖЕНА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, за сериозна 
връзка!Аз съм мъж на 52 от Чикаго, моля 
пишете на: аleko_todorov@abv.bg 0 №18751

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
MERCEDES 300SD, 
Цена US$2500, Зипкод 60007, Продавам 
Mercedes 300SD 1993година.Колата си 
върви добре стегната е.Продава се поне-
же заминавам за България и няма къде да 
е паркирам иначе не бих е продал.За по-
вече информация на посочения телефон 
2244788115 №18785
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се 
BMW X1 xdrive28i с нови гуми,нови на-
кладки 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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М
ехомия (Разлог) е старо 
тракийско селище. Спо-
ред предание в далеч-
но минало на това място 
тракийски пълководец 

е извоювал победа над противника си. 
В чест на тази победа образуваното тук 
селище той нарекъл „Мое Мия“, което на 
тракийски език значело „моя победа“.

Разлог е разположен в Разложката 
котловина, в „прегръдката“ на три пла-
нини - Рила на север, Пирин на юг и Ро-
допи на изток.

Първите известни заселници по тези 
места са тракийските племена сатри и 
дии, а по-късно и келти и славяни. При-
съединяването на земите на днешен 
Разлог към българската държава се осъ-
ществява през 847 г. по време на цару-
ването на хан Пресиан, а падането на те-
риторията под османско владичество е 
през 1382 г. Като име Разлог се спомена-

ва за първи път в харта от 1019 г., изда-
дена от византийския император Васи-
лий II.

Поминък на населението са земеде-
лието - главно отглеждане на царевица 
- и животновъдството, от занаятите са 

развити грънчарството златарството.
Руините на ранна християнска бази-

лика от IV век и основите на

много черкви и светилища
от средновековието от периода на осман-
ското владичество, открити близо до Раз-
лог, красноречиво говорят за героични-
те борби на християнското население за 
съхраняване на тяхната вяра. След под-
писването на Берлинския договор Разлог 
остава под турско господство. Населени-
ето на града активно участва в борбата на 
България за получаване на независима 
църква и национално освобождение.

Най-бурните събития по време на 
Кресненско-Разложкото и Илинденско-
Преображенското въстание през 1878 г. 
се развиват именно тук.

Старите градски къщи, които са от 30-
те години на века, са разположени пре-
димно в центъра, зеленината на паркови-
те площи, свежестта на изобилната вода 
и панорамните гледки към Пирин и Рила 
създават неповторимо усещане.

Парапуновата къща понастоящем 
функционира като исторически музей. В 
етнографския музеен комплекс Кипева-
та къща е аранжирана експозиция от из-
делия от различни стари занаяти, народ-
ни носии и платове от региона. Старата 
черква „Св. Георги“, построена през 1834 
г., представлява интерес не толкова от 
гледна точка на архитектурния стил, кол-
кото заради фреските и покритите с дър-
ворезби и икони иконостаси.

които имат голяма художествена стой-
ност.

Невероятната щедрост 
на природата

може да се открие не само в красивите 
и прохладни гори, в пълноводните реки, 
протичащи през Разложката котлови-
на, но и в множеството топли минерал-
ни извори, концентрирани най-вече на 
територията на селата Баня и Елешница, 
първото развиващо се като балнеолож-
ки и климатичен курорт, които са особе-
но привлекателни с откритите си плувни 
басейни. Минералната вода от извора в 
с. Елешница също е подходяща за балне-
олечение и профилактика. „Света Варва-
ра“ и „Гулийна баня“ са едни от изворите, 
чиято вода е с доказани лечебни свой-
ства.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XНа Драгойна могила в Ресиловското землище владетел издигнал крепост, която и днес се нарича Калето

Преданието за Драгойна могила съ-
ществува неизвестно откога като ле-
генда за възникването на днешен Раз-
лог.

На Драгойна могила в Ресиловско зе-
млище някой си владетел Драгой из-
дигнал своя крепост, която и днес се 
нарича Калето. Крепостта стърчала 
като остров всред голямо езеро, което 
заобикаляло могилата.

