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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-
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отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Концепцията на много избиратели – 
„той ще е добър политик, защото е до-
бър бизнесмен“ - много рядко се оказ-
ва вярна. Поради простата причина, че 
успешните бизнесмени имат силен ха-
рактер и взимат еднолични решения, 
за които сами носят лична отговорност 
и лично понасят последствията. В поли-
тиката не е точно така – там трябва да се 
съобразяваш с другите партии (особе-
но ако нямаш пълно мнозинство), син-
дикати, различни организации, да се от-
читаш на медиите и дори да отговаряш 
на тъпи въпроси – така работи демокра-
тичната система. Много успешни биз-
несмени трудно правят този преход, ня-
кои никога не успяват. Слави изглежда 
ще е от последните.

Да имаш (почти) равен резултат със 
следващата сила и да нямаш мнозин-
ство не ти дава пълен мандат да упра-
вляваш. Дава ти правото първи да за-
почнеш разговори с останалите партии 
за възможно управление съвместно. За 
втори път в рамките на три месеца из-
бирателите дават ясен сигнал на поли-
тиците, че няма да дадат властта едно-
лично на никого и че искат компромис 
в рамките на парламента. И точно това 
трябва да се случи.

Да се караш от ефира на собствената 
си телевизия, да ръсиш поучителни сло-
ва във Facebook не е нов модел нито на 
общуване с избирателите, нито на упра-
вление. Да предложиш еднолично каби-
нет и програма на принципа – ако иска-
те, подкрепяйте, ако искате – недейте, 
не е това, което се случва в нормалните 
парламентарни държави.

Всъщност ние забравихме, че Бълга-
рия е такава. От над десетилетие тя е 
премиерска държава. Но всъщност Ми-
нистерският съвет е изпълнителната 
власт – да изпълнява решенията на На-
родното събрание, а не да бъде прос-
то утвърждаващ орган за решенията на 
премиера. А Слави Трифонов дори не е 
избран от нито един гражданин – той не 
е депутат и с оглед на това, също трябва 
да приеме една ограничена роля – ос-
вен парламентарна република, Бълга-
рия е и представителна демокрация – а 
Слави не представлява никого, защото 
реши да не е кандидат за нищо.

Да обясниш, че проектокабинетът ти 
не е „реден в зайчарник или нечии са-
раи“, а да сложиш начело кандидат-пре-
миер, бил министър в два кабинета със 

сериозното участие и влияние на ДПС, 
всъщност веднага поражда съмнения 
дали не е правен точно в този същия Са-
рай. А и да припомним, че по времето на 
Николай Василев като министър на ико-
номиката 21-годишният тогава Делян 
Пеевски става член на борда на дирек-
торите на държавното Пристанище – Ва-
рна. Другите съмнения за корупционни 
подвизи може да намерите сами в ин-
тернет. Просто не отговаря на „Време 
е за друго“ – посланието на ИТН преди 
изборите. Това другото вече сме го гле-
дали. И срещу него месеци наред хора-
та протестираха. И няма никаква брой-
ка добре образовани в САЩ и Западна 
Европа министри, говорещи чужди ези-
ци, които да могат да компенсират тези 
съмнения. Слави или бързо трябва да 
излезе от ролята, в която 20 години го 
гледаме в тв ефир на едноличен, деспо-
тичен бизнес диктатор, или много бързо 
ще осъзнае, че времето му изтече – как-
то се пее в една негова песен. Парламен-
тарната демокрация изисква разговори, 
преговори и писмени гаранции между 
коалиционните партньори. И не е нуж-
но това да се случва на тъмно – както на-
прави с кастинга си за политици – Слави 
може да покани и да излъчват на живо 
преговорите между потенциалните му 
коалиционни партньори. Ако целта на-
истина е прозрачност.

А иначе цялата тази ситуация със си-
гурност много се харесва на ДПС и ГЕРБ. 
Първите от месеци говорят за „експер-
тен кабинет на обединението“, а втори-
те се надяват да се повтори сценарият 
от 2013 година. Не го ли помните? ГЕРБ 
и Борисов връщат мандата, защото не 
могат да съставят кабинет. БСП го взи-
ма, правят Пламен Орешарски преми-
ер. Той предлага Делян Пеевски за шеф 
на ДАНС. Следват протести, оставка, а 
Борисов се завърна на бял кон на „Дон-
дуков“ 1. Сега отново се надява на пов-
торение. И Слави идеално му подава 
топката – както в онова злополучно тя-
хно телевизионно интервю, в което Бо-
рисов извади отговорите на въпросите 
на Слави от вътрешния джоб на сакото. 
Това всичкото вече сме го гледали. Кога 
ще се научим…

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Ще върне ли Слави  
Борисов на бял кон?

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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Н
иска избирателна актив-
ност и по-слаб интерес към 
вота за нов парламент в 
сравнение с този през ап-
рил демонстрираха бълга-

рите в САЩ. Това се случи на фона на ре-
кордния брой секции, открити в Щатите 
за това гласуване – с 23 повече, отколко-
то тези на миналите избори.

По-ниската избирателна активност на 
11 юли е тенденция не само в САЩ, но и 
в Канада, както и в останалите секции в 
чужбина и в България като цяло.

На редовните избори за Народно съ-
брание на 4 април гласувалите бълга-
ри в САЩ бяха над 10 000, което бе ре-
корд, а секциите за гласуване бяха едва 
35. Сега изборите бяха с рекорден брой 
секции - 58, но

гласувалите в САЩ 
са близо 8892

при обработени протоко-
ли 99,23%.

Най-голямо доверие 
българите в САЩ са гла-
сували на четири партии - 
„Има такъв народ“, „Демо-
кратична България“, ГЕРБ и 
„Възраждане“.

Данните все още не са 
окончателни, защото са об-
работени 82% от протоко-
лите на Централната изби-
рателна комисия.

Партията на Слави Три-
фонов се нарежда на челна позиция с 
37,92%, втори са „Демократична Бълга-
рия“ с 30,44%. Далеч назад на трето мяс-
то остава ГЕРБ с 11,39% от гласовете.

Ако само българите в САЩ определя-
ха състава на бъдещия парламент, в него 
би влязла и проруската партия „Възраж-
дане“ с 8,50%. БСП и „Изправи се! Му-
три вън!“ пък ще останат извън Народ-
ното събрание, защото няма да могат 
да прескочат четирипроцентовата ба-

риера. Те получават съответно 3,65% и 
3,64%.

Българите в САЩ гласуваха на 21 ма-
шини в 13 избирателни секции, като 
най-много бяха в предградията на 
Чикаго, както и в градове и щати 
като Атланта, Вашингтон, Невада, 
Ню Йорк и Флорида.

Новите правила за машинно гла-
суване не затрудниха по никакъв 
начин сънародниците ни. В нито 
една секция в САЩ

не се образуваха опашки
нямаше и струпване 
на хора

Едно от местата за гласуване в 
Чикаго, „Малката България“, където 
има три секции, дори се оказа праз-
на в средата на изборния ден, а до 

ранния следобед там бяха гласували 
едва 250 души. 

Избирателната активност в Чикаго 
също беше малка, в сравнение с пре-
дходните избори, когато пред секциите 
имаше опашки от хора. 

В Денвър, Колорадо, където гласува-
нето е само с хартиени бюлетини, опаш-
ки и струпване на хора също нямаше, а 
желаещите да подадат своя глас също 
бяха малко.

Най-много българи са гласували в сек-
циите в Чикаго, Илинойс - 2 417, а най-
малко в Спокейн, Вашингтон - 19, става 
ясно от публикуваните данни.

Въпреки многото 
секции: 20% по-малко 
българи гласуваха в САЩ

Около 500 българи по-малко са гласували в Чикаго
Близо 2500 българи са гласували в 

секциите в Чикаго. Това е с почти 500 
по-малко в сравнение с редовните пар-
ламентарни избори през април.

В културния център „Магура“ са пус-
нати 502 бюлетини, а на предишни-
те избори там са гласували 819 души. 

В магазина „Малинчо“ са подали своя 
глас 586 българи, като през април те 
са били около 750. В „Малко българско 
училище“ са гласували 389, а в Българ-
ския център „Булгарика“ те са били 433, 
в сравнение с предишните избори, ко-
гато са гласували около 660 души.

230 българи са гласували в Маунт 
Проспект, а на 4 април те са били 660. 
В Генералното консулство сега са пода-
ли своя глас 127 българи, на миналите 
избори те са били 144, а новооткритите 
секции в Шилер Парк и Хинсдейл гла-
суващите са били съответно 93 и 75.

X„Има такъв народ“ спечели вота в Америка, 
следвана от „Демократична България“

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Б
ългарите в Канада дадоха най-
много гласове на партията на 
Слави Трифонов. На второ 
място сънародниците ни там 
са подредили „Демократична 

България“.
Това става ясно от публикуваните от 

ЦИК данни на секциите при 82% обрабо-
тени протоколи.

Българите в Канада гласуваха в 16 сек-
ции. Общият брой на гласувалите е 2898 
души. Те са с над 20% по-малко от тези, 
които гласуваха на изборите на 4 април, 
макар че секциите бяха повече.

917 от тях са дали вота си за „Има такъв 
народ“. Със 788 гласа българите в Канада 
са поставили на второ място „Демокра-
тична България“.

Трета сила там е партия „Възраждане“, 
за която са гласували 392 сънародници, 
става ясно от публикуваните данни от 
протоколите.

ГЕРБ остават 
на четвърто място

За тях вота си са дали 338 от гласува-
лите българи в Канада. Пети са БСП със 

154 гласа, а „Изправи се! Мутри вън!“ е 
получила 128 гласа. 2 гласа има подаде-
ни и за ДПС.

Гласове от Канада са получили и пар-
тии, които остават извън парламента. 

За „Българските патриоти“ например са 
гласували 38 души, а за партията на Ва-
сил Божков „Българско лято“ - 39.

Гласуването в Канада мина без про-
блеми, но такива се появиха при обра-

ботката на секционните протоколи в 
ЦИК. Повече от 7 часа след края на из-
борния ден членовете на 16-те коми-
сии не можаха да си тръгнат, тъй като не 
получиха потвърждение от Централна-
та избирателна комисия за изпратените 
протоколи.

В секцията в Брамптън една от двете 
изпратени машини не е проработила, но 
от ЦИК изискваха изпращането на извад-
ка и от

дефектиралата машина
От ЦИК обясниха, че след указания как 

да се попълнят протоколите, за да бъдат 
потвърдени данните от вота, членовете 
на комисиите са били освободени.

В изборния ден в канадските градове 
с български секции беше наблюдавана 
ниска избирателна активност. Макар и 
по-малко хора да отидоха да гласуват в 
сравнение с изборите на 4 април, хората 
там искаха едно и също – да се подпома-
га малкият бизнес в България и да няма 
корупция, разказа за BG VOICE Вера Гиго-
ва. Хората искат да са част от демокра-
тичните процеси, които се случват в Бъл-
гария, каза още тя.

XНа второ място сънародниците ни 
поставиха „Демократична България“

Вотът в Канада:  
ИТН е победител при 20% 
по-ниска активност

Сн.: Генерално консулство на България в Торонто

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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А
ко 46-тият парламент зависе-
ше изцяло от българите, жи-
веещи в чужбина, неговата 
конфигурация би била съв-
сем различна. В него биха 

влезли 5 партии, а БСП и „Изправи се! 
Мутри вън!“ биха останали извън Народ-
ното събрание. За сметка на тях свои де-
путати би вкарала партия „Възраждане“.

При над 82% обработени протоколи 
от вота зад граница партия „Има такъв 
народ“ води убедително с 35,01%. Далеч 
зад нея, втори с 18,51%, са „Демократич-
на България“, а почти наравно с техния е 
и резултатът на ДПС, които се нареждат 
трети 18,28 на сто от получените гласо-
ве в чужбина.

Коалиция ГЕРБ-СДС остава четвърта с 
9,05% от гласовете, а пети са „Възражда-
не“ с 6,2 на сто.

Под 4%-та бариера
за влизане в парламента остават БСП 
с 3,56%, Изправи се! Мутри вън!, кои-
то изпреварват БСП и получават 3,65 на 
сто от гласовете. „Българско лято“ на Ва-
сил Божков са спечелили доверието на 
2,65% от сънародниците ни в чужбина, 
а Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ 
и НФСБ – не биха получили дори дър-
жавна партийна субсидия с получените 
0,98%.

Въпреки че за първи път на тези избо-
ри беше премахнато ограничението от 
35 секции за страните извън Европей-
ския съюз, а във Великобритания бяха 
рекордните 135, този път вотът протече 
при по-малък интерес в сравнение с из-
борите през април.

Именно на Острова партия „Има такъв 
народ“ спечели

най-убедителната си 
победа в Европа

Формацията на Слави Трифонов полу-
чи подкрепата на 52,28% от гласувалите. 
На второ място се нарежда „Демократич-
на България“ с 18,15 на сто. Третото мяс-
то е на „Възраждане“ – 8,01% от гласове-
те, и на четвърто ГЕРБ-СДС със 7,13 на 
сто. „Изправи се! Мутри вън!“, „Граждан-
ска платформа Българско лято“ и „БСП 

за България“ са с под 4 процента, полу-
чавайки съответно 3,93%, 3,81% и 2,88 
на сто.

Подобен е резултатът и в Испания, къ-
дето формацията на Слави Трифонов 
спечели с 51,14%. Там ГЕРБ-СДС се наре-
диха втори с 13,18 на сто, трети са Демо-
кратична България с 10,45%, а „Възраж-
дане“ плътно ги следва с 9,21 на сто от 
гласовете.

Българите в Италия подкрепиха с 39,28 
на сто ИТН. Те наредиха на второ място 
„Демократична България“ със 17,88%, а 

за третото място се пребори „Възражда-
не“, които получиха 12,76 на сто от гласо-
вете. ГЕРБ-СДС са четвърти с 10,71%.

Данните от предсрочните избори в 
Белгия за народни представители също 
показаха убедителна преднина на „Има 
такъв народ“ с 39,21%, следвани от обе-
динението „Демократична България“ на 
второ място с 23,63% и ГЕРБ на трето – 
9,56%. В секцията в брюкселското пред-
градие „Скарбек“ първа сила е ДПС, във 
Варегем се забелязва силна подкрепа за 
„Възраждане“, а в една от секциите в Гент 

ДБ и „Българско лято“ делят третото мяс-
то с еднаква подкрепа.

И българите в Германия избраха „Има 
такъв народ". Там партията получи под-
крепата на 34,43% от гласоподаватели-
те. Разликата с вторите от „Демократич-
на България“, които спечелиха гласовете 
на 30,94 на сто, не е голяма. Далеч назад, 
на трето място, остава ГЕРБ-СДС с 8,33%.

Подобна е и картината сред гласува-
лите българи във Франция.

Там 33,91% подкрепиха ИТН, а 30,90 на 
сто – „Демократична България“. ГЕРБ са 
трети с 9,5 на сто от гласовете. С близък 
резултат се нареждат на четвърто място 
„Възраждане“ с 6,19% и „Изправи се! Му-
три вън!“ с 5,13%.

За разлика от вялото участие в избо-
рите по българското Черноморие, пред 
секциите

в гръцките курорти 
на Халкидики

в изборния ден се извиха дълги опашки.
Стотици българи, отишли на почивка, 

дадоха гласа си. Най-активна беше сек-

цията в Никити, където гласуваха 1389 
души. В Северна Гърция „Демократична 
България“ води с много гласове, докато 
в Южна, където работят много наши съ-
народници, „Има такъв народ“ взима по-
големия дял от вота. На островите също 
гласуваха много хора. Така „Демокра-
тична България“ спечели вота в Гърция 
с 33,33%, докато ИТН останаха втори с 
28,21 на сто. ГЕРБ-СДС се наредиха трети 
с 14,7% от гласовете.

След като отпаднаха ограниченията за 
разкриване на до 35 секции в страните 
извън Европейския съюз, в Турция бяха 
разкрити цели 121 секции. Там гласува-
ха 27 506 хил. души, от тях около 24 011 
са пуснали бюлетина за ДПС, или 90,17%. 
Очакванията бяха за много по-висока из-
бирателна активност, но не се оправда-
ха. За сравнение, на изборите през ап-
рил, когато секциите в Турция бяха едва 
35, там гласуваха общо 22 259 души.

В Европа

БСП е с висок резултат 
в Беларус

където е водеща политическа сила сред 
българите с 40,91%, както и в Русия – 
20,64 на сто, и Албания – 31,27%.

Коалиция „Българските патриоти“ – 
ВМРО, Воля и НФСБ - пък стана първа в 
Северна Македония с 28,81% от гласо-
вете.

Извън Европа и Северна Америка, в 
Азия и Австралия победител във вота е 
коалицията „Демократична България“, 
следвана от „Има такъв народ". Един-
ственото изключение е Сингапур, къ-
дето на втора позиция излиза „Възраж-
дане“ с лидер Костадин Костадинов 
- партията има 6.52% от гласовете при 
76.09% за победителя. „Възраждане“ е 
на трета позиция в Австралия и Нова 
Зеландия. Доскоро управлявалата пар-
тия ГЕРБ е на трета позиция в останали-
те секции.

Най-много гласували има в Австралия 
- там действителните гласове са 628 при 
580 на редовния вот преди три месеца.

Партията на Слави - 
големият победител 
на вота в чужбинаВАЛЕРИЯ ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XСънародниците ни зад граница гласуваха по-слабо, отколкото през април

Този път гласуването във Великобритания премина спокойно.

Българите в Испания подкрепиха ИТН.

Стотици българи се пекоха с часове под жаркото слънце в Гърция, за да гласуват за парламент. 

Сн.: БТА

Сн.: БТА

Сн.: БТА
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И 
след поправителните из-
бори на 11 юли България 
е изправена пред дилема-
та – ново правителство или 
нови избори. Това стана 

ясно, след като гласуването в неделя не 
излъчи категоричен победител, а парти-
ите, които влизат в парламента, са съ-
щите като онези след изборите на 4 ап-
рил – с много различия и все по-малко 
допирни точки. Единственото ново е, че 
ГЕРБ за първи път от много избори на-
сам не са победители. Те остават втори 
според 99,95 процента от обработени-
те протоколи в СИК след „Има такъв на-
род“. Партията на Слави печели гласо-
вете на 24,07 процента от избирателите 
срещу 23,52% за партията на Бойко Бо-
рисов.

БСП са трети с 13,40%, а „Демократич-
на България“ – четвърти с 12,63%. ДПС 
получават 10,71% от гласовете, а „Изпра-
ви се! Мутри вън!“ – 5,01%.

Така в Народното събрание

влизат отново 
шест партии

както и на предишните избори.
Според изчисленията на „Маркет 

линкс“ резултатите показват, че ИТН ще 
има с двама депутати повече от тези на 
ГЕРБ-СДС - съответно 65 и 63. БСП ще 
разчитат на 36 народни представители, 
„Демократична България“ на 34, ДПС на 
29, ИСМВ на 13.

За разлика от миналия път, когато 
мълча седмици след изборите, сега Сла-
ви Трифонов побърза да заяви позиции 
и обяви самостоятелен проектокабинет 
ден след вота и дни преди обявяване на 
официалните резултати. С това лидерът 
на „Има такъв народ“ изненада всички, 
включително и потенциалните си съ-
юзници от „Демократична България“ и 
„Изправи се! Мутри вън!“. Лидерите им 
Христо Иванов и Мая Манолова комен-
тираха хода на Трифонов така, че дадоха 
да се разбере, че подкрепа от тях няма 
да има.

Според Иванов идеята за кабинет, 
предложена от Слави Трифонов, оставя 
„съмнения за задкулисие, свързано със 
Сарая“. Мая Манолова пък обясни, че 
„хората не искат замяната на премиер-
ска република с телевизионна“.

Въпреки че преди изборите се очак-
ваше трите формации да действат за-
едно за сформиране на кабинет, стана 
ясно, че от „Има такъв народ“, макар и с 
едва 60 от 240 народни представители, 
са решили да действат солово.

