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

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

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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46
-ият парламент за-
почва работа на 
фона на продължа-
ващата и след тези 
избори неяснота 

кой ще управлява България.
Президентът Румен Радев свика учре-

дителното заседание на новото Народ-
но събрание на 21 юли, а скоро след 
това се очаква да се завърти рулетката 
с раздаването на управленски мандати. 
10 дни след изборите обаче няма упра-
вленска формула, която да изглежда го-
това да поеме кормилото на държавата.

Партията на Слави Трифонов „Има та-
къв народ“ не отстъпва от позицията си 
да излъчи самостоятелно правителство, 
независимо че има едва 65 депутати. 
Потенциалните им партньори от „Демо-
кратична България“ и от „Изправи се.бг! 
Ние идваме!“ (както вече се казва „Из-
прави се! Мутри вън!) са готови да дадат 
подкрепа, но не на всяка цена, а сре-
щу политики, за които те настояват. Все 
още няма яснота дали от ИТН са склон-
ни да преговарят по приоритетите.

Дори и това да стане, дори и прегово-

рите между трите партии да завършат с 
успех, те отново няма да имат

нужното мнозинство 
от 121 депутати

за сформиране на правителство. Сбо-
рът на силите им е 112 народни пред-
ставители.

В такъв случай те биха имали нужда 

от депутатите на БСП. Подкрепа на со-
циалистите обаче също изглежда труд-
на задача, защото, от една страна, и пар-
тията на Корнелия Нинова обяви, че би 
застанала зад правителство, но при оп-
ределени условия, а от друга – хората 
на Слави Трифонов декларираха, че не 
искат да работят с червените.

Теоретично погледнато, възможна е 

и подкрепа от ДПС, но Христо Иванов 
вече обяви за един от приоритетите си 
- отнемане от Движението на ролята на 
„вечния златен пръст“.

Сред редица наблюдатели и експерти 
съществува подозрението, че партията 
на Ахмед Доган може отново да влезе 
чрез процедурни трикове във властта. 
Съществува възможност правителство-
то на „Има такъв народ“ да мине само с 
65-те гласа на депутатите от партията, 
защото правителство се избира с поло-
вината от гласовете на присъстващите в 
пленарната зала. Достатъчно е напри-
мер народните представители на ГЕРБ 
да не участват в гласуването, за да може 
ИТН сама да избере правителството си, 
а после то да продължи да съществу-
ва, подкрепяно от неясни мнозинства 
с гласовете на депутати от ГЕРБ или от 
ДПС.

Така новият парламент ще започне 
работа в патова ситуация и в пълна не-
известност ще може ли да излъчи пра-
вителство или ще се стигне отново до 
парламентарна криза и втори извънре-
ден вот през есента.

Парламентът се събира, 
но кой ще управлява България
XНеизвестните за това ще има ли мнозинство за правителство остават и след тези избори
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К
омисия за подслушването на 
политици, изслушване на слу-
жебните министри Бойко Раш-
ков и Янаки Стоилов зара-
ди „импийчмънта“ на главния 

прокурор, дебат за конституционни про-
мени и още много други задачи очакват 
депутатите след клетвата на тържестве-
ното заседание.

Първото, което ще трябва да направят 
обаче, е да изберат председател на На-
родното събрание. Очаква се това отно-
во да бъде Ива Митева от „Има такъв на-
род". Този път партията има най-голямата 
по численост парламентарна група и по 
правило излъчва председател.

От ГЕРБ също ще настояват за свой 
председател или зам.-председател на 
НС - Росица Кирова. Това е дамата, която 
първо бе част от ИТН, но бе отстранена, 
след като се вози в „джипката“ на Бойко 
Борисов. Нейната номинация бе обяве-
на лично от бившия премиер. „Ако не са 
направили вече уйдурмата“ – подчерта 
той. Иначе Десислава Атанасова пак ще 

е председател на парламентарната гру-
па на ГЕРБ.

Паралелно

ще текат два процеса
единият по внасяне на нови искания - за-
конодателни и за сформирането на ко-
мисиите, вторият, и по-важен - по евен-
туалните преговори за подкрепа на 
правителство.

От „Демократична България“ обаче 
смятат да предложат проекта си за изме-
нения в Конституцията, засягащи основ-
но прокуратурата, Висшия съдебен съвет 
и лустрацията, да бъде подложен на об-
съждане в рамките на парламента - като 
отправна точка за намирането на консен-
сус, който може да се пренесе и при кон-
султациите за подкрепа на правителство.

От ДБ ще настояват и за парламентар-
но разследване по твърденията за под-
слушвани политици и активисти от про-
тестите срещу правителството и Иван 
Гешев от миналото лято, за което в по-
неделник прокуратурата излезе с обяв-

ление, че не е открила данни за нерегла-
ментирано прилагане на СРС.

От „Изправи се.бг! Ние идваме“ (както 
се прекръсти „Изправи се! Мутри вън!“)
ще настояват за създаването отново на 
комисия за ревизията на бившите упра-
вляващи, каквато имаше и в предходния 
парламент. От формацията ще искат и из-
слушване на Бойко Рашков и Янаки Сто-
илов. Вътрешният министър изготви, а 

правосъдният внесе във ВСС мотивиран 
доклад с искане за отстраняване на глав-
ния прокурор Иван Гешев.

Друга спешна задача пред новоиз-
брания парламент ще е определянето 
на дата за президентските избори. Това 
трябва да се случи в рамките на един ме-
сец. Най-ранната възможна дата за про-
извеждане на вота за държавен глава е 
24 октомври.

От вота за президент до Гешев: 
Задачите на новите депутати
XЕто част от първите действия на народните 

представители, които избрахме на 11 юли

http://imgtrucking.com
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Уволниха новия шеф на АПИ, 
обвиниха го в саботаж
Министърът на регионалното раз-

витие Виолета Комитова уволнила 
председателя на УС на АПИ Апос-

тол Минчев. Причината е проявеното от 
него своеволие да спре всички строител-
ни дейности на Агенцията. Инж. Минчев е 
разпоредил писмено преустановяването 
на работата и изтеглянето на техниката до 
второ нареждане. По този начин си е позволил да води политика, която е в раз-
рез с политиката на МРРБ. Писмото за спиране на всички проекти, свързани с 
ремонти и реконструкция на републикански пътища, на практика блокира дей-
ността на фирмите.

Кораб с българи се нуждае  
от помощ заради COVID-19

Товарен кораб с членове на екипа-
жа, които вероятно са се заразили с 
Covid-19, ще акостира във Фримантъл, 

Западна Австралия. Седем души от 14-член-
ния екипаж на кораба BBC California са се 
почувствали зле и капитанът е поискал ме-
дицинска помощ. Премиерът на щата Марк 
Макгоуън заяви, че корабът ще акостира 

във Фримантъл само за медицински преглед и специален лекарски екип ще се 
качи на борда. Болните членове на екипажа са 6 филипинци и един руснак. Оста-
налата част са граждани на България, Русия и Украйна.

Ангел Кунчев: Четвъртата 
вълна идва през август
В cлeдвaщитe двe ceдмици мoжe дa ce 

oчaквa прeчупвaнe нa тeндeнциятa зa 
хoдa нa пaндeмиятa oт коронавирус у 

нac. Пo думитe му в пocлeднитe 10 дни ce 
нaблюдaвaт кoлeбaния - някoлкo дни c лeк 
ръcт нa приeтитe в бoлницa, a eдин зaрaзeн 
вeчe прeдaвa вируca нa пoвeчe хoрa. 
Oчaквaниятa ca нoвaтa вълнa нa зaрaзaтa 
дa нacтъпи в cрeдaтa или крaя нa aвгуcт, кaзa oщe тoй. „Тя щe бъдa пo-ocтрa и 
щe нaвлeзeм в нeя пo-бързo, Дeлтa вaриaнтът e пo-зaрaзeн. Нe мoжe oбaчe дa ce 
нaпрaви прoгнoзa кoлкo дългo щe ocтaнeм в пикa“, пoдчeртa дoц. Кунчeв.

Окончателно оправдаха 
Алексей Петров по „Октопод“

11 години след шумната акция 
„Октопод“ съдебният процес 
приключи на втора инстанция. 

Магистратите са потвърдили оправдател-
ните присъди на бившия съветник в ДАНС 
Алексей Петров и други двама. Единстве-
ните осъдени са Марчело Джотолов и Янко 
Попов. Те са получили условни присъди за 

изнудване. Делото не е приключило, в момента текат срокове за обжалване пред 
Върховния съд. По време на съдебния процес обвиняеми и подсъдими осъдиха 
България в Страсбург заради арестите им. Някои свидетели починаха, а други се 
отметнаха от показанията си.

Протест в Братаница след 
смъртта на дете на пътя
Мълчалив протест се проведе в село 

Братаница, където полицай блъс-
на и уби дете на пешеходна пътека. 

Жители на селото се събраха, за да изкажат 
съболезнования на родителите на детето. 
В понеделник служител на МВР-Пазарджик 
блъсна 8-годишно дете на пешеходна пъте-
ка в селото. Момиченцето малко по-късно 
почина в болницата. Очевидци на инцидента твръдят, че колата се движела с над 
90 км/ч. Резултатите от пробите за алкохол и наркотици на водача още не се опо-
вестени. Той е задържан за 24 часа.

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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П
ътуването от САЩ към Бъл-
гария вече може да се осъ-
ществява при по-облекче-
ни условия. Това става, след 
като Вашингтон смекчи пре-

поръките за някои европейски държави, 
сред които и страната ни. Така България, 
заедно с Германия, Австрия, Чехия и др., 
вече не е сред дестинациите с ниво на 
опасност 3, което е най-високото, а е в 
средното ниво 2.

В раздела за България в сайта на Цен-
търа за контрол и превенция на заболя-
ванията (CDC) към здравното министер-
ство на САЩ се препоръчва пътуващите 
към страната да са напълно ваксинира-
ни. Неваксинираните пътници, които са 
с голям риск от заразяване с COVID-19, 
трябва да избягват несъществените пъ-
тувания към България. Ако все пак ви се 
налага да пътувате и имате притеснения, 
обадете се на лекаря си, съветват от Цен-
търа.

В България трябва да се носят маски и 
да се спазва дистанция, уточняват от там.

В раздела за пътуване до България от 
Центъра препоръчват:

Преди пътуването

Онези, които са напълно ваксинирани, 
не е нужно да правят тест, преди да на-
пуснат САЩ, нито да се самокарантини-
рат, когато се завърнат. Трябва обаче да 
сте сигурни, че сте се запознали с прави-
лата на авиокомпаниите и изискванията 
на страната, свързани с пътуване, тест-

ване, карантина и поставяне на маски. Те 
могат да са различни от тези в САЩ. Ако 
не спазвате изискванията на държавата, 
в която влизате, може да ви бъде отка-
зан достъп до нея и да бъдете върнати 
в Америка.

По време на пътуването
Носенето на маска е задължително в 

самолета, влака и останалия публичен 
транспорт. Когато пристигнат в Бълга-
рия, пътниците също трябва да спазват 
изискванията за носене на маска, както 
и дистанцията от 2 метра.

Преди да се върнете в САЩ
Всички пътници, пристигащи по въз-

дух в САЩ, включително американски 
граждани и напълно ваксинирани, са 
длъжни да предоставят негативен тест 
за COVID-19, направен три дни преди 
пътуването. След пристигането в САЩ 
също трябва да се тествате – от 3 до 5 
дни след пътуването – за коронавирус.

Ако не сте ваксинирани
Преди пътуването трябва да направи-

те тест – от 1 до 3 дни преди да заминете. 
По време на пътуването трябва да носи-
те маска във всички видове транспорт. 
От Центъра съветват неваксинираните 
да избягват тълпите и да спазват дистан-
ция от всеки, с когото не пътуват. Мий-
те ръцете си често, съветват от Центъра.

И неваксинираните при връщане в 
САЩ трябва да предоставят негативен 
тест, правен не повече от 3 дни преди 
пътуването, както и да се тестват от 3 до 
5 дни след пристигането си.

От САЩ към България и обратно: 
Какво ново трябва да знаем
XВаксини, тестове, маски – последните указания на CDC 

https://www.desplaineseyecare.com
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Е
дин от шефовете на ВИС, осно-
вател на империята във Вра-
чанско, е осъдил България в 
Страсбург. Причината – конфис-
куваните му авоари на стойност 

над 1.75 млн. лева. Валери Тодоров-Де-
белия, съпругата му Вера и родителите 
му Илия и Галя завеждат дело пред Евро-
пейския съд по правата на човека, къде-
то магистратите откриват нарушение на 
конвенцията. Това става ясно от реше-
ние на Европейския съд по правата на 
човека (ЕСПЧ), пише"България днес“.

Проблемите със закона за известния 
хазартен бос започват през далечната 
1993 г., когато е разследван за

опит за изнудване
Осъден е окончателно с влязла в сила 

присъда чак през 2004 г. И тъй като из-
нудването е сред престъпленията, по 
които се активизира някогашната коми-
сия „Кушлев“, Тодоров попада на мушка-
та на проверяващите.

Делото за отнемане на имуществото 
срещу него започва през есента на 2006 
г., налага се и запор върху сметките му. 
Според решението на магистратите Ва-
лери Тодоров трябва да се раздели с 5 
магазина в центъра на Враца, част от хо-
телския си комплекс „Хемус“, парцели в 
града и в с. Руска Бяла, както и с над 165 
000 лв. от банкови сметки, продажба на 
хазартни заведения и луксозни коли.

„Не смятам, че придобитото от мен 
имущество през годините е получено по 
престъпен начин, и затова ще се боря 
за правата си докрай“, заканва се тогава 
Дебелия. Той и семейството му подават 
жалби в Страсбург, като се оплакват, че 
са им отнети активи, придобити преди 
влизането в сила на закона за конфиска-
цията и дори преди Валери Тодоров да 
бъде осъден.

Не е установена причинно-следствена 
връзка между конфискуваните активи и 
престъплението на Тодоров, се посочва 
пред европейските магистрати. Пред тях 
известният врачански бос и фамилията 
му се оплакват, че законът от 2005 г. е по-

грешен, тъй като позволява конфискува-
не на активи, които по никакъв начин не 
са свързани с престъпна дейност. Тодо-

рови твърдят, че не са получили значи-
ма възможност да докажат законността 
на доходите си.

Те претендират за 
1 431 220 евро

имуществени вреди, в която стойност са 
включени пропуснатите им ползи и лих-
вата. Дебелия и съпругата му искат общо 
60 000 евро за неимуществени вреди, 
понеже са преживели разочарование и 
са се чувствали безпомощни пред „про-
изволните действия“ на властите, как-
то и че конфискацията ги е поставила в 
ситуация на финансова несигурност и е 
унищожила начина им на живот. Родите-
лите на Дебелия подават иск за 20 хил. 
евро.

Вместо това Валери и Вера Тодорови 
получават по 4 хил. евро, а родителите 
на Дебелия - по 2 хил. евро обезщете-
ние. Съдиите от Страсбург се съгласяват, 
че България не е осигурила дocтaтъчнo 
гapaнции зa пocтигaнe нa cпpaвeдлив 
бaлaнc, нe e билa пpoyченa вpъзкaтa 
мeждy имyщecтвoтo и твъpдянaтa 
пpecтъпнa дeйнocт, нe ca проверявани 
paзликитe мeждy paзxoди и пpиxoди и 

кoнфиcкaциятa e билa нecъpaзмepнa.
Националните съдилища посочват не-

съответствието в приходите и разходите 
на Валери и Вера Тодорови, без да ана-
лизират причините за него и възражени-
ята на проверяваните лица. Не е изясне-
но дали стойността на активите, които 
трябва да бъдат отнети, се равнява на ус-
тановеното несъответствие между при-
ходите и разходите на жалбоподателите, 
изтъква ЕСПЧ. Според съда в Страсбург 
не е установено, че намесата в правата 
на Тодорови е била пропорционална на 
всяка легитимна цел, преследвана от за-
кона от 2005 г.

Наред с Тодорови по делото

са обединени общо 
7 жалби

свързани с гражданската конфискация. 
По 4 от тях съдът установява, че българ-
ските власти нe ca доказали вpъзкaтa на 
жалбоподателите c пpecтъпнa дeйнocт и 
има нарушение на правото на собстве-
ност. По 3 от жалбите съдът не констати-
ра нарушения.

Исковете са подадени от собственици-
те на „Югоагент“ семейство Живка и Ми-
ролюб Гаич, осъдени за измами, прис-
вояване и укриване на данъци, Петър 
Баров с присъда за кражби и грабежи и 
незаконно оръжие, Живко Жеков и по-
койната съпруга Емилия Жекова, осъ-
дени за престъпна група за фалшиви 
документи, Юлиян Русев с присъда за 
незаконна сеч, Кирил Кацаров с присъ-
да за наркотици и Димитър Димитров с 
присъда за укриване на данъци. Всич-
ки жалби са насочени срещу Закона за 
отнемане на имущество, придобито от 
престъпна дейност.

Докато е под прицел на комисията 
„Кушлев“, Валери Тодоров-Дебелия е и 
защитен свидетел по делото срещу ос-
новния си съперник в хазарта Валтер 
Папазки. Папазки е осъден да лежи в за-
твора като поръчител на убийството на 
конкурента си Валентин Алексиев-Лиси-
цата, разстрелян показно на 12 февруа-
ри 1996 г.

Един от шефовете на ВИС 
осъди България в Страсбург
XВалери Тодоров-Дебелия сезира съда заради отнетите му имоти за 1.7 млн. лв.

Сн.: „България днес“

Сн.: Wikipedia

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


21 - 27 юли 2021 г. 11

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

Б
ългарин вдигна на крак отря-
да по бомбите в Манчестер, 
който дни наред претърсва 
дома му, обезпокоен от от-
критото там количество хими-

кали и оръжие. След акцията сънарод-
никът ни бе осъден на 28 месеца затвор.

40-годишният Ивайло Димитров е бил 
задържан, след което се е признал за 
виновен за притежание на експлозиви и 
забранени оръжия. Димитров е шофьор 
на камион и е обитавал къщата на улича 
Гулдън в Салфорд с няколко други мъже. 
В нея са били открити огнестрелни оръ-
жия и други предмети, които могат да 
бъдат използвани като шрапнели, пише 
Manchester evening news.

Въпреки че българинът

се призна за виновен
в притежанието на оръжие, по време на 
съдебното заседание съдията обясни, 
че той не е опитвал да направи взрив-
но устройство, а само е имал интереси в 
експериментирането.

„Полицията с основание прие сериоз-
но този случай“, обясни съдия Алън Кон-
рад. Той описа казуса като „обезпокои-
телен, особено във времената на висока 

тревожност, в които живеем“. „Внимател-
ният анализ показва, че от ваша стра-
на няма скрити престъпни намерения“, 
обърна се той към Димитров. „Доволен 
съм от това, което чух и прочетох, че 
вие се интересувате от експерименти. 
Но виe не сте се опитвали да сглобите 
взривно устройство“, каза още съдията.