Срещуположно на тази крепост, в 
подножието на Рила планина, в доли-
ната на река Отовица, се издигала дру-
га крепост - Градището. Владетелят на 
тази крепост често влизал в сражение 
с владетеля на Калето Драгой. Напа-
денията му обаче били безрезултатни, 

тъй като Калето била добре защитена, а 
крепостта Градището била по-уязвима.

Владетелят на Градището започнал 
все по-често да търпи поражения.

За да избегне пълното си поражение, 
търсил начин тайно да изтегли войска-
та и хората си от тази крепост и да се 
засели другаде.

За тази цел той скроил следната хи-
трост. Поискал от владетеля Драгой 
прекратяване на сраженията за три 
дни, уж за отпразнуване сватбата на 
сина му. За да заблуди Драгой, той на-
редил тъпаните да тупат непрекъснато, 
като се използва водната сила подобно 
на воденица.

През същото време натоварил цяло-

то си имущество и меховете с вино на 
коне, подковани наопаки, и през нощта 
по долината на река Отовица, а след 
това по Джерман, Струма и Предела се 
озовал в котловина между трите плани-
ни: Рила, Пирин и Родопите. На място-
то, където се спрял и установил, свалил 
най-напред меховете с вино, затова го 
нарекъл Мехомия - Разлог.

Като минали уговорените три дни за 
сватбата, а тъпаните не спирали, Дра-
гой потеглил с войската си към Гради-
щето, но не видял никакъв противник. 
Разбрал за хитростта на по-слабия и че 
е измамен, но не останал неудовлетво-
рен, защото владението му се разши-
рило.

Легендата за Драгойна могила

Сн.: Община Разлог

Разлог – тракийското 
селище между три планини
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Влагайки старание и използ-
вайки опита си, ще работите 
за подобряване на резултати-
те си. На път сте да реализи-
рате начинание, като не до-

пускате пропуски, с което ще си спестите време 
и нерви. Със самочувствие ще пристъпвате към 
поредната си изява, показвайки ясна позиция 
по въпросите, които отстоявате. В подкрепа на 
намеренията си, ще потърсите съдействие от 
високо стоящи в управлението хора или пък с 
добри финансови възможности. Имате такива 
познанства и ще се възползвате от тях.

РАК
Авторитетът ви е фактор, с 
който всички се съобразяват, 
отговорното ви отношение 
към проблемите е не по-мал-
ко важно. Много от вас ще от-

бележат оживление в бизнес делата си - предло-
жения от чужбина, свързани с образователната 
ви насоченост, както и с професионална така-
ва. Стажове в международни фирми, участие в 
проекти, засилени контакти с представители на 
международни организации, са част от предсто-
ящите ви изяви. Като отговорни хора, знаещи 
към какво се целят, ви очакват успехи.

ВЕЗНИ
Верни на себе си, ще довеж-
дате започнатото докрай, вла-
гайки старание и отговорно 
отношение. Проблемите на ра-
ботното място могат да бъдат 

решени с повече упорство, не унивайте, а търсе-
те нови възможности. Финансови неуредици мо-
гат да предизвикат у вас раздразнение, което да 
пренесете в общуването си с близките ви хора. 
Ще се включите в стартирането на нов проект, 
обещаващ добри доходи. Присъствието на човек, 
с когото имате общи интереси, ще ви кара да се 
чувствате по-спокойни.

КОЗИРОГ
Всички въпроси, пред които 
сте изправени, ще се решат, 
съдбата ще се погрижи да по-
лучите това, което е ваше. Ще 
може да се отпуснете и осво-

бодите от стреса сред хора, с които се чувствате 
спокойни и интересни. Дните ще бъдат успешни 
за бизнесмените и деловите от вас. Благоприят-
ните възможности ще имат проявления в мно-
го посоки. Движете планово задачите си и не 
допускайте хаос в действията. От добрата ви ор-
ганизация и решения ще зависи съдбата на мно-
го хора.