Пред „Свободна Европа“ Христо Ива-
нов каза, че е напълно „очевидно, че хо-
рата нито протестираха, нито гласуваха 
за подобен подход“. „При този подход 
отново има

съмнения за задкулисие
свързано със Сарая“, смята той.

„Очевидно Слави Трифонов не разчи-
та на наша подкрепа, изглежда, че раз-
чита на нечия друга“, каза Иванов. Той 
добави, че коалицията му е поела анга-
жимент пред избирателите си да работи 
за управление на дълбока промяна“.

От БСП също обявиха, че няма да под-
крепят предложеното от Слави Трифо-
нов правителство. Лидерката на социа-
листите Корнелия Нинова дори обяви, 
че ако се стигне до даване на мандат на 
червената партия, този път тя няма да 
го върне, а ще се опита да състави свое 
правителство.

След първите реакции става ясно, че 
за да може да прокара правителство-
то си през парламента, Слави трябва да 
разчита на гласовете на ГЕРБ и на ДПС.

А кабинетът, който „Има такъв народ“ 
предложи, е с министър-председател 
бившият вицепремиер и министър в две 
правителства на НДСВ, свързани с ДПС 
– Николай Василев. Голяма част от лан-
сираните номинации също са свързани 
с НДСВ.

И след 11 юли: Нови 
избори или нов кабинет
XЗа първи път ГЕРБ загуби, макар и с малко, парламентарните избори

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Борисов изгуби София, а какво спечелиха другите?
Само за последните 3 месеца „Има та-

къв народ“ на Слави Трифонов е успя-
ла да увеличи областните си градове в 
страната от 1 на миналите избори на 4 
април до 8 на сегашните.

ГЕРБ продължава да е водеща по спе-
челени брой области, като печели в 16 
от 28, но понася съкрушителна загуба 
в София и Пловдив. Зле е и положени-
ето на БСП, която макар да запазва тре-
тото си място по брой депутати в новия 

НС, вече няма нито една област в Бъл-
гария. Въпреки че ДПС са изместени от 
четвъртата позиция пък, се оказва, че 
те вече имат 2 области повече от заво-
юваните на 4 април. Нито една област 
не печелят и от коалицията „Изправи 
се! Мутри вън“.

Столицата, която в последните 16 го-
дини се считаше за бастион на Бойко 
Борисов, вече не е на ГЕРБ. В най-голе-
мия град в България печелят „Демокра-

тична България“. Това е и единствената 
област, в която коалицията е първа по-
литическа сила. До победата им се сти-
га, след като „пробиват“ в т.нар „град-
ски“ 23 МИР и 24 МИР. Двата МИР-а 
бяха спечелени от ДБ и на предишни-
те парламентарни избори през април 
тази година, но разликата в гласовете 
й с ГЕРБ беше доста по-малка. Сега оба-
че преднината им пред доскорошните 
управляващи вече е над 25 000 гласа.
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Борисов получил призовка  
за разпит от Бойко Рашков
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е 

получил призовка за разпит от 
служебния вътрешен министър 

Бойко Рашков. Това съобщи той на бри-
финг в централата на партията. Бори-
сов обясни, че в призовката пишело, че 
ще му се снемат сведения. „Не се плаша 
бе, Рашков. Обаче ела ме разпитай ти“, 
обърна се задочно лидерът на ГЕРБ към вътрешния министър. Наскоро Бойко 
Рашков каза, че бившият премиер ще бъде проверяван след сигнал за оказван 
натиск върху свидетел. Той е отправял смъртни заплахи към бизнесмен, че „се-
мейството му няма да разбере дали не яде неговото месо“.

20-годишна блъсна и уби 
6-годишно дете на пътя

20-годишна шофьорка блъсна 
с автомобила си и уби шест-
годиншно дете в Свиленград. 

Момиченцето пресичало пътя с троти-
нетката си, когато било пометено от ко-
лата. То е починало малко по-късно на 
път за болницата. Окръжната прокура-
тура в Хасково привлече като обвиняе-

ма жената за убийство, извършено по непредпазливост. Шофьорката е с мярка 
за неотклонение „гаранция“ в размер на 3000 лева.

ЕП ни праща проверка заради 
измамите с евросредства
Eврoпeйcкият пaрлaмeнт мoжe 

дa изпрaти в Бългaрия прoвeркa 
зa уcвoявaнeтo нa eврoпeйcкитe 

cрeдcтвa. Тoвa cтaнa яcнo cлeд зaceдa-
ниe нa Кoмиcиятa пo бюджeтeн кoн-
трoл нa Eврoпaрлaмeнтa, cвикaнo зaрa-
ди рeшeниeтo нa Cъeдинeнитe щaти дa 
нaлoжaт caнкции нa бългaрcки грaждa-
ни пo зaкoнa „Мaгнитcки“. Eврoдeпутaтитe бихa иcкaли дa ce увeрят в прaвилнoтo 
изпoлзвaнe нa eврoпeйcкитe cрeдcтвa и в нуждaтa oт зaкoнoдaтeлни прoмeни, зa 
дa ce избeгнaт злoупoтрeби. „От известно време сме загрижени, че може да има 
измами със средства от ЕС и намеса от чужди държави като Русия и Турция“, каза 
Холхаймер.

Заплаха за бомба затвори 
Съдебната палата в София

Заплаха за бомба затвори столична-
та Съдебна палата. От съда инфор-
мираха, че сигналът за заложено 

взривно устройство е подаден в 13.57 ч. 
Сградата е затворена за претърсване, 
като се очаква да бъде отворена след 
приключване на проверката. Делата са 
спрени за момента, като входовете са за-

творени и се допуска само излизане от сградата. Преди седмица протестиращи 
опънаха палатков лагер пред Съдебната палата. Недоволните се заканиха да не 
допуснат Иван Гешев да отиде на работа.

Затвор за полицаи, помагали 
на петима наркодилъри
Осъдиха на затвор петима души, два-

ма от които - полицаи, по дело сре-
щу организирана престъпна група за 

разпространение на наркотици, съобщиха 
от прокуратурата. На един от подсъдимите 
Специализираният наказателен съд наложи 
наказание от 7 г. лишаване от свобода, а на 
останалите – по 5 години. Според събрани-
те доказателства престъпната група е разпространявала наркотици в района на 
София и Нови Искър в периода от март 2017 г. до ноември 2019 г. Двамата раз-
следвани полицейски служители са били от състава на „Охранителна полиция“.

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
http://bg-voice.com/
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Б
ългари, преструващи се на 
туристи или художници, оби-
каляли богаташкия Коста дел 
Сол в Испания и набелязвали 
къщи, които по-късно обира-

ли. Преди това те се прочули и в други 
части на страната, затова и били издир-
вани от полицията. Двамата са си при-
знали за 4 обира, но се смята, че са отго-
ворни за много повече.

Българите били издирвани под опера-
ция „Корехидор". Началото й е дадено, 
след като собственици от различни мес-
та по крайбрежието започват да подават 
сигнали, че им липсват ценни предмети 
от дома, въпреки че

няма следи от взлом
Полицаите подозират, че са използва-

ни т.нар. магически шперцове, които не 
оставят следи и които били масово из-
ползвани от български бандити в Испа-
ния. Оказало се точно така. 

Двамата българи се местели през ня-
колко месеца из страната, за да не се 
набиват на очи. Последно се нанесли в 
град Фуенхирола, където и били задър-
жани, разказва „България днес“.

При обиска в дома им били намерени 
бижута, чанти, парфюми, 1450 евро и ин-
струменти. Разследващите имат основа-

ния да смятат, че основното скривалище 
за откраднатото обаче е някъде друга-
де. След задържането им е била прове-
рена щателно колата, с която двамата се 
придвижвали. Оказало се, че под нея, 
към шасито, са били лепнати магнитни 
кутии, в които крадците държали клю-

чове, друга техника и отмъкнатото - ос-
новно бижута и пари.

Според криминалисти българите и 
преди са правили подобни обири. 

Не е ясно дали в случая става въпрос 
за група, за която се разбра преди вре-
ме.

Тогава бяха задържани четирима - 
трима мъже и жена. Групата бе смесено 
българо-испанска, а участниците - от 31 
до 51 години. 

Разследването е започнало още през 
декември миналата година в резултат на 
подадена жалба. Мъж от Аликанте твър-
ди, че домът му е бил обран и изчезнали
много бижута, мобилни телефони и 
електронни устройства. Криминалис-
тите започнали работа, но тя се оказва 
много трудна. Причината е, че в къща-
та няма никакви следи от присъствие 
на чужди хора. Не са счупени врати или 
прозорци, затова полицаите отначало 
дори

имат съмнения 
в самия сигнал

През следващите месеци става ясно, 
че обирът си е съвсем реален и е дело 
на групата, която всъщност е много ак-
тивна и действа най-вече по Средизем-
номорското крайбрежие. Членовете й 
непрекъснато пътували и правели уда-
ри на най-различни места. Прибирали 
пари и ценни предмети. 

По-късно откраднатото било прода-
вано на черния пазар и от него крадци-
те също получавали доста високи суми. 
Част от жертвите изобщо не разбира-
ли, че са ограбени, заради липсата на 
всякакви улики за евентуално престъ-
пление. Смятали, че са загубили ценен 
предмет, и търсели вината в себе си или 
у близки.

Начинът на действие на престъпни-
те банди, действащи с т.нар. вълшебен 
шперц, е доста любопитен. При него се 
набелязва къща, като един от членовете 
на групата предварително проучва в ра-
йона и в самата сграда да няма камери. 
След това вратата се отваря с подпра-
вен ключ. Това било дело на други два-
ма от бандата, които след като свършва-
ли работата си в съответния дом, винаги 
заключвали. Действали с ръкавици и 
подходящи дрехи, за да не оставят дак-
тилоскопични следи и евентуално раз-
следващите да намерят и сравнят ДНК.

Българи ограбват богаташки 
къщи в Коста дел Сол
XСънародниците ни се правели на художници или туристи, за да не будят подозрение

Шперцът се прави, като в клю-
чалката се вкарват миниатюрни 
алуминиеви пластинки. Влизат 
само по определен начин в патро-
на и те се подреждат така, че да 
може да се копира ключът. Алу-
миниевите листчета се изваждат, 
като се запазва подредбата и след 
това се прави перфектен дубликат 
на ключа. По този начин се осигу-
рява достъп до къщата, без да се 
оставят следи.

Вълшебният 
шперц

Сн.: Flickr

Коста дел Сол 
Сн.: Pixabay

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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Р
умънски гражданин пре-
дизвика тежка катастрофа в 
Кресненското дефиле по пътя 
за Гърция в неделя. При жес-
токия челен удар между два 

автомобила на Е-79 загина жена, а други 
четирима бяха ранени.

Румънецът е задържан и е привлечен 
към наказателна отговорност, съобщи-
ха от прокуратурата. От държавното об-
винение уточниха, че мъжът е на 55 го-
дини и е бил зад волана на „Фолксваген“. 
Трагедията е станала в посока от Симит-
ли за Кресна. Шофьорът не контролирал 

непрекъснато превозното си средство, 
напуснал заеманата от него лента за дви-
жение и навлязъл

изцяло в насрещното 
движение

Последвал челен удар с другия авто-
мобил - „Дачия“, шофиран от 48-годиш-
ната българка. След сблъсъка жената е 
починала.

Румънецът е задържан за срок до 72 
часа. Предстои внасяне в съда на искане 

за определяне на мярката му за неоткло-
нение „задържане под стража“.

Ден след трагедията на пътя стана 
ясно, че загиналата жена е съдия от Со-
фийския градски съд. Това съобщиха 
нейни колеги. Жертвата е Елица Йорда-
нова, на 48 години.

„Тя има над

21 години стаж 
като съдия

Била е заместник-председател на Ра-
йонен съд – Добрич, след това е право-
раздавала в Окръжен съд – Добрич. От 
11.02.2019 г. е съдия в Първо гражданско 
отделение на Софийски градски съд“, на-
писаха в нейна памет колегите й. Те изра-
зиха и съболезнования към семейството 
и близките на съдия Йорданова.

Това е втора трагедия със съдийка в 
България само в рамките на няколко 
дни. На 10 юли през нощта Стела Ми-
хайлова от районния съд в Пазарджик 
е паднала от терасата на дома й в жили-
щен блок и е загинала на място. Апарта-
ментът е на 6-ия етаж, което е било фа-
тално.

Румънец уби българска съдийка 
на пътя край Кресна
X55-годишният мъж е задържан и привлечен към наказателна отговорност

Сн.: bTV

Сн.: „24 часа“
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Б
роят на хората в САЩ, кoи-
тo пoдaвaт нoви мoлби зa 
oбeзщeтeния зa бeзpaбoти-
цa, ce e yвeличил нeoчaквaнo 
минaлaтa ceдмицa. Дан-

ни пoкaзвaт, чe възcтaнoвявaнeтo нa 
пaзapa нa тpyдa oт пaндeмиятa, поро-
дена от СOVID-19, пpoдължaвa дa бъдe 
нecтaбилнo.

Бизнecът в Америка ce oтвopи c бъpзи 
тeмпoвe, пoдcилeн oт oтмянaтa нa oгpa-
ничeниятa и от активната ваксинация, 
която доведе до това сега нaд 155 ми-
лиoнa aмepикaнци да са нaпълнo вaкcи-
ниpaни cpeщy кopoнaвиpyca. 

Bъпpeки cвeтлинaтa в тyнeлa обаче 
възcтaнoвявaнeтo нa пaзapa нa тpyдa 
e вcичкo дpyгo, нo нe и cтaбилнo, ана-
лизират наблюдателите на процесите в 
Щатите.

Moлбитe зa дъpжaвни oбeзщeтeния зa 
бeзpaбoтицa ca ce yвeличили c 2000 дo 
373 000 caмo зa ceдмицaтa, пpиключи-
лa нa 3 юли, cъoбщиха преди дни oт Mи-
ниcтepcтвoтo нa тpyдa нa CAЩ.

Икoнoмиcти, aнкeтиpaни пo-paнo oт 
Rеutеrѕ, пpoгнoзиpaxa мaкcимyм 350 000 

зaявлeния зa ceдмицa. Hoвитe дaнни ид-
вaт мaлкo cлeд oкypaжaвaщия мeceчeн 
дoклaд зa paбoтнитe мecтa, oбявeни oт 
Mиниcтepcтвoтo нa тpyдa минaлия пe-

тък. Cпopeд тяx пpeз юни тaзи гoдинa 
aмepикaнcкитe кoмпaнии ca нaeли нaй-
мнoгo cлyжитeли oт 10 мeceцa нacaм.

Moлбитe зa дъpжaвнa пoмoщ вce пaк 

ca cпaднaли oт peкopднитe 6,149 ми-
лиoнa в нaчaлoтo нa aпpил 2020 гoдинa, 
нo ocтaвaт на дocтa виcoки нивa. Дo 250 
000 нa ceдмицa ce cчитaт зa cъвмecтими 
cъc здpaвocлoвния пaзap нa тpyдa.

Пpeз cлeдвaщитe ceдмици 25 щaтa, 
yпpaвлявaни пpeдимнo oт peпyбли-
кaнци, планират да ce oттeглят oт 
финaнcиpaнитe oт фeдepaлнoтo пpaви-
тeлcтвo пpoгpaми зa бeзpaбoтицa. A тe 
включвaт

чeк oт $300 нa ceдмицa
Голяма част от фирмите в cтpaнaтa ce 

oплaквaт, чe тeзи пapи ca мнoгo и вcъщ-
нocт нacъpчaвaт мнoгo бeзpaбoтни дa 
cи cтoят y дoмa.

Пpeдcpoчнoтo пpeкpaтявaнe oт 
въпpocнитe дъpжaвни пpoгpaми зaпoч-
нa нa 5 юни и щe пpoдължи дo 31 юли, 
кoгaтo Лyизиaнa, eдинcтвeнaтa oт тeзи 
щaти c гyбepнaтop oт Дeмoкpaтичecкaтa 
пapтия, щe oтмeни дъpжaвнитe oбeз-
щeтeния. Зa ocтaнaлaтa чacт oт cтpaнaтa 
тeзи дъpжaвни пoмoщи щe пpиключaт 
нa 6 ceптeмвpи.

Заради липсата на кадри много рабо-
тодатели започнаха да предлагат бонус 
за започване на работа при тях. Така шo-
фьopи нa кaмиoни, xигиeниcти в xoтeли 
и paбoтници в cклaдoвe вeчe мoгaт дa 
пoлyчaт пари 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 дoпъл-
нитeлнaтa cyмa. Щaтитe, къдeтo нaй-
гoлям дял oт пpeдлoжeниятa включвaт 
бoнyc, ca Aйoвa, Mиcypи, Bepмoнт, Уaйo-
минг и Apкaнзac.

Неочаквано: Безработните 
в САЩ пак се увеличават
XНякои републикански щати планират да се откажат от помощите за хора без работа

http://imgtrucking.com
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С
АЩ бележат рекорд след ре-
корд на пазара на труда. След 
като стана ясно, че невиждано 
бързо американците напус-
кат работа, се разбра, че и ог-

ромен брой хора в Щатите решават да се 
пенсионират.

Пpeди седмица излязoxa дaнни, cпopeд 
кoитo живеещите в Америка нaпycкaт 
paбoтa c нaй-бъpзия тeмп в иcтopиятa. И 
тoвa идвa мaлкo пoвeчe oт гoдинa, cлeд 
кaтo бeзpaбoтицaтa в cтpaнaтa cтигнa 
peкopдни нивa зapaди пaндeмиятa.

Дeлът нa xopaтa в Щaтитe, кoи-
тo нaпycкaт paбoтa, e нaй-гoлeмият oт 
дeceтилeтия нacaм въпpeки мнoгoбpoй-
нитe oбявeни oтвopeни пoзиции в 
cтpaнaтa.

Ocвeн тoвa oбaчe пaзapът нa тpyдa 
в CAЩ бeлeжи и oщe eдин peкopд - нa 
пeнcиoниpaлитe ce xopa. Пpeз пъpвитe 
шecт мeceцa oт пaндeмиятa 3 милиoнa 
aмepикaнци ca излeзли в пeнcия. Bcъщ-
нocт пo вpeмe нa тoзи пepиoд дeлът нa 
пeнcиoнepитe в cтpaнaтa e нapacнaл

oт oкoлo 18,5 дo 19,5%
пишe caйтът Quаrtz. Kaквo гoвopи тoвa зa 
пaзapa нa тpyдa в CAЩ?

Икoнoмиcтитe, кoитo изcлeдвaт пaзapa 
нa тpyдa, oбяcнявaт тaзи тeндeнция c 

двa ocнoвни фaктopa. Eдиният oт тяx e 
cвъpзaн c тoвa, чe пpи нacтъпвaнeтo нa 

кpизaтa в peзyлтaт нa пaндeмиятa мнoгo 
xopa ca peшили дa излязaт oт пaзapa нa 
тpyдa пo-paнo.

Oт дpyгa cтpaнa, онези, кoитo ca бa-
вили пeнcиoниpaнeтo cи, зa дa ce въз-
пoлзвaт oт дoбpoтo cъcтoяниe нa икoнo-
микaтa пpeди 2020 гoдинa, cъщo ca ce 
peшили нa тaзи кpaчкa.

Зacтapявaщoтo нaceлeниe в CAЩ, зaeд-
нo c нapacтвaщия дял нa xopaтa, кoитo 
paзчитaт нa пeнcия и cпecтявaния, щe 
дaдe oтpaжeниe въpxy paзлични acпeкти 
- oт фиcкaлнaтa пoлитикa и пpoизвoди-
тeлнocттa нa икoнoмикaтa дo cъcтoя-
ниeтo нa здpaвнaтa cиcтeмa.

Cпopeд eкcпepтитe някoи oт излeзлитe 
в пpeдвapитeлнa пeнcия щe ce зaвъpнaт 
нa пaзapa нa тpyдa cлeд пaндeмиятa. Te 
изчиcлявaт, чe 

имa oкoлo 7 милиoнa 
cвoбoдни paбoтни мecтa

Meждyвpeмeннo от данните става ясно 
и че 3,8 милиoнa aмepикaнци ca преми-
нали в графата на дълготрайно бeзpaбoт-
ните, той като са без работа през пocлeд-
нитe 6 мeceцa или пoвeчe.