По време на съдебното заседание 
прокурорите разказаха как полицията е 
отишла до къщата, която обитава бълга-
ринът, със заповед и след като е получи-
ла разузнавателни данни.

Установено било, че Димитров живее 
там с още трима мъже, които не познава.

Полицията е открила химикали и дру-
ги предмети като сачми, както и такива, 
които биха могли да бъдат използвани 
за шрапнели, голям брой

патрони, тръби и кабели
обясни още прокурор Сюзън Харгрийвс.

Разследващите са претърсили и авто-
мобила „Пежо“ на Димитров, като откри-
ли в него пистолет с изпразнен пълни-
тел, поставен под шофьорската седалка.

След като бил арестуван, българинът 

обяснил, че е използвал част от химика-
лите, сред които калиев нитрат и сяра, 
като тор за растения. Той обяснил на по-
лицаите и че има интереси в областта на 
историята и на Втората световна война.

Други огнестрелни оръжия, които са 
били открити, са имитации и за тях ли-

ценз не се изисква.
Експертен доклад казва, че откритите 

химикали могат да имат легитимно при-
ложение, но също така те биха могли да 
се използват и за направата на експло-
зиви.

Според оценката от откритите хими-
кали биха могли да бъдат направени 
около 1.3 килограма „слаби експлозиви“, 
чийто ефект би могъл да бъде сравнен с

„голяма и мощна заря“
По време на съдебното заседание 

беше казано и че историята на търсе-
нията в интернет от страна на Дими-
тров предполага интерес към химикали 
и експерименти с експлозиви и оръжие.

Адвокатът Даниел Трейвърс каза пред 
съдията, че става дума за любопитство, 
което не е отишло по-далече от експе-
риментиране. „Случаят е предизвикал 
„пълен шок“ сред родителите му, счето-

водител и инженер“, каза още Трейвърс.
Димитров вероятно ще бъде депорти-

ран.
Самият той се призна за виновен в 

притежанието на взривно вещество и 
на забранени оръжия и бе вкаран в за-
твора за 28 месеца.

Българин с огромно количество 
оръжие бе осъден в Манчестер
XВ дома на Ивайло Димитров били открити взривни вещества и забранени оръжия

Сн.: Manchester evening news

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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Н
ай-малко 80 големи актив-
ни пожара в 13 щата бушу-
ват в западните райони на 
Съединените щати, хиляди 
пожарникари влизат в бит-

ка с тях ежедневно с риск за живота си. 
Повече от 470 хиляди хектара земя са в 
плен на огъня. Това сочат данните на На-
ционалния противопожарен център, ба-
зиран в Айдахо. От началото на годината 
в САЩ са изпепелени

повече от 
2.25 милиона акра

в сравнение с 1.7 милиона акра в същия 
период на 2020 година, обявиха още от 
Центъра.

От там съобщиха и че Съединените 
щати са в най-високата степен на трево-
га по скалата си, базирана на разпреде-
лението на противопожарните ресурси. 
Повече от 17 000 огнеборци и помощен 
персонал са ангажирани в потушаване-
то на горските пожари.

Най-трудната ситуация се наблюдава 
в щата Монтана, където са регистрира-
ни 18 големи пожара. В Айдахо има 17 

големи пожара, в Калифорния и Орегон 
– 9. Засега не се съобщават данни за ра-
нени или загинали.

Миналата година Центърът не обяви 

„предупреждение от ниво 5“ преди 18 
август, което показва колко преднина са 
взели тази година пожарите.

„С цял месец сме напред от там, къде-
то бяхме миналата година – година с ис-
торически сезон на пожарите, при който 
бедствието отне десетки човешки живо-
ти.

Най-малко три щата – Орегон, Ва-
шингтон и Монтана – вече

обявиха извънредно 
положение

Според говорителя на Националния 
противопожарен център Стентън Фло-
реа причина за пожарите са рекордно 
високите температури на Запад и жес-
токата суша, което стана причина жите-
лите на Калифорния да бъдат помолени 
миналата седмица да орежат добровол-
но консумацията на вода с 15 процен-
та, за да се посрещнат екстремните 
природни условия, причинени от гло-
балното затопляне.

Сезоните с пожари продължават по-
дълго, пожарите са много по-силни... 
Наблюдаваме устойчиво ниво на пожа-

рите всяка годи-
на, но със сигур-
ност тази година за 
нас е най-високото 
им равнище, каза 
още говорителят 
на Центъра. Той до-
бави, че страната е 
достигнала праг, в 
който в борбата с 
огъня са ангажира-
ни повечето й про-
тивопожарни ре-
сурси.

Най-високо ниво на тревога: 
80 пожара в 12 щата
XПовече от 17 000 огнеборци се борят с огъня в западната част на страната

Сн.: БТА
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Б
ушуващ огнен ад в югоизточ-
ната част на щата Орегон из-
пепели десетки домове. По-
жарът, който се разраства с 
километри всеки ден заради 

ветровитото време, продължава да на-
предва. Той е един от многото горски 
пожари в западната част на САЩ, които 
напрягат до краен предел ресурсите на 
местните власти.

Противопожарните екипи трябваше 
да се отдръпнат от линията на пожа-
ра през уикенда, след като опасен „ог-
нен облак“ започна да пада върху тях, 
посипвайки ги с жарава. Първоначал-
ните данни сочат, че пожарът, наречен 
„Бутлег“, е

изпепелил 67 къщи
и 117 постройки в окръга в края на ми-
налата седмица. Властите все още пре-
смятат размера на щетите в съседен ок-
ръг, където пламъците се придвижват с 
6 км на ден.

Пожарът наложи евакуацията на 2000 
души и заплашва 5000 сгради, включи-
телно къщи и по-малки постройки в сел-
скостопански райони северно от грани-
цата с Калифорния, каза говорителката 

на пожарната Холи Крейк. Пожарът се е 
разпространил на периметър от 322 км, 

обяви още тя и добави, че се очаква той 
да се съедини с по-малък, но също тол-

кова опустошителен горски пожар по-
късно.

Междувременно бе съобщено, че 
друг пожар, който се разпространява 
бързо на юг от езерото Тахо в Калифор-
ния в западната част на САЩ, е прекъс-
нал трафика по една от магистралите в 
района. Заради това са били издадени

заповеди за евакуация
Пожарът, наречен „Тамарак“, причи-

нен от мълния на 4 юли, се е разпрос-
трял на 82 квадратни километра и все 
още се движи към националния парк 
Хумболт-Тоиджабе. Огънят застрашава 
и град Маркълвил, близо до границата 
между Калифорния и Невада, а най-мал-
ко три сгради са унищожени по пътя му, 
съобщиха местните власти.

Известие, публикувано на местен уеб-
сайт, гласи, че няколко общности в райо-
на вече са евакуирани и че на шофьори-
те е наредено да не се движат в района.

Големи пожари в южната част на Оре-
гон също продължават да се разпалват 
поради сух въздух и силен вятър, съоб-
щиха метеоролозите.

Огнен ад: Стихията погълна десетки 
домове в Орегон. И не спира

X2000 души бяха евакуирани, 5000 постройки са в опасност

Сн.: БТА
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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
Германия и САЩ се договориха 
за „Северен поток 2“
В близките дни САЩ и Германия ще 

обявят за постигната сделка по 
спора във връзка с руския газо-

провод „Северен поток 2". Президентът 
Джо Байдън и канцлерът Ангела Меркел 
не успяха да преодолеят разногласия-
та си по казуса с тръбопровода по вре-
ме на срещата им през миналата седми-
ца. Двамата обаче показаха единство в позицията си, че на Москва не бива да се 
позволява да използва енергията като оръжие срещу нейните съседи. САЩ изра-
зиха загриженост, че построяването на тръбопровода ще увеличи зависимостта 
на Европа от руския газ.

Тийнейджър причини катастрофа 
с 4 жертви в Чикаго

Тинейджър бе обвинен за причиня-
ването на смъртоносна катастро-
фа в чикагското предградие Хикъ-

ри Хилс в събота. В колата е имало общо 
шестима младежи, но само двама оце-
ляха – водачът и пътникът на предната 
седалка. Според полицията около 2.30 
през нощта шофьорът на Mercedes SUV 

е ускорявал, за да се опита да излети с колата над върха на хълма, когато е изгу-
би контрол и се е ударил в дърво, което практически е разцепило колата на две 
половини.

Маската отново става 
задължителна за Лос Анджелис
Носенето на маска в закрити об-

ществени пространства отново 
ще бъде задължително в Лос Ан-

джелис поради непрекъснатото нара-
стване на инфекциите и хоспитализаци-
ите с коронавирус, съобщиха здравните 
власти. Лос Анджелис е първият голям 
американски мегаполис, който отново 
налага използването на маска за лице - независимо от статуса на ваксинация - в 
магазини, хранителни магазини, ресторанти и работни места, за да помогне за 
овладяване на пандемията. Окръгът съобщи за 1537 нови случая на инфекция - 
най-големият брой от началото на март тази година.

Милиардерът Джеф Безос излетя 
в Космоса и се върна

Най-богатият човек на Земята 
Джеф Безос полетя в Космоса. 
Милиардерът и останалите от 

екипажа на частния космически апа-
рат „Блу Ориджин“ успешно излетяха и 
се върнаха от Космоса. Историческият 
полет продължи малко над 10 минути. 
Беше достигната над 100 000 метра ви-
сочина, като около 90 секунди астрона-
втите са били отвъд атмосферата на Зе-

мята, а в продължение на няколко минути - и в състояние на безтегловност.

В САЩ потвърдиха случай  
на маймунска шарка
Центровете за контрол и превенция 

на заболяванията (CDC) потвърди-
ха случай на маймунска шарка в 

САЩ, съобщава американското издание 
The Hill. Компетентните органи поясни-
ха, че заразеният е американски граж-
данин, пътувал до Тексас от Нигерия. На 
връщане към родината си лицето е сме-
нило два полета: един от Нигерия до Атланта и друг от Атланта до Далас. В мо-
мента той е хоспитализиран в Далас, а служителите се опитват да установят кон-
такт с онези, които може да са имали близък контакт с него по време на полетите.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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В 
редица щати, в които ваксина-
ционната кампания върви по-
бавно от останалите, се забе-
лязва ръст на новозаразените 
с коронавирус. Арканзас на-

пример отбелязва най-много нови слу-
чаи, а в Мисури техният брой е най-го-
лемият от февруари насам, информира 
„Блумбърг“.

Двата малки щата с темп на ваксина-
ция под средния представляват

10% от новите случаи
в страната за последната седмица. Общо 
за Съединените щати броят на новоза-
разени е нисък, като 7-дневната средна 
стойност е 21 000 в сравнение с над 200 
000 през януари.

Въпреки това броят им нараства със 
забавянето на ваксинацията.

Директорът на Bank of America Бра-
йън Мойнихан потвърди, че основният 
риск в САЩ е войната между ваксините 
и вариантите на вируса. „Продължаваме 
да печелим тази война. Болниците оста-
ват в добра форма. Леченията се увели-
чават и все повече хора се ваксинират, 
като намаляват риска от сериозно забо-
ляване“, каза той, но допълни, че про-

дължават да съществуват притеснения.
„Чуваме от клиентите ни с малък биз-

нес, например, според проучване през 
пролетта те се тревожеха за работници-

те и веригите за доставки. Това чуваме 
все повече от хората“, каза той.

Мойнихан допълни, че някои произ-
водства не са напълно възстановени за-

ради вируса и там се забелязват

временни пикове в цените
които най-вероятно се дължат на налич-
ностите.

„С настъпването на есента, особено в 
САЩ, най-голямото препятствие, освен 
пътят на вируса, ще бъде дали ще се на-
мерят хора да работят и дали ще се на-
мерят стоки за продажба“, каза още ди-
ректорът на Bank of America и добави: 
„Това чуваме от клиентите си. Те се тре-
вожат за тези неща“.

Брайън Мойнихан разказа пред 
„Блумбърг“, че Bank of America има кли-
енти, фермери, които не могат да наме-
рят хора за събиране на реколтата. „Съ-
щото е и при строителните работници, 
шофьорите на камиони и подобни“, до-
пълни той.

Мойнихан е категоричен, че трябва 
да се направи опит да се върнат хората 
на работа. „Трябва да им дадем нужни-
те умения и да им осигуряваме чудесни 
възможности за кариера, за да помог-
нем на икономиката да расте“, обясни 
той.

В редица щати: Малко ваксинирани – 
много нови болни от COVID-19

XБроят на новозаразените в САЩ остава нисък, но нараства

http://imgtrucking.com
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П
родажбите на дребно в САЩ 
се увеличават над очаквани-
ята на експертите на месеч-
на база. За година те също 
бележат значителен ръст. 

Хората в Америка вече харчат повече за 
пътувания и развлечения, а основните 
им разходи остават за здравеопазване, 
образование, пътуване и хотелиерство, 
сочат последните данни.

Продажбите на дребно се увеличават 
неочаквано през юни, тъй като търсене-
то на стоки е силно, дори в момент, ко-
гато разходите се насочиха обратно към 
услугите, повишавайки очакванията за 
ускоряване на икономическия растеж 
през второто тримесечие.

Възстановяването на продажбите, от-
четено от Министерството на търговия-
та в края на миналата седмица, се случва 
въпреки спада в покупките на автомо-
били поради липса на доставки, причи-
нена от глобалния недостиг на полупро-
водници.

Недостигът 
на нови коли

стимулира търсенето на употребявани 
леки и товарни автомобили, което спо-
мага за инфлацията.

„Много търговци на дребно се въз-
ползват от по-големия наплив в мага-
зините, както и от по-високите цени на 
артикулите, което беше необходимо на 
много компании в сферата на услугите“, 
коментира Бен Айерс, старши иконо-
мист в Nationwide в Охайо, цитиран от 
„Блумбърг“.

Продажбите на дребно нарастват с 
0,6% през миналия месец. Данните за 
май са ревизирани, като продажбите се 
свиват с 1,7%, вместо с първоначалната 
оценка за спад от 1,3%. Анкетирани от 
Ройтерс икономисти прогнозираха спад 
в продажбите на дребно с 0,4%.

В същото време на годишна база про-
дажбите се увеличават с 18% спрямо 
юни миналата година и сега са доста над 
нивото им преди пандемията. По време 
на коронакризата търсенето се насочи 
към стоки като електроника и моторни 
превозни средства, тъй като милиони 

хора работеха от вкъщи, посещаваха он-
лайн уроци и избягваха обществения 
транспорт.

Разходите сега се пренасочват към 
услуги като пътувания и развлечения, 
след като най-малко 160 милиона аме-
риканци са напълно имунизирани сре-
щу COVID-19.

Продажбите на дребно нарастват бла-
годарение на ръста на търсенето в сек-
торите на здравеопазването, образо-
ванието, пътуването и хотелиерството, 
които представляват най-голяма част от 
потребителските разходи.

Междувременно

производствените цени 
се повишават

през юни с повече от очакваното, което 
показва, че се увеличава натискът вър-
ху компаниите да прехвърлят по-висо-
ките си разходи към потребителите. Ин-
дексът на цените на производител PPI 
за крайно търсене се увеличава с 1% от 
предходния месец и със 7,3% спрямо 
юни миналата година.

PPI, който проследява промените в 

производствените разходи, се ускорява 
с по-бързи темпове от очакваното през 
последните месеци поради по-високи-

те цени на суровините и усложненията в 
глобалните вериги за доставки.

Предизвикателствата при наемане-
то на квалифицирани работници също 
оказват натиск за повишаване на запла-
тите.

Увеличенията на производствените 
и трудовите разходи обясняват и защо 
темпът на потребителската инфлация 
надминава очакванията на икономисти-
те през всеки от последните четири ме-
сеца.

Данни от началото на миналата сед-
мица показват, че индексът на потре-
бителските цени се покачва през юни с 
най-бързия темп от 2008 г. Увеличение-
то е предимно в категории, свързани с 
отварянето на икономиката, включител-
но хотели, коли под наем и самолетни 
билети.

Федералният резерв казва, че възхо-
дящият натиск върху цените вероятно 
ще бъде преходен, но някои инвестито-
ри се опасяват, че неотдавнашните ръ-
стове ще доведат до по-трайна инфла-
ция.

Разходите на хората в САЩ – 
повече за пътувания и за купон

XПродажбите на дребно в страната изненадаха експертите

Летището в Денвър

Сн.: БТА

Магазин в Колорадо

Сн.: БТА
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И
ма хора, които разполагат 
винаги с пари, дори и дохо-
дите им да не са високи. Има 
и такива, които въпреки че 
получават големи суми, чес-

то остават без средства. Е, ако сте от вто-
рите и вече ви е омръзнало, не се притес-
нявайте - има няколко прости правила, 
които ще ви избавят бързо от тягостното 
положение.

Ето шест перфектни формули, кoи-
тo щe пoмoгнaт зa пoдoбpявaнe нa 
финaнcoвoтo ви cъcтoяниe ceгa и в бъ-
дeщe.

Фopмyлaтa 
„20-30-50“

Идeятa нa тoвa пpaвилo зa плaниpaнe 
нa личнитe финaнcи e:
n  20% oт дoxoдa тpябвa дa бъдe 

зaпaзeн зa дългocpoчнитe цeли 
(нaпpимep пeнcиoниpaнe) или 
нacoчeн към изплaщaнe нa дългa.

n  30% e мaкcимaлнaтa cyмa, кoятo 
тpябвa дa xapчитe зa paзxoди пo жи-
лищeтo.

n  Moжeтe дa изpaзxoдвaтe 50% oт 
дoxoдитe cи зa вcичкo ocтaнaлo.

Baжнo e дa ce oтбeлeжи, чe пpoцeдypaтa 
зa paзпpeдeлянe нa paзxoдитe зa paзлич-
нитe нyжди тpябвa дa бъдe тoчнo кaктo e 
пocoчeнo пo-гope: пъpвo, cпecтявaмe или 
пoгacявaмe дългa и eдвa cлeд тoвa xapчим 
зa вcичкo ocтaнaлo, пише money.bg. Toвa 
пpaвилo пoмaгa дa ce вoди здpaвocлoвeн 
финaнcoв живoт и дa ce пocтигнaт дъл-
гocpoчнитe финaнcoви цeли.

Aкo ycпeeтe дa cпecтитe 20% oт дoxoдa 
cи, тoгaвa вeчe cтe пo-пpocпepиpaщ oт 
мнoгo xopa и cтe пo-близo дo цeлтa cи, 
тъй кaтo пoвeчeтo нe caмo нe мoгaт дa 
cпecтят, нo чecтo дopи нe миcлят зa тoвa.