ТЕЛЕЦ
Ако ви влекат романтичните 
авантюри, бъдете внимателни 
и не си създавайте излишни 
главоболия, като внимателно 
избирате обекта за развлече-

ния. Дните от периода ще предразполагат към 
пътувания, за среща с познати места. Приятните 
вълнения ще ви помогнат да се отпуснете и на-
сладите пълноценно на общуванията си. Любо-
вта не признава обичане по навик, изисква отда-
деност и привличане. Събитията в живота ви ще 
ускорят ход и някои от вас ще се окажат в нача-
лото на път, за който не са мислили.

ЛЪВ
Изпълнени сте от творческа 
енергия и кроите нови пла-
нове за бизнеса си. Ще бъдат 
толерирани занимаващите се 
с наука и култура. Предстои 

успешно приключване на работни проекти, с 
които сте ангажирани от доста време. При дру-
ги от вас се подава възможност за започване на 
нова работа. Ще търсят услугите ви за консул-
тации. Наред с това ще нараства и материално-
то ви благосъстояние. Сега е възможно сбъд-
ването и на най-смелите ви любовни мечти и 
желания.

СКОРПИОН
Както към всичко друго, така 
бъдете отговорни и към себе 
си. С повече движение и по-
зитивни мисли ще се спра-
вите по-лесно с депресията. 

Занимаващите се с бизнес ще напреднат в до-
говореностите, довеждайки ги до желаните фи-
нансови резултати. Успокоени, ще се погрижи-
те за нуждите на семейството си, осигурявайки 
им нещата, от които се нуждаят. По справедлив 
и разумен начин ще защитавате интересите си, 
без да изпадате в крайности и избягвайки съм-
нителни контакти.

ВОДОЛЕЙ
Бъдете толерантни в общува-
нето си и не налагайте по си-
лов начин авторитета си. Вся-
ка проява на дискретност ще 
се цени и ще повишава броя 

на съмишлениците ви. Не афиширайте с нищо 
позициите си, а тихо работете в полза на хора-
та. Няма да ви липсват и приятните изненади. 
Любовните вълнения ще присъстват в живота ви 
и ще бъдат като топла и нежна ласка за душата 
ви. Проникновено гледайте напред, защото ско-
ро ще настъпят промени, в които вие ще имате 
водеща роля.

БЛИЗНАЦИ
Повечето ви задачи не оз-
начават непременно стрес, 
в повечето случаи ще оста-
вате доволни от развитията, 
въпреки че заетостта ви ще 

се повиши. Възможни са затруднения от тех-
нически характер, но всичко е преодолимо. 
Излишното хабене на енергия няма да ви по-
могне, напротив, само ще ви вреди. Мислете 
прагматично и насочете усилията си върху на-
пълно реализуеми идеи, които да благоприят-
стват позициите ви в професионален, общест-
вен, семеен и личен план.

ДЕВА
Ще ви засвидетелстват свое-
то внимание и обич как-
то партньори, така и деца и 
близки хора. Не се поддавай-
те на стреса, а просто бъдете 

себе си. Вие сте силни и няма причина да уни-
вате сега, когато пред вас е всичко онова, за 
което се борихте. С влиятелната подкрепа на 
някого ще подобрите социалното си положе-
ние и очакванията си, постигайки от нещата, 
към които се стремите. Ще засилите активност-
та си, окуражени от предложение за нова рабо-
та или друга интересуваща ви промяна.

СТРЕЛЕЦ
Предстоящо ваше пътува-
не или на близък човек ще 
ви създаде грижи в подго-
товката си по него. Дамите, 
чувствителни и загадъчни, 

ще изживеят романтична връзка, привличай-
ки вниманието на някого, когото и те харесват. 
Отговорете си дали имате чувства, или го пра-
вите между другото, защото връзката ви може 
да се задълбочи и да нараните партньора си. 
Роднини ще ви притиснат с имотните си пре-
тенции, което може да ви създаде финансови 
затруднения или неприятни усещания.