Рекорд по пенсиониране в САЩ: 
3 млн. души за 6 месеца

XХората, които разчитат на пенсия и спестявания, растат

http://imgtrucking.com
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990
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Call me today to discuss your options.
Some people think Allstate only protects your car. Truth 
is, Allstate can also protect your home or apartment, your 
boat, motorcycle - even your retirement and your life. And 
the more of your world you put in Good Hands®, the more 
you can save.

US ТЕЛЕГРАФ
Байдън обеща последствия  
за Русия заради кибератаките
Джо Байдън е казал на президен-

та Владимир Путин, че САЩ ще 
предприемат „всички необходими 

действия“, за да спрат кибератаките от 
Русия, коментира Белият дом. Репортер 
попита Байдън след едночасовия теле-
фонен разговор дали Русия ще се сблъс-
ка с последствия, а той отговори: „Да". 
Москва обаче отрече обвиненията на САЩ. Разговорът между Путин и Байдън 
е след срещата им миналия месец в Женева. Това се случва и на фона на увели-
чаване на броя на атаките, включително тази, която деактивира 1500 компании.

Ангела Меркел и Джо Байдън  
ще се срещнат в Белия дом

Джо Байдън ще бъде домакин в чет-
въртък на среща с германския 
канцлер Ангела Меркел. В основа-

та на разговорите ще бъде затвържда-
ването на „дълбоките и трайни“ отноше-
ния между двете държави, съюзнички в 
НАТО, и уреждането на някои поражда-
щи разногласия въпроси, съобщи Бели-

ят дом. Двамата ще обсъдят кибератаките за откуп срещу компании в САЩ и по 
целия свят, както и газопровода от Русия към Германия „Северен поток2“, на кой-
то Вашингтон се противопоставя.

Предупреждение в САЩ за 
ваксината на Johnson & Johnson
Има увеличен риск от рядко невро-

логично заболяване в резултат от 
ваксината против коронавирус 

на компанията „Джонсън и Джонсън". 
Това предупреждение беше отправено 
от Агенцията по храните и лекарства-
та на САЩ. Въз основата на анализ, из-
вършен от федералната мониторингова 
система за безопасността на ваксините, 
aгенцията е идентифицирала 100 вероятни случая на поява на Синдрома на Ги-
лен-Баре при поставени около 12,5 млн. дози. От тези 100 случая 95 са тежки и се 
е наложило ваксиниралите се да бъдат хоспитализирани. Съобщава се и за един 
смъртен случай, свързан с ваксината на Janssen.

Вашингтон изпраща екип  
за оказване на помощ на Хаити

САЩ изпращат технически екип в 
Хаити в неделя, за да определят 
какви са нуждите. Това се случ-

ва, след като нацията поиска помощ от 
САЩ в разследването на убийството на 
своя президент миналата седмица. Джо 
Байдън ще бъде информиран от екипа, 
когато се завърне, и след това ще вземе 

решения за пътя напред. Не е ясно кои американски служби изпращат предста-
вители в Хаити и колко дълго ще бъдат там. Вашингтон ще се консултира и със 
своите регионални партньори и ООН.

Кметът на Лос Анджелис отива 
посланик на САЩ в Индия
Джо Байдън избра кмета на Лос Ан-

джелис Ерик Гарсети за американ-
ски посланик в Индия в последния 

кръг от обявявания на дипломатиче-
ски номинации. Сенатът все още не е 
потвърдил кандидатурата му. Гарсети е 
работил в комисията по подбор на ви-
цепрезидентите на Байдън, той също е 
кмет на Лос Анджелис от 2013 г. и ръководи едно от най-натоварените контей-
нерни пристанища и летища в света. Освен това той ръководи над 400 кметове 
на САЩ да приемат Парижкото споразумение за климата.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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Н
ова гореща вълна с екс-
тремни температури се за-
дава в САЩ и Канада. Прог-
нозите на синоптиците са в 
Калифорния и Невада гра-

дусите да счупят всички рекорди досе-
га.

Новата жега идва, след като друга 
смъртоносна гореща вълна удари двете 

страни, а миналият месец бе признат за 
най-горещия юни в Северна Америка в 
историята на метеорологичните измер-
вания.

В петък в Долината на смъртта в Ка-
лифорния бяха измерени 54,4 граду-
са по Целзий. Тези стойности съвпадат 
с рекорд от август 2020 г., за който ня-
кои твърдят, че са най-високата измере-

на температура на Земята. През 1913 г. 
са измерени 56,7 градуса по Целзий, но 
климатични експерти оспорват това.

Синоптиците прогнозират още, че ре-
кордът на Лас Вегас от 47,2 градуса по 
Целзий също може да бъде счупен.

Термометър пред центъра за посети-
тели във Фърнес крийк

показваше 56,67 градуса 
по Целзий

малко преди 16 ч. местно време в не-
деля. Според рейнджър от службата 
на националните паркове на САЩ този 
термометър обикновено показва малко 
над официалните данни.

Пак в неделя следобед рейнджър из-
мери температура от 81,1 градуса на 
тротоара пред центъра за посетители.

Повечето туристи излизаха от колите 
си, оборудвани с климатици, само за да 
позират за снимки с термометъра.

Милиони американци са предупре-
дени за прекомерните жеги. Национал-
ната метеорологична служба посъветва 
всички да пият по много вода и да стоят 
в сгради с климатици.

Горещините, обхванали голяма част 
от северозападните части на САЩ, под-
ложиха на голямо натоварване елек-
трическите системи и доведоха до го-
леми горски пожари. В Южен Орегон 
пламъците застрашиха жилища и пре-
къснаха електричеството.

Националната метеорологична служ-
ба на САЩ издаде предупреждения за 
екстремни горещини в голяма част от 
региона и предупреди живеещите там, 
че високите температури могат да са 
опасни за здравето на хората, особено 
за малките деца и възрастните хора.

Канада също се готви за сериозна 
жега, но не се очаква да доближи тем-
пературите от края на юни, когато сели-
щето Литън в Британска Колумбия уста-
нови абсолютен рекорд от 49,6 градуса.

Тогава бяха регистрирани и множе-
ство смъртни случаи, дължащи се на ви-
соките температури.

Литън пък бе почти изпепелен от вне-
запен пожар, а неговите жители бяха 
евакуирани спешно, като оставиха на 
милостта на природата домовете и жи-
вотните си.

Задава се нова гореща вълна:  
До 50°C в САЩ и Канада
XЕкстремните температури може да счупят рекордите в Калифорния и Невада
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Цените на автомобилите втора 
ръка в САЩ спаднаха за първи 
път от месеци насам. Досега те 
не спираха да растат и се раз-
глеждаха като един от основ-

ните фактори за повишаване на инфла-
цията в Америка.

Според индекса Manheim Used Vehicle 
Value Index цените на употребяваните 
автомобили в САЩ са се понижили с 1,3% 
през юни в сравнение с предходния ме-
сец и това е първият месечен спад от де-
кември насам, съобщава Morning Brief.

Въпреки това намаление обаче цените 
на автомобилите втора ръка остават по-
високи от тези през 2020 г. През май ин-
дексът показа, че цените са нараснали с 
34,3% на годишна база.

Когато бяха публикувани данните 
за потребителските цени за май, стана 
ясно, че американската инфлация се ус-
корява с най-бързите темпове от 90-те 
години на миналия век. Позицията на 
Федералния резерв, че това е

„преходен“ момент 
за инфлацията

изглежда беше оспорена от този ръст.
Данните за потребителските цени 

през юни отразяват промяна в динами-
ката само в няколко категории. Според 
Bespoke Investment Group около една 
втора от ръста през май може да се от-
даде само на категории, които предста-
вляват малко под 6% от цялата ценова 
кошница – употребяваните автомобили, 
колите под наем, хотелите и самолетни-
те билети.

Когато бъдат публикувани данните за 
юнската инфлация, със сигурност ще се 
стигне до нови дискусии относно пре-

ходността на явлението, ако инфлацията 
пак надхвърля значително целта от 2%. 

Текущата прогноза на „Уолстрийт“ 

предполага, че индексът на потребител-
ските цени ще нарасне с 0,4% на месечна 
база и с 4% спрямо юни 2020 г.

По-рано тази седмица обаче се появи 
информация, че са налице признаци на 
понижен ценови натиск в сектора на ус-
лугите.

Междувременно преди дни излязоха 
данни, че колите втора ръка в САЩ са се 
превърнали в едни от най-популярните 
в страната. Cpeднaтa възpacт нa лeки-
тe aвтoмoбили в страната ce пoкaчи дo 
peкopднитe 12,1 гoдини пpeз 2020 г. - 
пpи 11,5 зa Eвpoпeйcкия cъюз пpeз 2019 
г. Американците вce пo-pядкo пpoдaвaт 
cтapитe cи aвтoмoбили зapaди виcoкитe 
цeни нa нoвитe и пoдoбpeнoтo кaчecтвo 
нa нacтoящитe, кoмeнтиpa Тhе Wаll Ѕtrе-
еt Јоurnаl.

Зa пъpви път 

cpeднaтa възpacт 
ce изкaчвa нaд 12 гoдини 

cпopeд дaннитe нa ІНЅ Маrkіt. Дoкaтo 
пpeди двe дeceтилeтия eдин aвтoмoбил 
oбичaйнo e cмeнял coбcтвeникa cи eдин 
или двa пъти и e минaвaл 160 xил. км, тo 
днec чecтo тoй имa мнoжecтвo coбcтвe-
ници и ce движи пo нaд 300 xил. км, кaзвa 
Toд Kaмпay, ІНЅ.

Колите втора ръка в САЩ 
започнаха да поевтиняват
XТова се случва за първи път от месец декември миналата година
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Г
решките са част от живота на 
всеки, но сред тях има такива, 
които ни карат дълго време да 
съжаляваме. Грешните финан-
сови решения са част от тях. Eтo 

някои от тях и cъвeти кaк дa бъдат кopи-
гиpани или дори да бъдат избегнати.

Paннo пoлзвaнe 
нa пeнcиятa

Bъпpeки чe вpeмeнaтa ca тpyдни, 
мнoгo xopa peшaвaт дa ce пeнcиoниpaт 
вeднaгa щoм пoлyчaт пpaвo нa тoвa. 
Koлкoтo пo-paнo ce изпoлзвa пpaвoтo 
зa пeнcиoниpaнe, тoлкoвa вepoятнocт-
тa зa пo-мaлък мeceчeн дoxoд pacтe. 
Toвa e тaкa, зaщoтo ce зaмeня дoxoдът 
oт paбoтнa зaплaтa c пeнcия, кoятo e 
дaлeч oт дoxoдитe пpeди тoвa. Bapиaнт 
дa ce кoмпeнcиpa тaзи paзликa e cлeд 
пeнcиoниpaнe пeнcиoнepитe oтнoвo дa 
зaпoчнaт някaквa paбoтa, c кoятo дa пoд-
пoмoгнaт дoпълнитeлнo бюджeтa cи.

Пpи тaзи cитyaция oбaчe възниквa 
въпpocът зaщo тoгaвa e билo нyжнo дa 
ce пeнcиoниpaт, щoм cлeд тoвa oтнoвo 
щe paбoтят. Дoбъp пoдxoд e пeнcиo-
ниpaнeтo дa ce oтлoжи мaкcимaлнo във 
вpeмeтo, пише money.bg. Koлкoтo пo-
къcнo нacтъпи пeнcиoниpaнeтo, тoл-
кoвa пo-дългo щe ce пoлзвaт пo-виcoки 
тpyдoви дoxoди, a нe ниcкa пeнcия. Paз-
биpa ce, дългият тpyдoв живoт зaвиcи oт 
индивидyaлнитe възмoжнocти нa вceки 
чoвeк и тoй нe тpябвa дa e зa cмeткa нa 
здpaвeтo мy.

Минимална вноска 
пo кpeдитни кapти

Kaктo пpи вceки дpyг кpeдит, тaкa и 
пpи кpeдитнитe кapти, кoлкoтo пo-гoля-
мa чacт пoгacявaтe мeceчнo, тoлкoвa 
пo-бъpзo щe пpиключитe cъc зaдължe-
ниeтo. Дa, плaщaнeтo нa минимална по-
гасителна вноска (МВП) e пpивлeкaтeл-
нo, зaщoтo мeceчният paзxoд e ниcък, 

нo caмo тoвa e пpeдимcтвoтo. Плaщaйки 
caмo минимyмa, нeминyeмo щe изпaд-
нeтe в пoнe тeзи 2 cитyaции:

- Ha кpaя нa cpoкa нa вaлиднocт нa 
кpeдитнaтa кapтa щe тpябвa дa плaти-
тe гoлям ocтaтък, зa дa бъдe пoднoвeнa. 
Дopи и тoвa дa нe e ycлoвиe и дa бъдe 
пoднoвeнa aвтoмaтичнo, плaщaйки caмo 
MПB, пpeмecтвaтe пoкpивaнeтo нa зa-
дължeниeтo в пo-дaлeчeн мoмeнт в бъ-
дeщeтo. Koлкoтo пo-къcнo пoгacитe зa-
дължeниятa cи, тoлкoвa пoвeчe лиxви 
щe плaтитe мeждyвpeмeннo.

- Hямa дa мoжeтe дa пoлзвaтe гpaтиceн 
пepиoд пpи пoгacявaнe нa нoвитe зaдъл-
жeния. Oбичaйнo издaтeлитe нa кpeдит-
ни кapти имaт ycлoвиe дa са пoгaceни 
нaпълнo пpeдxoднитe зaдължeния, зa дa 
мoжe дa бъдe пoлзвaн гpaтиceн пepиoд 
зa cлeдвaщитe.

Пpoпycкaтe 
пpoфecиoнaлния cъвeт

Bcички ниe мoжeм дa пoлзвaмe про-
фесионален съвет oт вpeмe нa вpeмe, 
ocoбeнo кoгaтo cтaвa въпpoc зa някoи 
тpyдни acпeкти нa нaшия финaнcoв жи-

вoт. Caмo зa пpимep - peзкият икoнo-
мичecки cпaд пpeз 2008-а и 2009 г. пpe-
дизвикa пaникa нa peдицa бopcи в 
cвeтoвeн мaщaб и мнoгo xopa нe пpeцe-
ниxa дoбpe мoмeнтa кoгa дa излязaт 
oт фoндoвия пaзap и кoгa oтнoвo дa ce 
въpнaт нa нeгo. B peзyлтaт нa тaзи нeo-
питнocт мнoгo oт тяx peaлизиpaxa пo-
виcoки oт cpeднитe зaгyби.

Heoпитнитe инвecтитopи ca cклoнни 
дa ce пoддaвaт нa влияниeтo нa вpeмeн-
ни cъcтoяния и нe oбpъщaт тoлкoвa вни-
мaниe нa тeндeнциитe. Пopaди тaзи пpи-
чинa пo-чecтo „влизaт“ нa дaдeн пaзap, 
кoгaтo цeнитe вeчe ca ce пoкaчили, и 
пpoдaвaт пo-eвтинo, пoддaвaйки ce нa 
пaникa oщe пpи пъpвитe cпaдoвe. Taкa 
тe пpoдaвaт пpи пo-ниcки цeни, oткoл-
кoтo aкo пpoявят тъpпeниe зa пo-дълъг 
пepиoд oт вpeмe. B тaкивa cитyaции eдин 
пpoфecиoнaлeн финaнcoв cъвeтник или 
инвecтициoнeн кoнcyлтaнт мoжe дa e 
мнoгo пoлeзeн.

Пpoфecиoнaлнитe финaнcoви cъвeти 
oбaчe нe ce oгpaничaвaт caмo дo ин-
вecтициoнни въпpocи. Финaнcoви-
ят кoнcyлтaнт мoжe дa e пoлeзeн в 

paзлични нaпpaвлeния – тъpceнe нa 
кpeдит, дaнъци, пeнcиoннo и coциaлнo 
ocигypявaнe, cпecтявaния и инвecтиции, 
пoкyпкo-пpoдaжбa нa имoт и мнoгo дpy-
ги.

Избягвaтe фoндoвия пaзap
Дa ce cтoи нacтpaнa oт фoндoви-

тe пaзapи пoд пpeдтeкcт, чe изглeждaт 
твъpдe pиcкoви, e eднa oт нaй-гoлеми-
те гpeшки, кoятo пpaвят инвecтитopи-
тe. Bяpнo e, чe нa пaзapитe имa мнoгo 
пoдeми и пaдoвe, нo cвeтoвнaтa иcтopия 
coчи, чe в кpaйнa cмeткa, aкo cтe 
пocлeдoвaтeлeн инвecтитop, пo-cкopo 
щe cпeчeлитe. Aкo иcкaтe дa дъpжитe 
пapитe cи в бeзoпacнocт, мoжeтe дa из-
бeгнeтe фoндoвитe пaзapи. Taкa щe ce 
пpeдпaзитe oт някoи pиcкoвe, cвъpзa-
ни c тяx, нo нямa дa ce пpeдпaзитe oт 
pиcкoвeтe зa ниcкa дoxoднocт, тъй кaтo 
инфлaциятa щe пpoдължи дa oкaзвa вли-
яниe въpxy пapитe ви.

Гapaнции нa фoндoвитe пaзapи нямa 
никaкви, нo вepoятнocттa зa гoлeми 
зaгyби мoжe дa бъдe нaмaлeнa. Kлючът 
e в дивepcификaциятa. Дpъжтe пapи-
тe cи в микc oт книжa нa мaлки и гoлe-
ми мecтни и чyждecтpaнни кoмпaнии. 
Удoбeн вapиaнт зa тoвa ca взaимнитe 
фoндoвe, чиитo yпpaвлявaщи дpyжecтвa 
тъpгyвaт нa cвeтoвнитe бopcи. Taкa нe e 
нyжнo личнo дa зaкyпyвaтe cтoтици aк-
ции и oблигaции oт cтoтици кoмпaнии 
пo цял cвят. Aкo нe cтe yвepeни кaк дa 
пocтъпитe c вaшитe cpeдcтвa, нaeмeтe 
cи финaнcoв cъвeтник.

Oткaз oт oбpaзoвaниe
Pядкo ce cлyчвa yчeник, нaпycнaл yчи-

лищe, дa peaлизиpa пeчeливши нaчинa-
ния. Oткaзът oт oбpaзoвaниe, paзбиpa ce, 
щe cпecти paзxoди, нo cпecтeнитe paзxo-
ди cлeд тoвa щe бъдaт зa cмeткa нa пo-
ниcкa зaплaтa и пpoпycнaти възмoж-
нocти зa pъcт в кapиepaтa.

Xopaтa c дoбpo oбpaзoвaниe имaт пo-
гoлямo влияниe въpxy пepcпeктивитe cи. 
Cпeциaлнocтитe в някoи oт нaй-дoбpитe 
yнивepcитeти ca пpeдпocтaвкa зa дoбpo 
тpyдoвo зaплaщaнe cлeд зaвъpшвaнeтo 
им. Hякoи oт тeзи cпeциaлнocти ca в 
oблacттa нa здpaвeoпaзвaнeтo, тexнoлo-
гиитe и финaнcитe. Paзбиpa ce, имa и 
тaкивa cпeциaлнocти, кoитo пpeдпoлaгaт 
пo-ниcкo зaплaщaнe, нo зa cмeткa нa 
тoвa мoжe дa ca пpизвaниe зa някoгo, в 
кoeтo вcъщнocт нямa нищo лoшo. Дoбpe 
плaтeнитe cпeциaлнocти нe тpябвa дa ca 
caмoцeл, нo пък ca eднa дoбpa цeл.

Вашите 
пари

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

Финансовите решения, за 
които може да съжалявате
XЕто как да ги избягвате или как да ги коригирате, ако вече са факт

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Денят, в който ще се финализи-
ра процесът по закупуване на 
вашия нов дом (Closing Day), 
винаги е бил един от най- емо-
ционалните за мен и моите 

клиенти. Няма значение дали купувате 
или продавате първо, второ или трето 
жилище, несъмнено сте развълнувани 
и готови да подпишете документите за 
ипотека или продажба и по този начин 
да направите следващата важна стъпка 
във вашия живот.