30% e cyмaтa, кoятo мoжeтe „дa ce oт-
пycнeтe зa жилищe“, билo тo пoд нaeм 
или ипoтeкa. Aкo ce пpидъpжaтe към 
пocoчeнoтo пpaвилo, тo тoвa щe бъдe oп-

тимaлнoтo peшeниe, кoeтo ви пoзвoлявa 
дa нe ce oгpaничaвaтe oт дpyгитe paзxo-
ди.

Aкo иcкaтe, нaпpимep, дa xapчитe 
31% пo жилищeтo, тoгaвa тpябвa дa paз-
бepeтe, чe тoзи 1% щe бъдe зa cмeткa нa 
нeщo дpyгo. Moжeтe дa гo извaдитe oт 20-
тe пpoцeнтa зa cпecтявaния или oт 50-тe 
пpoцeнтa зa дpyги paзxoди.

Умнoжeно пo 6 за 
peзepвeн фoнд

Имaтe ли фoнд в cлyчaй нa нeпpeдвидe-
ни paзxoди? Eкcпepти кaзвaт, чe тaкъв 
фoнд тpябвa дa бъдe в paзмep шecт пъти 
пo-гoлям oт вaшитe мeceчни paзxoди.

Hякoи eкcпepти дopи cмятaт, чe 
e нeoбxoдимo дa ce cъздaдe тaкъв 
peзepвeн фoнд, чийтo paзмep дa е paвeн 
на cyмaтa нa paзxoдитe ви зa 12 мeceцa, 
дpyги гoвopят зa тpи мeceцa.

Bъв вceки cлyчaй, вcички eкcпepти 
в oблacттa нa финaнcoвoтo плaниpaнe 
пocoчвaт, чe тaкъв фoнд e нeoбxoдим.

Фaктът e, чe никoгa нe знaeм кaквo 
мoжe дa ce cлyчи c нac. Xopaтa вpeмeннo 
гyбят cпocoбнocттa cи дa paбoтят, yвoл-

нявaт ги, възниквaт здpaвни пpoблeми 
- вce cитyaции, кoитo изиcквaт cepиoзни 
финaнcoви peзepви.

Bъв вceки oт тeзи cлyчaи тpябвa дa 
имaтe фoнд „бeли пapи зa чepни дни“, 
кoйтo дa ви пoзвoли бeзбoлeзнeнo дa 
oцeлeeтe в тpyдeн пepиoд oт живoтa cи.

Ипoтeкaтa - гoдишният 
дoxoд по 2,5

Toвa e дpyгa фopмyлa зa ycпeшнo 
финaнcoвo плaниpaнe, кoятo щe ви пoз-
вoли дa плaщaтe дo 30% oт дoxoдa cи зa 
ипoтeкa.

Toвa oзнaчaвa, чe aкo гoдишният ви 
дoxoд ce yмнoжи пo 2,5 - тoвa e oптимaл-
нaтa cyмa, кoятo мoжeтe дa взeмeтe кaтo 
ипoтeчeн кpeдит.

Инвестирането - 120 
минyc възpacтта ви

Koгaтo пpaвитe инвecтициoнeн пopт-
фeйл, избиpaнeтo нa aктиви зa нeгo мoжe 
дa дoвeдe дo зaтpyднeния. Toвa нaиcтинa 
e тpyдeн въпpoc и чecтo oтлaгaнeтo мy 
зa пo-дoбpи вpeмeнa мoжe дa ви cтpyвa 
пapи.

Ho, зa щacтиe, eкcпepтитe ca paзpaбo-
тили идeaлнaтa фopмyлa, зa дa oптими-
зиpaтe пoзициитe cи. Cпopeд нeя пpoцeн-
тът нa инвecтиpaнитe в aкции cpeдcтвa ce 
изчиcлявa нa 120 минyc вaшaтa възpacт. 
Aкo cтe нa 40 гoдини, 80% oт инвecтиции-
тe тpябвa дa бъдaт инвecтиpaни в aкции и 
20% в oблигaции.

C нapacтвaнeтo нa възpacттa вce 
пoвeчe тpябвa дa влaгaтe в oблигaции и 
пo-мaлкo в aкциитe.

Toвa e дocтa пpocтa фopмyлa, нo 
пpeмaxвa нeнyжните cъмнeния пpи из-
бopa нa инвecтициoннa cтpaтeгия.

За пенсиониране – 
приходите по 25

Koлкo пapи плaниpaтe дa cпecтитe зa 
пeнcиoниpaнe? Hякoи eкcпepти cмятaт, 
чe e нeoбxoдимo зa тaзи цeл дa ce oтдeлят 
4% oт дoxoдa, зa дa ce cпecти дocтaтъчнa 
cyмa към мoмeнтa нa пeнcиoниpaнe.

Aкo cпaзвaтe тaзи пpeпopъкa, вepoят-
нocттa вaшитe cпecтявaния дa ви 
ocигypят пpиличeн живoт дo нeгoвия 
кpaй e виcoкa.

Toвa e дocтa кoнcepвaтивeн пoдxoд, 
зaщoтo вaшият дoxoд, кoгaтo cтe в aктив-
нa пoзиция, вepoятнo e дocтa пo-гoлям oт 
paзxoдитe ви, a никoй нe мoжe дa пpeд-
види кaкви щe бъдaт тe, cлeд кaтo ce 
пeнcиoниpaтe.

Застраховка „Живот“ - 
заплатата по 10

Пoнякoгa e тpyднo дa oпpeдeлитe зa 
кoлкo дa зacтpaxoвaтe живoтa cи.

Mнoгo xopa oбaчe миcлят, и тo c ocнoвa-
ниe, зa живoтoзacтpaxoвaнe, зaщoтo cи-
тyaциитe в живoтa ca мнoгo paзлични и 
нeвинaги ca блaгoпpиятни.

Ocoбeнo aкo имaтe ceмeйcтвo и дeцa, 
тoвa e дoбpa пpичинa дa пoмиcлитe кaк 
дa зacтpaxoвaтe живoтa cи, зa дa ocигypи-
тe пo-дoбpa финaнcoвa cигypнocт зa вac и 
близкитe ви.

Вашите 
пари

Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова
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Как да управлявам парите си?
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XРазработени от експерти, те са лесен начин да изчислим по колко за какво да даваме
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(Продължение от миналия брой)

Денят, в който ще сключим 
сделката за нашия нов дом 
или ще продадем стария, ви-
наги е изпълнена с притес-
нения. Когато обаче знаете 

какво предстои, със сигурност те ще са 
по-малко. В миналия брой разгледахме 
част от документите, които ще са ви нуж-
ни във важния момент.

Ето останалите:

Сертифицирани фондове
Като купувач ще получите т.нар. 

„Closing Disclosure“ формуляр три дни 
преди сделката. Този формуляр съдър-
жа подробности за новата ви ипотека. В 
него ще бъдат изброени лихвеният про-
цент, сумата на ипотеката, месечното ви 
плащане и сумата, която ще трябва да 
донесете за първоначална вноска (down 
payment), и достатъчно средства, които 
ще трябва да покрият разходите по ця-
лата сделка (closing costs).

Имайте предвид, че не можете да пла-
тите тези разходи с пари в брой или с 
личен чек. В повечето случаи ще бъде-
те инструктирани да занесете или ка-
сов чек, или заверен чек. Има възмож-
ност да получите и инструкции как да 
преведете средствата предварително. 
Ако това се случи, моля, не забравяйте 
да се свържете с агента по затваряне на 
сделката или с агента, който защитава 
правата ви, за да може да ви даде ясни и 
точни инструкции за това. Използвайте 
телефонен номер, който предварител-
но сте потвърдили, и в никакъв случай 

не използвайте телефонния номер или 
уеб адреса, посочени в имейла. Тази на-
длежна проверка може да ви помогне 
да избегнете измами.

Ако роднина или друг допустим дари-
тел ще ви подари първоначална вноска 
и/или разходи за приключване, ще тряб-
ва да предоставите писмо от този дари-
тел, в което се посочва, че средствата 
са подарък, а не заем. Говорете с ваша-
та банкова институция още в началото 
на процеса за взимане на заема. Така ще 
имате повече информация как правил-
но да подготвите това писмо.

Сертифицирани 
средства за продавачи

Като продавач ще имате и разходи за 
приключване (Closing costs for sellers), 
свързани с продажбата на вашия дом. 
Разходите по затваряне на продавачи-
те често се приспадат от приходите при 
финализиране на сделката. Ако разхо-
дите ви не се приспадат от цената на 

дома, ще трябва да носите касов чек или 
доказателство за банков превод за дъл-
жащите от вас средства.

След приемане 
на договора за покупка

Ето и няколко конкретни съвета какво 
трябва да направите веднага след прие-
ма на договора за покупка:
n  Насрочете професионална или неп-

рофесионална инспекция за дома. 
Решете дали искате да добавите 
допълнителни проверки, като на-
пример проверка на радон или ка-
нализация.

n  Предоставете на кредитора си ко-
пие от договора и обсъдете въз-
можностите за заключване на лих-
вения процент.

По време на домашната 
инспекция

По време на домашната инспекция 
направете снимки на къщата. Това е мо-

ментът, в който да направите и измерва-
ния за закупуване на мебели, обработка 
на прозорци, уреди и др. Не се страху-
вайте да задавате на инспектора въпро-
си относно състоянието на дома или да 
научите повече за вътрешната работа на 
новия си дом.

В рамките на първите две седмици от 
датата на приемане на окончателния до-
говор прегледайте доклада от инспек-
цията и се допитайте с вашия агент, за да 
създадете списък с артикули, към които 
искате да се обърне към продавача.

В този период започнете да правите 
план как точно ще се осъществи пре-
местването ви. Много често фирмите по 
преместване искат да се резервира да-
тата със седмици напред.

Ако вашият кредитор вече не е поръ-
чал оценка на дома, уведомете го да го 
направи. Ако проверката на дома ви е 
задоволителна, това ще е идеално, но 
ако не, ще трябва да работите отново 
с агента си, за да достигнете нова дого-
ворка с продавача.

(Продължава в следващия брой)

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

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

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

перфектни формули:  
Как да управлявам парите си?

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

XВижте всичко, което трябва да знаете за процедурите и документите

Сделката за жилище: Как да  
се подготвим за големия ден
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Е
мигранти са в основата на съз-
даването на едни от най-попу-
лярните оркестри в САЩ. Гнез-
дото, така да се каже, се явява 
малкото градче, предградие 

Стилтън, което днес е почти квартал на 
столицата на Пенсилвания – Харисбърг. 
За наша чест, единият от тези емигран-
ти е човек, свирил малко по-късно в 
първия български оркестър в САЩ – 
„Bulgarian Balkan Band“, именно в Стил-
тън. Става дума за Мартин Герхард. Пър-
вите данни за него откриваме в местната 
преса от 1913 г.

На среща на членовете на Либърти 
банд в Маркли Хол… бяха избрани отго-
ворници за следващата година... Всички 
членове гласуваха за диригент да бъде 
избран Дионисио Зала, широко извес-
тен музикант и диригент на оркестъра в 
Стилтън. Мартин Герхард, собственик на 
Герхард Студио, беше избран за прези-
дент и управител на оркестъра. Либърти 
бенд, въпреки че е един от младите му-
зикални състави в градчето, бързо ста-
ва един от най-популярните оркестри в 
Централна Пенсилвания. Той беше съз-
даден през септември 1911 г. и в него 
бяха само петима души. Под ръковод-
ството на Дионисио Зала оркестърът 
постигнал голям напредък. Много чле-
нове на Либърти бенд са също членове 
на други по-стари оркестри в градчето, 
например в оркестъра на град Стилтън, 
на който Зала също е диригент.

Либърти банд е доста успешен в уреж-
дането на ангажименти и е

ангажиран да свири 
на няколко парада

които се провеждат по онова време. За 
това разказва информация в местната 
преса на Харисбърг през 1913 г.

В същото време обаче се споменава 
и за Дионисио Зала, който стои в осно-
вата на музикалното развитие и култура 
на емиграцията, с център отново град 
Стилтън, Пенсилвания. Кой обаче е Ди-
онисио Зала? Той е диригент на оркес-
търа на град Стилтън и Imperial Band в 
Пенсилвания. Оттегля се от позиция-
та си в стоманодобива. Зала пристига в 
Америка през 1899 г. Той е роден в Испа-
ния и е служил като музикант в няколко 
испански военни полкови групи.

Дионисио Зала играе основна роля в 
превръщането на групите на град Стил-

тън в съответствие с най-добрите в стра-
ната по това време. Той също така е и 
съставител на редица селекции за други 
музикални формирования и групи.

През 1914 г. два оркестъра на Стилтън 
се обединяват и отново Мартин Герхард 
и Дионисио Зала са в основата на ръко-
водството на този процес. Става дума за 
Либърти банд и Ийст енд бенд.

„Двата оркестъра бяха основани в 
рамките на последните две години и 
имат успех. Дионисио Зала, популярен 
диригент на оркестъра в Стилтън, е ди-
ригент и на Либърти банд. Планът на хо-
рата, които предлагат обединението, е 
той да стане диригент на обединения 
оркестър. Беше посочено, че обедине-
ният оркестър ще има

по-високи музикални 
стандарти

под неговото управление. Мартин Гер-
хард, мениджърът на Либърти бенд, на-
писа писмо до мениджъра на Ийст енд 
банд, в което изрази воля за обедине-
ние. Стана ясно, че диригентът на Ийст 
енд банд, Шели, също има готовност 
двата бенда да се обединят“, съобщава 
местната преса в Харисбърг, Пенсилва-
ния.

В друго съобщение се дават допълни-
телни подробности: „Новият оркестър 
има 35 члена. Оркестърът ще следва на-
пътствията на Дионисио Зала, диригент 

на бенда на град Стилтън, който е един 
от най-добрите диригенти аматьори, 
непрофесионалисти. Мартин Герхард, 
бивш президент на Либърти бенд, бе из-
бран за търговски директор, а Джоузеф 
Куняк бе избран за президент“.

Трябва да припомним също, че Мар-
тин Герхард малко по-късно, през 1922 
г., става и контрабасист в Стилтън банд, 
както ни съобщава вестник „Харисбург 
Телеграф“ от декември същата година. 
Това показва как музикантите в еми-
грантските среди са преливали от фор-
мация във формация, като междувре-
менно, именно в промеждутъка между 
1916-а и вероятно 1922 г., Герхард е и 
музикант при българския

капелмайстор 
Стойо Крушкин

в неговия „Bulgarian Balkan Band“.
Вестник „Харисбург Телеграф“ от 15 

май 1914 г. съобщава, за концерт, под-
готвян от Дионисио Зала в гимназията в 
Стилтън. На него присъстват „…няколко 
българи, които са били членове на крал-
ски оркестър в родната си страна…“, 
пише още изданието. Сред тези българи 
почти сигурно са били и Стойо Крушкин 
и неговият приятел, съдружник и колега 
от Сапарева баня, Христо Серафимов – и 
двамата военни музиканти от Лейбгвар-
дейския оркестър на Негово Величество 
в София.

Вероятно е този концерт да е бил спе-
циално за тях и в тяхна чест, или поне 
да са били специални гости, за да бъ-
дат привлечени към концертната дей-
ност в емигрантската общност на Стил-
тън. По-късно те ще създадат първия 
български емигрантски оркестър в САЩ 
- „Bulgarian Balkan Band“. Легендарни-
ят диригент Дионисио Зала открива за 
Америка тези двама българи, а вероят-
но и други, защото самият той е бивш 
военен музикант от Испания и цени ви-
соко изкуството и опита на този тип му-
зиканти, каквито са Крушкин и Серафи-
мов.

История  
на емиграцията

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Бумът на емигрантските 
оркестри в САЩ
XСред тях е първият български оркестър в Америка

Мартин Герхард от Стилтън, който е бил и музикант 
в „Bulgarian Balkan Band“. Снимката е архивна и е 
обработвана многократно, за да достигне до този си 
оптимален вариант.

Легендарният емигрантски диригент  
Дионисио Зала.

На това място, а вероятно и в някое от тези помещения, които днес са складове на гарата в Стилтън, на брега на реката, някога вероятно се е помещавал оркестърът 
на Стойо Крушкин „Bulgarian Balkan Band“.

Град Стилтън, Пенсилвания, пощенска картичка от 1910 г.
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Стотици жертви и изчезнали 
след потопа в Германия

Опустошителните наводнения в За-
падна Германия са взели най-мал-
ко 165 жертви, показва последна-

та равносметка на бедствието. Много хора 
още се водят безследно изчезнали. В най-
силно засегнатата провинция Райнланд-
Пфалц са установени вече 117 смъртни 
случая, има и 749 ранени, заяви говори-
телка на полицията в Кобленц. В Северен Рейн-Вестфалия последните данни са 
за най-малко 47 загинали. Гежка остава ситуацията и в Белгия, където 31 души са 
починали, а 128 се водят изчезнали.

Франция влезе в 4-ата  
вълна на COVID-19

Гoвoритeлят нa фрeнcкoтo прaви-
тeлcтвo Гaбриeл Aтaл зaяви в пoнeдeл-
ник, чe cтрaнaтa e нaвлязлa в чeтвър-

тaтa вълнa нa кoрoнaвируcнaтa пaндeмия. 
Aтaл зaяви, чe тaзи нoвa вълнa e „пo-бързa“ 
и имa c „пo-cтръмeн нaклoн“ oт вcички 
прeдишни, дoбaвяйки, чe „динaмикaтa нa 
пaндeмиятa e изключитeлнo cилнa“. Ocвeн 
тoвa тoй кaзa cъщo, чe брoят нa cлучaитe 

ce e увeличил cъc „cвeткaвичнa cкoрocт“, кaтo чecтoтaтa нa зaбoлeвaeмocт ce e 
увeличилa c близo 125% зa eднa ceдмицa и 80% oт cлучaитe в cтрaнaтa мoгaт дa 
бъдaт oтнeceни към вaриaнтa „Дeлтa“.

Първи присъди в Япония  
за бягството на Гон
Японски съд осъди американци баща и 

син, помогнали на бившия ръководи-
тел на „Нисан“ Карлос Гон да избяга от 

страната. Присъдата е първата, произнесе-
на в Япония по сагата с „Нисан“, започнала 
с шоковия арест на бившия автомагнат Гон 
в Япония през 2018 г. по обвинения във фи-
нансови нарушения. Бившият оперативен 
специалист от САЩ Майкъл Тейлър беше осъден на 2 г., а синът му Питър получи 
присъда от 20 месеца. Тейлър не оспориха обвиненията, признавайки ролята си 
в дръзкото бягство, което направи Гон международен беглец в Ливан.