РИБИ
Освободете се от всякаква 
неестественост и дайте изя-
ва на истинската си същност. 
Тя е тази, която ще ви изве-
де до вашите върхове. Всяка 

друга маска, която си поставяте, ще ви дистан-
цира и превръща в нежелан партньор. Силна-
та ви страна е вашето неподправено и близко 
отношение към другия. Навсякъде ще сте при-
емани и желани, а обичта на хората ще ви носи 
настроение и ще ви прави щастливи. Ще полу-
чите интересни оферти за изява. На някои им 
предстои смяна на работното място.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Лукът и морковите се наряз-
ват на дребно. В тиган се за-
грява олио и за минута се за-

пържват зеленчуците. Нарязват се 
на ситно чесън и целина и се доба-
вят в тигана. Посоляват се.

Добавя се каймата и се пържи на 
силен огън, докато стане на трохи. 
Залива се с червено вино, 200 мл 
гореща вода и кубче бульон. Оста-
вя се да ври 10 мин. Подправя се 
с риган.

Приготвя се бял сос, като се за-
пържва масло и брашно за поло-
вин минута. Налива се прясно мля-

ко, разбърква се и оставя да заври. 
Подправя се с индийско орехче и 
посолява.

На дъното на правоъгълна тава 
се нанася тънък слой от белия сос. 
Поставя се ред от корите за лазаня 
и се нанася 1/4 от соса с кайма.

Подрежда се втори ред кори, по-
ливат се с 1 черпак бял сос, кайма 
и се реди половината нарязан на 
тънки филии кашкавал.

Покрива се с трети ред кори, 
следвани от сос бешамел, кайма и 
се слага последният ред от кори-
те, залива се останалата кайма и се 

покрива със останалия кашкавал
Лазанята се пече за около 30-40 

мин. във фурна, загрята на 180 гра-
дуса. Когато се извади от фурната, 
се изчаква около 15 мин. преди на-
рязване на парчета.

Лукът и морковът се нарязват на дребно. Спана-
кът се измива и реже на ивици.

Киноата се измива много добре.
В тенджера се загрява леко олио и се слага морко-

вът, след половин минута се слага отцедената киноа.
Запържва се за още 30 секунди и се налива бульо-

нът. Слага се пресният лук и се вари 10-12 мин.
Тогава се добавя 

спанакът и девесил 
и супата се вари 
още 10 мин., след 
което се сервира.

Лазаня с кайма  
и кашкaвал

Супа от спанак  
с киноа

Продукти
»  250 г пресен спанак или 

150 г замразен
» 2 стръка пресен лук
» 1 л зеленчуков бульон
» 1 морков
» 2 с.л. олио
» 100 г киноа
» 1 ч.л. сушен девесил

» 1 глава кромид лук
» 1 морков
» 2 скилидки чесън
» 1 стрък целина
» 500 г кайма
» 1 в.ч. червено вино - 150 мл
» 1 кубче телешки бульон
» 1 кг домати от консерва
» 1 ч.л. риган
» 5 с.л. олио
» 1  пакет сухи кори за лазаня - 

15 бр.
» 400 г кашкавал

За сос „ Бешамел":
» 50 г краве масло
» 2 с.л. брашно
» 1/2 л прясно мляко
» 1/2 ч.л. сол
»  4-5 щипки смляно индийско 

орехче

Продукти

Да ви е сладко!  

https://www.serdikabg.com
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По-малката сестра на Бритни 
Спиърс, Джейми Лин Спиърс, 
публично подкрепи певицата 

за смелостта й да говори за пробле-
мите, свързани с попечителството 
върху живота и парите й.

Тя сподели във видеопост в Инста-
грам, че обича сестра си, възхищава 
й се и я подкрепя. „Толкова се гордея 
с нея, че се осмели публично да про-
говори“, каза 30-годишната Джейми 
Лин Спиърс. Тя не крие, че е притес-
нена за щастието на певицата.

Преди две седмици 39-годишна-
та Бритни Спиърс се яви в съд в Лос 
Анджелис и поиска да бъде отмене-
но попечителството, под което е по-
ставена в последните 13 години. Тя 
заяви, че иска да се сложи край на 
„оскърбителното“ попечителство, 

което я кара да се чувства като ро-
биня.