Този ден често идва с няколко при-
теснения и въпроси. „Ами ако сделката 
се разпадне в последния момент?“, „Ами 
ако забравя да донеса нещо важно и по 
този начин забавя тя да се осъществи?“, 
както и много други въпроси, които си-
гурно не са ви дали спокойствие и ви 

държат в напрежение от предния ден.
Това са нормални притеснения, но 

трябва да сте наясно, че подготовката 

може да предотврати проблеми в по-
следната минута и да осигури плавно 
приключване.

В този ден купувачът и продавачът ще 
се срещнат с т.нар. агент по затваряне на 
сделката (closer). Ако сте за първи път в 
това „приключение“, добре е да преми-
нете по списъка по-надолу, който със 
сигурност ще предотврати излишното 
притеснение и безпокойството. Ако сте 
„опитен“ собственик на жилище, също 
ще ви е от полза заради непрестанните 
промени в нашия бранш.

Какво да очаквам в деня 
на сделката

В деня на сделката двете страни ще 
подпишат документите, които официал-
но прехвърлят законната собственост 
върху дома на купувача.

Това обикновено се извършва чети-
ри до шест седмици след подписване 
на първоначалния договор за покуп-

ка. През периода между отправяне на 
оферта и финализирането на покупката 
трябва да се извършат различни стъп-
ки, включително проверка на дома (ин-
спекция), оценка на дома и одобрение 
на ипотека. Капарото, което купувачът е 
дал още в самото начало след подписва-
не на договора от двете страни, ще бъде 
държано в залог до този последен ден, 
докато не бъдат изпълнени всички не-
предвидени или предвидени обстоятел-
ства. Ако е имало такива, то те трябва да 
бъдат изяснени между двете страни до 
края на деня. Ако не, сделката ще се на-
срочи за друг ден.

В деня на сделката очаквайте да под-
пишете много документи, особено ако 
ще финансирате имота си (ако обаче той 
ще бъде закупен в кеш, то тогава проце-
сът ще е сравнително по-бърз и лесен). 
Това може да се окаже доста неразби-
раема материя за вас, но адвокатът или 
агентът, който сте наели да защитава 
правата ви, ще бъде там, за да ви преве-
де през процеса и да обясни всеки доку-
мент в подробност. Доверете се на този 
ваш агент, който е професионалист, и 
той/тя ще ви помогне да си отговорите 
на въпроси и да ви напътстват до края. 
Те служат във ваша полза и са там, за да 
ви помогнат!

По всяка вероятност в този ден за 
първи път ще се срещнете с агента по за-
тваряне на сделката, така, че е важно да 
пристигнете със съответните документи 
за удостоверяване на самоличността ви 
- държавно издаден документ за само-
личност.

Това може да бъде шофьорска книж-
ка, военна карта, държавна лична кар-
та или паспорт. Ако купувате имот със 
съпруга си и не споделяте една и съща 
фамилия, уверете се, че носите свиде-
телството си за брак, за да избегнете за-
бавяне. Като странична бележка, вашият 
документ за самоличност трябва да е ва-
лиден, така че не идвайте с изтекла шо-
фьорска книжка или паспорт.

(Продължава в следващия брой)

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

XДокументи, изисквания, процедури – вижте списъка, който ще ви е полезен

Денят на сделката за жилище: 
Какво трябва да знаем

С какви документи да съм подготвен?

Купувачи Продавачи

Документ за самоличност Документ за самоличност

Чек, гарантиран от банката, или доку-
мент за извършен превод на парите 
(ако е необходимо)

Документ за извършен превод, ако 
продавачът е длъжен да изплати опре-
делени дългове, преди да предостави 
жилището чисто от такива на купувача 

Доказателство, че сте закупили застра-
ховка за новото си жилище

Всички ключове - за къща, гараж, по-
щенска кутия, паркинг разрешителни, 
ключ за басейн, фитнес, допълнителни 
стаи (мазета, тавански) и други...

Договорът ви за покупко-продажба Договорът ви за покупко-продажба

Други документи, които вашата банка 
биха изискали от вас

Други документи, които адвокатът или 
агентът по вашите права изисква от 
вас

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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О
тец Давид Наков е един от 
изявените български све-
щеници в диаспората ни в 
Северна Америка и нефор-
мален лидер на редица па-

триотични инициативи, организации, 
движения и мероприятия в началото на 
миналия век. Той е учител от Македо-
ния, а по-късно става свещеник в един 
от центровете на емиграцията ни в САЩ 
– Стилтън, щата Пенсилвания. Заплатата 
му е била 40 долара на месец, при осигу-
рена квартира, отопление и осветление. 
През 1915 г. той поема църквата „Свето 
Благовещение в „малиот Прилеп“, как-
то наричали град Стилтън, защото по-
вечето емигранти тук били именно от 
град Прилеп. В България освен учител, 
Давид бил дякон и архиерейски намест-
ник, който оглавил борбата за прилеп-
ските манастири през 1910 г. и покръс-
тил много помаци в Тракия.

„Българската православна църква в 
САЩ събра

2000 долара в помощ 
на армията

На патриотична среща, проведена 
в българската православна църква на 
улиците „Фронт“ и „Франклин“, енори-
ашите решиха да дадат 2000 долара за 
третия заем „Либърти“. Членовете на 
тази църква са жители на Уест сайт /на 
гр. Стилтън/ и въпреки че всички са чуж-
денци, те са лоялни към страната и мно-
го активни по отношение на войната. 
Преподобният отец Давид Наков, ено-
рийски свещеник на църквата /в Стил-
тън/, ръководи кампанията и отправи 
апел към богомолците. Други изтъкна-
ти дейци на църквата също говориха за 
„Либърти“ заема“. Това съобщава вест-
ник „Харисбърг Телеграф“ в броя си от 
29 април 1918 г.

Първото българско училище в Амери-
ка се открива към българо-македонска-

та православна църква „Св. Благовеще-
ние“ в град Стилтън, Пенсилвания, на 15 
октомври 1921 г. отново от него, прото-
йерей Давид Наков. Броят на ученици-
те е 22-ма. Те успяват бързо да популя-
ризират дейността на училището сред 
българската колония, в която мнозина 
не вярвали, че в Америка

може да има 
българско школо

Занимания се провеждали три пъти 
седмично, девет месеца в годината. Към 
храма „Свето Благовещение“ била до-
строена голяма зала, която била прис-
пособена за училище.

Поради близостта на храма до столи-
цата Вашингтон, той често е посещаван 
от първия ни посланик в САЩ – Стефан 
Панаретов, както и от останалите служи-
тели в легацията.

„Извънредният Министър Стефан 
Панаретов от България в САЩ и цели-
ят екип на българската легация във Ва-
шингтон присъстваха на службите в 
Стилтън вчера по повод отбелязване на 
паметта на екзарх Йосиф в българската 
православна църква. Екзархът е почи-
нал на 3 юли в България. Службата беше 
проведена в българската православна 
църква на улиците „Фронт“ и „Фратклин“ 
от отец Давид Наков“. Това ни съобщава 
вестник „Харисбърг Телеграф“ от 12 юли 
1915 г.

Отец Давид Наков се оказва не прос-
то един от свещениците ни в Новия свят, 
но и нещо като неформален лидер, па-
триот от нов тип, който обединява бъл-
гарите и ги възпитава и в духовен, и в на-
ционален аспект. С това името му остава 
в историята на родната ни емиграция в 
Северна Америка. Той активно участва 
в социалния живот на общността в град 
Стилтън и в останалите щати, където по-
късно служи като свещеник. Предвожда 
бдения, води емиграцията ни на нацио-
нални празници, произнася слова. Така 
постепенно той се превръща в нещо 
като кмет на тези хора. Той е техният ис-
тински

духовен отец, изповедник, 
съветник

подпомага ги, ръководи ги, напътства ги 
и най-важното - насочва ги в пътя на на-
ционалното самосъзнание, за да оста-
нат българи, дори и далече от родината, 
въпреки трудностите и несгодите, които 
понякога се налага да изтърпяват в не-
лекото си ежедневие като емигранти.

История  
на емиграцията

Давид Наков - духовният лидер 
на емигрантите в САЩ

XТой е съветвал и подпомагал 
българите в Новия свят

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Българските корени в „малиот Прилеп“
Град Харисбърг е административният 

център на щата Пенсилвания, а основни-
ят печатен орган в града е именно вест-
ник „Харисбърг Телеграф“, който много-
кратно пише за българската диаспора, 
като дори създава рубрика, озаглавена 
„Стилтън и близката околия“, където ре-
гулярно се публикуват новини за българ-

ските емигранти.
Отец Давид Наков е и председател на 

македонско събрание, проведено в Чи-
каго през декември 1918 г., както съоб-
щава отново вестник „Харисбърг Теле-
граф“. 

„Под ръководството на преподоб-
ния Давид Наков - енорийски свещеник, 

службите в българската църква „Свето 
Благовещение“ в „малиот Прилеп“ – Стил-
тън, се провеждат ежедневно. Българ-
ската православна църква не разполага с 
пейки и паството участва в службата пра-
во“, съобщава още вестник „Харисбърг 
Телеграф“ в броя си, посветен на право-
славния Великден, от 20 април 1916 г.

Отец Давид Наков.

Вторият български православен храм в Америка – 
„Св.св. Кирил и Методий“, в Гранит сити, Илинойс, 
1909 г.

Църковното настоятелство на храма „Св. Благовещение“ в Стилтън, Пенсилвания.

Четвъртата българска православна църква в 
Медисън, Илинойс, построена през 1910 г.
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Франция задължи медиците 
да се ваксинират

Президентът на Франция Еманюел 
Макрон заяви, че с цел на усилията 
в борбата срещу разрастването на 

коронавирусната епидемия, ваксинация-
та срещу COVID-19 ще бъде задължителна 
за всички здравни работници и за всички 
други работници, които са в контакт с уяз-
вими хора. „Те ще имат възможност до 15 
септември да се ваксинират и след това ще има санкции. Ако не действаме сега, 
броят на новозаразените и на приетите в болница с коронавируса ще нарасне“, 
предупреди Макрон.

Пожар в COVID болница  
в Ирак взе 50 жертви

Над 50 души станаха жертва при по-
жар в болница за пациенти с коро-
навирус в град Насирия в южната 

иракска провинция Ди Кар. Най-малко 70 
души бяха спасени. Причината за пожара 
в болницата е експлозията на кислороден 
цилиндър. Пламъците са обхванали всич-
ки сектори на сградата. Пожарникарите са 
успели да локализират разпространение-

то на огъня. Заради инцидента Министерството на здравеопазването на региона 
обяви извънредно положение. Според местните медии премиерът Мустафа ал 
Казими е отишъл на мястото на трагедията.

Хотел в Китай рухна, 
поне 8 души са загинали
Най-малко осем души са загинали, а 

девет се водят безследно изчезнали 
след рухване на хотел в град Сучжоу, 

Източен Китай, предаде Асошиейтед прес, 
цитирайки местните власти. Спасителите 
използват кранове, стълби, машини за ря-
зане на метал и специално обучени кучета, 
търсейки оцелели. Двайсет и трима души 
са блокирани под развалините, петима са 
спасени. За участие в спасителната операция са мобилизирани повече от 600 
души, включително 120 машини.

В Испания арестуваха 46 
души за трафик на мигранти

46 души бяха арестувани в Испа-
ния за трафик на нелегални 
имигранти от Западните Бал-

кани. Разследването беше ръководено 
от испанската национална полиция в тяс-
но сътрудничество с албанската полиция 
и правоприлагащите и имиграционните 
власти в Австрия, Франция, Италия, Сло-

вения, Косово, Португалия, Великобритания и САЩ и подкрепено от Европол, съ-
общи държавата полиция. Първата престъпна група беше арестувана през 2019 
г. на карибския остров Сен Мартен за контрабанда на имигранти от Западните 
Балкани с фалшиви документи в САЩ.

Смъртоносно селфи: 16 
загинаха от мълния в Индия
Най-малко 16 души са загинали и ду-

зина други са ранени, след като са 
били поразени от гръмотевица. Ин-

цидентът е станал в старинна крепост в 
щата Раджастан в Индия. Жертвите са се 
снимали, докато вали дъжд. Те са били вър-
ху кулата на крепостта и били ударени от 
мълния. Мястото е популярна туристиче-
ска дестинация в страната. Повечето от 
жертвите са млади хора, съобщиха индийските власти. Когато кулата е ударена 
от гръмотевицата, върху нея е имало 27 души.

https://www.krilchev.com/
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С
илно заразният вариант на 
коронавируса „Делта“ пре-
взема бързо все повече те-
ритории. В САЩ той вече е 
доминиращ и представлява 

51.7% от общия брой инфекции. „Дел-
та“ превзема и Германия, създава про-
блеми и във Великобритания, Испания 
и Русия. Това се случва на фона на об-
общението на СЗО отпреди седмица, че 
жертвите на коронавируса по света вече 
са над 4 млн. Прогнозата на експертите 
в САЩ е, че вариантът ще се разпрос-
транява още по-бързо през есента. Това 
важи и за европейските държави.

Преди седмица високопоставен слу-
жител на Федералния резерв преду-
преди, че „Делта“ и незадоволителните 
равнища на ваксинация в някои страни 
заплашват възстановяването на глобал-
ната икономика. В интервю за Financial 
Times управителят на Фед в Сан Фран-
циско Мери Дели посочва, че най-голе-
мият риск за растежа е преждевремен-
ното обявяване на победа в борбата с 
COVID-19: „Не сме преминали през пан-
демията, а преминаваме през нея“.

По думите й покачващият се брой на 
заразените и забавянето в имунизаци-
ите в някои части на света огранича-
ват „оздравяването“ на икономиката 
и може да имат негативно отражение 
върху САЩ: „Ако глобалната икономика 
не може да постигне по-високи нива на 
ваксинация, тогава това ще повлияе на 
американския ръст". И допълва: „В САЩ 
новините са доста положителни, но гло-
балните новини не чак толкова. Добри 
са, но не са страхотни. Пазарите реаги-
рат на тези неща". Дели смята, че ще ста-
нем свидетели на

увеличаващо се усещане 
за риск

спрямо глобалната икономика.
Представители на Американската 

централна банка наскоро намекнаха, че 
ще вдигнат лихвените равнища по-рано 
и по-агресивно, отколкото са предвиж-
дали по-рано тази година. Дели обаче 

казва, че не трябва да има съмнение, че 
Фед ще продължи с монетарната поли-
тика, която предприе през август 2020 г. 

„Това е посланието, което непрекъсна-
то повтарям. Напълно ангажирани сме с 
тази рамка. Това означава елиминиране 

на дефицитите в заетостта и поддържа-
не на средна инфлация от 2%, което е от 
първостепенно значение“, посочва тя.

Интервюто за Financial Times идва в 
ключов момент за политиката на Фед, 
а именно когато протичат дискусиите 
за премахване на част от огромната мо-
нетарна подкрепа за възстановяването 
на икономиката, която беше въведена 
в началото на пандемията. Някои екс-
перти смятат, че скоро централната бан-
ка ще започне да орязва своите програ-
ми за закупуване на активи на стойност 
120 млрд. долара на месец. Но Дели по-
сочва, че макар дебатът за „орязването“ 
да е факт, Федералният резерв ще про-
дължи да „държи под око дългосрочни-
те цели, които са пълна заетост и цено-
ва стабилност, като продължава да бъде 

С
илно заразният вариант на 

XКакви са рисковете за хората и за глобалната икономика от бързо разпространяващия се COVID вариант

Заплахата „Делта“:  
Защо може да стане опасно

Бъдете предпазливи
Във връзка с предстоящата лят-

на ваканция експертите предупреж-
дават да бъдем особено предпазли-
ви. Сабине Дитмар, говорителка по 
здравните въпроси на германските 
социалдемократи, казва: „Всички за-
служаваме отпуска, но не ви съветвам 
да пътувате в рискови региони.“

Междувременно броят на новите 
инфекции с „Делта“ мутацията в Гер-

мания силно нарасна. Само за една 
седмица е регистрирано двойно по-
качване. От 7 до 13 юни тези инфек-
ции са представлявали 15,1% от об-
щия брой на случаите. Седмица преди 
това нивото на инфекциите с „Делта“ 
мутацията е било 8%. А две седмици 
по-рано е ставало дума за 4%. Експер-
ти се опасяваха именно от подобно 
удвояване в седмичен период.

Сн.: БТА
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достатъчно търпелив и да запази доста-
тъчно, за да изпълни обещанията, даде-
ни на американците“.

„Делта“ може да помрачи и оптимис-
тичните прогнози за европейската ико-
номика. „Притеснен съм, че възстано-
вяването може да бъде подкопано от 
„Делта". Ситуацията трябва да се влоши 
доста, преди да бъде обявен нов лок-
даун, но данните за движението на хо-
рата показват, че не толкова локдаунът, 
а доброволното самоограничаване оп-
ределя поведението“, коментира пред 
Financial Times Ерик Нилсън, главен ико-
номист от UniCredit. Британското бизнес 
издание посочва, че

бързото разпространение
на „Делта“ варианта на коронавируса 
предизвиква опасения сред икономи-
стите, че по-оптимистичните европей-
ски икономически прогнози могат да 
бъдат помрачени заради увеличава-
щия се брой на инфектираните и въз-
можността за връщане на карантинни-
те мерки.

Вдигането на повечето противоепи-
демиологични рестрикции в Европа 

през последните месеци доведе до скок 
в бизнес активността и до ревизира-
не нагоре на очакванията за растежа в 
региона. Тези прогнози обаче могат да 
се окажат нереалистични заради „Дел-
та“ варианта, който вече съставлява по-
голямата част от новите заразявания в 
много европейски страни. „Има причи-
на за притеснение, тъй като рисковете 
са налични, и изглежда, че има негати-
вен импулс“, твърди Карстен Бжески, ръ-
ководител на макроизследванията към 
ING.

Преди дни Европейската комисия ре-
визира нагоре прогнозата си за иконо-
мическия ръст на ЕС през 2021 г. до 4.8% 

след рекордно свиване от 6.2% през 
2020 г. Това означава, че икономиката 
на Съюза би се върнала към нивата на 
растеж отпреди пандемията до края на 
тази година. Но еврокомисарят по ико-
номиката Паоло Джентилони заяви, че 
прогнозата на ЕК не взема предвид въз-
можността за нова вълна на вируса, пре-
дизвикана от „Делта“ варианта.

Миналия петък Германия и Франция 
предупредиха гражданите си

да не пътуват до Испания
където нивата на инфектиране с 
COVID-19 надминаха тези в Португалия 
и станаха най-високите в континентална 
Европа. От Испанската централна банка 
предупредиха, че прогнозата за силен 
ръст на страната „се основава на пред-
положението, че здравната криза ще 
приключи след лятото". А в момента има 
„несигурност около появата на нови ва-
рианти на коронавируса и около мерки-
те, които може да бъдат необходими“.

Също в петък Нидерландия върна ре-
стрикциите за ресторантите, баровете, 
кафенетата, нощните клубове и съби-
тията на живо заради над десетократ-

но увеличава-
не на дневния 
брой на зара-
зените до 7000 
души. Кипър 
отново въве-
де ограниче-
ния за броя на 
хората в хоте-
лите и заведе-
нията мина-
лата седмица, 
а Португалия 
задължи тури-
стите да бъдат 
ваксинирани, 
с негативен 
тест или пре-
бо ле дува ли, 

за да могат да отсядат в хотелите или да 
посещават ресторантите.

Някои експерти обръщат внимание 
на факта, че повечето заразени с „Делта“ 
варианта са по-младите, при които е по-
малко вероятно да има тежко протичане 
на инфекцията. Същевременно хоспита-
лизациите и смъртните случаи остават 
ниски, а над 44% от възрастните в ЕС са 
напълно ваксинирани.

„Заради ваксинационния напредък 
все още смятаме, че е малко вероятно 
на страните отново да се наложи да въ-
ведат сериозни ограничения върху ико-
номическата активност, за да възпрат 
медицинските рискове“, казва Калъм 

Пикъринг, икономист от Berenberg.