Гърция ще наблюдава 
границите си с цепелини

Гърция направи първите стъпки към 
изпълнението на плана от Европей-
ската агенция за гранична и брегова 

охрана за наблюдение на нейните грани-
ци с помощта на два наети от ЕС цепели-
на. Първият балон вече е на летището в 
Александруполис в Североизточна Гър-
ция. Втори трябва да бъде разположен в 

началото на август във военна застава близо до село Плака в северното Егейско 
море на Лимнос. Те са оборудвани с модерни камери с обхват над 16 км и ще сле-
дят движенията не само по море, но и по гръцко-турската сухопътна граница.

В Китай почина ветеринар 
от нов вирус
Вeтeринaрeн лeкaр в Пeкин e пoтвър-

дeн кaтo първия cлучaй в Китaй нa 
зaрaзeн и пoчинaл чoвeкa c мaй-

мунcки Б вируc (BV), близкитe му кoн-
тaкти зaceгa ca в бeзoпacнocт. 53-гoдишни-
ят вeтeринaр, кoйтo рaбoти в инcтитуция, 
изcлeдвaщa нeчoвeкoпoдoбни примaти, 
пoкaзвa рaнни cимптoми нa гaдeнe и 
пoвръщaнe мeceц cлeд диceкция нa двe 
мъртви мaймуни в нaчaлoтo нa мaрт, рaзкривa китaйcкия Цeнтър зa кoнтрoл и 
прeвeнция нa зaбoлявaниятa. Вeтeринaрът e пoтърcил лeчeниe в някoлкo бoлни-
ци и в крaйнa cмeткa e пoчинaл нa 27 мaй.

https://www.krilchev.com/
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Б
ългарка от Холивуд получи 
американско гражданство. 
Вера Йорданова, която пре-
ди месеци се се превърна в 
звезда в България с участието 

си в хитовия сериал „Белези“, от години 
живее в Ню Йорк. Преди това обаче бе 
в Лос Анджелис, а пробивът й в Холивуд 
бе в продуцирания от Куентин Таранти-
но филм „Хотелът на ужасите 2“.

„Да. След 18 години в тази красива 
страна най-накрая пристигна". Това на-
писа Вера преди дни в профила си в со-
циалната мрежа по повод получаването 
на американския си паспорт.

За актрисата обаче у дома е плаващо 
понятие, защото тя се възприема като 
гражданин на света. Не изключва веро-
ятността и един ден да се завърне в Бъл-
гария.

„Сега в България ми е най-приятно. 
При майка ми винаги се чувствам като у 
дома. В живота невинаги става така, как-
то го планираш, и за мен в момента има 
няколко отворени врати“, коментира 
наскоро красавицата пред „Монитор“.

Вера е родена в Хелзинки в семейство 
на български музиканти, които са били 
на турне там. Пътува много с тях, от 7- до 
14-годишна възраст живее в България, 
след което се завръща във Финландия. 
Още като тийнейджър е забелязана от 
моден агент и скоро се появява

на корици на списания
и в каталози, след което заминава в Ми-
лано и Париж, откъдето стартира меж-
дународната й кариера.

И макар че е закърмена с музика, ни-
кога не се е занимавала професионал-
но с нея. Обича изкуството, рисуването, 
свири на пиано, но мечтата й е да бъде 
актриса. Затова се записва на уроци по 
актьорско майсторство в Лос Анджелис, 
където живее по-късно, и започва да се 
явява на кастинги. Така мечтата й да се 
занимава с кино се сбъдва.

Вера Йорданова е участвала в различ-
ни финландски сериали и филми. Пър-
вата й голяма роля е в Hostel 2 - „Хотел на 
ужасите 2“. Режисьор 
на хоръра е Илай Рот и 
продуцент – самият Ку-
ентин Тарантино.

„Снимахме за три 
месеца в Прага. Беше 
ми интересно да видя 
как се прави холивуд-
ска продукция, беше 
много хубаво прежи-
вяване“. Българската 
актриса успява да се 
срещне с легендарния 
кинаджия малко след 
снимките на филма.

„Видяхме се с Та-
рантино в студио, ко-
гато правихме записи 
за филма, след това се 
срещнахме и на пре-
миерата. Седнахме с 
целия екип и говорихме. Куентин Таран-
тино е изключително талантлив, гений, 
вижда се в речта му. Голям кавалер, мно-

го приятен и добър човек“, споделя тя.
Премиерата на „Хотел на ужасите 2“ е 

през 2007 г., но и досега филмът се рад-
ва на голям интерес от почитателите на 
хоръри.

Срещата с Куентин Тарантино не е 
единствената й със световноизвестни 
личности. Животът на Вера Йорданова й 
поднася много приятни

и запомнящи се 
запознанства

разказва преди време „24 часа“. Още на 
14-годишна възраст, Вера, много висо-
ка и слаба, има предложение да започне 
да работи като модел. Тя се съгласява, за 
да си спечели допълнителни пари през 
лятото, и това нейно решение й отваря 

вратите към света.
Едва 17-годишна, тя 

се премества в Париж 
за пет години. Живяла 
е в Барселона, в Южна 
Африка - Кейптаун, в 
Италия, Латинска Аме-
рика, последните годи-
ни в Съединените аме-
рикански щати – Лос 
Анджелис, Ню Йорк, 
Маями. Благодарение 
на работата й като мо-
дел се среща с модни 
величия като Карл Ла-
герфелд, моделите На-
оми Кембъл, Клаудия 
Шифър. „Срещала съм 
се с много големи лич-
ности в модата, напри-
мер с великия фото-

граф Хелмут Нютон, което за мен беше 
чудесен момент“, обяснява Вера.

Другата й голяма страст е кулинария-

та. Като цяло обича „всички неща, свър-
зани с това да създадеш някаква емоция 
у другите хора“. Преди няколко години 
Вера издава собствена кулинарна книга 
във Финландия, в която описва 100 ре-

цепти и няколко истории към тях от своя 
живот. Те са свързани с кухнята на дър-
жавите, в които е живяла.

Страстта на актрисата към готвенето 
тръгва от нейната баба. Когато Вера е на 
6-7 години, родителите й я оставят при 
баба й в България, за да я гледа. „Тя беше 
вегетарианка и правеше невероятни го-
зби, малко по-различни от останалите. 
Разбираше от това, което сега наричаме 
здравословно хранене, практикуваше 
го още тогава. От нея получих

първото си вдъхновение
След това, когато бях на 12-13 години, 

започнах сама да си готвя, правех бани-
ци и разни други неща. Майка ми също 
е невероятна готвачка и за мен прави 
най добрата храна на света. Много оби-
чаме да се събираме на партита заради 
някакви празници, двете заедно обмис-
ляме менюто и какво да приготвим на 
гостите. Това е нашият начин да се заба-
вляваме“, разказва актрисата.

Любимото й място и до днес е къщата 
на майка й в село Капитан Димитриево, 
между Пазарджик и Пещера. До него 
има хубава пътека, откъдето се виждат 
Родопите. Там тя е тичала като малка, а 
сега води 4-годишния си син Кийран.

Момченцето все още не знае добре 
български, защото баща му е колумби-
ец и вкъщи му говорят на испански и ан-
глийски. Според Вера Йорданова синът 
й не прилича на нея, защото тя е интро-
вертна личност, а той е много социален 
и не се срамува от никого.

След 18 г.: Българка от Холивуд 
взе американски паспорт
XВера Йорданова бе част от „Хотелът на ужасите 2“ на Тарантино

Вера в сцена от „Белези“.

Сн.: Facebook и verajordanova.com
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П
овече от половината от тери-
торията на Афганистан вече е 
под контрола на талибаните. 
През последните няколко ме-
сеца те успяха да превземат 

области, които не са контролирали дори 
и по времето, когато управляваха страна-
та между 1996 и 2001 г.

Заради ескалацията на конфликта меж-
ду талибаните и афганистанското пра-
вителство, редица държави като Фран-
ция, Германия, Китай и Индия призоваха 
своите граждани възможно най-бързо 
да напуснат страната. В събота Франция 
организира евакуационен полет и преду-
преди, че сигурността на тези, решили да 
останат, няма как да бъде гарантирана.

Според наблюдатели превземането на 
столицата Кабул също изглежда неизбеж-
но. А броят на афганистанците, бягащи от 
страната, рязко расте.

С това възниква въпросът как се стиг-
на дотук.

Краят на най-дългата 
американска война

Настъплението на талибаните се случва 
само няколко месеца преди окончател-

ното изтегляне на американските сили от 
Афганистан. То беше първоначално дого-
ворено миналата година от администра-
цията на президента Доналд Тръмп.

Споразумението, сключено тогава, 
предвиждаше изтеглянето на всички 
американски войски от Афганистан през 
2021 г. В замяна ръководството на талиба-

ните се ангажира да не напада САЩ и да 
води преговори с международно призна-
тото правителство.

След като през април президентът Джо 
Байдън обяви, че изтеглянето ще се из-
върши до 11 септември, в началото на 
юли той посочи като нова крайна дата 31 
август. Очаква се тогава 
и последните американ-
ски военни да са напус-
нали Афганистан. В стра-
ната ще останат само 650 
войници, които да ох-
раняват посолството на 
САЩ и летището в Кабул.

С това ще настъпи и 
краят на най-дългата 
американска война. Во-
енното присъствие на 
САЩ в централноазиат-
ската страна продължи 
две десетилетия – по-
вече от който и да било 
друг конфликт с амери-
канско участие.

То обхвана мандатите 
на четирима президенти, струва на аме-
риканския бюджет близо трилион дола-
ра и доведе до смъртта на повече от 2000 
американски войници. По данни на ООН 
убитите цивилни афганистанци от 2009 г. 
досега са близо 111 000.

Настъпление на талибаните
От Белия дом съобщиха, че към момен-

та 95% от американските войници вече са 
се изтеглили от Афганистан. На този фон 
през последните два месеца се стигна до 
ескалация на конфликта и многобройни 
сблъсъци между талибаните и правител-
ствените сили. Докато правителството 
продължава да губи позиции, талибаните 

са утроили броя на областите под техен 
контрол според изчисленията на „Фонда-
цията за защита на демокрациите“.

Овладени са най-вече територии в се-
верните и западните части на страната. 
Под контрола на талибаните са също така 
и редица ключови гранични пунктове с 

Иран, Пакистан, Туркменистан и Таджи-
кистан.

„На ръба на още една 
хуманитарна криза“

Ситуацията буди безпокойство по ред 
причини. Жителите на районите, овладе-
ни от талибаните, разказват, че бунтовни-
ците вече са започнали да налагат своята 
крайна интерпретация на шариата. Съоб-
щава се, че в някои области на мъжете е 
било забранено да се бръснат и им е било 
наредено да носят тюрбани. На момиче-
тата, завършили шести клас, е забранено 
да продължават да ходят на училище.

Неправителствената организация Хю-
ман райтс уоч също така 
предупреди, че в тези 
райони се преследват 
не само поддръжници 
на правителството, но и 
представители на кон-
кретни етнически групи 
като хазарите. Тези за-
плахи принуждават хи-
ляди хора да изоставят 
домовете си.

Според официални 

П
овече от половината от тери-

XТе са натрупали сериозна военна и финансова мощ и скоро ще са неподатливи на международен натиск

На ръба на нова криза: Талибаните 
отново завземат Афганистан

Сн.: Flickr

https://www.msbinsuranceagency.com/
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данни, цитирани от Ройтерс, в северните 
части на страната около 12 000 семейства 
са напуснали домовете си в опит да избя-
гат от талибаните.

„Афганистан е на ръба на още една ху-
манитарна криза. Това може да се избег-
не. Това трябва да се избегне“, каза Бабар 
Балоч, говорител на Върховния комисар 
на ООН за бежанците на пресконферен-
ция в Женева. „Неуспехът да се постигне 
мирно споразумение в Афганистан и да 
се спре настоящото насилие ще доведе 
до по-нататъшно разселване в страната, 
както и в съседните страни и отвъд тях“, 
подчерта още Балоч.

Мирни преговори
Въпросът за наложителното споразу-

мение между афганистанското правител-
ство и талибаните стои на масата от дъл-
го време. Преговорите, провеждащи се в 
Доха, Катар, към момента обаче не успя-
ват да постигнат някакви конкретни ре-
зултати.

Поредната среща между представите-
ли на правителството и талибаните, коя-
то се проведе в събота и неделя, завърши 
неубедително. Двете делегации обявиха, 
че страните са се ангажирали „да продъл-
жат преговорите на високо ниво, дока-
то не се постигне споразумение". В изя-
влението обаче не се споменава нищо за 
прекратяване на огъня или намаляване 
на нивото на насилие.

На този фон бързината и мащабите на 
атаката на талибаните продължават да 
изненадват анализаторите. Според мно-
го от тях настъплението има за цел да 
принуди правителството да преговаря 
според условията, наложени от бунтов-
ниците, или да претърпи пълно военно 
поражение.

Междувременно миналата година бе 

оповестено съдържанието на повери-
телен доклад на НАТО, според който та-
либаните са постигнали или са близо до 
постигането на

финансова и военна 
независимост

Това може да направи невъзможно 
оказването на международен натиск вър-
ху тях.

„Тази финансова независимост позво-
лява на афганистанските талибани да фи-
нансират самостоятелно своите метежи, 
без да имат нужда от подкрепа от чуж-
ди правителства и граждани“, се казва в 

доклада, базиран на интервюта с висши 
талибански оперативни служители, аф-
ганистански правителствени представи-
тели и чуждестранни експерти.

В документа се посочва също, че фи-
нансовата и военната независимост на 
сунитската екстремистка групировка ще 
й позволи да се отметне от ключови ан-
гажименти, които е поела съгласно плана 
за постигане на мир, съставен с посред-
ничеството на САЩ, чиято цел е да сло-
жи край на 19-годишната война в Афга-
нистан.

Докладът бе завършен преди началото 
на мирните преговори между талибаните 

и афганистанското правителство минала-
та година в Катар.

През последните години талибаните са 
увеличили своята финансова мощ благо-
дарение на печалбите от незаконна тър-
говия с наркотици, нелегален добив на 
полезни изкопаеми и износ, се казва още 
в доклада, който оценява приходите на 
групировката на 1,6 млрд. долара за по-
следната финансова година.

Забогатяването на талибаните е кон-
тролирано от новия главнокомандващ 
на въоръжените им сили молла Мохамад 
Якуб, син на покойния талибански водач 
молла Мохамад Омар. Целта на новия 
главнокомандващ е „да постигне неза-
висимост на афганистанските талибани, 
като използва печелившия потенциал на 
регионите под негов военен контрол, за 
да получи възможност да действа без не-
обходимост от външна финансова, поли-
тическа или военна подкрепа“, се казва в 
доклада.

„Ако не се предприемат координира-
ни действия в световен мащаб, талибани-
те ще останат изключително богата орга-
низация със самоподдържащ се поток от 
финанси и външна подкрепа от регионал-
ни играчи“, пише в документа. „Ролята им 
на дестабилизираща сила не само в Южна 
Азия, но и в световен мащаб, ще бъде за-
силена чрез оттеглянето на САЩ от Афга-
нистан и се очаква те да се завърнат във 
властовото уравнение в Кабул.“

* По материали от „Свободна Европа“

Хиляди афганистанци 
гледат с надежда към САЩ
Съединените щати ще приемат пър-

ва група афганистанци, които са рабо-
тили с американското правителство, 
във военна база в щата Вирджиния в 
очакване на одобрение на визите им, 
съобщи администрацията на прези-
дента Джо Байдън на 19 юли.

Групата включва 700 афганистанци, 
работещи за американски военни сили, 
и около 1800 членове на техните се-
мейства, каза говорителят на Държав-
ния департамент на САЩ Нед Прайс. По 
думите му всички те са „завършили за-
дълбочени проверки за сигурност“.

Първите преселвания във Форт Лий, 
Вирджиния, трябва да започнат в края 
на юли. Групата, която ще бъде наста-
нена в местна военна база, представля-
ва само малка част от афганистанците, 

търсещи убежище в Съединените щати 
на фона на притесненията за тяхната 
безопасност заради бързо разраства-
щия се контрол на талибаните в роди-
ната им.

Около 20 000 афганистанци са изра-
зили интерес да кандидатстват за спе-
циални имигрантски визи за премест-
ване в САЩ, но много от тях все още не 
са в напреднал етап от дългия процес 
на проверка, предшестващ евентуал-
ното им прехвърляне.

Нед Прайс каза още, че около 4000 
кандидати и семействата им, които са 
завършили по-голямата част от проце-
са на кандидатстване, ще бъдат изпра-
тени до места извън САЩ, за да изчакат 
там обработката на имиграционните си 
визи.
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Б
ългарски блясък озари Меж-
дународния филмов фестивал 
в Кан тази година. Актрисите 
Мария Бакалова и Нина До-
брев огряха червения килим 

на кинофестивала в Кан.
Двете българки, които покориха Хо-

ливуд, споделиха обща снимка от цере-
монията по връчването на наградите.

Мария Бакалова бе във филмовото 
градче на Лазурния бряг заради

„Жените наистина плачат“
Българската лента с нейно участие се 

състезаваше във втората по сила катего-
рия – „Особен поглед“. Статуетката оба-
че грабна руски филм. Присъствието й 
обаче не остана незабелязано. Мария бе 

част от десет-
ки фотосесии 
за репортерите, 
а нейни интер-
вюта се появиха 
в редица прес-
тижни издания 
на Стария кон-
тинент.

Бакалова и 
Нина Добрев 
бяха сред 400-
те гости на гала 
вечерта, която 
се провежда от 
27 години на-
сам. Двете дами 
впечатлиха и с 
тоалетите си.

Всяка от тях 
представи под 
ярките свет-
лини на про-
жекторите ви-
зия, накарала 
присъстващи-
те да разпале-
но да говорят 
за нея. Звез-
дата от сери-
ала „Дневници-
те на вампира“ 

Нина Добрев позира пред фотографите 
в дръзка и драматична

черна рокля 
с етикет „Mônot“

Дрехата, дело на една от бързо нала-
гащите се марки в средите, превръщащи 
се в сериозна конкуренция на останали-
те модни къщи, прикова всеобщото вни-
мание със своята кройка, отличаваща се 
голи рамене, смело V-образно деколте, 
заострено в двата си края, както и висо-
ка странична цепка на полата, разкрива-
ща голяма част от плътта на Добрев.

Това със сигурност бе най-смелият из-
бор на тоалет, който брюнетката някога 
е правила, без значение, че неведнъж 
е присъствала на подобни събития, съ-
брали на едно място някои от най-голе-
мите величия в шоубизнеса, коментира 
dir.bg. Заради начина, по който изглеж-
да обаче, тя определено може да си го 
позволи. Завършвайки външния си вид, 
Нина се бе спряла на ефектна огърлица, 
обувки на висок ток „Jimmy Choo“ и дам-
ска чанта-клъч.