Бритни обвини баща си и другите 

съпопечители, че са я принудили да 
приема противозачатъчни против 
волята й и й пречат да има деца.

Принц Хари и принц Уилям са се помирили, 
смята приятел на тяхната покойна майка 
принцеса Даяна.

Двамата присъстваха заедно на откриване на 
статуя на Даяна в двореца Кенсингтън. Това, че 
са се видели и заедно са отдали почит към майка 
си, която загина в автомобилна катастрофа през 
1997 г., помогнало на кралските братя да намерят 
общ език.

Хари и Уилям са се държали естествено, на мо-
менти официално, на други - не толкова и дори се 
шегували. Никой дори не вярва, че между братята 
някога е имало голяма вражда.

„Не вярвам, че е имало разрив. Имало е нераз-
бирателство, но има ли човек, който да не спори с 
брат си? Но това беше прекалено драматизирано. 
И двамата бяха спокойни“, коментира техен бли-
зък.

Кралските братя  
се сдобриха

Хейли и Джъстин Бийбър  
на почивка в Гърция

Сестрата на Бритни Спиърс: 
Толкова се гордея с нея

Хейли и Джъстин Бийбър вече 
са на лятна почивка. Оказва 
се, че звездите са решили да 

отидат в Гърция, вижда се от сним-
ки, публикувани в Instagram. Модел-
ката е постнала снимка от морето, 
на която позира без грим и впечат-
ли феновете си. Вижда се още, че тя 
е похапнала паста на кораб.

Хейли позира и със зелен бански 
на лодка, който прекрасно очерта-
ва перфектната й фигура. Двамата 
с Джъстин са се снимали и на фона 
на забележителности в южната ни 
съседка.

Скоро манекенката каза, че иска 
бракът им с Бийбър да издържи и 
двамата да остареят заедно.

„Всяка връзка може да се прова-
ли, независимо холивудска или не. 
Да, по-трудно е, когато си в очите на 

обществеността“, коментира 24-го-
дишната моделка.

Поканиха Мария Бакалова  
в Академията на Оскарите
Актрисата Мария Бакалова е 

поканена да се присъеди-
ни към американската Ака-

демия за кинематографично из-
куство и наука. Новината съобщи 
самата тя на страницата си във 
Фейсбук.

Българката е част от новите 395 
души от света на киното, които са 
поканени да се присъединят към 
Академията на Оскарите тази го-
дина. Тя е номинирана редом с Ле-
сли Одъм, Стивън Юн и още 392-ма 
души от света на киното. Акаде-
мията наброява около 9000 души, 
които определят носителите на 
статуетките „Оскар“.

Мария Бакалова беше сред но-
минираните за „Оскар“ в катего-
рията за най-добра актриса в под-
държаща роля за участието си във 
филма „Борат 2". Въпреки че се раз-
мина с престижната награда, ак-

трисата получи ласкави отзиви за 
появата си на червения килим. ВВС 
отбеляза, че българката е била за-

шеметяваща и е успяла да покаже 
по-бляскавата си страна за разли-
ка от героинята й във филма.

Звездата на френското кино Ален Делон за-
яви желанието си да се завърне на големия 
екран.

„Надявам се още веднъж да се върна на екран“, 
каза легендата в интервю за френския телевизи-
онен канал Те Ве Сенк (TV5). „Възможно е това да 
е последният ми филм. И той трябва да е изклю-
чителен“.

Актьорът добави, че режисьорът също тряб-
ва да бъде „изключителен“ и даде пример с Лиза 
Азуелос, заснела биографичен филм за Далида.

„След това мога да си отида, няма да имам как-
во повече да правя“, каза Делон в интервюто.

През 2019 г. излезе филмът „Пълна прилика“, 
който е последният засега с участие на Ален Де-
лон. През май 2019 г. актьорът беше удостоен с 
почетна награда от кинофестивала в Кан. Месец 
по-късно дъщеря му Анушка съобщи, че той е 
прекарал инсулт и се е лекувал в Швейцария.