През лятото може 
да стане опасно

До края на август „Делта“ мутацията 
ще причинява 90% от новите случаи на 
зараза с коронавируса в ЕС, прогнозират 
от Европейския център за превенция и 
контрол на заболяванията (ECDC). „Мно-
го вероятно е през лятото „Делта“ мута-
цията да се разпространява интензивно, 
особено сред младите хора, които не са 
ваксинирани“, подчертава Андреа Амон, 
ръководителка на ECDC. Това може да 
причини висок риск от зараза, тежко 
протичане на COVID-19 и дори смърт 
при хората от рисковите групи, които 

все още не са получили всички дози от 
ваксината, казва още тя.

Според ECDC „Делта“ мутацията, коя-
то бе регистрирана за първи път в Индия 
и първоначално носеше името индий-
ска мутация, е с 40 до 60% по-заразна от 
британската мутация - т.нар. „Алфа“ мута-
ция.

За да се ограничи разпространение-
то на силно заразната мутация B.1.617.2, 
е „много важно ваксинационните кампа-
нии да вървят с пълна сила“, обясняват 
от ECDC. И според ръководителката на 
службата Андреа Амон, според налични-
те до този момент данни, хората, вакси-
нирани само с първата доза

също могат да се заразят
с „Делта“ мутацията. Добрата новина е, 
че при поставени две дози, т.е. пълна 
ваксинация, защитата срещу индийската 
мутация е висока.

В тази връзка ECDC предупреди стра-
ните от ЕС да внимават с разхлабването 
на ограниченията. Защото това „би могло 
да доведе до много бързо и значително 
нарастване на инфекциите при всички 
възрастови групи". А в резултат на по-
добно развитие може отново до се стиг-
не до ръст в броя на хоспитализациите и 
смъртните случаи, подобно на нивото от 
есента на 2020 г., ако не се предприемат 
допълнителни мерки, казват експертите.

В Германия почти всеки трети вече 
има пълна ваксинационна защита, не-
обходима за предпазване от зараза и/
или тежко протичане на Ковид-19. И по-
конкретно: 26,9 милиона души в Герма-
ния са напълно ваксинирани. А общо 43 
милиона души са получили поне първа-
та доза от ваксината, което отговаря на 
51,6% от населението.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Двама български учени в САЩ 
са на път да осъществят ре-
волюция в света на техноло-
гиите на науката. Братята Те-
ньо и Димитър Попминчеви 

са начело на екип от изследователския 
институт JILA в Колорадо. Двамата пи-
шат нова квантова азбука – тази на ярки-
те квантови рентгенови лъчи. Те тръгват 
срещу досегашните научни представи и 
опитват да генерират хармонични въл-
ни чрез пропускане на ултравиолетов 
лазер през хаотична плазмена среда.

С откритието си, публикувано пре-
ди време в авторитетното списание 
Science, те сбъдват една дългогодишна 
мечта на учените и на специалистите от 
индустрията. Създават лазерна рентге-
нова „светлина“ с нови свойства.

Един четиримерен рентгенов микро-
скоп, който използва такава светлина, 
би могъл да види обекти с резолюция 
от порядъка на атома, като едновремен-
но проследява и най-бързите процеси, 
протичащи в нашия естествен свят.

Това е нещо принципно различно от 
досегашните технологии, които даваха 
възможност за получаването на смай-
ващи 3D изображения, но четвъртото 
измерение оставаше невидимо. Сега за 
първи път свръхбързите процеси може 
да се наблюдават

едновременно във времето 
и в пространството

Ако камерата на мобилен телефон би 
могла да „замрази“ във времето свър-
хзвуков самолет, то се очаква тези кван-
тови рентгенови лъчи да „замразяват“ 
във времето дори и най-бързите кванто-
ви обекти извън ядрото на атома - елек-
троните. Все неща, непосилни за човеш-
ките технически възможности. До днес.

Това вече не звучи като научна фан-
тастика, превръща се в реалност бла-
годарение на научната дързост на два-
мата българи, възпитаници на школата 
на Теодосий Теодосиев. Те мечтаят да 
пренесат технологиите си в България, 
в български институти и лаборатории. 
Да помогнат на Родината си, както са го 
правили българските възрожденци.

Макар и невидима за човешкото око, 
тази нова лазерна рентгенова „светли-
на“ е най-ефективният начин, по който 
може да се концентрира енергия във 
времето и пространството. До степен, 
до каквато това е фундаментално огра-
ничено само от квантовата природа на 
светлината.

При това двамата братя създават пър-
вия аналог не на един, а на много лазер-
ни източници на рентгенова светлина. 
Те заедно сякаш оперират едновремен-
но, но всъщност представляват един-
единствен рентгенов суперлазер с гре-
беноподобен спектър от голям брой 
невидими „цветове“.

Не е фантастика, 
става дума за чиста наука

Учените обясняват, че са разработили 
най-практичния и опростен метод ефек-

тът да се получи от само себе си – всич-
ко се прави в момента на сътворяването 
на рентгеновите фотони – без допълни-
телни сложни физични процеси.

Компресията във времето, която също 
става автоматично, е с времева продъл-
жителност 100 атосекунди (1 атосекунда 
е равна на 1 милиардна от милиардната 
от една секунда) и може да се подобря-
ва до още по-къси времеви интервали, 
ако се прибавят допълнителни невиди-
ми рентгенови цветове.

Новото откритие на братя Попминче-
ви е като момент от „Завръщане в бъде-
щето“ – първите хармонични в газови 
среди са открити през 1987 г. също чрез 
използване на ултравиолетов лазер с 
основната разлика, че хармоничните са 
били неизползваеми – липсвало е инту-
итивно обобщеното разбиране от бъде-
щето как да се синхронизира излъчва-

не от много атоми, което дава рекордно 
усилване.

Най-висока е ефективността на излъч-
ване на един изолиран атом при „дири-
жиране“ с ултравиолетов лазер – или ко-
гато електроните струни са къси.

Най-интересното е, че този нов ярък 
рентген има гребеноподобен спектър 
от добре разграничени цветове, проти-
воположно на рентгена, генериран от 
екипа преди няколко години. Тогава за 
„диригент“ е използван инфрачервен 
лазер и е генерирана бяла светлина в 
рентгеновия спектър. (Както знаем от 
училище, бялата светлина се получава 
като съвкупност от всички цветове на 
дъгата.)

Забележително е, че вече имаме два 
взаимно допълващи се фундаментални 
метода, където

„дирижиращите“ лазери 
усилват лъчение

с различни свойства, идеални за разли-
чен тип взаимно допълващи се прило-
жения!

На практика рентгеновите лазерни 
лъчи, получени от инфрачервен лазер, 
представляват невидима „бяла“ рентге-
нова светлина (това е спектърът „бяла 
светлина“), съдържащи абсолютно всич-
ки цветове на дъгата, и могат да разгра-
ничат свърхбързото функциониране на 
огромен брой отделни химични елемен-
ти в наноструктури. Докато рентгенови-
те лазерни лъчи, получени от ултравио-
летов лазер (спектърът „гребен“), могат 
да виждат много по-фини структури.

Щастлива случайност или не, и двете 
открития са публикувани в топ журнала 
за наука Science и са придружени от па-
тенти.

И двете поставят основите на азбука-
та на усилването на рентгеновите лъчи, 
които могат да се нарекат „квантови 
рентгенови лъчи“, в отличие от радиаци-
ята от рентгеновата крушка на Вилхелм 
Рентген.

Всичко това се побира в портативен 
апарат, опериращ с нова квантова азбу-
ка!

А може би нова гама от ноти?

Български физици от Колорадо 
създадоха нова „светлина“

XДвамата братя дават предпоставки 
да се наблюдават свръхбързи процеси

Теньо и Димитър Попминчеви
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К
акво е да успяваш на хиляди 
километри от Родината и да 
потегляш да търсиш пътя си 
в глобалния свят на знанието 
и на успехите? Отговорът на 

този въпрос знаят много българи, кои-
то от години учат и се развиват в чуж-
бина. Най-новото попълнение в техните 
редици са няколко млади сънародници, 
които са приети да учат в най-елитното 
висше учебно заведение в света според 
световната класация на университети-
те – Технологичният институт в Масачу-
зетс.

Да бъдеш приет в него е изключител-
но трудно и остава непостижима меч-
та за много млади хора по света. Трима 
българи обаче успяват да се справят с 
това предизвикателство и вече са въз-
питаници на института. А да си част от 
Технологичния институт в Масачузетс 
отваря много врати.

Виктор Балтин, Кристиан Георгиев и 
Надежда Димитрова се подготвят да ми-
нат през тях.

Общото между Виктор и Кристиан е 
математиката. И двамата са се занимава-
ли с математическа

лингвистика. Виктор е избрал да учи 
биологично инженерство, а Кристиан е 
завършил математика и информатика.

За да влезеш в Технологичния универ-
ситет в Масачузетс е нужен и

късмет, но основното е труд
и постоянство, категорични са младите 
българи. Повечето студенти в институ-
та са участвали и печелили състезания 
и олимпиади по математика, а за това е 
нужна много упоритост и последовател-
ност, за да се подготвиш, сподели наско-

ро Кристиан пред bTV.
Според него именно студентите са ос-

новната разлика между американските 
и българските университети. Той си слу-
жи за пример със Софийския универси-
тет и споделя, че в Масачузетсския ин-
ститут студентите са много по-активни, 
имат много „по-голям дух и амбиции“ и 
не разчитат само на лекциите.

Виктор е завършил математическата 
гимназия в Бургас и е убеден, че и об-
разованието му там е изиграло голяма 
роля в неговия успех. Той смята, че то му 
е дало всички основи, а което то не е ус-
пяло да му даде, го е наваксал сам.

Кристиан също е доволен от образо-
ванието си в математическата гимназия 
в Пловдив и според него в съчетанието 
с извънкласните занимания, то е било 
достатъчно и не е имало нужда от част-
ни уроци.

Тяхната колежка Надежда Димитро-
ва пък вече очаква да започне работа в 
НАСА.

По пътя на успеха: 
Българи в Технологичния 
институт в Масачузетс
XВиктор, Кристиан и Надежда са готови  

да станат част от успелите хора на света

https://www.desplaineseyecare.com
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Е
рик Адамс се радва на възтор-
га около себе си. Раздава ши-
роки усмивки и маха с ръка 
на хората по Бродуей, докато 
върви под дъжда от конфети, 

който всъщност е предназначен за хо-
рата, помагали за преодоляване на пан-
демичната криза в Ню Йорк. Като бивш 
полицай той се чувства един от тях. „Тези 
хора тук са моите герои“, казва Адамс.

На крачка от кметския пост
Самият той на драго сърце би желал 

да стане героят на Ню Йорк. И сега на-
прави решаващата крачка към заветна-
та цел: Ерик Адамс спечели първични-
те избори на демократите за кмет на Ню 
Йорк, пише „Дойче веле“. А в този град 
победителят на демократите обикнове-
но се налага и на същинските избори, 
които този път са през ноември.

60-годишният Адамс не оставя и сле-

да от съмнение, че е достатъчно добре 
подготвен за този пост, смятан за най-
трудния след президентския. „Аз съм чо-
век, който не се бои от работа - мога да 
вдигна на крака икономиката и да нама-
ля престъпността. И да върна Ню Йорк 

към старата му слава“, обеща той по вре-
ме на предизборната борба.

Адамс, който е районен кмет на Брук-
лин, носи две сини яки - тази на поли-
цейската униформа и синята яка на ра-
ботническите среди от квартал Куинс, 
където е израснал.

„Тук има една група хора, които живе-
ят в системна бедност. И една друга гру-
па хора, които ходят на ресторант, хра-
нят се добре и си позволяват да пътуват 
с такси. Такава е реалността в Америка и 
в Ню Йорк. Ако искаме да променим не-
щата в този град, трябва да сложим край 
на тези неправди“, казва Адамс.

Когато е на 15 години, Адамс е пре-
бит от бял полицай. Още тогава той взи-
ма решението сам да стане полицай. На 
своите предизборни митинги обича да 
разказва как по време на полицейската 
си служба веднъж предотвратил опасна 
атака с нож в метрото без нито един из-
стрел със служебното си оръжие.

„Тук седим върху планини от оръжия - 
на това трябва да се сложи край“, насто-
ява Адамс. „Нуждаем се от полицейска 
част, която да се концентрира единстве-

но върху работата срещу нелегалните 
оръжия“, добавя той.

„Не функционираме“
Адамс, който е служил като редови 

полицай в продължение на 22 години, 
специално подчертава факта, че ако ста-
не кмет на града, няма намерение да ор-
язва парите на полицията - нещо, за кое-
то настояваха редица граждани на Ню 
Йорк по време на протестите Black Lives 
Matter, последвали убийството на Джор-
дж Флойд.

В същото време обаче Адамс е кате-
горичен, че няма да проявява и най-
малката търпимост към полицейското 
насилие и структурния расизъм. Той е 
убеден, че много неща в САЩ се разви-
ват в грешна посока: „Не функционира-
ме добре - нито като град, нито като дър-
жава“, казва Адамс.

И наистина: градът, чийто кмет навяр-
но ще стане Адамс, още не се е съвзел от 
тежката криза, породена от пандемията. 
А нарастващата престъпност и насилие-
то са към момента един от най-сериоз-
ните му проблеми.

Бившият полицай, който 
влиза в битка за Ню Йорк
XЩе се казва ли Ерик Адамс следващият кмет на мегаполиса

Сн.: БТА
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Вървя тия дни през центъра на София 
и виждам.

Какво вижда човек, когато върви?
Разни неща, да, разни неща. Ботаникът, 

примерно, вижда колко много китайски 
орехи (Ailanthus altissima) са пораснали 
насам и натам. И виждайки ги, неволно 
се сеща за книгата „Денят на трифидите“, 
в която се разказва за това как Земята е 
завладяна от хищни растения.

Човек вижда само това, което може да 
види...

И така, де. Виждам до един подлез раз-
дават фланелки. Знам, че мога да тръгна 
в безброй посоки на интерпретиране на 
това случващо се нещо…

Примерно мога да интерпретирам 
така: Хм, какви са тия фланелки? Аааа, с 
образа на някакъв политик! Бре бре. Аха. 
Тоя! Пфу. Не му ли стига, че е толкова го-
дини във властта... тцъ тцъ тцъ. И защо ги 
раздават тия фланелки? Пара се дава, за-
това! За агитация... А я гледай там – седи 
си, по-скоро – лежи – някакъв тип с отря-
зан крак. М-да. Той е изхвърлен зад бор-
да. Просяк, мизерник. Тюуу бре. Мръсен 
живот. Диабетът сигурно го е кръцнал... 
Та така де – за фланелки с образа на по-
литика има пара – ама за просяка с отря-
заното краче – няма. Майтап ви казвам.

Мога даже да изчисля колко струват 
фланелките и колко дози инсулин могат 
да се купят с тях.

Но това е само един от възможните пъ-
тища на мисълта.

Бих могъл да си помисля и така, как-
то (вероятно) си мисли самият политик, 
чийто образ е на фланелката: Ако се взе-
мат парите за партийна агитация и про-
паганда – това няма да реши никакви 
социални проблеми. Но да лишиш пар-
тиите от възможност за честна предиз-
борна борба... и да лишиш гласоподава-
телите от възможността да бъдат добре 
информирани за платформите на поли-
тическите сили, за които ще гласуват – 
това е пагубно…

Така (вероятно) мисли политикът.
А може и въобще да не мисли. Ин-

тересното при хората е, че влязат ли в 
„мишата въртележка“ – тоест в някаква 
скоростна последователност от ангажи-
менти – те страшно ловко престават да 
мислят. Те са „заети“! Те си „вършат ра-
ботата“! Пилотът на Енола Гай, хвърлил 
бомбата над Хирошима, е бил типичен 
пример за човек, който просто „си вър-
ши работата“...

Но аз пък се втурвам в друга посока на 
мислене.

Сещам се за други едни фланелки, с 
друго лице.

През 1990-та, спомням си, политикът 

Вацлав Хавел, всъщност, какъв ти поли-
тик – един голям, красив чешки драма-
тург и демократ – покани в Прага един 
колос. Франк Запа. Най-причудливият, 
най-странният и може би най-гениални-
ят музикант от епохата на Великата музи-
ка (тоест от 1965-та до 1980-та). За него 
той казваше: Франк Запа беше един от 
боговете на Пражкия ъндърграунд. Ви-
наги съм мислел за него като за приятел. 
Когато съм искал да се откъсна в мисли-
те си поне за миг от Президенството – 
мислел съм си за него.

И Хавел, президент на Чехословакия, 
предложи на великия Запа да стане ми-
нистър. В Чехословакия. И когато САЩ 
забраниха това, Хавел направи Запа не-
формален културен представител на 
САЩ в Чехословакия. След това Запа се 
разболя от рак и умря. Но приятелството 
и легендата си останаха.

Та. Когато Вацлав Хавел, великият по-
литик, посрещаше Франк Запа - великият 
музикант – той, Хавел, носеше фланелка.

На фланелката нямаше обаче отпеча-
тан образа ни на Хавел, ни на Чърчил, ни 
на Кенеди, ни на Дубчек, ни на Масарик, 
ни на който и да е друг политик. На фла-
нелката стоеше образът на самия Франк 
Запа.

Кога, казах си, вървейки покрай мла-
дежите, раздаващи фланелки с образа 
на политика, в България някой политик... 
ще се яви на среща... на среща с извес-
тен, велик човек... на среща от най-ви-
соко равнище... облечен с фланелка, на 
която стои образът... на някой поет? На 
някой велик музикант... или художник?

Прищя ми се да отида направо в рези-
денцията на този ми ти политик и да му 
кажа: Виж, друже... ще те призная, ако не 
раздаваш фланелки с твоето така обло и 
експлицитно лице... а примерно... ха, виж 
ти сега майтап – защо не вземеш да раз-
даваш фланелки с моето лице?

С лицето на един български поет, ка-
къвто съм аз? Или хайде – не с моето... 
ами да речем - фланелки с лицето на 
Тома Марков... или хайде – за да не е пре-
калено ъндърграунд – с лицето на Бойко 
Ламбовски? Или на чудесния майстор на 
хайку Пешо Чухов? Или на... защо пък не 
– Здравка Евтимова?

Защо не раздадеш малко фланелки с 
образите на Васо Гюров, Пешо Гюзелев, 
Ерол от Уикеда или Ицо Хазарта, на Ачо 
Джендема (който прилича, Бога ми, по 
нещо на Франк Запа) или на Милена Сла-
вова? Защо не раздадеш фланелки… и 
защо ти, ти не поносиш фланелки с обра-
зите на Чарли Парушев, Емил Йотовски, 
Рангел Вълчанов, Людмил Станев, Миро 
Морски, Димо от ПИФ, Виктор Пасков, 
Иван Димитров или Борис Роканов, или 
Борис Христов? Брей, какви идеи ми ид-
ват, а?!

Но отминавам и се подсмихвам. Аз 
съм в България, а България се намира 
на кръстопът. Между анадолския сатрап-
ски див Ориент и бруталния алчен по-
лу-Запад. Какъв ти Франк Запа, какви ти 
фланелки с образи на творци! За това си 
трябват други сетива... други времена… 
други… Ценности.

Да, клети ми политиче. Няма да си сло-
жа твоя фланелка. Спри простите въгле-
хидрати, че ще ти се пукнат бузите. И – 
адиос!