Мария пък, която пристигна на Френс-
ката Ривиера няколко дни по-рано, за да 

представи на форума лентата „Жените 
наистина плачат“, изневери на

любимия си бранд 
„Luis Vuitton“

залагайки на елегантна рокля, дело на 
„Armani“, вдъхновена от носталгията по 
златните години на Холивуд. Тоалетът 
приковаваше погледа с дълбокото си, но 
стилно деколте и множеството лилави ка-
мъни, обсипващи презрамките й. За раз-
лика от облеклата, на които се довери в 
първата си вечер в Кан, както и на пре-
миерата на филма с нейно участие, това 
следваше извивките на тялото й, подчер-
тавайки добрата й фигура. Блондинката, 
номинирана за награда „Оскар“ по-ра-
но през тази година, качи снимка в лич-
ния си Инста-
грам акаунт, на 
която е в компа-
нията на своята 
колежка. Пред 
обектива двете 
показват близки 
и топли отноше-
ния.

„Сърцето ми е 
изпълнено“, гла-
си посланието 
на бургазлийка-
та към кадъра, 
събрал над 56 
хил. харесвания

Самата Нина 
Добрев също 
сподели изобра-
жението като 
24-часова исто-
рия в платфор-
мата заедно с 
думите „Най-по-
сле“, свидетелст-
ващи за това, че 
е чакала с не-
търпение мига, 
в който ще може 
да се запознае 
със своята съна-
родничка.

На червения килим в Кан: 
Мария Бакалова и Нина Добрев
XИзвестните български актриси озариха с красота филмовия фестивал

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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„Не разпитвайте – никой 
нищо няма да ви каже! 
Все пак става въпрос за 
секретна информация, 
отнасяща се до нацио-

налната сигурност.“ Това казват всички, 
когато човек ги попита какво има в под-
земния комплекс край ловешкото село 
Лесидрен, станал известен и като обект 
17, пише socbg.com.

Тайнствената база разбуни духовете 
преди месец. Там преди години е аресту-
ван екс външният министър на България 
Соломон Паси.,,Разхождахме се с прияте-
ли, попаднахме зад оградата и ни арес-
туваха. Хората с униформи се притесни-
ха повече от нас. Извикаха началника и 
той дойде. Най-големият ми син, тогава 
10-годишен, попита:,,Тате, сега ще ни раз-
стрелят ли?“, разказа Паси.

Не ги разстреляли, разбира се, дори 
им дали кола да се махнат час по-скоро 
оттам.

Не мога да спекулирам

какво наистина има там
каза още бившият дипломат №1. Той при-
зна, че навремето е прибиран от мили-
цията в граничните райони на Родопите, 
както и край охраняеми обекти в Люлин 
планина.

Бивши и настоящи служители в Ле-
сидрен са подписали декларация за 
мълчание с давност 10 г. Дори и след 

изтичането им те продължават да дър-
жат устата си затворена с простото 
обяснение:,,Българи сме. Просто забра-
вете.“ Тази тайнственост дава храна за 
какви ли не слухове и предположения. 
Жителите на селото също не са наясно 
какво се крие в горските дебри, където 
е обектът.,,Преди години имаше войници 
и знам, че там е пълно с ракети. Май до-
сиетата са крили за известно време, ама 
не знаем колко“, казва местната жителка 
Снежана Пенева.

Съмненията за подземен град в пеще-
ра, в който

има психотронни оръжия
се приемат с насмешка от запознати 

с военното дело. Внасят и уточнение, че 
базата край Лесидрен не е поделение, 
тъй като в нея няма войници. Категорич-
но отричат някога да са били складирани 
ракети или пък да са пазени досиета там.

Секретното съоръжение е разположе-
но на около 3 км от Лесидрен. До него 
води асфалтиран път в окаяно състоя-
ние. От вековната гора не е останало 
почти нищо – поголовна сеч е оголила 
баирите наоколо. Изключено е цивил-
ни лица да влязат в денонощно охраня-
ваната територия. Там се пропуска само 
микробус без отличителни знаци, с кой-
то идват на работа квалифицирани спе-
циалисти.

След знак,,Задължително движение 
направо“ веднага вдясно се появява ба-
риера. Металната порта и къщичката за 
охранителя са зад нея. Куче посреща все-
ки с яростен лай. Незабавно се показва и 
дежурният постови.,,Снимките да се из-
трият! Няма да правите сензации“, запла-
шително казва той.

Местните разказват, че подземни-
ят обект е построен в края на 70-те го-
дини по поръчка на държавата. Спе-

циално проучени и подбрани хора са 
участвали в изграждането му. Предвид 
конфиденциалността, те също са дали 
обет за мълчание.,,Обектът е вдигнат 
върху 5000 дка, които са

опасани с метална ограда
Слава Богу, поне там гората е съхранена“, 
изрича с горчива усмивка бившият кмет 
на Лесидрен Въто Иванов.

Други подробности обаче не знае. 
Твърди, че със сигурност са излети то-
нове бетон, гарантиращи стабилност и 
защита на съхраняваната техника. Ня-
колко етажа били под земята.

В Ловешко има обекти на доста мес-
та, но само няколко са действащи. Дру-
ги отдавна са оставени на капризите на 
времето – атмосферни и политически. 
Такъв е случаят с бившия военен стро-
еж в курортното троянско село Шипко-
во. През 2010 г. МО обяви за продан 
митичния обект. По проект сградата е 
била замислена като профилакториум. 
В действителност обаче е трябвало да 
бъде команден пункт на Варшавския 
договор в случай на военен конфликт.

Предвидено било да приема посети-
тели от 1991 г., но демократичните про-
мени осуетили това намерение.

Със сигурност в обект 17 са излети 
тонове бетон, твърди бившият кмет на 
Лесидрен Въто Иванов. Хората в Ши-
пково лелееха надежди внушителната 
7-етажна постройка с още 4 етажа под 
земята да бъде приватизирана от чуж-
денци, които да я превърнат в моде-
рен хотел. Като потенциални кандидати 
бяха спрягани арабски милионери и те-
хни руски събратя, които да доведат за-
жаднели за зеленина обитатели на пус-
тинята или донбаски миньори.

И макар че за колосалния комплекс 
в местността Крушево, включващ 13 
сгради и поземлен имот с площ 169,296 
кв. м, бе определена начална тръжна 
цена от 6,127 млн. лв., купувач не се на-
мери.

„Обект 17“ – недостроен хотел, 
криещ секретна база в България
XБивши и настоящи служители в Лесидрен са подписали декларация за мълчание с давност 10 г.

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Под сградата има поне 4 подземни етажа. 

Сн.: socbg.com

Това е военната база „Обект 17“ – и „хотелът „ е само маскировка. Никога не е имало намерение да работи като хотел. Все още го охраняват военните. 

Сн.: socbg.com
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Б
ръмбари бръмчат около по-
литиците от години и стават 
повод за напрежение и скан-
дали.

Подслушвателни устрой-
ства например били монтирани във ви-
лата на Тодор Живков на ул. „Секвоя“. 
За това съобщава внучката му Евгения 
Живкова, отразено е и в „24 часа“ на 27 
юни 1995 г.

Тогава фамилията на бившия Първи 
наела и хора, които разкрили „бръмба-
рите“. Наистина открихме устройства за 
подслушване, признава по онова време 
Живкова, но не разкрива подробности, 
нито къде са били монтирани те. Спо-
ред нея е най-вероятно да са ги поста-
вили при обиските на вилата през 1990 
г. Не обвинявам никого, всички знаят 

кой беше на власт тогава, казва Живко-
ва преди 26 г.

Главният прокурор тогава Иван Татар-
чев отрича да знае за подслушване във 
вилата на Живков. Мартин Гунев, пред-
шественикът на Татарчев, отрича

да е издавал заповед 
за подслушване

„По мое време не е правено искане за 
подслушването на Тодор Живков“, кате-
горично отрича и Христо Данов, по оно-
ва време вече бивш вътрешен минис-
тър.

„Винаги съм смятала, че вилата на 
„Секвоя“ е била подслушвана в онези го-
дини, докато дядо ми беше жив. И днес, 
ако ме питате, ще ви отговоря с „да“, ко-
ментира днес Жени Живкова.

Бръмбарите във вилата на Тодор 
Живков е един от първите скандали с 
незаконни подслушвания на политици. 
Последваха ги микрофоните в апарта-
мента на Никола Филчев, аферата „Ало, 
Ваньо“ и др. Актуалният с подслушвани-

те 32-ма опозиционни лидери и протес-
тиращи граждани още не е приключил и 
по него текат проверки.

Този скандал започна на 20 май. То-
гава Атанас Атанасов от „Демократич-
на България“ хвърли бомбата, че 32-ма 
политици от неговата коалиция, „Има та-
къв народ“ и „Изправи се! Мутри вън!“ са 
били

обект на прилагане 
на СРС-та

по време на протестите и на кампанията 
за парламентарния вот.

Тази информация беше потвърдена 
от вътрешния министър Бойко Рашков 
още на следващия ден. Започнаха про-
верки още докато шефовете на служби-
те, нарочени, че са подслушвали поли-
тици, бяха на постовете си. Намеси се и 
прокуратурата, която нареди на бюрото 
за контрол на СРС-тата да провери твър-
денията на Атанасов. Включи се и Нико-
лай Хаджигенов, който показа искания  
за прилагане на СРС с телефони и име-

на на хора.
Проверката на прокуратурата при-

ключи с извода, че няма незаконни под-
слушвания.

От началото на скандала няколко по-
литици поискаха от бюрото за контрол 
на СРС-тата информация дали са били 
обект на подслушване и проследяване. 
Преди дни Николай Хаджигенов публи-
кува отговора от институцията. В пис-
мото му съобщават, че спрямо него не 
са прилагани незаконосъобразно СРС-
та. Това обаче не означава, че не е под-
слушван съвсем законно и с разреше-
ние на съда.

От ГЕРБ реагираха на скандала с под-
слушванията, като го сравниха с аферата 
„Костинброд“ от 2013 г. Според тях това 
е манипулация без доказателства, коя-
то да послужи за смяната на шефове на 
службите. От партията призоваха Ата-
нас Атанасов да извади доказателства 
за твърденията си, а всички компетент-
ни органи в държавата да направят про-
верки и да ги оповестят.

Подслушвали Живков  
вкъщи. И други „бръмбари“ЛЮБА  

МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

Тодор Живков

XВинаги сме 
смятали, че вилата 
в „Секвоя“ е 
подслушвана, казва 
Жени Живкова

Евгения Живкова

Сн. Архив
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стотици хиляди хора да имат еднакво виж-
дане за това какъв е пътят към това бъде-
ще.

Гласуването е принципен въпрос, но, 
слава Богу, един от по-простите. Или всич-
ки имат право да гласуват, или се спускаме 
по пързалката и една година измисляме 
защо тази категория не може да гласува, 
другата година - защо онази не може, и 
така бързо и неусетно изтриваме „демо"-
то от демокрацията и остава само... „кра-
цията". Сиреч, махаме народа от властта. 
Това вече сме го правили и не беше чудес-
но.

И всяка година, като кажа това, някой 
виква: „Ама я виж в Англия как, като не жи-
вееш десет години в страната, вече не мо-
жеш да гласуваш!“

Обаче Англия не е държава на емигра-
цията. Англия е многолюдна държава на 
имиграцията. Нея не я издържат до голяма 
степен гурбетчии и има кой да гласува там 
за век напред. България е малка и бързо 
топяща се държава, от която е емигрирал, 
поне временно, съществен дял от актив-
ното население. Оставям на вас да помис-
лите върху тези разлики.

* * *
Тази година, разбира се, ураганът, кой-

то ме брули вечно след избори, има ново 
име – Слави. Вече втори залп отбивам от 
де що има комуникационни канали, този 
път защо пък за Слави Трифонов сме гла-
сували...

Ами, аз пак да си почна моето, вие в Бъл-
гария защо гласувахте за Слави?

Знам, че този въпрос не звучи добре.
И има няколко причини за това.
Първо, далеч не всички в България са 

гласували за Слави. Е, и в чужбина далеч 
не всички за него гласувахме. Не можем да 
обобщаваме, защото така губим от поглед 
реалността, а тя бездруго вече съвсем за-
прилича на амфетаминова халюцинация.

Така са решили, така са направили. Това 
е единственият възможен отговор на въ-
проса защо някакви хора, за които не от-
говарям лично, са гласували за когото и да 
било.

И накрая, ако има нещо, което съм нау-
чила от патилата си покрай организация-
та на избори в чужбина, то е, че бюлетина-
та не е ДНК. Че тя не определя добър или 
лош е един човек. Дори не е особено на-
деждна индикация дали е умен или глу-
пав. По-често е сигнал за душевното със-
тояние на човека, който я пуска, по-рядко 
- за съкровените му възгледи по един-два 
въпроса...

И още нещо - както при протестите ми-
налото лято едновремешните гласодава-
тели на ГЕРБ взеха ново решение за себе 
си и скандираха за оставката на Гешев за-
едно с всички останали, така и след онзи 
вече пословичен запис на черен фон от 12 
юли някои от моите нови познати реаги-
раха с огорчение и изненада. Един от тях 
ми написа „Аз въобще не го очаквах това. 
Той за какъв се мисли?“

Не знам.
Но ми се струва много важно да не при-

бързваме с решенията за какви се ми-
слим едни други. Защото - както в избори-
те, така и след тях - колкото и да се делим 
по проценти, акценти, музикални вкусове, 
меридиани и паралели, неизбежно ще бъ-
дем все заедно.

МАРИЯ 
СПИРОВА*

А вие в България защо 
гласувахте за Бойко Борисов

* Текстът е публикуван в профила на автора във Facebook

 блог

Значи, след избори, като ме почнат при-
ятели, познати и непознати...

В предишни години беше „Вие защо гла-
сувахте за Бойко пак, бе, клети миячи на 
чинии?!“ [В този образ открай време се съ-
държа целокупното множество българи, 
живеещи зад граница.]

Отговорът ми в такива случаи винаги 
беше: „А вие, българи в България, защо пак 
избрахте Бойко?“

Защото, все пак, така ставаше. С гласове-
те от чужбина или без.

Отсреща настъпваше пароксизъм: „АМА 
АЗ НЕ СЪМ ГЛАСУВАЛ/А ЗА БОЙКО!!!“

„Е, и аз не съм“, отговарях кротко аз.
Не че този подход помагаше.
Хората продължаваха да се сърдят на 

емигрантите, че гласуват, както биха гла-
сували и ако не бяха излезли от България, 
което винаги ме изпълваше с учудване. 
Защо като идем в друга държава, ставаме 
внезапно по-виновни за избора си?

[Ох, знам защо. Защото изглежда, сякаш 
не носим ние последиците от избора си. 
Но това не е точно така. Много от нас, жи-
веещите зад граница, бихме могли да ка-
жем, че сме отишли другаде именно като 
последица от гласуването на хората в Бъл-
гария. Именно наложеното от гласували-
те в България управление тласна вълни 
българи към Западна Европа. Не го казвам 
като обвинение.

Казвам го, защото явно никой не гледа 
на масовата емиграция от тази гледна точ-
ка.]

{И пак казвам - изборите в чужбина от-
разяват точно победителя в страната. Не 
е било никога ние отдалеч да натресем на 
мнозинството в България някого, за кого-
то самото мнозинство да не е отишло да 
даде своя глас.}

С времето стана по-лошо.
Хората започнаха да ме питат защо из-

общо се занимавам да помагам за някаква 
организация на изборите в чужбина, след 
като само Бойко печелел. Вече съвсем се 
затрудних как да обясня нещо, което на 
мен ми изглеждаше очевидно, но за мно-
зина беше повод за сериозно негодувание 
и раздразнение.

Какво друго бих могла да направя? Да 
подкрепям изборните права само на оне-
зи сънародници зад граница, които под-
пишат клетвена декларация, че няма да 
гласуват за този или онзи? Българите в 
чужбина имат семейства в България, за 
които се грижат. Бизнеси, ниви, градини, 
къщи, гробове. Мнозина биха искали да се 
завърнат и за целта силно искат да участ-
ват в изграждането на онова бъдеще, в 
което ще могат спокойно да хванат едно-
посочен полет към дома. Просто няма как 

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

„Всички големи измамници на 
прехода бяха лансирани като нови 
лица.“

Бившият депутат от СДС Иван 
Сотиров в коментар на първия 

проектокабинет на Слави Трифонов

„Аз съм се науправлявал. Личното ми его 
е толкова удовлетворено, няма българин, 
който да ме стигне в следващите 20-30-40-50 
години.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяснява по 
време на брифинг защо няма да се кандидатира 

за президент

„Аз съм приятно изненадан от 
предложението за изпращане на 
астронавти. Даже имам предложение 
- Иван Стоименов Гешев. Моето 
предложение за астронавт е той.“

Николай Хаджигенов от „Изправи се! Мутри 
вън!“ в коментар на идеята от програмата 

на ИТН да изпраща българи в Космоса

„Към пилота в самолета: 
Ако обещае, че единият 
космонавт ще е Тошко, 
има още един глас в 
събранието за кабинета от 
мен!“

Така Любен Дилов-син, 
който е депутат от ГЕРБ-

СДС, се обърна към Слави 
Трифонов по повод идеята 
за изпращане на българи в 

Космоса

„Аз съм единственият, уволнявал Делян 
Пеевски.“

Несъстоялият се премиер Николай Василев 
припомни как е опитал да приватизира 

„Булгартабак“ със западни инвеститори и 
платил с главата си за това

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

20 000 

лева в чанта с документи намери ученик от Симео-
новград и ги върна обратно на собственика им. 11-го-
дишният Ангел Георгиев открил парите буквално пред 

дома си. „Изтичах, взех я - и казах на баба: „Виж, има чанта с пари, документи, лична кар-
та“, разказа Ангел Георгиев. Заедно с бабата те откриват адреса на собствениците по до-
кументите, които са в чантичката. 

автомобила се сблъскаха при теж-
ка верижна катастрофа на магистра-

лата Букурещ - Констанца в Румъния. 
Общо 15 души са били откарани в болни-
ца, от които пет деца. Още седем души са 
получили медицинска помощ на място. 
Според инспектората по извънредните 
ситуации в Добруджа в автомобилите са 
пътували общо 155 души.

25 000 

55

10 000

млн. души по света използват Туи-
тър. Това отчетоха от социалната 
мрежа, която на 16 юли отбеляза 
15 години от създаването си. Сай-
тът е дело на Джак Дорси, който по 
това време е студент в Университета 
на Ню Йорк. Първоначалната му идея 
е да направи „SMS-a на Internet". Ре-
ализирането на идеята по-късно му 
носи милиарди долари.