Ален Делон: Още един филм 
и ще си отида спокойно
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Папи Ханс показа новото  
си гадже, забрави Дара
Папи Ханс представи нова-

та си любов на своите фенове 
в Instagram. Тя се казва Сара 

Драгулева и участва в неговия нов 
видеоклип към песента „Моряк“, коя-
то освен това е посветена на нея.

Папи, чието истинско име е Кон-
стантин Трендафилов, заяви пред 
своите последователи: „Моряк“ изле-
зе в YouTube. 2/12 е факт. Ако се пи-
тате защо си отиваме толкова, това е 
защото е истина. Тя е моето вдъхно-
вение, моята любов, моят спътник и 
партньор. Сара.“

Изпълнителят се обяснява в любов 
на красавицата с думите: „Бях като мо-
ряк без лодка, като улица без котка, 
бях като шега без смях. Без тебе прос-
то аз не бях! Колко пъти да ти кажа, че 
за мене няма друга? Цял живот съм 
бил моряк, но в дълбокото не плувах. 
Колко пъти да го кажа, всичко друго 
мога да откажа. Не и тебе, не и тебе...“

Гал Гадот и Ярон Версано станаха родители на 
трето момиченце. 36-годишната актриса и съ-
пругът й споделиха щастливата новина в со-

циалните мрежи и разкриха, че детето им ще носи 
името Даниела.

Публикувайки снимка на цялото семейство, Га-
дот заяви, че е доста изморена, но в същото вре-
ме е и благодарна. „Всички сме много щастливи 
да приветстваме Даниела в нашето семейство. 
Изпращам на всички ви любов и здраве“, добави 
звездата.

Даниела се ражда само три месеца, след като 
родителите й съобщиха, че очакват трето дете. То-
гава Гадот сподели снимка от леглото, заобиколе-
на от двете си дъщери и съпруга си. „Започваме 
отново“, написа тя под кадъра, на който се вижда 
как Версано е поставил ръка върху наедрялото й 
коремче.

Гал Гадот роди  
третото си момиченце

Ваня Щерева обяви 
война на многото 
килограми
Ваня Щерева показа колко е отслабнала, качвайки 

снимка по бански в социалните мрежи. Писателката се 
престраши да покаже тялото си в близък план, разкри-

вайки, че всяко усилие си струва.
„Преди в никакъв случай не бих пуснала такава снимка. 

Сега, след като обявих битката ми с килограмите, що не? На 
средата съм“, сподели тя.

Щерева е избрала жълт бански от две части, като горни-
щето му е тип бюстие, с леки набори отстрани. „Търпение и 
работа – и следващата снимка по бански след месец. Да ви-
дим к'во става. Засега това е положението“, коментира още 
тя.

„Код жълто“, „Изглеждаш прекрасно“, „Аз никакви кило-
грами не виждам! Просто една хубава жена!“, коментират 
последователите й в Instagram.

Никол 
Шерцингер 
стана на 43 
по бански
Никол Шерцингер избра да 

посрещне рождения си ден 
в Италия. Известната певи-

ца, която е бивше гадже на Григор 
Димитров, духна свещите на торта-
та си край езерото Комо. А компа-
ния й правеше нейният нов любим 
Том Евънс. На 29 юни горещата из-
пълнителка навърши 43 и избра да 
празнува по бански.

Гаджето на звездата, която е 
жури в музикалния формат „Маски-
раният певец“, й се обясни в любов. 
36-годишният ръгбист публику-
ва кадър от романтичната им раз-
ходка с лодка и написа в Instagram: 
„Надявам се рожденият ти ден да 

е толкова красив и изпълнен с лю-
бов, колкото си и ти самата. Много 
те обичам!“.

Един от първите, който се присъ-
едини към пожеланията, бе братът 

на Том – Макс.
Типично за стила й, Никол Шер-

цингер носи бански в две части, съ-
бирайки тен на палубата на лодка-
та.