КАЛИН 
ТЕРЗИЙСКИ

Фланелките

 блог

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

„Италианците финализираха 
Brexit.“

Така преводачът Мажд Алгафари 
коментира финала на европейското 

по футбол, на който Италия 
отстрани Великобритания

„Аз ще се пенсионирам, като стане „Хемус“, 
така че да се хващат да я правят, ако искат да 
ни няма.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на 
предизборна обиколка

„Българите продават гласовете си за хляб, 
леща и дърва за огрев.“

Служебният министър на МВР Бойко Рашков 
след поредната акция срещу изборната 

търговия

„Пичове, не пипайте 
мечката, тя си е у дома и 
не пречи на никого. Ние й 
пречим.“

Актьорът Васко Мавриков 
коментира ситуацията 

с мечката, нападнала 
гъбарка, която трябваше да 

бъде отстреляна

„Адолф Хитлер е направил много добри 
неща.“

Това е заявил Доналд Тръмп по време на 
визита във Франция през 2018 г., твърди 

журналист от в. „Уолстрийт джърнъл“ в 
книга, която ще бъде публикувана на 13 юли

https://www.mbglogistics.com/
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 в цифри

20 000 

англичани се подписаха в петиция, с коя-
то поискаха денят след финала на евро-
пейското първенство по футбол да бъде 
обявен за почивен. Подписката бе изпра-
тена на премиера на Великобритания 
Борис Джонсън и ще бъде разгледана 

на заседание на парламента. Отсега е ясно, че почивка ще има, но не се знае кога 
точно, нищо че британците не взеха трофея.

години навърши най-въз-
растният тенисист в света. 

Украинецът Леонид Ста-
ниславски е на корта по-
вече от 60 години, макар 
никога да не е тренирал 
професионално. Той все 

пак е участвал в различни 
състезания и е печелил 
бронзов медал в евро-

пейски тенис шампи-
онат за възрастни. За 

това, което прави, Ста-
ниславски получи призна-

ние от Гинес.

милиона литра вода съдържа най-
дълбокият басейн за гмуркане на 
света. Той е дълбок над 60 метра и е 
признат от Гинес. Големината му се 
равнява на тази на шест олимпийски 
басейна. Съоръжението е оборудва-

но с най-новите технологии, включи-
телно 56 подводни

камери, специални звуци и светлинна 
система. Има улици, дори жилищни сгра-
ди.

300 000 

97

км е било разстоянието между Международната космическа станция 
и неизвестен обект, прелетял край нея в четвъртък. Руски специалисти 
наричат некаталогизирания обект космически боклук. От Роскосмос уточ-
ниха, че вероятността от пресичане на орбитите на станцията и на обекта 
е била нулева, затова не се е наложила маневра.

14

1.8

http://www.prospectlicensing.com/
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Г
орещо или дъждовно, лятото 
винаги е великолепен и дълго 
чакан сезон, но за да го прека-
раме по-добре и да не се при-
тесняваме за кожата си, е хуба-

во преди това да я защитим добре.
Първото и най-важно нещо, което 

трябва да знаем, е, че слънцето влияе 
на кожата навсякъде. Затова „хващаме“ 
тен независимо дали се намираме в гра-
да, в парка или на плажа. Но обикнове-
но използваме защита само когато сме 
по бански и вече сме се отдали на заслу-
жена почивка. А не трябва. Ето няколко 
причини:

Слънцето има своите страхотни плю-
сове - то благоприятства за синтеза на 
витамин D, полезен за минерализацията 
на костите, но освен това е и един от ос-
новните причинители на маланома - или 
познатата под

страшното име 
„рак на кожата“

болест.
Според изследване всяка година в 

световен мащаб се регистрират по 80 
000 нови случая на меланома, причине-
на от слънчевите лъчи.

UVA лъчите проникват дълбоко в ко-
жата и представляват основна причина 

за фотостареенето. Вторият вид - UBV - 
влияят основно на повърхността на ко-
жата. Именно те причиняват изгарянето 
и зачервяването на кожата, когато я из-
лагаме на слънце прекалено дълго.

UVC вълните са единствените, които 
не достигат до Земята и не усещаме въз-
действието им.

Има два варианта, с които можем да 
защитим кожата си напълно. Разбира 
се, най-сигурният е да не се показваме 
на слънце изобщо, но това няма как да 
се случи.

Затова използвайте очила, чадър, 
шапка и слънцезащитни продукти. В 
случай, че кожата ви е много светла и 
чувствителна,

винаги се консултирайте 
с дерматолог

предварително.
Всеки тип кожа е специфичен и изис-

ква съответните продукти. Според дер-
матолозите грижата за кожата трябва да 

започне още през пубертета.
Тя се възпитава в ранна възраст и 

всички усилия, които полагаме за нея и 
които в един момент стават рутина, един 
ден ще ни се върнат стократно.

Така, както всеки ден слагаме крем на 
лицето си, мием си зъбите или използва-
ме дезодорант, така трябва да разсъж-
даваме и за слънцезащитата на кожата. 
И не забравяйте: кожата е най-големият 
орган в човешкото тяло. Тя е тази, която 
ни представя пред другите и която по-
казва дали сме здрави и щастливи.

Пандемията от COVID-19 и страхът 
да се посещават лечебни заведения за-
трудниха ранната диагностика на мно-
го заболявания, включително рака на 
кожата. Данни на Българското дермато-
логично дружество сочат, че профилак-
тичните прегледи за рак на кожата са на-
малели с 33% през 2020 г. В резултат на 
това около една пета от злокачествени-
те меланоми в ранен стадий не са били 
диагностицирани.

Ракът на кожата не се появява извед-
нъж, а обикновено има дълга предисто-
рия. Тя може да води началото си още от 
детството. Слънчевите изгаряния, дори 
да се случват веднъж годишно на плажа, 
оставят своя отпечатък в нашите клет-
ки. Кожата има памет и когато се поя-
вят „благоприятни“ условия, например 
силно понижен имунитет, тя „си спомня“ 
нанесеното й в миналото увреждане и 
реагира с производството на изродени 
клетки.

Като рискови фактори за развитие на 
рак на кожата специалистите сочат

прекаляването 
със слънчевите бани

упражняване на професия, хоби или 
спорт на открито, фамилна обремене-
ност.

Особено внимание те обръщат на со-
лариумите, които са най-популярни в 
началото на лятото, за да придобие ко-
жата приятен тен преди обличането на 
банския. Неслучайно солариумите са 
забранени за ползване до 18-годишна 
възраст в много държави, но не и в Бъл-
гария. Ултравиолетовото лъчене се на-
трупва в клетките на кожата и освен че 
създава риск от развитие на рак, я със-
тарява.

За да се предпазите, избягвайте пре-
каленото излагане на слънце, особено 
в средата на деня, съветват дерматоло-
зи. Носете дрехи с дълги ръкави, шапки 
с широка периферия и очила с UV защи-
та. Ползвайте слънцезащитни кремове с 
висок фактор, които предпазват както от 
UVB, така и от UVA лъчите. Имайте пред-
вид, че те започват да действат половин 
час след нанасянето им и ви предпазват 
за около 2-3 часа. Ползвайте ги след вся-
ко влизане във водата.

Солариумите до 18 г. са забранени в някои държави

Опасно слънце: 
Кожата помни 
всички изгаряния

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

http://www.bulstate.com/
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Лятото е тук: 
Приберете скучните 
дрехи в гардероба
Сред тоалетите ви задължително трябва да има рокля

АНИТА ХРИСТОВА

В
ече напълно свикнахме със 
спортните долнища и домаш-
ните дрехи, но е време да из-
лезем от тази наложена ни от 
коронавируса уж комфортна 

зона. Освобождаването и създаване-
то на самочувствие чрез по-елегантни 
и шикозни дрехи е метод, изпитан през 
векове.

„20-те години е било времето, в кое-
то хората са изучавали себе си, чувст-
веността си и са експериментирали с 
визията“, казва Кора Харингтън. Век по-
късно, когато се готвим отново след на-
ложените мерки заради пандемията да 
опитаме от свободата, нека последваме 
примера на предците си.

Приберете скучните си дрехи и широ-
ките панталони, за да намерите място за 
нещо по-забавно и практично. Тъй като 

лятото вече е тук, вижте с какво може-
те да разнообразите гардероба си за ва-
канцията.

Копринената камизолка е задължи-
телната дреха, която трябва да присъст-
ва в гардероба ви. Предлага се в голя-
мо разнообразие от материя и стилове 
и пасва идеално на всичко. Може да я 
включите

в тоалет за романтична 
вечеря

или пък да сложите отгоре един блейзър 
и да сте напълно подходящи за работна 
среда. Имате възможност да избирате 
от различни модели, като най-популяр-
ните това лято ще бъдат копринените и 
тези с флорални мотиви.

Сред тоалетите ви задължително 
трябва да има рокля. Независимо дали 
си стоите вкъщи или излизате на разход-
ка с любимите хора, роклята на пласто- ве винаги е добър избор. Със сигурност 

сте си купували поне една такава рокля, 
която не е по тялото и дори е доста по-
разкроена –

сега това е търсен ефект
С тънки презрамки и по-голямо де-

колте, с по-обемни три четвърти ръка-
ви и набори по тях, има най-различни 
цветни модели рокли, с които да ви за-
бележат.

Цветът каки представлява различни 
пясъчно-земни нюанси, които варират 
от мръсно жълто до зеленикаво кафя-
во. В миналото той е бил запазен само за 
военните униформи, като за първи път 
се използва от британците през 1867 г. 
След това модата се разпространява, 
постепенно дрехите започват да се по-
явяват и в други цветове. Благодарение 
на неутралния си оттенък, се съчетава 
перфектно с летните щампи и аксесо-

ари. Панталоните в този цвят са подхо-
дящи както за офиса, така и за среща с 
приятели.

Много жени носят туники, защото са 
по-едри, като най-вече ги съчетават с 
клин, но това лято те

могат да се комбинират 
с шорти

или просто да се използват за къса рок-
ля. Много ефирни туники приличат на 
по-дълга риза, като по тях има връзки, 
копчета или дантела.

Това лято по-широките ризи, завеща-
ни от вашите майки, ще бъдат истински 
хит. Много известни личности вече по-
казват, че ги комбинират с панталон и 
къс топ отдолу. Освен това не ги закоп-
чават. По-широките ризи с дълъг ръкав 
или такъв, който пада до лакътя, могат 
да бъдат едноцветни или доста шарени 
– с животински, флорални и артмотиви.

Топлото време навън ни кара да заб-
равим за високите обувки, дългите чо-
рапи и затворените маратонки. Сега е 
моментът да си набавим необходима-
та прохлада по всякакъв възможен на-
чин. Това включва и краката, които често 
страдат от избора ни на обувки. Затова 
приберете всичко останало и оставете 
навън само сандалите и един-два чифта 
симпатични пантофки.
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С
къп живот, изпълнен с кок-
тейли, блясък и много пари, е 
имала Джасмин Хартин доп-
реди няколко месеца. Сега тя 
прекарва дните си в бетонна 

килия и чака присъдата си за това дали 
ще остане затворена завинаги заради 
убийството на полицейски началник.

Джасмин Хартин е съпруга на бизнес-
мена Андрю Ашкрофт и снаха на милиар-
дера и спонсор на британската консер-
вативна партия лорд Майкъл Ашкрофт, 
а убитият полицай е неин близък прия-
тел. Госпожа Хартин със сигурност никога 
няма да забрави последното си пътуване 
до остров Белиз.

32-годишната Хартин е задържана от 
органите на реда с повдигнато обвине-
ние за убийство по небрежност на на-
чалника на полицията на острова Хенри 
Джемот.

Тялото на Джемот е намерено в близост 
до кея Сан Педро в Белиз със смъртонос-
на рана в главата, а охранител на мястото 
свидетелства, че е видял снахата на лорд 
Ашкрофт на кея

в истерия и с кръв 
по ръцете

Дни след инцидента Джасмин е аресту-
вана от полицията и според нейния раз-
каз убийството на полицейския начал-
ник, когото определя като свой приятел, 
е извършено по случайност.

Нейният адвокат Годфри Смит заявява, 
че ще се бори за максимално лека при-
съда и вече е готов да обжалва отказa от 
гаранция пред Върховния съд, разказва 
webcafe.

А дотогава милиардерката и майка на 

две деца ще остане в малката бетонна 
килия в съдебния комплекс Сан Педро. 
Местните власти се заканват, че там тя 

няма да получи преференциално отно-
шение. Вместо това ще има възможност 
отново и отново да премисля случилото 
се в онази вечер, в която загина начални-
кът на полицията в Белиз.

Това, което разследващите знаят до мо-
мента, е, че Хартин и Джемот са близки 
приятели и в миналото често се събирали 
на по питие в случаите, в които милиар-
дерката е посещавала острова.

Във вечерта на инцидента обаче те не 
се събират да пият. Според свидетелства-
та на Хартин тя поканила полицейския 
началник в апартамента си, за да обсъдят

допълнителната 
охрана

която има намерение да наеме, за да се 
чувства по-сигурна.

Двамата тръгват към жилището и по 
предложение на полицая минават по 
кратък път в близост до хотел Mata Rocks, 
който в момента е затворен заради пан-
демията. В района на кея няма жива душа 
или поне така смята милиардерката, до-
като вървят към апартамента й.

По пътя Джемот се оплаква от силни 
болки във врата и раменете, а Джасмин 
му предлага да спрат и да му 
направи бърз масаж. Тя си 
спомня, че по време на маса-
жа той оставя служебното си 
оръжие на дока и след като 
приключила, той я помолил 
да му подаде пистолета.

В следващите секунди се 
случва и събитието, което 
завинаги ще бележи биогра-
фията на Хартин. Пред по-
лицаите тя казва, че е взела 
оръжието, но не е натиска-
ла спусъка умишлено, още по-малко го 
е насочвала към полицай Хенри Джемот. 
Твърди, че не знае как пистолетът е про-
извел изстрел, докато е в ръцете й. Но ви-
дяла как тялото на Джемот пада във вода-
та, паникьосала се и избягала.

Около показанията на канадката обаче 
има една подробност, която не се връзва 
с думите й. Раната на Джемот, довела до 
смъртта му, е в близост до едното ухо, а 

предварителната експертиза показва, че 
куршумът е изстрелян от много близко 
разстояние. Подобна смъртоносна рана 
трудно може да се получи от случаен из-
стрел.

За роднините на загиналия полицай 
няма съмнение, че тя го е убила. Те ка-
тегорично отхвърлиха първоначалните 
съмнения, че полицаят се е самоубил, а 
версията за случаен инцидент им изглеж-
да нелогична.

„Не знам как брат ми се е подвел, за да 
бъде застрелян със собствения си писто-
лет, но историята, която описва Джасмин, 
е абсурдна“, казва сестрата на Джемот, 
която е полицейски надзирател.

Убийството обаче не е единственото 
обвинение, за което Хартин ще се изпра-
ви пред съда. Тя ще

трябва да отговаря и 
за кокаина

открит в личните й вещи. Все още не е 
известно дали е била под влияние на нар-
котици вечерта, в която загива полицей-
ският началник.

Голяма част от подробностите около 
вечерта на убийството предстои да се 
разберат, но за момента е ясно, че вари-
антите за присъда пред нея са два: или да 
бъде освободена след плащане на глоба 
от 20 000 долара, или затвор - от 25 годи-
ни до доживотен.

Всичко зависи от крайните заключения 
на разследването, които трябва да уста-
новят дали пистолетът е насочен към гла-
вата на полицая умишлено, или убийство-
то му е нещастен инцидент.

В това време медиите на остров Белиз 
се опитват да следят развитието на слу-
чая максимално отблизо, въпреки че вла-
стите се опитват да ги държат настрана. 
Арестът на Джасмин Хартин бе отразен 
в местната преса, но нито един репортер 
не успя да й зададе въпрос, понеже не 
бяха допуснати от полицията под пред-

лог за спазване на социална дистанция 
покрай COVID-19.

Нейната половинка Андрю Ашкрофт 
отказва да даде изявление по случая, въ-
преки че допреди дни тя стоеше редом 
до него при откриването на втория му хо-
тел на остров Белиз. А дали ще се намери 
някой от фамилията, който ще проговори 
публично за инцидента, предстои да се 
разбере.

XНикой не вярва на Джасмин Хартин, че е убила началника погрешка

Трилър на о. Белиз:  
Как милиардерка 
гръмна топ полицай

Сн.: Screenshot Youtube

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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В
ъзрастна жена уби съпруга си, 
а след това и своя двойничка, 
а после взе самоличността й. 
Това не е краят на тази смра-
зяваща история. След серия-

та престъпления жената, майка на три 
деца, която има и внуци, избягва успеш-
но полицията, която я преследва в раз-
лични щати на Америка.

Всичко започна в малкото градче Блу-
уминг Прери в щата Минесота.

В миналото си 56-годишната Луис Анн 
Райс е имала проблеми с хазарта, но 
нищо не е подсказвало, че ще се пре-
върне в издирван убиец, на когото по-
лицията в цяла Америка е по петите.

Търсенето на Луис Райс започва на 23 
март 2018 г. Тогава бизнес партньори на 
нейния съпруг Дейвид се свързват с по-
лицията, обезпокоени, че не са го виж-
дали от две седмици. Искат, ако е въз-
можно, полицията да направи проверка 
в дома на Дейвид и Луис.

Пристигналите на място полицаи от-
криват Дейвид Райс мъртъв в къщата

с няколко 
огнестрелни рани

в тялото му. Опитите Луис да бъде от-
крита са неуспешни - тя е изчезнала, а 
с нея и кадилакът на съпруга й, разказ-
ва webcafe. Според полицията жената 

е фалшифицирала подписа на Дейвид, 
за да изтегли 11 000 долара от неговата 
бизнес сметка.

Тя напуска Минесота като следващо-

то място, на което е засечена, е казино 
в Айова. Докато полицаи пристигнат в 
казиното, Райс вече си е тръгнала. Бяг-
ството й от силите на реда я отвежда във 

Флорида - в югоизточната част на Щати-
те, където е изоставила кадилака на съ-
пруга си.

Тук историята придобива нов обрат. 
Полиция е повикана в жилищна сграда в 
Марина Вилидж. Там е намерено тялото 
на 59-годишната Памела Хъчинсън, за-
стреляна най-вероятно със същото оръ-
жие, с което и Дейвид Райс.

Хъчинсън визуално прилича на Луис 
Райс, която вече е изрусила косата си. 
Полицията предполага, че именно при-
ликата между двете е довела до убий-
ството - за да се измъкне, Райс се опитва 
да се сприятели с жени, които приличат 
на нея, и да открадне тяхната самолич-
ност.

Открит е и видеозапис, на който ус-
михнатата Луис Райс разговаря с Памела 
Хъчинсън пред пивоварна във Форт Ма-
йърс Бийч. Така е потвърдено, че между 
двете жени е имало контакт.

Чантата на убитата Хъчинсън

е намерена до тялото й
но била изпразнена, съобщава CBS. По-
лицията предполага, че Райс е взела па-
рите, кредитните карти и личните до-
кументи на втората си жертва, както и 
нейния автомобил - бяла „Акура". И тук 
Луис Райс се измъква на преследващи-
те я полицаи, според които е възможно 
сега тя да се представя с името на Хъ-
чинсън.

Жената, вече с две убийства зад гърба 
си, поема на запад, изминава над 2000 
километра, преминава през още някол-
ко щата и за последно е засечена бли-
зо до Корпус Кристи в Тексас. Не е ясно 
къде точно се намира в момента.

Полицаите предупреждават, че веро-
ятно е въоръжена и опасна и не бива да 
бъде доближавана.

„Тя се усмихва и прилича като всяка 
друга майка или баба. В същото време е 
пресметлива, целеустремена и абсолют-
но студенокръвен убиец“, коментира 
шерифът Кармайн Марсино пред NBC. С 
днешна дата се смята, че Луис Райс е ус-
пяла да избяга от Америка.

Баба убийца ликвидира своя 
двойничка и открадна живота й
XЖената преди това застреляла съпруга си и после накарала полицията да я преследва из цяла Америка

Луис Райс Памела Хъчинсън

Кадри от камери доказват, че Луис и Памела са се срещнали.