500

квадратни 
метра ре-
циклируема 
полипропи-
ленова мате-
рия, фикси-
рана с 3000 
метра черве-
но въже, също 
рециклиру-
емо, ще бъдат 
използвани за 
опаковане на 
Триумфалната 
арка. Подгот-
вителните ра-
боти по проек-
та започнаха в 
Париж. Той е на 
родения в Бъл-
гария Кристо и 
ще бъде изпъл-
нен посмъртно.

http://www.prospectlicensing.com/


21 - 27 юли 2021 г. 33



21 - 27 юли 2021 г.34

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

П
челният прашец е наричан 
суперхрана и природен ан-
тибиотик. Този пчелен про-
дукт е натурална бомба от 
витамини и минерали, като 

съдържа всички, за които се сетите. В 
състава му влизат въглехидрати, проте-
ини и захари, естествени аромати и ми-
нерали, ензими.

И още - калий, калций, магнезий, цинк, 
мед, хром, фосфор, желязо, манган, фо-
лиева киселина и много други, много ви-
тамин С и аминокиселини, заради чието 
съдържание е естествен еквивалент на 
антибиотичните препарати.

И всичко това накуп, събирано от тру-
долюбивите пчели. Именно заради бога-
тия му състав пчелният прашец е мощно 
антивирусно и антимикробно средство, 
което повишава имунитета и успешно 
защитава организма от инфекции.

Същевременно е благоприятен за 
растежа на клетките и тъканите. Пчел-
ният прашец

чисти токсините
спомага за намаляване на лошия хо-
лестерол и извеждането от организма 

на пикочната киселина. Незаменим е 
при борбата със свободните радикали. 
Твърди се, че прашецът не позволява 
развитието на тумори, спира растежа на 
раковите клетки. Повишава силата и из-
дръжливостта на организма особено в 
моменти на силен стрес.

Еликсирът на живота е единственият 
природен продукт, който съдържа всич-
ки необходими за човека витамини и 
микроелементи, и то в нужните съотно-
шения и количества.

Прашецът, събиран от пчелите, кон-
тролира нивата на кръвната захар. Сти-
мулира производството на хормони и 
спомага по-дълго

да се чувстваме млади
Приема се по една лъжичка сутрин и 

вечер на гладно, защото се усвоява по-
добре. Някои държат да го смесят в ки-
село мляко, други - в сок.

Добре е след прием на пчелен прашец 
за известен период от време да дадете 
кратка почивка на организма, преди да 
предприемете повторно „зареждане". А 
прашецът от своя страна ще ви спести 
дълго време разходката до аптеката.

Ценният продукт заема специално 
място и в домашната козметика. Освен 
че се справят с проблемната кожа, мас-
ките с пчелен прашец имат подмладя-
ващ ефект, стягат овала на лицето, връ-
щат еластичността на дермата, борят се 
с мимическите бръчки.

Особено полезни са в преходните се-
зони, когато трябва да заличите пораже-
нията от студа или слънцето. Още по-до-

бър ефект ще постигнете, ако добавяте 
пчелен прашец и в храната си.

За изглаждане на мимическите бръ-
чици смесете 50 г пчелен прашец и съ-
щото количество мед. За да получите 
необходимата консистенция, добавете 
бял восък. Кръвообращението ще ус-
кори 1 ч.л. сок от бяла лилия. Загрейте 
на водна баня, като внимавате градуси-
те да не превишават 37, за да не се раз-
рушат ценните съставки. С козметична 
четка намажете лицето. Когато изсъхне 
първият слой, сложете още един. След 
20 мин.

отстранете с тампон
За подмладяване на кожата са нужни 

10 сеанса. По време на терапията не из-
ползвайте никакви кремове или декора-
тивна козметика.

С годините на лицето се появяват пиг-
ментни петна и други дефекти. Ще ги за-
личите с равни количества пчелен пра-
шец и извара. Нанесете на лицето за 15 
мин. и измийте с хладка вода. Ако кожа-
та ви е суха, само изтрийте с тампон.

Отоци и подпухналост ще отстраните 
с маска от 30 г пчелен прашец, зехтин и 
няколко капки ефирно масло от лаван-
дула. Загрейте леко на водна баня и на-
несете за 20 мин. Попийте остатъците 
със салфетка и натрийте лицето с билко-
ви ледени кубчета.

Освежава кожата и се справя с възпа-
ления смес от бяла козметична глина, 
разредена до гъста каша със сметана. 
Добавете 1 ч.л. пчелен прашец и раз-
бъркайте. Сложете дебел слой на лице-
то и след пълното му изсъхване измийте 
с хладка вода.

Той е мощно антивирусно и антимикробно 
средство, повишава имунитета

Пчелният прашец 
защитава организма 
от инфекции

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

http://www.bulstate.com/
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С
ъвремието и миналото отно-
во се смесват в новата колек-
ция на модна къща Chanel. 
Виржини Виар пое творче-
ското бъдеще на модния ги-

гант през 2019 г. и оттогава не е изневе-
рила на този почерк на марката.

Всяка следваща колекция разкрива 
интересни факти и аспекти от живота на 
легендарната Коко Шанел.

Когато започва работата си върху но-
вата haute couture колекция на Chanel, 
Виржини е водена от активния социален 
живот на мадмоазел Коко: тя разглежда 
серия от фотографии, правени по време 
на бляскавите костюмни балове, които 
са били хит във Франция пред 30-те го-
дини. Не само снимките, но и произве-
денията на популярни художнички от 
това време повлияват работата на Ви-
ржини: става дума за импресионистка-
та Берта Моризо, съпруга на брата на 
Едуар Мане, и кубистката Мари Лоран-
сен, ключова фигура за епохата на джа-

за в Париж, която е правила портрети на 
младата Коко Шанел.

Както и друг път, и сега истината е в 
детайлите: всяка брънка е от значение. 
Копчетата имитират познати палитри на 
Моне и неговите водни лилии, като са 
изработени от изящни мозайки от мал-
ки цветни кристали. Видимо Виар е била 
в настроение за цветове, ако трябва да 
сравним колекцията й с черно-бялата 
круизна линия, която тя представи през 
май.

От подиума, на който за пръв път от 18 
месеца се наслади жива публика, стру-
еше много оптимизъм и нетърпение за 
бъдещето, разказва EVA. Осезаема бе и 
носталгията по отминали времена, осо-
бено засилена от избраното място: шоу-
то се състоя в музея на модата „Галиера“ 
в Париж, където в момента има голяма 
ретроспективна изложба, посветена на 
Габриел „Коко“ Шанел. Вижте новата ко-
лекция висша мода на Chanel за есен/
зима 2021 в галерията ни. 

С носталгия 
към Коко и 

Моне: Новата 
колекция  
на Chanel

Модната къща отново смесва 
историята и съвременността

Сн.: БТА
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М
артин Коук е брутален 
убиец, който е част от 
мрежата на подземния 
свят и е лежал на някол-
ко пъти в затвора. След 

последното му излизане обаче Пелтека, 
както го наричат заради говорен дефект, 
става част от армията блогъри в Холан-
дия, които описват мръсния свят на нар-
когрупировките и наемните убийци. И 
това се оказва фаталната му грешка.

Коук слага начало на криминалния 
си блог през 2015 г. и го записва като 
Vlinderscrime (заглавието е производ-
но от холандската дума за „пеперуда"). 
За кратко време успява да си създаде 
стабилна читателска база сред местния 
подземен свят. Блогът на Коук се пре-
връща и в незаменимо четиво и за „ци-
вилните“ граждани.

В края на 2016 г. той публикува статис-
тика от Google Analytics, която показва, 
че сайтът му е регистрирал

над 4 милиона показвания
за един месец. Продава реклама за хи-
ляди евро на адвокатски кантори, детек-
тивски фирми, продавачи на устройства 
за криптирана комуникация, секс мага-
зини и др.

Дори уважаваните регионални медии 
цитират статиите на Коук. И то - често.

Холандецът пише разкрития за шефо-
вете на ирландската мафия и марокан-
ски наркобосове, поръчкови убийства, 
рокерски банди и т.н. За разлика от на-
ционалните медии, които обикновено 
обозначават заподозрените лица само 
с лично име и инициала на фамилия-
та, Коук често ги разобличава с пълна 

справка. Нежеланието му да се съобра-
зява с журналистическите стандарти за 
конфиденциалност и подигравателният 

му стил го превръщат в мишена на хора-
та, които описва в блога си.

През 2015 г. неизвестен мъж се опит-
ва да го застреля в жилището му, като 
прави автомобила му на решето. През 
2016 г. Мартин Коук намира взривно ус-
тройство под колата си. Когато сапьо-
рите пристигат на място заедно с нови-
нарските екипи, Коук се наслаждава на 
вниманието.

„Името ми присъства в толкова мно-
го списъци за отстрелване, че ако наве-
да глава,

ще се изпозастрелят 
взаимно

шегува се той в телевизионно интервю.
Мартин Коук е роден в градчето Во-

лендам, но още като ученик помага на 
баща си и брат си в търговията с риба 
в Амстердам. Постепенно започва да 
продава стока за заведения, посещава-
ни редовно от известни престъпници. 
Тези контакти го подтикват към съвсем 
различни, много по-високо оборотни 
занимания. Коук изоставя риболова и 
се прехвърля към търговията с кокаин, 
като урежда срещите си с потенциални 
клиенти в опушените ниши на баровете.

Има харизма и чувство за хумор - ви-
сок, набит, внушителен мъж със склон-
ност към яростни изблици.

През лятото на 1988 г. на 21-годишна 
възраст той стреля по свой бивш съуче-
ник, който се опитва да подбива пози-
циите му на кокаиновия пазар. Няколко 
месеца по-късно влиза във физически 
сблъсък с друг конкурент и му разбива 
главата със стол. Мъжът умира на след-
ващия ден, а Коук влиза в затвора за пет 
години.

По време на престоя си зад решет-
ките Коук се запознава с Вилем Холе-
едер, най-прочутият престъпник в Хо-
ландия до ден-днешен, осъден заради 
отвличането на бирения магнат Фреди 
Хайнекен през 1983 г. Покушението е 
нечувано по дързостта си, платен е ог-
ромен откуп за освобождаването на ми-
лиардера, а Холеедер успява да избяга 
във Франция, преди да бъде заловен и 

осъден. В затвора Коук и Холеедер чес-
то обядват заедно, в компанията на Кор 
ван Хаут, съучастник в заговора за от-
вличането на Хайнекен.

Години след излизането на свобода

Коук отново е осъден
този път за убийството на любовника на 
бившата си приятелка. Периодът между 
двете присъди е достатъчно дълъг, за да 
му даде възможност да разшири бизне-
са си, като организира групи за прости-
туция.

Коук се включва в братството на кри-
миналните блогъри, след като е осво-
боден от затвора, и се установява в Ам-
стердам. Писането е достатъчно лесно 
занимание за човек като него - цяла-
та криминална среда му е позната, има 
много източници както на свобода, така 
и зад решетките. Самият той иска да ста-
не част от историята, а блогът му дава 
пряк път към славата.

Методът на Коук е да разговаря с мом-
четата от затвора, да приеме разказите 
им за чистата истина и да ги публикува 
в сайта си по най-бързия начин. Не се 
притеснява да уличи конкретни лично-
сти в престъпна дейност на базата на 
анонимни цитати. След това разпраща 
съобщения до журналистите, за да ги из-
вести за новото си разкритие.

Играта на нерви с престъпниците по-
степенно загрубява, а много хора го 
предупреждават, че хапливите му ко-
ментари няма да останат безнаказани.

Той обаче гледа на себе си като на 
журналист, криминален репортер, шок-
блогър. Нищо не може да го спре, или 
поне така изглежда.

В нощта на 8 декември 2016 г. Коук се 
отбива в един от любимите си секс клу-
бове край Амстердам. Излиза от заведе-
нието около 23:20 ч., отправя се към ко-
лата си, отключва, сяда на шофьорската 
седалка и затваря вратата. В този мо-
мент маскиран

убиец изскача от храстите
край паркинга. Стреля през стъклото от 
страната на шофьора и изчезва.

Някои разследващи журналисти при-
писват атентата срещу Коук на групиров-
ката 26Koper ("мобилна услуга за показ-
ни убийства“, като самият той ги нарича). 
Който и да е поръчал смъртта му, тя не 
изненадва никого в общността на кри-
миналните блогъри. През целия си жи-
вот Мартин Коук се стреми към внима-
нието. Постига го и с убийството си.

Името му днес е станало нарицател-
но за славата и неуспеха, смелостта и 
дезинформацията. Това е криминална 
история, която убиецът писател може-
ше да напише сам за себе си. Единстве-
ното нещо, за което би съжалявал, е, че 
не може да публикува името на човека, 
който сложи последната точка в разка-
за му.

XМартин Коук е убил няколко души и се чувствал недосегаем

Убиецът блогър и 
грешката му, за която 
плати с живота си

Сн.: Volkskrant

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Доскоро името му не бе сред 
това на известните мафиоти, 
въпреки че разузнаванията на 
десетки държави го издирва-
ха по целия свят, а самият той 

бе босът на престъпна империя за про-
изводство и разпространение на дрога.

Наричат го „китайския Ел Чапо“ и това 
не е случайно.

Едно, че ръстът му е нисък като този 
на бруталния мафиот от картела Сина-
лоа, но и подобно на Хуаким Гузман Це 
Чи Лоп е бащата на огромна организа-
ция, която сам е изградил във времето.

Състоянието на 
56-годишния китаец

се оценява на над 57 млрд. евро, а тър-
говията с дрога превръща Це в един от 
най-търсените мафиоти в света.

Опитите той да бъде задържан се увен-
чават с успех на 24 януари, когато нидер-
ландските власти го арестуват на лети-
щето в Амстердам, разказва webcafe. 
Полицейската акция е по инициатива 
на австралийските власти, които тепър-
ва ще настояват за екстрадицията на Це.

Це е роден в Китай, но въпреки пряко-
ра си прекарва по-голямата част от жи-
вота си в Канада. Дейността му се прос-
тира на поне три континента - Северна 
Америка, Азия и Австралия. Според раз-
следване на Ройтерс от 2018 г. гангстерът 
отговаря за над 70% от вноса на незакон-
ни наркотични вещества на територията 
на Австралия.

Това е и причината австралийските 
власти да са най-амбицирани за задър-
жането му.

Це е начело на мащабна организация, 
наречена „Компанията“, чиито интереси 
се простират от дистрибуцията на кока-
ин и хероин, през производството и тър-
говията с метамфетамини и синтетично 
създадена дрога и стигат до пране на 
пари и търговия с оръжия.

В годините той се научава умело да се 
възползва от небрежността на полиция-
та в Източна Азия. От дома си в Канада 
китаецът контролира производството на 

наркотици в Мианмар, оттам пътят на

дрогата минава 
през Банкок

и се разпределя към крайните си дес-
тинации на изток и на запад. Парите, из-
карани от този трафик, биват изпирани 
чрез разнообразни фирми фантоми и 
офшорни сметки по цял свят.

Самият Це е почти неуловим, незави-
симо колко държави са по петите му.

Гангстерът попада зад решетките вед-
нъж - от 2000 до 2006 г., което никак не 
пречи бизнесът му да се развива и да 
процъфтява през това време. След осво-
бождаването си за известно време той 
сменя местожителството си и се движи 
между Макао, Хонконг и Тайван. Оста-
налата част от годината пребивава в То-
ронто.

Както заявява Джеръми Дъглас, спе-
циалист към департамента за дрога и 

престъпления към ООН, често използ-
ваме думата „мафиот“ неправилно, но тя 
важи с пълна сила за Це Чи Лоп. Пипала-
та на „Компанията“ са обхванали здраво 
редица държави, само че организацията 
се свързва и с висши държавни служите-
ли и цели правителства в Азия.

Същото разследване на Ройтерс от-
преди три години установява, че

Це е правил сериозни 
инвестиции

в китайската икономическа програма 
„Един пояс, един път“, известна още като 
„Новият път на коприната“, и в редица 
инфраструктурни проекти, които са част 
от въпросната стратегия. Подобни ин-
вестиции позволяват на китаеца да има 
силно лобистко влияние в Източна Азия, 
където и без това хора като него често 
остават извън радара на закона.

Една вечер при посещение на казино 
в Макао, например, Ци губи с лека ръка 
над 66 млн. долара, но щедрите му зала-
гания като че ли не правят впечатление 
на никого.

Той има навика да вдига шумни и лъс-
кави партита за рождения си ден, да но-
щува в петзвездни хотели и да посреща 
неразумно много гости. За един свой 
рожден ден Ци ангажира цял тайланд-
ски курорт и приема посетители в про-

дължение на месец, докато обикновен 
турист не може да припари.

Може би ако не бяха усилията на ав-
стралийските власти, арестът му дори 
нямаше да се случи.

Само че австралийското разузнаване 
решава, че не може да си позволи на те-
риторията на континента да влизат тоно-
ве синтетична дрога, докато техният из-
точник се подвизава на спокойствие из 
Азия и Северна Америка. Амбициите на 
Австралия да залови „китайския Ел Чапо“ 
нарастват, след като установяват цял

вътрешен кръг 
от дистрибутори

в страната.
Схемата за внос на Ци не е да внася 

наведнъж огромни пратки с дрога, а да 
доставя ежедневно по няколко уж неза-
бележими кашона с наркотици. Посте-
пенно обаче количествата се трупат и 
достигат до забележителни размери. В 
други случаи стоката е прикрита в пакет-
чета чай, кутии инстантно кафе и пакети 
пудра захар.

Ловкостта и хитростта на Ци са и при-
чината Австралия да ангажира в разуз-
наването срещу китаеца още 20 държави 
и да започне операция „Кунгур“ (кодово 
наименование, което идва от руски град 
в Пермския край). В официалното съоб-
щение, което австралийските служби 
пускат, се казва, че Ци е бил на прице-
ла им от няколко години и е бил сред ос-
новните цели за задържане.

Говорител на нидерландската поли-
ция потвърждава тези думи, като каз-
ва, че служителите са задържали един 
от най-издирваните мъже на планетата. 
Операцията около издирването и арес-
туването на Ци е сред най-всеобхватни-
те такива през последните години, като 
ангажира почти безпрецедентен брой 
държави.

Предишния път китаецът е осъден 
на 10 години затвор, но излежава едва 
шест заради добро поведение. Сега оба-
че може и да не му се размине толкова 
лесно...