Съд в Арас, Северна Франция, осъди актри-
сата Брижит Бардо на глоба от 5000 евро за 
обида на ръководителя на френската феде-

рация на ловците.

Бардо - икона на френското кино през 60-те 
години на миналия век, освен това ще трябва да 
плати 1000 евро обезщетение на Вили Шрен за 
нанесени неимуществени вреди, както и съдеб-
ните разноски в размер на 1000 евро.

Съдът разпореди и актрисата да премахне от 
сайта на организацията си за защита на животни-
те публикуваната там статия с всички обидни изя-
вления за главния ловец на Франция.

В материала с критики към ловците Бардо за-
явява по отношение на всички ловци, че те са 
„нечовеци, отличаващи се с рядко малодушие“, 
които със своите действия „тероризират живо-
тинския свят". Ръководителят на организацията 
пък е представен като „класически пример“ за по-
добно отношение към животните.

Осъдиха Бриджит Бардо 
за обида
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A
rctic National Wildlife Refuge 
е най-северният резерват в 
САЩ. Ето повече за тази кра-
сота, която спира дъха и коя-
то ще остане непокътната за-

сега.

Животът като дълга, 
извита река

Река Шенджек се вие из резервата в 
най-североизточната част на Аляска на-
пълно необезпокоявано. В националния 
парк с територия от 80 000 кв. км се сре-
щат безброй животински и растителни 
видове - полярни мечки, мечки гризли, 
северни елени (карибу), вълци, орли, 
разказва „Дойче веле“. Регионът е защи-

тен още от 1960 година, а през 1980-а е 
разширен до днешните си размери.

Природният резерват е много рядко 
населен и изключително труднодостъ-
пен. В целия регион има само две села 
с общо 400 местни жители. Всяка година 
го посещават между 1200 и 1500 турис-
ти. Улици и пътища почти няма - прид-
вижването е възможно само с каяк или 
с надуваема лодка.

В северната част на резервата се 
простира крайбрежието на Арктиче-
ско море - родина на множество видо-
ве риби и птици. И този брадат тюлен се 

радва на арктическото слънце - припича 
се при температури, които могат да дос-
тигнат до минус 40 градуса.

При сегашните температури поляр-
ните мечки все още се чувстват добре в 
резервата. Но и той е застрашен от по-
следствията на климатичните промени: 
т.нар. вечни ледове в Арктика се топят 

все по-бързо - което от известно вре-
ме кара дори и поддръжниците на сон-
дажите за нефт и природен газ да се за-
мислят.

Трева вместо нефт
Безброй северни елени (карибу) па-

сат в Брукс Рейндж. Най-голямото стадо 
включва към 160 000 животни. Предпо-
лага се, че под моравите има към 16 ми-
лиарда барела нефт. За тези залежи се 

спори още от 70-те години, но особено 
интензивно - от началото на този век.

Почти половината от територията на 
района е определена за див природен 
резерват - т.е. район, до който не бива да 
бъдат допускани хора. Още президентът 
Джордж Буш е кроил планове за експло-
атация на залежите. През 2008 година 
той се опитва да даде права за ползва-
не на района, аргументирайки се с енер-
гийната сигурност на САЩ.

Републиканците и нефтената индус-
трия постоянно правят опити за отва-
ряне на района за сондажи. Последни-
ят засега опит е предприет от Доналд 
Тръмп през 2017 година - въпреки ожес-
точената съпротива на редица приро-

дозащитни организации. През 2020 го-
дина неговото правителство предложи 
на търг десетгодишни лицензи за добив 
на нефт в 11 зони от резервата.

Това решение бе отменено от неговия 
наследник Джо Байдън - макар и вре-
менно. Сега трябва да се направи об-
стойна проверка на сондажните плано-
ве, за да се прецени дали лицензите да 
бъдат потвърдени, анулирани или огра-
ничени.

XОт десетилетия нефтените компании кроят планове за добив на нефт там

Красота, спираща дъха:  
Най-северният резерват в САЩ

Снимки: Flickr и Pixabay

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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