Сн.: Стопкадър CBS

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair 
& Maintenance is looking to hire front desk 
associate at full time. For more information 
please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи момиче за работа 
като офис асистент и касиер. Опит не се изис-
ква. За повече информация, моля позвънете 
на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED 
TEAM DRIVERS FOR LOAD from IL-
CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines 
more info tel 847 254 2504 №18767
DELIVERY DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 15, Търсим шофьор за взи-
мане и доставка на части 7738083996 №18769
CLEANING LADY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean Cleaning 
Company tarsi da naeme Jena za pochistvane na 
kashti v raiona na Palatine IL. Kola, knijka I opit sa 
zadaljitelni. Za poveche informacia tarsete Petya 
na (773)600-0019. Blagodarim vi. 7736000019 
№18743
DRIVERS/ OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Srd Freight Inc 
nabira sho� ori i Owners za postoiani tovari {IL-
ID/ID-PA/ID/MA} Drop and Hook v Chicago,novi 
remarketa,Novi kaminoi Freightliner.Zaplashtane 
po dogovariane. Za Owners booking per week 
[8000-10,000} 7738274439 №18728
DRIVER OWNERS , 
Цена US$ , Зипкод , Търсят се Driver owners. 10% 
за диспач - Първата седмица е без %. Шофьор-
ите ни получават всички rate con� rmations с 
цените, избират на къде да карат. Предлагаме 
ELD, Fuel cards и 24/7 диспач - български и ан-
глийски. 6083508271 №18736

Chicago + suburbs

ТЪРСИ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Сервиз за ками-
они в Arligton Hts търси механици. За повече 
информация тел. 630-873-5507. №18796

LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local 
rabota za CDL sho� or. Elk Grove Village do 
Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za poveche 
informaciq tel 7739412232 №18797

LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local 
rabota za CDL sho� or. Elk Grove Village do 
Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za poveche 
informaciq tel 7739412232 №18798

CDL DRIVERS , 
Цена US$ , Зипкод 10000, Търсим Тим или са-
мостоятелени шофьори за постояни курсове 
за PA,Ga,TX,NV,MA,NC,KS,MS за повече инфор-
мация 847 254 2504 №18799

CDL DRIVER CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, TARSIM CDL 
DRIVER ZA PICK UP I DELIVERY DRY VAN, 
KURSOVE DO MI,OH,IN,KY,WI,IA. ZAPLASHTANE 
$0.70 ZA POVECHE INFORMATSIA 708 953 9035 
№18803

ДИСПЕЧ ТЪРСИ ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Диспечер търси 
шофьор за 26ft straight truck. Предимно локал. 
Всяка вечер вкъщи. Заплащането е процент 
от букинга. Пращам рейт с цената 6306342892 
№18805

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

OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транс-
портнa компания набира котрактори с CDL за 
съвместна работа. За повече информация тър-
сете 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 владеене) 
и български; шофъорска книжка е желател-
на. Събота и неделя пълен ден, през седми-
цата два-три дни вечер по 4 часа. Може да е 
студентка. Може да бъде “Live-in” Тел 312-804-
1614 №18774
ПОМОЩНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, предлагам по-
стоянна работа за помощник с възможност 
за реализация в сверата на строителството-
кухни,бани.Заплаща се седмица за седмица 
2485589267 №18776
РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, ПРЕДЛАГАМЕ РА-
БОТА ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР, НА ПЪЛНО 
ИЛИ НЕ ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ТЪРСЕТЕ ТОМ 
9179636661 №18778
OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за CDL шофьори и собстве-
ници на камиони! *Midwest Accounts!*Strong 
24/7 Dispatch!*Предимно леки товари!*Direct 
Deposit!* Намаления за гориво до $0.70/г.
Tel:847-483-8787 №18779

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

ПОЧАСОВО ПОЧИСТВАНЕ , 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers 
предлага почасова работа за почистване на 
домове и офиси. Собствен транспорт и опит. 
224-334-1818 №18804

СНАБДИТЕЛ ,ДОСТАВЧИК, 

Цена US$, Зипкод 60193, Снабдител ,доставчик 
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 работа в 
радиус от 200 мили от вашия паркинг. $800-
$1400 оборот на ден, вкъщи всяка вечер. Нови 
Dry Van ремъркета. 8476370772 №18772
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CDL DRIVERS ZA TEAM , 
Цена US$ , Зипкод 80, tursia sho� or CDL za ups 
dedicated 5500mili moje i bez opit 6304400902 
№18735
ТЪРСИМ DRIVER OWNERS, 
Цена US$ , Зипкод , Търсят се Driver Owners. 
10% диспач, първата седмица без %. Спициа-
лизираме в къси курсове с прибиране уикен-
да вкъщи. Изпращаме на шофьорите всички 
rate con� rmations. Предлагаме ELD, Fuel cards 
и 24/7 диспач. Свържете се с нас. 6083508271 
№18737
ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи механици на ками-
они и трейлъри. Опит не е задължителен, но 
е препоръчителен. За повече информация, 
моля звъннете на 773-656-8076. 17736568076 
№18740
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи момиче за работа 
като офис асистент и касиер. Опит не е задъл-
жителен. За повече информация, моля звънне-
те на 773-656-8076 №18741
ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProhelper 
Предлага почасова работа за почистване на 
домове и офиси. Много добро заплащане. Из-
исква се опит и личен транспорт 224-334-1818. 
www.myprohelpers.com 2243341818 №18744
OWNER OPERATORS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Looking for owner 
operators.Company drivers with experience 
also available.We can provide a drivers for your 
units.Great packages for contractors.Personal 
24/7 dispatch. Fuel discounts ,direct deposit...
New trailers are available for lease.Call or email 
at in� nitytrans.inc@gmail.com 7738990137 
№18702
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Транспортна ком-
пания търси DISPATCHER. Говорене на българ-
ски & English е задължително. Изисква се общ 
опит за работа с компютър. Други езици са от 
голям плюс. Моля обадете се на 847 668 0373 
№18705
TRUCK DIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Малка българ-
ска компания търси да назначи OTR шофьо-
ри с минимум 6 месеца опит. Опция вкъ-
щи през уикенда. Заплащането е на миля, на 
процент от total gross или по договаряне от 
$1600 до $2200 в зависимост от Hazmat-Tanker 
Endorsement. Камионите са Volvo 2016 , авто-
матик. +17088908676 №18707
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60194, Търся шофьо-
ри за FedEx Ground. Round trips only.Много 
добро заплащане и отношение. 6302903092 
№18709
TRUCK DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Looking for CDL 
Drivers Class A, position is OTR At least 6 months 
experience No major moving violations Pay is 
percentage or it`s negotiable HamMat and Tanker 
is a Plus Automatic trucks We speak English, 
Bulgarian, Russian, Serbian, Macedonian. Please 
call or text Denis at: 708-890-8676 №18693
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назна-
чим работник за поддръжка и почистване в 
сервиз. 6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Transportna 
kompaniq tarsi da naeme sho� or s CDL class A 
za lokalen kurs ot Elk Grove Village do Rockford.
Vsqka vecher v kashti. Nujen e opit minimum 
2 godini. Ne se izpolzva ELD. Zaplashtane 
mejdu $1400 - $1600 na sedmica. Za poveche 
informaciq telefon 312 - 210 - 2049 №18679

БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ. 
Тел. 773-865-0406. №18700
CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Предлагам рабо-
та за шофьор CDL class A. Elk Grove Village до 
Rockford. От понеделник до петък. Всяка вечер 
в къщи. $1300 - $1600 на седмица. За повече 
информация телефон 773-941-2232. №18651
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспорт-
на компания предлага работа за CDL class A 
шофьор $275 per day or 30% load rate.Midwest 
loads. Всеки уикенд в къщи. За повече инфор-
мация се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди 
курс от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 
2500 мили на седмица, за сингъл драйвър с 
опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплащане. 
Тел: 847-877-4745 №18359

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$0.00, Зипкод 97497, Malka kompaniq 
tarsi elektrichar i vodoprovodchik za rabota izvan 
shtata Illinios.Rabotata e za ne poveche okoli 
edin mesets. 7737470875 №18788
CDL DRIVERS WANTED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, Предлагаме OTR 
and Regional Runs. Всеки weekend вкъщи. За-
плащане .85 cpm или 30% от седмичния обо-
рот на камиона. За повече информация 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
TARSQ RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot 
doma online.Predlojeniq na email:VsslPvlv@
comcast.net ili text na telefon:(773)712-3757. 
№18795
USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Painter c opit tarsi 
rabota.Sobstven tool i transport.Za Konstantin 
tel.3127227479 №18800

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

ЕТАЖ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 800, Давам първи етаж на 
къща под наем. Две стаи, баня, гараж, пералня 
и сушилня. Намира се в Ho� man Estates, на Golf 
Rd и Roselle Rd. Ще бъде свободен на 1-ви Сеп-
тември. Всичко разходи са включени в цената. 
5082926787 №18806
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 800, Давам първи етаж на 
къща под наем. Две стаи, баня, гараж, пералня 
и сушилня. Намира се в Ho� man Estates на Golf 
Rd и Roselle Rd. Ще бъде свободен на 1-ви Сеп-
тември, всички разходи са включени в цената. 
5082926787 №18807
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60025, Стая под 
наем Niles/Glenview, с отделна баня и VC.- 
8477307903 №18808
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, $500.00 
INCLUDING EVERYTHING.RIGHT BEHIND RODINA 
CENTER -CUMBERLAND&LAWRENCE 6305394849 
№18809
1BEDROOM DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 1 BDRM ALL 
NEW INSIDE, RIGHT BEHIND WALMART, AT 
ELMHURST RD & GOLF RD.6305394849 TEXT 
BETTER.AVAILABLE NOW.727 DULLES RD $950.00 
6305394849 №18810
2BD 1B, 
Цена US$ 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 тераса на 
югоизток,близо до летище O’HARE и HIGHWAY 
I-294, В цената е включено всичко-ЦЕНТРАЛНО 
ОХЛАЖДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА, ТОК, ИН-
ТЕРНЕТ И КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ. Тел: 773-941-
2367 Димитър Цена: 590$ №18780
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, Апартамент под 
наем, две спални, баня и половина, обновена 
кухня, walk in closet in the master bedroom, с 
едно парко място. Апартамента ще бъде сво-
боден от 1ви Септември. Намира се в близост 
до O\\\'Hare, walking distance from Cumberland 
Blue Line. No pets. 3128044023 №18758
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent 
townhouse 3 bedrooms, 1.5 baths in Mount 
prospect, great location, great schools, brand 
new kitchen remodeled, freshly painted, call 708 
415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth 
apartment available for RENT in Schaumburg 
as of July 1st. Convenient location near Costco, 
Wood� eld Mall, I-90. Second � oor with balcony. 
Central A/C. Pool in the complex. For more 
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 
№18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA 
Apartment for rent in Arlington Heights IL 60005. 
Newly renovated, great location and schools! For 
information: 847 630 8884 Stancho №18755
ТАВАНСКИ ЕТАЖ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем 
самостоятелен тавански етаж от къща във 
Франклин Парк. Включва спалня, кухня с тра-
пезария, баня с тоалетна и просторна тераса. 
7733223640 №18746
ТАВАН ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем 
таван от къща. 7733223640 №18747
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60025, Стая под наем - 
Glenview-500 $, всичко вкочючено 8476300290 
№18749

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 550, Давам обзаведена стая 
под наем /за жена/ в апартамент в Arlington 
Heights,IL.Месечен наем $550.Телефон за връз-
ка: 630-352-1943 №18729

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,,MERCUR"corp.
predlaga vsiakakvi boiadjiiski uslugi.
B a r z o , k a c h e s t v e n o , b e z p r a s h n a / n o v a /
technologies. 13127227479 №18801
USLUGI ZA DOMA, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,,MERKUR"corp.
predlaga vsiakakvi boiadjiiski uslugi,spraing po 
nova bezprashna tehnologia s visiko kachestvo. 
13127227479 №18802
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Предлагаме ти онлайн 
психологична подкрепа, за твоите тежки мо-
менти от живота. Първата онлайн сесия е без-
платна 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 вашите 
домашни филми като ги презапишете на DVD 
преди касетите да станат неизползваеми. Пре-
запис от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-
456-1366 №18732
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на не-
гативни филми в дигитални снимки, JPEG фор-
мат. Запазете вашите стари ленти като ги на-
правите дигитални снимки преди на станат 
неизползваеми. 630-456-1366 №18733
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

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ ЖЕНА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, за сериозна връзка!Аз 
съм мъж на 52 от Чикаго, моля пишете на: 
аleko_todorov@abv.bg 0 №18751

COAST TO COAST

ТАРСЯ ЖЕНА !, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Тарся жена! Бал-
гарин живеещ в Чикаго тарси жена за сери-
озна връзка около 50 годишна, статута е без 
значение. Телефон за връзка 312-857-5304 
№18794

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
MERCEDES 300SD, 
Цена US$2500, Зипкод 60007, Продавам 
Mercedes 300SD 1993година.Колата си върви 
добре стегната е.Продава се понеже замина-
вам за България и няма къде да е паркирам 
иначе не бих е продал.За повече информация 
на посочения телефон 2244788115 №18785
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW 
X1 xdrive28i с нови гуми,нови накладки и 
дискове,clean title! 7739642928 №18500

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

OTR DRIVERS WANTED, 
Цена US$ 375 per day, Зипкод 60544, 
The small trucking company is looking 
for driver MidWest or OTR. Start Pay: 
75 cents per mile or $375 per day ¢ at. 
Please call 630-362-9320 Eric №18655

DRIVER NEEDED NO CDL REQUIRED, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Delta 
Wholesale Tire is a fast-expanding 
company and we are looking to hire 
responsible, hardworking, reliable, 
self-motivated drivers. You will drive 
brand new Isuzu trucks. Year: 2021 
Requirements: - MUST have clean valid 
driver’s license!!! - Great Pay!!! - Every 
day at home!!! - Brand New Isuzu Trucks 
Year: 2021 - Regular driver’s license/ CDL 
is not required Business hours: - Monday 
– Friday: 8am – 5pm - Saturday: 8am – 
2pm Our warehouse is located in Wood 
Dale, IL. Phone number: 630-509-3722!!! 
№18520

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: 
* $0.80/m Тим * $0.70/m Соло, Пълни 
и празни мили платени * $50 Допъл-
нителен стоп * $150 Layover * 90% За 
оунъри * SELF DISPATCH за оунъри * 
2020 Volvo 860/ 760 * iShift Automatic 
* 2020/21 Reefers * OTR Изисквания: * 
HAZMAT and TANKER endorsements * 
CDL Class A * 2 Години опит CALL NOW: 
224-724-1694- Любо №18508
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Х
отелите обикновено се делят 
на добри и лоши, на чисти и 
мръсни, на такива с перфект-
но обслужване или с неотзив-
чив персонал. И на още много 

други според списъка на всеки от нас за 
идеално място за престой.

Той обаче едва ли включва необичай-
но присъствие в стаята или странни зву-
ци посред нощ. Но се оказва, че има хо-
тели, които предлагат подобни „екстри“, 
и дори че има клиенти, които ги търсят. 
Това поне става ясно от секцията с ревю-
та на хотели в TripAdvisor. където много 
хора споделят за преживявания, близки 
до паранормалното.

Те пък служат като вдъхновение за 
дизайн студиото Bompas & Parr Editions, 
които решават да извадят тези истории 
и да ги съберат в книгата Ghost Stories 
of Tripadvisor ("Призначни истории от 
Tripadvisor").

Хората, които се заемат с това, дори 
посещават някои такива хотели. Екипът 
пътува до Боскасъл - селце в Англия, къ-
дето се намира Музеят на магьосничест-
вото, притежаващ най-сериозната ко-
лекция, свързана с окултизма в целия 
свят. Когато резервират стая в близкия 
хотел „Уелингтън“, забелязват, че на не-
говата страница в сайта има зловещи от-
зиви, които описват „смразяващи кръв-
та посещения, парализирали гостите“, 
разказва webcafe. Впоследствие са раз-
очаровани от дълбокия и спокоен сън, 
който са имали, но все пак опитът им ги 
навежда на една идея: да намерят още 
подобни разкази.

И така се ражда книгата с призрач-
ни истории, в която могат да се проче-
тат близо 40 ревюта за „обладани“ хоте-
ли и стаи за гости в целия свят, достойни 
за сценарий на хорър. Хотел „Стенли“ - 
мястото, послужило като вдъхновение 
за романа на Стивън Кинг - също попа-
да сред тях.

Ето три истории от книгата:

The Wellington Hotel, 
Боскасъл, Англия

Датата е юли 2009 г.
„Опитът ми в този хотел беше нещо, 

което не бих пожелала на никого. След 
като пристигнах и забелязах, че това е 
много стара сграда, на шега попитах ре-
цепционистката дали хотелът е обита-
ван от духове. Тя се засмя и каза, че не 
е виждала никакви призраци, само ня-
колко странни сенки. Това беше всичко. 
След това ме заведе в стаята ми, която 
беше номер 9.

С мой приятел след това излязохме и 
прекарахме деня навън, а по-късно се 
върнахме и решихме да седнем във фо-
айето, преди да излезем за вечеря.

Забелязахме книга за хотела и реши-
хме да я разгледаме. Вътре имаше текст 
за историята на сградата, а след това и 
раздел, посветен на духовете в нея, като 
имаше акцент точно върху стая № 9! В 
нея пишеше, че служителите са вижда-
ли фигурата на жена, която минава през 
вратата, когато стаята е свободна.

Имаше и снимка точно от вратата на 
стаята с призрачен силует, който стоеше 
там. Оказа се, че дори са снимали един 
епизод от Most Haunted (британско пре-
даване за паранормални явления - бел. 
ред.) там.

Притесних се и попитах вечерната ре-
цепционистка за обитателите на стаята 
и тя каза, че няколко души са се оплаква-
ли от странни звуци и усещането, че ня-
кой сякаш влиза в стаята през нощта. Из-
плаших се, но вече се бях настанила и не 
исках да правя сцени, макар че се ядо-
сах, че никой не ме предупреди за това. 
Отидох и си легнах, но оставих телеви-
зора включен, за да не е твърде тъмно.

Събудих се около 6:30 ч. и се почувст-
вах доста добре от факта, че не съм се 

будила и всичко беше наред. Реших да 
погледам малко телевизия, тъй като 
беше още доста рано.

Това, което се случи после, ми изкара 
ангелите. Лежах на леглото, когато по-
чувствах нещо наистина странно. Казах 
си „тук е“ и почувствах, че нещо се дви-
жи на леглото зад мен, а след това в тя-
лото ми се разля студ и се парализирах 
напълно. Не можех да се движа, бях зам-
ръзнала. Не можех да взема телефона 
си, нищо.

Това усещане продължи около 30 се-
кунди и след това изчезна толкова бър-
зо, колкото дойде... Напусна ме и се по-
чувствах нормално. Бързо станах и 
отидох в стаята на приятелите си, за 
да им разкажа за преживяното. Аз съм 
43-годишна жена. Не пия и не приемам 
никакви лекарства и съм напълно наяс-
но какво ми се е случило, затова със си-
гурност знам, че не съм си представила 
този инцидент.

Radisson Blu Edwardian 
Hampshire Hotel

Лондон, Англия, февруари 2011 г.
ОБЛАДАН ХОТЕЛ!!!!! Останахме преди 

години там с моя партньор и двамата ви-
дяхме призрак - беше мъж с черно наме-
тало (средна дължина) и шапка, много 
нисък на ръст, изтича пред нас и влезе 
в асансьора, когато вратите се затвори-
ха, натиснах копчето, те се отвориха, а за 
наш шок вътре нямаше никой!!!

Беше вълнуващо и шокиращо, тъй 
като и двамата видяхме едно и също 
нещо (бяхме трезви). Ето защо се чуде-
хме дали някой друг някога е виждал 
нещо в този хотел.

Направихме някои проучвания и раз-
брахме, че това преди е била Кралската 
дентална болница и сградата датира от 
1858 г. Определено има дълга история. 
Ще се радваме на отговор. Иначе опре-
делено бихме се върнали, за да напра-
вим един лов на духове в асансьорите. 
Очарователно!!! Страхотен хотел.

Boudl Al Olaya
Рияд, Саудитска Арабия
Дата: януари 2012 г.
Стойте далеч от него, обитаван е от 

духове. Видях призрака в стаята си, над-
виснал над моето 4-годишно момче. Из-
крещях и избягах, събрахме нещата си 
и я освободихме посред нощ, а груби-
ят мъж на рецепцията искаше да ни та-
ксува за целия ден, макар че останахме 
само 6 часа.

След това сестра ми ми каза, че е чула 
вода, която се пуска сама в тоалетната, а 
бавачката - как телевизионните канали 
са се превключвали от само себе си, до-
като децата ми са гледали Том и Джери. 
Нашата стая беше 303.