„Компанията“ на Це Чи Лоп:  
Кой е китайският Ел Чапо
XПрестъпната му дейност се простира на три континента - Северна Америка, Азия и Австралия

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, ПРЕДЛАГАМЕ РАБО-
ТА 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 собствени-
ци на камиони! *Midwest Accounts!*Strong 24/7 
Dispatch!*Предимно леки товари!*Direct Deposit!* 
Намаления за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 
№18779
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & 
Maintenance is looking to hire front desk associate at 
full time. For more information please call 872-303-
1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи момиче за работа като 
офис асистент и касиер. Опит не се изисква. За 
повече информация, моля позвънете на 224-428-
7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS 
FOR LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this 
steady lines more info tel 847 254 2504 №18767
DELIVERY DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 15, Търсим шофьор за взимане и 
доставка на части 7738083996 №18769
CLEANING LADY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean Cleaning 
Company tarsi da naeme Jena za pochistvane na 
kashti v raiona na Palatine IL. Kola, knijka I opit sa 
zadaljitelni. Za poveche informacia tarsete Petya na 
(773)600-0019. Blagodarim vi. 7736000019 №18743
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

Chicago + suburbs
ТЪРСИ ЖЕНА-CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tarsim jena caregiver 
za maj. Govorim gracki e preporachitelen. \"Live-in\" 
6-7 dni na sedmica. 8476129385 №18811
MECHANIC - UP TO $45, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A Trucking Company 
based in Elk Grove Village, IL is looking for a diesel 
mechanic. We o� er very competitive pay based on 
your experience, skill level, and productivity. For 
more information please call 630-948-4547opt 3 or 
text 773-9four6-74nine7 №18812
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шо-
фьори за dedicated run. 4 дни се работи и 3 почи-
ва. FedEx Ground, doubles endorsement and 1 year 
experience. 6302903092 №18819
CAREGIVER TARSIM , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Caregiver v 
Schaumburg. Ponedelnik-Petak 6:30AM-8:30AM, za 
10 godishno momche. $15.00-$18.00 na chas. 847-
813-5108, 630-696-2868 №18820
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time 
Caregiveri/Companions. Locations: Suburbs 
(Ho� man Estates, Highland Park,Schaumburg), 
City Chicago. Zaplashtane $15.00-$18.00 na chas. 
Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-5108, 224-
500-2339 №18821
ГОТВАЧ В РЕСТОРАНТ , 
Цена US$ 6000, Зипкод 60126, За повече информа-
ция се обадете 8479070657 №18823
ТЪРСИ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Сервиз за камиони в 
Arligton Hts търси механици. За повече информа-
ция тел. 630-873-5507. №18796

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

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
ШОФЬОР CLASS C �OTR�, 
Цена US$1,200.00, Зипкод 60191, Търся шофьор с 
опит за бокс трък до 26000lbs (class c). Заплащане 
35% от оборота. Телефона 630 930 1955 №18790
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner 
operators за локална/регионална работа в радиус 
от 200 мили от вашия паркинг. $800-$1400 оборот 
на ден, вкъщи всяка вечер. Нови Dry Van ремърке-
та. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa 
компания набира котрактори с CDL за съвместна 
работа. За повече информация търсете Зори 224-
659-2356. №18773
ТЪРСИ ЖЕНА-CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60601, Търсим Жена-
Caregiver, за възрастна жена с ограничено дви-
жение. Английски език (средно владеене) и бъл-
гарски; шофъорска книжка е желателна. Събота и 
неделя пълен ден, през седмицата два-три дни ве-
чер 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 постоян-
на работа за помощник с възможност за реализа-
ция в сверата на строителството-кухни,бани.За-
плаща се седмица за седмица 2485589267 №18776

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

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 информация 
847 254 2504 №18799
ПОЧАСОВО ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers пред-
лага почасова работа за почистване на домове и 
офиси. Собствен транспорт и опит. 224-334-1818 
№18804
СНАБДИТЕЛ ,ДОСТАВЧИК, 
Цена US$, Зипкод 60193, Снабдител ,доставчик на 
части 7737420404 №18787
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DRIVER OWNERS , 
Цена US$ , Зипкод , Търсят се Driver owners. 10% 
за диспач - Първата седмица е без %. Шофьор-
ите ни получават всички rate con� rmations с це-
ните, избират на къде да карат. Предлагаме ELD, 
Fuel cards и 24/7 диспач - български и английски. 
6083508271 №18736
CDL DRIVERS ZA TEAM , 
Цена US$ , Зипкод 80, tursia sho� or CDL za ups 
dedicated 5500mili moje i bez opit 6304400902 
№18735
ТЪРСИМ DRIVER OWNERS, 
Цена US$ , Зипкод , Търсят се Driver Owners. 10% 
диспач, първата седмица без %. Спициализираме 
в къси курсове с прибиране уикенда вкъщи. Из-
пращаме на шофьорите всички rate con� rmations. 
Предлагаме ELD, Fuel cards и 24/7 диспач. Свърже-
те се с нас. 6083508271 №18737
ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи механици на камиони и 
трейлъри. Опит не е задължителен, но е препоръ-
чителен. За повече информация, моля звъннете на 
773-656-8076. 17736568076 №18740
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи момиче за работа като 
офис асистент и касиер. Опит не е задължителен. 
За повече информация, моля звъннете на 773-656-
8076 №18741
ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProhelper Пред-
лага почасова работа за почистване на домо-
ве и офиси. Много добро заплащане. Изисква 
се опит и личен транспорт 224-334-1818. www.
myprohelpers.com 2243341818 №18744
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 компа-
ния търси DISPATCHER. Говорене на български & 
English е задължително. Изисква се общ опит за 
работа с компютър. Други езици са от голям плюс. 
Моля обадете се на 847 668 0373 №18705
TRUCK DIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Малка българска 
компания търси да назначи OTR шофьори с мини-
мум 6 месеца опит. Опция вкъщи през уикенда. За-
плащането е на миля, на процент от total gross или 
по договаряне от $1600 до $2200 в зависимост от 
Hazmat-Tanker Endorsement. Камионите са Volvo 
2016 , автоматик. +17088908676 №18707
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60194, Търся шофьори за 
FedEx Ground. Round trips only.Много добро запла-
щане 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 назначим 
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
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна 
компания предлага работа за CDL class A шофьор 
$275 per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки 
уикенд в къщи. За повече информация се обадете 
на 708-831-8432 №18413

СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс 
от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили 
на седмица, за сингъл драйвър с опит , клас А, да-
бъл-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. Заплащане 
.85 cpm или 30% от седмичния оборот 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

SOMEWHERE ELSE
POMOSHTNIK V KUHNIA, 
Цена US$ , Зипкод 95542, Predlagam rabota na Maj 
ili Jena koito sa sposobni da prigotviat hrana na 10 
gladni bg.momcheta.Rabotata e vav ZAKONNA 
canabis farm vav Ca. Dobri uslovia na trud..BG 
kolektiv.. 5405502740 №18822

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

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
НАЕМ, 
Цена US$ 2400, Зипкод 60107, давам под наем 
къща в STREEMWOOD,IL.4 СПАЛНИ,3,5 БАНИ,2 
ХОЛА,ЭАВЪРШЕН БЕЙМЕНТ,ДВПЕН ГАРАЖ С 
4 ПАРКОМЕСТА ПРЕД КЪЩАТА.От септември. 
3313332323 №18813

ТАВАН ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем та-
ван. 7733223640 №18817

ТАВАНСКИ ЕТАЖ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем са-
мостоятелен тавански етаж от къща във Франклин 
Парк. Включва спалня, кухня с трапезария, баня с 
тоалетна и просторна тераса. 7733223640 №18818

ЕТАЖ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 800, Давам първи етаж на къща 
под наем. Две стаи, баня, гараж, пералня и су-
шилня. Намира се в Ho� man Estates, на Golf Rd и 
Roselle Rd. Ще бъде свободен на 1-ви Септември. 
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 су-
шилня. Намира се в Ho� man Estates на Golf Rd и 
Roselle Rd. Ще бъде свободен на 1-ви Септември, 
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 обзаведен 
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, ИНТЕРНЕТ И КАБЕЛНА ТЕ-
ЛЕВИЗИЯ. Тел: 773-941-2367 Димитър Цена: 590$ 
№18780

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

FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent 
townhouse 3 bedrooms, 1.5 baths in Mount 
prospect, great location, great schools, brand new 
kitchen remodeled, freshly painted, call 708 415 7911 
№18761

FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth 
apartment available for RENT in Schaumburg as of 
July 1st. Convenient location near Costco, Wood� eld 
Mall, I-90. Second � oor with balcony. Central A/C. 
Pool in the complex. For more information call 847 
312 0278 or 773 996 8900 №18764

FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA 
Apartment for rent in Arlington Heights IL 60005. 
Newly renovated, great location and schools! For 
information: 847 630 8884 Stancho №18755

ТАВАНСКИ ЕТАЖ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем са-
мостоятелен тавански етаж от къща във Франклин 
Парк. Включва спалня, кухня с трапезария, баня с 
тоалетна и просторна тераса. 7733223640 №18746

ТАВАН ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем та-
ван от къща. 7733223640 №18747

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 връзка: 630-352-
1943 №18729

SOMEWHERE ELSE

СТУДИО ЕЛЕНИТЕ, 
Цена US$ 120.00, Зипкод , Луксозно студио, 55 м2, 
в затворен, тих комплекс в Елените, контролиран 
достъп, сред много зеленина и добре поддържа-
на инфраструктура. Студиото има собствен вход. 
Хол, трапезария, кухня, спалня, баня/WC, напъл-
но обзаведено, за 2ма възрасти +1 дете. $120 
за нощувка, отдава се за минимум 5 нощувки. 
359884780493 №18816

ИМОТИ 
Продавам

SOMEWHERE ELSE
ЖИЛИЩЕ В САНДАНСКИ, 
Цена US$ 826.00, Зипкод , Продават се апартамен-
ти в Сандански, в слънчев, напълно завършен 
комплекс, с акт 16. Охрана, видеонаблюдение, ба-
сейн, добре оформена инфраструктура. Завърше-
ни до ключ, подови настилки, обзаведени бани. 
Асансьор и подземни паркоместа. Без комисион-
на от купувача. 359884780493 №18814
АПАРТАМЕНТ РУСЕ, 
Цена US$ 73,000.00, Зипкод , Монолитен апарта-
мент от 1972 г, вътрешен, топъл, изложение Изток-
Запад, 90 м2, ет.1 от 5, ж.к. Възраждане, до Покри-
тия пазар. Изрядни документи. Без комисионна от 
купувача. 359884780493 №18815

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,,MERCUR"corp.
predlaga vsiakakvi boiadjiiski uslugi.
Barzo,kachestveno,bezprashna/nova/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 пси-
хологична подкрепа, за твоите тежки моменти от 
живота. Първата онлайн сесия е безплатна за теб. 
https://ptpool.net/ 359889291674 №18777
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in 
Arlington heights, haircut, color, highlights, perm, 
keratin straightening treatment, 708 415 7911 
№18763
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите до-
машни филми като ги презапишете на DVD пре-
ди касетите да станат неизползваеми. Презапис 
от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-456-1366 
№18732
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. За-
пазете вашите стари ленти като ги направите ди-
гитални снимки преди на станат неизползваеми. 
630-456-1366 №18733
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! Балгарин 
живеещ в Чикаго тарси жена за сериозна връзка 
около 50 годишна, статута е без значение. Теле-
фон за връзка 312-857-5304 №18794

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
MERCEDES 300SD, 
Цена US$2500, Зипкод 60007, Продавам Mercedes 
300SD 1993година.Колата си върви добре стегна-
та е.Продава се понеже заминавам за България и 
няма къде да е паркирам иначе не бих е продал.
За повече информация на посочения телефон 
2244788115 №18785
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 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

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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Г
радските легенди са митични ис-
тории, които се предават като 
истина и са характерни за мно-
го места по света. Понякога те са 
обвързани с една местност, друг 

път - с някакъв фолклорен образ или с 
определен човек. Някои от тях звучат 
доста загадъчно, но и страховито.

Ето някои от тях:

Крокодили в 
канализацията в Ню Йорк

За първи път са споменати от Робърт 
Дали в книгата „Светът под града“. Скоро 
след освобождаването му се появяват 
слухове, че крокодили живеят в канали-
зацията в Ню Йорк. А някои уж са вижда-
ли влечугите със собствените си очи. Хо-
рата дори се обадили в полицията, за да 
съобщят за срещата с алигатори

Най-удивителното е, че тази история 
се оказва вярна. Всъщност след извест-
но време полицията открива крокоди-
ли в канализационната система на Ню 
Йорк. Вярно, не твърде големи.

Оказа се, че през 60-те години на ми-
налия век крокодили е модерно да се 
държат като домашни любимци. Те били 
държани в аквариуми и когато престана-
ли да се побират там, някои собствени-
ци ги пуснали. Понякога те просто сли-
зали в канализацията, където започвали 
да се размножават. За щастие, всички те 
в крайна сметка били заловени.

Призрачен влак в 
московското метро

Казват, че около полунощ можете да 
видите влак на призраци в московско-
то метро. Той изглежда старомоден, уни-

формата на водача е остаряла, а хората в 
са облечени в старомодни дрехи.

Според легендата веднъж през 1962 г. 
влак изчезнал в метрото заедно с маши-
ниста и пътниците. Както обикновено в 
съветските времена, вестниците не от-
разяват тази история, за да не изпаднат 
хората в паника. Влакът, казват те, попад-
нал в дупка на пространство-време и за-
това минавал през тунелите. Понякога се 
появявал и в наше време...

И ако влезете във времето на този 
влак, никога няма да се върнете... Из-

глежда, това е глупост, но работниците 
на метрото казват, че понякога през но-
щта в метрото автоматичните устрой-
ства работят, сякаш влак се движи по 
коловозите, въпреки че всъщност няма 
влак.

Кървавата Мери
В Англия и САЩ има легенди за нея. 

В английската версия това е призракът 
на кралица Мери Тюдор, която получи-
ла прякора Мария Кървавата. Владетел-
ката била известна със своята жестокост 

към дисиденти, например към тези, кои-
то не искали да приемат протестантска-
та вяра. Те били брутално екзекутирани. 
Носели се и слухове, че по заповед на 
кралицата новородените са били отвли-
чани - очевидно, за да може тя да се къпе 
в кръвта им и да остане завинаги млада.

Друга версия гласи, че жена на име 
Мери е живяла в американско село. И 
тогава селяните започнаха да забеляз-
ват, че през годините тя не остарява. 
Вече била на много години, а на лицето 
й - нито една бръчка. Те започнали да го-
ворят за Мария, която прави магьосни-
чество. И местните момичета започнали 
да я посещават, за да разберат тайната 
от вещицата. Те обаче никога не се вър-
нали обратно, а селяните се страхували 
да оповестят случващото се, тъй като се 
страхували от

отмъщението на вещицата
Но бащата на една от жертвите на 

Мери се оказал много влиятелна лич-
ност. Той планирал да накаже вещица-
та и успял да убеди другите да отидат с 
него. Когато тълпа разгневени селяни 
нахлули в къщата на Мария, тя извърш-
вала някаква церемония пред огледа-
ло, а момичето вече било мъртво. Ма-
гьосницата се опитала да избяга, но била 
хваната и изгорена на клада. Преди това 
обаче тя успяла да прокълне всички се-
ляни и техните потомци.

От тогава, ако три пъти изречете име-
то на Кървавата Мери пред огледалото, 
нейният дух веднага ще се появи пред 
вас и ще изпълни всяко ваше желание. 
И на Хелоуин може да покаже на момиче 
бъдещия й жених.

Руската версия на Кървавата Мери е 
Пиковата кралица. Обаждайки се на нея, 
трябва да нарисувате стълба с врата на 
огледалото и, вдигайки свещ, да изви-
кате три пъти: „Пиковата кралица, ела!“ 
Това обаче е и доста опасно действие...

Както виждате, легендите понякога 
не са наистина легенди. И в повечето от 
тези истории фантастиката може да бъде 
преплетена със съвсем истински факти...

XВ Москва се говори, че влак с призраци обикаля в полунощ

Градските легенди: Крокодили 
в Ню Йорк и други истории

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Мария Тюдор

Сн. Wikipedia

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
В решенията и действията си в 
повечето случаи ще зависите 
от себе си, нещо, към което ви-
наги сте се стремели. Трудно-
стите няма да намалеят, но ще 

са по-лесно преодолими, прилагайки на практика 
знанията си. Бъдете последователни в действията 
си и не се захващайте с много задачи едновремен-
но. Ще се справите, но ще ви е нужно повече вре-
ме да приключите започнатото. Професионални-
те ви ангажименти ще ви срещат с различни хора 
и интереси, често възпиращи ви, отколкото да ви 
съдействат.

РАК
Стремежът ви към успеха е 
ясен, но пътищата за постига-
нето му често ще бъде съпро-
воден от трудности, за кои-
то трябва да сте подготвени. 

Спазвайте законите и бъдете чисти пред съвест-
та си, за да живеете в мир със себе си и окол-
ните. Мислите все по-често ще ви отвеждат при 
близък до сърцето ви човек. Чувствата ви са сил-
ни и обстоятелствата не променят желанието ви 
да сте заедно. Привеждайки в действие програ-
мата си, ще се съобразявате по-често с чужди 
мнения.

ВЕЗНИ
В голяма степен плановете 
ви са реализуеми и най-вече 
онези, в които влагате мисли-
те, времето и сърцето си. Да-
мите ще станат обект на вни-

мание от страна на силния пол и ухажвани, ще 
се чувстват в свои води. При необвързаните 
вълнуващо предложение ще повиши желанията 
им и ще ги тласне към нова интимна връзка. Ще 
се подготвяте за предстоящата си отпуска, а за 
други тя вече тече, но и в двата случая ще тър-
сите най-доброто, разбира се, според възмож-
ностите си.

КОЗИРОГ
Приемайте околните с поло-
жителните им качества, по-
ощрявайте активността им и 
ще ви бъде по-лесно да вър-
вите напред към постигане 

на целите си. Мислите ви изпреварват време-
то и прозирайки напред в бъдещето, ще калку-
лирате предимства. Благоприятна развръзка и 
нов творчески порив ще ви донесат много лю-
бов и повече хубави емоции. Окрилени от до-
бри предчувствия, ще влизате по-лесно в кон-
такт с околните и така ще улесните участието си 
в общи бизнес проекти.

ТЕЛЕЦ
Ако вникнете в причините за 
проблемите си, ще ви бъде 
по-лесно да ги разберете и да 
насърчите близките си в под-
крепа на идеите ви. Взаимно 

привличане и споделени чувства към някого 
ще ви подтикнат да разгърнете творческия си 
потенциал. Хубаво настроение и срещи с же-
лани хора в края на периода. Сътрудничество-
то ви с подходящи хора ще направи възможно 
осъществяването на нов проект или друго ва-
жно за вас начинание. Бъдете активни и ще по-
стигнете краткосрочните си цели.

ЛЪВ
Добре разбирате, че индиви-
дуализмът ви невинаги носи 
желаните резултати, за това 
ще намирате по-често пътя 
към онези, с които работите 

или от които зависите. Самочувствието ви няма 
да пострада. Помъдрели и обективни, с добра 
организация, чувства и действия ще се включи-
те в срокове и договорености. Ще получите до-
бра оценка за труда си и това ще ви амбицира 
да разкриете повече от себе си. Има какво да 
покажете и усилията ви ще се отразят положи-
телно на финансите ви.