XТе са събрани в книга от секцията с ревюта на хотели в TripAdvisor

Призраци и странни звуци: 
Смразяващи хотелски истории

Сн.: Pixabay

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Деловите ви ангажименти ще 
заемат по-голямата част от 
времето ви през периода. С 
подчертано активен интерес 
ще градите нов имидж и ще 

търсите най-преките пътища към успеха. Храни-
те надежди, които не са безпочвени, но изискват 
голяма отдаденост. Ще се натоварите с прекалено 
много задачи и има риск от преумора, отегчение 
и не на последно място - от нервна криза. Силните 
ви страни са умението ви да общувате на всички 
нива и най-силни изяви ще имате в области като 
медии, банково дело, политика, образование.

РАК
Логичната ви и бърза мисъл 
ще ви помага и занапред в 
работата. Здравословни про-
блеми няма да ви притесня-
ват, ако можете, спортувайте 

и по-често общувайте с духовно богати хора. Без 
изненади ще посрещнете благоприятните за вас 
професионални възможности и ще се потруди-
те, за да извлечете максимална полза за себе си. 
Убедени сте в правотата на мислите и действия-
та си, и най-вече в необходимостта от повишава-
не на възнаграждението ви от компетентните за 
това началници.

ВЕЗНИ
Не е нужно да сте твърде на-
преднали в интелектуалното 
си развитие, за да усетите, че 
всеки има нужда да чуе добра 
дума, която да стопли сърцето 

му. С нея ще ви бъде по-лесно в работата, откол-
кото с ултимативни решения. Фалшът и лицеме-
рието стопяват изразената добронамереност и 
подкрепа, за това по-често си давайте сметка как-
во излъчвате, защото това и ще приемате. Силата 
ви ще се прояви най-вече в материалните неща, 
постигнатото в делови план ще ви донесе финан-
сови успехи.

КОЗИРОГ
Самотните ще открият своята 
половинка, този път по-въл-
нуваща ги от всякога. Времето 
ще работи за вас, възползвай-
те се. Възникващите пробле-

ми в службата не пренасяйте у дома си. Семей-
ството има нужда от вашите грижи. Ще получите 
известие отдалеч и това ще стане повод да пла-
нирате следващите месеци. За някои то е свър-
зано с работа или обучение в чужбина. Радостта 
ви ще бъде споделена от близките ви. Впечат-
лявате със способността ви да сте актуални във 
всеки един момент.

ТЕЛЕЦ
Съсредоточете се върху една 
на брой, но печеливша кау-
за, и пак ще останете довол-
ни. Кулинарните ви умения 
впечатляват все по-голям 

кръг от хора и са свидетелство за неограни-
чените ви таланти. Овладейте напиращите у 
вас желания за надмощие и демонстрация на 
недосегаемост. Ще бъде пагубно, ако им се 
поддадете и подчините действията си на тях. 
Самочувствието, с което демонстрирате пре-
възходството си над останалите, има обратно 
въздействие.

ЛЪВ
Ще имате претенции за до-
бро заплащане към онези, 
които имат икономическа и 
финансова власт над вас. Ако 
работите за себе си, ще подо-

брите условията, залагайки на смели и наход-
чиви решения. Ще продължите да впечатлява-
те с прецизно изпълнената си работа и съвсем 
закономерно ще получавате нови предложе-
ния. Няма да ви липсва и късмет, но основно ще 
разчитате на себе си, заради което и ще побеж-
давате. Многото срочни ангажименти ще изо-
стрят чувствителността ви.

СКОРПИОН
Наред с грижите по дома си 
ще мислите и за подходящи 
инвестиции, с които да си 
осигурите спокойствие за бъ-
дещето. Любовни вълнения 

ще владеят повечето от вас. Лятното настрое-
ние ще ви подтиква да търсите по-често при-
съствието на хората, които ви въздействат по-
зитивно и ви правят щастливи. Увереността ви 
расте въпреки трудностите, с които се справяте 
ежедневно. Формулирайте точно намеренията 
и очакванията си и ще постигате повече в личен 
и работен план.

ВОДОЛЕЙ
Ще последват развития как-
то в личните, така и в профе-
сионалните ви дела. Период-
ът носи за вас придобивки от 
различен характер - финан-

сови, домашни, духовни. Но най-голямата ви пе-
чалба ще бъде доверието и любовта. С каквото 
и да се захванете, вършите го енергично и вина-
ги се стремите към най-добрите постижения. До-
бре ще е, ако се възползвате от предложението 
на свой близък, което ви се струва привлекател-
но. Проучете по-добре възможностите, момен-
тът е подходящ за нови дейности.

БЛИЗНАЦИ
Може би не непременно и 
веднага искате да постиг-
нете целите си, но в крайна 
сметка ще калкулирате по-
вече неудобства, отколкото 

успехи. Помислете, има и други причини, за-
ради които си струва животът, освен парите. 
Отделете от ценното си време на градивните 
си идеи, с които бихте подобрили живота на 
повече хора. С тях ще поставите основите на 
нови, полезни за бъдещето проекти. Станете 
водачи, но добронамерени и отговорни към 
всички с постъпките си.

ДЕВА
Съзнателно се въздържай-
те и не се въвличайте в из-
лишни спорове, което може 
да провокира по-агресивно-
то ви настроение. Покажете 

устойчивост на характера си и възможността 
ви да общувате на различни нива, запазвайки 
добрия тон и приветливото си поведение. Хо-
ризонтите пред вас се отварят и скоро ще се 
поздравите с много и нови придобивки. Ще 
разрешите много проблеми, ако покажете вни-
мание, доверие и обич към хората около вас и 
чак след това изразите претенциите си.

СТРЕЛЕЦ
Ще търсите и намирате пра-
вилните отговори на въ-
проси, отнасящи се до про-
фесионалния ви, личен и 
обществен живот. Финансите 

ви ще се растат, благодарение и на ползотворно-
то ви сътрудничество с хора на бизнес средите. 
Използвайте контактите си за справедливи кау-
зи, насърчавайте доброто у другите и не търсете 
възнаграждение за него. Предстоящите дни ня-
кои от вас ще посрещнат в нов дом, сред люби-
ми хора и в добро настроение. Любовта ще бъде 
при всички и ще поддържа желанията ви силни.

РИБИ
Преумората от последните 
дни ще се отрази на настро-
ението ви, а също и при вза-
имоотношенията ви с близ-
ките. Намерете време да 

релаксирате и възстановите душевното си спо-
койствие. Постепенно финансовите ви пробле-
ми ще се разрешат по неочакван дори от вас на-
чин. Това ще ви даде възможност да помислите 
за разширяване на дейността си. Не изпревар-
вайте събитията, за всяко нещо си има време. За 
да има развитие по вълнуващ ви проблем, не се 
налага да полагате усилия, а изчакайте.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Вкусен, лесен и бърз плодов крем, 
само опитайте и после ще ви ста-
не любим.

В дълбока купа нарежете две-три 
кайсии на парчета.

Добавете цедено кисело мляко, лъ-
жица мед, овесени ядки и смляно лене-
но семе, може и на брашно.

Пасирате на гладка смес, на няколко 
пъти, докато кайсиите не се смелят до-
бре.

Сипете сместа в две стъклени чаши. 

Гарнирайте с парченца бишкоти, резен 
кайсия и овесена бисквитка.

Оставете да омекнат овесените ядки 
и яжте с удоволствие и апетит.

Свинския врат нарязваме на сочни 
пържоли, овкусяваме ги със сол, 
черен пипер и соев сос, оставяме 

ги в хладилника за 2 часа.
Лука, чесъна и гъбите почистваме, 

нарязваме ги на парченца и ги слагаме 
в тавата.

Върху тях подреждаме пържолите и 
наливаме бирата, покриваме с фолио 
и печем на 200°C за около час и поло-
вина.

Премахваме фолиото и слагаме кръг-
чета моцарела, настърган кашкавал, за-
пичаме до златисто вратните пържоли 
със сирена на фурна.

Летен 
десерт с 
кайсии

Вратни пържоли 
със сирена на фурна

Продукти
» свински врат - 1.500 кг
» гъби - 500 г
» лук - 2 бр.
» чесън - 5 скилидки
» моцарела - 400 г
» кашкавал - за поръсване
» бира - 1 ч.ч.
» сол
» черен пипер
» соев сос

Продукти
»  кайсии - 2-3 бр. + 1 за гар-

ниране
»  цедено кисело мляко - 4 

с.л. с връх
» мед - 1 с.л.
» овесени ядки - 3 с.л.
»  смляно ленено семе - 1 

пълна чаена лъжичка
» овесени бисквити - 2 бр.
» бишкоти - за декорация

Да ви е сладко!  

https://www.serdikabg.com
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Актьорът Антонио Бандерас 
разследва сериен убиец в 
нова телевизионна поредица 

по действителен случай.
В най-новата си телевизионна 

роля Бандерас, който се превъплъ-
ти в образа на прочутия художник в 
поредицата „Геният: Пикасо“ на Не-
шънъл Джиографик, ще играе ита-
лианския криминален репортер 
Марио Специ.

Специ, заедно с американския 
писател Дъглас Престън, разследва 
един от най-известните случаи на 
серийни убийства в Европа.

Поредицата е базирана върху 
книгата им „Чудовището от Флорен-
ция: Истинска история“, проследя-
ваща разследването на сериен уби-
ец, отнел живота на 14 души между 

1974 и 1985 г.
Жертвите са млади двойки, погу-

бени по време на романтични сре-
щи в италианската провинция.

Сватбата на Парис Хилтън ще бъде „красива 
и класическа". Това твърди нейната майка 
Кати Хилтън, която помага на дъщеря си да 

организира големия ден.
„Всичко зависи от месеца, в която ще я напра-

вим. Но ще бъде красива и класическа“, споделя 
62-годишната Кати.

Въпреки че Парис е публична личност и преди 
имаше доста изяви, майката смята, че церемони-
ята ще е скромна.

„Тя не е капризният човек, който хората си 
представят, тя е щастлива с плюшени мечета и ед-
норози, които висят от тавана“, обяснява Кати.

Парис се сгоди за предприемача Картър Реум 
тази година. За рождения й ден на 17 февруари 
Картър организирал екскурзия до тропическо 
място. Те отивали да вечерят на плажа и той пад-
нал на колене, за да й предложи брак.

Сватбата на Парис Хилтън 
ще е скромна и класическа

Ким Кардашиян ще облече US 
олимпийците за Токио

Антонио Бандерас разследва 
сериен убиец

Ким Кардашиян и SKIMS ще се 
погрижат за бельото и пижа-
мите на националния отбор 

на САЩ за Олимпиадата в Токио.
Риалити звездата обяви парт-

ньорството в своя профил в Инста-
грам. Тя публикува снимки, на кои-
то американските атлети позират 
с лансираната от нея линия за до-
машно облекло, пижами и бельо.

„Още от дете слушах от дове-
дения ми баща за олимпийските 
игри. Благодарение на него аз ви-
наги съм се възхищавала на пости-
женията на олимпийците и тяхната 
енергия. Затова силно се развъл-
нувах, когато получих предложе-
нието за сътрудничество с Олим-
пийския комитет на САЩ“, заяви 

Кардашиян.
Тя е отраснала в семейството на 

Брус Дженър, който е бивш леко-

атлет и носител на златен медал от 
летните олимпийски игри в Мон-
реал през 1976 година.

Мария Бакалова се прибра 
тайно в България
Мария Бакалова се прибра 

тайно в България и бе из-
ловена от папараци по вре-

ме на разходка в центъра на София. 
Актрисата, която ни прочу по цял 
свят, след като беше номинирана за 
„Оскар“, се разходи съвсем спокой-
но из улиците, тегли пари от банко-
мат, похапна си родни манджи и се 
видя с приятели и преподаватели.

„В България съм съм за ден-два да 
видя родителите и приятелите си“, 
обяснила тя на близките си.

Бакалова бе с оригинална чан-
та на „Луи Вюитон“, облечена в сина 
риза на раета, дънки с висока талия 
и маратонки. Изненадващ за позна-
тите на актрисата е фактът, че тя е 
пропушила, тъй като в ръцете си та-
лантливата бургазлийка държеше 
електронна цигара, от която дърпа-
ше от време на време.

Канадският певец Уикенд работи над пореди-
ца за HBO.

Изпълнителят, истинското име на когото е 
Ейбъл Тесфайе, ще продуцира, ще бъде съавтор 
на сценария и ще изпълни роля в сериала. Поре-
дицата, озаглавена „Идолът“, разказва за среща-
та на поп певица със собственик на нощен клуб 
в Лос Анджелис, който се оказва ключова фигура 
в тайна секта.

Уикенд си сътрудничи по проекта със Сам Ле-
винсън, познат с работата си над филмите „Мал-
кълм и Мери“ (2021) за стрийминг платформата 
Нетфликс, и „Още един щастлив ден“ (2011), пред-
ставен премиерно на кинофестивала „Сънданс“.

31-годишният Уикенд е известен със своята из-
явена кинематографична вселена. Последният 
му албум „After Hours“, издаден през март 2020 г., 
беше илюстриран с препратки към добре позна-
ти игрални филми.

Певецът Уикенд прави 
сериал за HBO
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Бела Хадид се похвали  
с новото си гадже
Бела Хадид показа новото си га-

дже в Instagram. През есента 
моделката имаше кратка връз-

ка с внука на Джак Никълсън - Дюк. 
Но явно двамата вече не са заедно. 
Звездата постна снимки в Instagram, 
на които се забавлява в Кан и пози-
ра на фона на красива гледка. На по-
следната снимка се вижда, че Бела 
се целува с мъж.

„Най-щастливият период от живо-
та ми. Здрава, работеща и обичана“, 
написа тя към кадрите.

Феновете веднага проучиха кой 
е мистериозният мъж, който Хадид 
целува. Оказва се, че това е Марк 
Калман, който работи в сферата на 
изкуството.

Марк и Бела бяха забелязани за 
първи път заедно преди около ме-
сец. От „People“ писаха, че двама-
та се насладили на обяд. Вероятно, 
звездите са се запознали чрез общи 
приятели.

Колумбийският регетон певец Джей Балвин 
стана татко за първи път. Неговата приятел-
ка - моделът и бивша „Мис Аржентина“ Ва-

лентина Ферер, го дари със син. 27-годишната 
красавица лично оповести радостната новина с 
черно-бяла снимка, на която е обхванала с ръка 
миниатюрното краче на бебето си.

Двойката все още не е оповестявала името, но 
последователите им предполагат, че са кръстили 
сина си Рио.

Припомняме, че 36-годишния певец и манекен-
ката оповестиха през април, че очакват първото 
си дете. Джей и Валентина започнаха да се сре-
щат, след като се запознават на снимачната пло-
щадка за клипа към парчето му Sigo Extranandote 
от 2017 г., в който красавицата изигра негова съ-
пруга.

Певецът Джей Балвин  
гушна момченце

Кендъл Дженър и 
Девин Букър още 
се опознават
Кендъл Дженър и Девин Букър скоро отпразнуваха 

първата си годишнина като двойка. Източници казват, 
че моделката и баскетболистът са много щастливи за-

едно, но все още имат да учат неща един за друг.
„Те прекарват много време заедно, което невинаги е по-

казвано публично. Те са потайна двойка и наистина само 
техните семейства и близки приятели са ги виждали като 
двойка. Те са щастливи заедно и все още имат да учат много 
неща един за друг“, споделя източник.

Слуховете, че риалити звездата и баскетболистът са двой-
ка, се появиха още през април 2020 г., когато двамата бяха 
забелязани на пътешествие в Аризона.

На Свети Валентин тази година Кендъл и Девин официал-
но признаха за връзката си в социалните мрежи.

Лейди Гага  
се разсъблече 
на плажа и 
се пусна в 
Instagram
Лейди Гага винаги прави впе-

чатление с нестандартни мод-
ни избори и бляскави тоалети, 

но сега реши да се покаже в естест-
вен вид - тя позира топлес, без гор-
нище. Певицата публикува видео в 
Instagram, на което показва как се 
пече навън и е прикрила гърдите си 
с ръце.

Скоро звездата разкри, че е за-
бременяла, след като е била изнаси-
лена от музикален продуцент, кога-
то била само на 19 г. Гага не иска да 
разкрие името на мъжа, защото не 
иска повече никога да го вижда.

„Бях на 19 г. и работих в индус-

трия, а продуцент ми каза: „Сваляй 
дрехите си". И аз казах: „Не". Тръгнах 
си и той ми каза, че ще изгори ця-

лата ми музика. Няма да кажа име-
то му“, обясни тя в документалния 
филм „'The Me You Can’t See“.

Легендарният океански кораб „Титаник“, по-
тънал след сблъсък с айсберг, бавно се раз-
гражда - появяват се все повече пробойни в 

корпуса, „гарвановото гнездо“ вече не съществу-
ва, а парапетите на палубата всеки момент може 
да рухнат.

В надпревара с неизбежното, експедиция на 
компания за подводни операции започва работа 
по годишното обследване и опис на разпадането 
на кораба. С помощта на богати туристи експер-
тите се надяват да научат повече за плавателния 
съд, както и за подводната екосистема, която по-
раждат потъналите кораби.

„Океанът си взема своето и трябва да го доку-
ментираме, преди да изчезне или да стане не-
разпознаваем“, каза Стоктън Ръш, президент на 
компания „ОушънГейт Експедишънс“, от борда на 
кораб, отправил се към мястото на потъване на 
„Титаник“ в северната част на Атлантическия оке-
ан.

Експедиция ще опише 
пораженията на „Титаник“
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„Евърглейдс“ е един от голе-
мите национални паркове в 
САЩ. Той се намира в Южна 
Флорида и се нарежда в топ 
три на националните парко-

ве на Америка – след „Долината на смър-
тта“ и „Йелоустоун“.

„Евърглейдс“ представлява субтро-
пично пресовано мочурище с площ 6 
млн. дка, оформено от 75 км широка 
река, течаща от средната част на Флори-
да до Мексиканския залив. Най-едрите 
обитатели на местността са алигатори и 
крокодили. Тук живеят и пантери, черни 
мечки, както и речни видри и белоопа-
шати елени.

Интересен факт е, че в „Евърглейдс“ се 
намира най-голямата популация от али-
гатори в САЩ. Тук се срещат 2 вида сала-
мандри - американски саламандър и си-
рен, разказва сайтът peika. Също така в 
този национален парк има голяма попу-
лация на костенурки. В „Евърглейдс“ жи-
веят и морски крави, ибиси, бели чапли, 
орли рибари, белоглави орли, както и 
над 40 вида местни змии.

През лятото из островчетата се срещат 
тропически зеброви пеперуди, искрящи-
те води

гъмжат от риба
попови лъжички и мекотели от рода на 
охлювите с големина на топка за голф.

Индианците семиноли от Южна Флори-
да наричат Евърглейдс Пахай-оки (Тре-

висти води). Причината вероятно е в това, 
че паркът представлява залята от вода 
низина. Преоб-
ладаващият вид 
трева в него е 
режещ клади-
ум, вид остра 
трева (Cladium 
mariscus), дости-
гащ височина до 
4 м.

Сърцето на Евърглейдс е плитка река, 
дълга 160 км, осеяна с ниски островчета. 

Тя води началото 
си от дълбокото 
до колене езеро 
Окичоби с площ 
1865 кв. км.

Буйната рас-
тителност по 
о с т р о в ч е т а т а 
включва вечно-

зелен дъб, махагон, златна слива (ика-
ко), зелева палма. Интересна е и мекси-
канската лавандула (гъмбо лимбо), чиято 
кора е червена и се лющи като изгоряла 
от слънцето кожа. Заради този ефект тя 
си е спечелила името „туристическо дър-
во“.

Когато прииждащата вода залее реже-
щия кладиум и пресъхне, тези островче-
та се превръщат в убежище за много жи-
вотни.

XТук живеят и пантери, черни мечки, морски крави и над 40 вида змии

„Евърглейдс“ - паркът с 
алигаторите в Южна Флорида

Сн.: Pixabay и Flickr
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