СКОРПИОН
Ще си спестите непредвиде-
ни разходи, ако предварител-
но проучите нещата, които ви 
интересуват, и не избързвате 
в решенията си. Близките ще 

ви помогнат при домашни ремонти и други се-
мейни занимания, както и вие бихте могли да 
бъдете полезни със съвети и реални действия. 
Придобивки за дома. В делата си по-често ще 
търсите подкрепата и мнението на хората, кои-
то ви интересуват. Доверието, с което приемате 
съветите им, ви отрежда благосклонно отноше-
ние към нуждите и желанията ви.

ВОДОЛЕЙ
Нищо няма да ви възпре да за-
щитите позициите си, въпреки 
желанието си да осигурите ду-
шевен комфорт на околните. 
Умеете да правите и жестове, 

стига да прецените, че няма да изгубите заради 
щедростта си. Търговските ви дела ще останат 
на заден план, но последствията няма да са фа-
тални. Важно е да не пренебрегвате работата си 
върху собственото си усъвършенстване. От там 
ще дойдат успехите ви. Духовната страна на жи-
вота ви се нуждае да вникнете в дълбочината на 
нещата.

БЛИЗНАЦИ
На своя страна ще привле-
чете партньори с възмож-
ности, които ще ви подкре-
пят и ще получите повече от 
предвижданията си. Финан-

совите институции също ще са благосклон-
ни към търсенията ви, стига да сте аргумен-
тирани и с поглед за бъдещето. В свой стил ще 
изразите мнението си по важни въпроси, но 
внимавайте, ако сте в позиция на подчинени, 
трябва да се съобразявате с ръководството. 
Бизнесмените ще постигнат договорености, 
с които ще дадат нов старт на амбициите си.

ДЕВА
Силни изяви очакват търго-
вците, които се подчиняват 
на утвърдените вече тради-
ции, но и не само на тях. С 
присъствието си внасяте ве-

дрина и уют в дома си, стига да не се поддаде-
те на нездрави емоции. Можете да влияете, за 
това нека то бъде позитивно. Без излишни ко-
лебания и с разумни действия ще пристъпите 
към изпълнение на програмата си. Ще рабо-
тите по текущите си дела, ползвайки се от по-
знанства и новооткрили се възможности за по-
добряване на доходите ви.

СТРЕЛЕЦ
Продиктувано от хуманни на-
мерения, с поведението си ще 
успеете да привличате нуж-
ните ви инвестиции и хора, с 
които да осъществявате идеи-

те си. Обективната ви оценка ви помага да сте ак-
туални и печеливши. Пазарната действителност 
у нас и по света налагат промени, които ще съ-
умеете своевременно да отчитате и прилагате в 
практиката си. Няма как да бъдат изключени кон-
фликтните ситуации, но ще ги преодолеете, без 
да се измъчвате от несъвършенствата на заоби-
калящия ви свят.

РИБИ
Всеки отказ да вземете ре-
шение ще ви връща отново 
към проблеми. Пътуванията 
изискват да помислите вър-
ху подробностите, за да не 

се разочаровате. Домашни задължения ще въз-
препятстват някои от вас да се изявят в светски 
прояви. Не съжалявайте, загубата няма да е го-
ляма. Имате свое виждане по проблемите и си-
туациите, случващи се около вас. Добре е да ос-
ъзнаете, че ако нагласите ви са позитивни, то и 
предстоящото ще е добро. В противен случай 
ще се натоварите с негативизъм.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Поставете тавичка 23/5 см на слаб 
огън и разтопете 60 г масло в нея. До-
бавете кафявата захар и изчакайте тя 
да се разтопи и да се образува тъмен 
карамел.

Разрежете сливите на половинки и 
отстранете костилките им. Всяка поло-
вина нарежете на тънки резени. Под-
редете резените в карамела в кръг, 
като започнете отвън навътре. Гответе 
3 мин.

За тестото разбийте 110 г меко масло 
с помощта на миксер. Щом стане кре-
мообразно, добавете малко по малко 
захар, като едновременно с това раз-
бивате до пухкавост на сместа. След 
това добавете жълтъците един по един 
и ваниловия екстракт, без да спирате 
разбиването. Добавете половината ко-

личество от предварително смесени 
сухи съставки - брашно, сол и бакпул-
вер. Налейте бавно мътеницата, след 
това добавете останалите сухи състав-
ки. Разбийте до хомогенност.

Отделените белтъци разбийте с по-
мощта на тел, докато образуват меки 
връхчета. Добавете половината към 
сместа за тестото и разбъркайте вни-
мателно с помощта на шпатула. След 
това добавете и останалите. Разбър-
кайте отново. Може да добавите фино 
настъргана лимонова или портокало-
ва кора.

Изсипете тестото върху сливите и 
го разпределете равномерно. Пече-
те сладкиша в предварително загрята 
фурна на 175 градуса 50-60 мин. След 
изваждане оставете сладкиша да из-
стине 20-25 мин. Поставете голяма чи-
ния върху тавичката и обърнете слад-
киша в нея.

Сварете пилешкото бутче, отцеде-
те го и накъсайте на парченца. 
Загрява се олио, задушвате на-

рязани ситно стар и пресен лук, морко-
ви, червена чушка и зелен боб с малко 
вода.

След като се задушат, прибавете пи-
лешките късчета, добавете настърган 
домат, червен пипер и наливате топла 
вода да покрие продуктите.

Овкусете пилешката яхния с морска 
сол, черен пипер и чубрица.

Гответе до готовност на зеленчуците, 
накрая поръсете с магданоз.

При нужда може да сгъстите вкусната 
яхния, като размиете с малко вода лъ-
жичка царевично брашно, сипете в го-
збата, само да клокне и е готова.

Обърнат 
сладкиш със 
сини сливи

Лятна пилешка яхния Продукти
» 3/4 ч.ч. безсолно масло
» 3/4 ч.ч. кафява захар
» 5-7 сливи сорт „Ренглота“
» 1 ч.ч. захар
» 2 големи яйца
» 1 ч.л. ванилов екстракт
» 1 1/2 ч.ч. брашно
» 1 ч.л. сол
» 1/2 ч.ч. мътеница

» пилешко бутче - 1 бр. голямо
» лук - 1 глава
» зелен лук - 2 стръка
» моркови - 1 бр.
» чушки - 2 бр. червени
» зелен боб - 200 г
» магданоз
» чубрица
» сол
» черен пипер
» червен пипер - 1 ч.л.
» домати - 1 бр.
» олио - 5 с.л.
»  царевично нишесте - 1 с.л. рав-

на, за сгъстяване

Продукти

ния върху тавичката и обърнете сладния върху тавичката и обърнете сладния върху тавичката и обърнете сладния върху тавичката и обърнете слад--
киша в нея.киша в нея.киша в нея.

Да ви е сладко!  

https://www.serdikabg.com
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Холзи за първи път проговори 
открито за връзката си. Певи-
цата изненада феновете си, 

като през януари обяви, че е бре-
менна. Тя чака бебе от сценариста 
Алев Айдън. Звездата разкри, че 
почти никой не е знаел, че тя е има-
ла сериозна връзка тогава.

Но тъй като двамата с Алев вече 
били приятели дълго време, за ня-
кои хора романтичната връзка била 
странна и те започнали да ги съдят 
още от самото начало.

„Алев и аз бяхме много добри 
приятели 4 г. Една от причините, 
че ни отне толкова много време да 
имаме връзка, беше, че аз го харес-
вах много. Той пишеше сценарий за 
филм за моя живот, така че прека-
рахме много време заедно. И два-
мата си мислехме: Ти си човекът, с 
когото трябва да създам семейство“, 
разказа тя.

Аштън Къчар и Мила Кунис са сред най-сим-
патичните звездни двойки. Имат две деца и 
живеят в невероятен дом - като едно истин-

ско образцово семейство. Именно този статут на 
обвързани е приоритет за 43-годишния актьор и 
37-годишната му съпруга, защото стана ясно, че 
поне единият от двамата е готов да жертва мечти-
те си в името на брака и семейството.

От Cheddar News съобщават, че Аштън си е ку-
пил билет за следващия туристически полет до 

Космоса на Virgin Galactic, но е бил принуден да 
го върне на компанията на Ричард Брансън.

Решил е да се вслуша в съвета на Мила Кунис, 
която казала, че това не би било „умно семейно 
решение". Не одобрила желанието му да лети точ-
но сега, най-малкото защото имат две деца.

Аштън Къчър отказа да лети 
в Космоса, засега

TikTok звезда злепостави 
Мили Боби Браун

Холзи чака бебе от 
сценариста Алев Айдън

От екипа на Мили Боби Браун отрекоха тя да е има-
ла сексуална връзка с TikTok звездата Hunter 'Echo' 
Ecimovic.

Скоро Хънтър каза, че е спал с актрисата, когато тя е била 
на 16 г. Той дори твърди, че е живял с Мили и нейните роди-
тели цели 8 месеца.

Инфлуенсърът изпадна в детайли относно сексуалните им 
преживявания и каза, че според него родителите на актриса-
та знаели за всичко това.

„Твърденията на Екимович в социалните мрежи са не само 
неверни, но и безотговорни, обидни и пълни с омраза“, казва 
говорител на актрисата.

Скоро се разбра, че Мили има връзка със сина на рока-
джията Джон Бон Джоуви - Джейк Бонджоуви. Двамата вече 
няколко пъти постваха общи снимки в социалните мрежи.

Кийра Найтли е била 
жертва на тормоз
Кийра Найтли сподели, че е де-

пресиращо това, че всяка жена 
e изпитвала някакъв вид тор-

моз. 36-годишната актриса твърди, 
че буквално на всеки му се е нала-
гало да се справя с женомразството.

Кийра споделя, че е била жертва 
на тормоз и не познава човек, който 
да не е бил.

„Когато жените започнат да из-
брояват мерките, които взимат, ко-
гато се прибират към вкъщи сами, 
за да са сигурни, че са в безопас-
ност - си мисля: „Аз също правя тези 
неща и дори не се замислям над 
това“, разкри тя.

Преди известно време актрисата 
каза, че моделството и проституци-
ята са единствените две професии, 
в които жените могат да печелят по-
вече пари от мъжете. Това е така, за-
щото там е важен външният вид, а 
не интелектът.

Ирина Шейк скоро беше забелязана с Кание 
Уест и се твърдеше, че двамата имат връз-
ка. Те бяха видени във Франция миналия 

месец, като повод за пътуването бе рожденият 
ден на рапъра.

Но сега източници 
казват, че моделката не 
търси връзка в момен-
та и е отишла на праз-
ника като приятел. Тя 
дори отказала на Ка-
ние да го придружава 
на модно шоу в Париж, 
за да не подсили слу-
ховете за връзка меж-
ду тях.

„Тя го харесва като 
приятел, но не иска 

връзка с него. Не иска 
да има асоциации, че 
двамата се срещат, кое-
то щеше да е написано, 
ако тя се беше появила 
с него в Париж... Оти-
де на рождения му ден 
като приятел. Имаше 
още 50 души там“, спо-
деля неин близък.

Рускинята не иска-
ла връзка сега, защото 
била щастлива и сама.

Ирина Шейк не била гадже 
на Кание Уест
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Наоми Кембъл постна снимка 
на дъщеричката си
Откакто стана майка, На-

оми Кембъл споделя из-
ключително пестеливо 

детайли за личния си живот. Все 
още не се знае нито името на бе-
бето, нито дали то е родено от 
сурогатна майка, осиновено или 
пък самата Кембъл е успяла да 
прикрие бременността си.

51-годишният модел сподели 
в Instagram първата снимка на 
дъщеря си след появата й на 18 
май. На нея не се вижда лицето й, 

а самият кадър е в памет на Джа-
ни Версаче.

Снимката показва бебето от 
вратлето надолу, облечено в 
боди с емблемите на италиан-
ския дизайнер.

Снимката е по повод 27-та го-
дишнина от убийството му на 15 
юли. Тогава Версаче е застрелян 
на стъпалата пред дома си в Ма-
ями от Андрю Кунанън, който се 
самоубива няколко дни по-къс-
но.

Френската режи-
сьорка Жулия 
Дюкурно спе-

чели „Златната палма“ 
за най-добър филм на 
кинофестивала в Кан 
за творбата си „Титан“ 
и стана втората жена, 
удостоена с престижна-
та награда.

Предишната носи-
телка на „Златна палма“ 
беше новозеландката 
Джейн Кемпиън, спе-
челила наградата през 
1993 г. за „Пианото“.

Филмът на Дюкур-
но беше един от 24-те 
претенденти от основ-
ната конкурсна про-
грама на тазгодишния 
кинофестивал, състоял 
се на фона на глобална 
несигурност, породена 
от кризата с коронави-
руса.

Победителката беше 
обявена преждевре-
менно по погрешка от 
председателя на жу-
рито Спайк Лий, кое-
то предизвика кратко 
объркване. Дюкурно 
не се качи на сцената, 
за да получи приза си, 
и събитието продължи 
с връчването на други 
награди.

Френска режисьорка спечели 
„Златната палма“ в Кан

Pia Mia е 
новата 
тийн 
сензация
На пръв поглед тя изглежда като поредна-

та старлетка, но Pia Mia притежава не само 
визия, а и голям талант. Тя не е на сцена-

та от вчера, но сега катери музикалните класации 
и да се превръща в новата любимка на тийн по-
колението. Кариерата й започна, когато е едва на 
17, а на 24 е вече световна сензация.

Обожава пеенето и стартира с клипчета, в 
които показва завидните си вокални умения в 
Youtube, откъдето започва да изгрява, а доста 
продуценти научават за нея и я забелязват. Спо-
деляла е, че обожава музиката, а вече има само-
чувствие и може сама да определи за какво иска 
да пее, защото се чувства по-комфортно в новата 
си роля.

Скоро звездата зарадва феновете си с ново 
парче, което е с James Hype, а песента се казва 
„Good Luck“.

Филмът „Madame X“ на 
Мадона излиза на 8 октомври
Вече знаем кога излиза Madame 

X, дългоочакваният докумен-
тален филм, който ще ни за-

познае с подробности от личния 
живот и кариерата на Мадона. Той 
ще бъде излъчен от стрийминг плат-
формата на Paramount + точно на 8 
октомври.

Филмът, заснет в Лисабон, ще по-
каже редки кадри от изпълнения 
на Мадона по време на турнета. 
Madame X e режисиран от Рикардо 
Гомес и е посветен на четиринаде-
сетия студиен албум на носителката 
на Grammy, който носи същото име. 
Заедно с предишни хитове, той ще 
включва и нови песни.

В Madame X ще се включат 48 из-
пълнители, включително децата на 
Мадона и музиканти от цял свят. 
Сред тях са и Orquestra Batukadeiras, 
чийто музикален стил е създаден от 
жени, които произхождат от остров 
Кабо Верде.

Харви Уейнстейн вече е разведен. Миналата 
седмица съдията по бракоразводното дело 
между осъдения филмов продуцент и съ-

пругата му Джорджина Чапмън е подписал фи-
налните документи.

Така 69-годишният Уейнстейн, който излежава 
23-годишна присъда за сексуални посегателства, 
и 45-годишната дизайнерка на модната къща 
Marchesa вече не са семейство. Попечителството 
над двете им деца - 10-годишната Индия и осемго-
дишния Дашиъл, е поверено на Чапмън.

Двамата се ожениха през 2007 г. и 10 г. по-къс-
но тя подаде молба за развод след разкритията за 
сексуалните посегателства на Уейнстейн. Двамата 
са постигнали споразумение, с което той й изпла-
ща между $15 и 20 млн. обезщетение.

Харви Уейнстейн  
вече е разведен
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Т
оп местата за пътуване за тази 
година бяха обявени наскоро 
от Nаtіоnаl Gеоgrарhіс. 25 неве-
роятни дестинации чакат пъте-
шествениците и обещават мно-

го вдъхновение и приказни удоволствия 
за очите и душата.

Cпиcъкът paздeля избpaнитe cвeтoвни 
дecтинaции в пeт кaтeгopии: пpиpoдa, 
пpиключeниe, кyлтypa, уcтoйчивocт и 
сeмeйcтвo.

Ето някои от най-любопитните места, 
към които може да се запътим:

Haциoнaлeн пapк 
„Kaтмaй“ в Aляcкa

Интересен факт е, че в Kaтмaй нямa 
пътищa. Пoвeчeтo oт тepитopиятa 
нa нaциoнaлния пapк и peзepвaт сa 
oпpeдeлeни кaтo пycтиня, къдeтo нe e 
paзpeшeн лoв. Eдинcтвeният път дo тaм 
e c лoдкa или плaвaщ caмoлeт, разказ-
ва peika. Това определено е едно място, 
подходящо за приключенци.

Дoминикa
Плaнинитe oкoлo Дoминикa oбpaзyвaт 

ecтecтвeн щит, пpeдпaзвaл дo гoлямa 
cтeпeн изтoчния кapибcки ocтpoв от 
кoлoниaлни нaшecтвия. Taм имa дeвeт 
дeйcтвaщи вyлкaнa, 365 peки, извиcявa-
щи ce вoдoпaди, чepни пяcъчни плaжoвe 
и гopeщo Kипящo eзepo c тeмпepaтypи 
нa вoдaтa близo 93,3 градуса.

Aнглийcкo кpaйбpeжиe, 
Beликoбpитaния

Пътeкaтa нa кpaйбpeжиeтo нa Aнглия 
е нaй-дългaтa пeшexoднa пътeкa в cвeтa. 
Пpeз 70-тe гoдини 630-килoмeтpoви-
ят път нa югoзaпaдния бpяг e cъздaдeн 
кaтo нaциoнaлнa пътeкa, дoкaтo 870-ки-
лoмeтpoвият път нa Уeлc e oткpит пpeз 
2012 г.

Йeлoyнaйф, Ceвepoзaпaдни 
тepитopии, Kaнaдa

Ceвepнoтo cияниe тyк ce зaдъpжa 
240 нoщи в гoдинaтa и иcтopиятa нa 
Йeлoyнaйф, cтoлицaтa нa сeвepoзaпaд-
нитe тepитopии нa Kaнaдa, ce чeтe кaтo 
пpиключeнcки poмaн. Paзпoлoжeн в 

близост до Apктикa, нa бpeгa нa eзepoтo 
Грейт Слев, гpaдът е с население от 20 
000 дyши и ce зaфopмя, кoгaтo в paйoнa 
пpeз 30-тe гoдини нa ХХ в. e oткpитo 
злaтo. Интересен факт е, че пpeз 1991 
г. гeoлoзитe oткpивaт тyк eднo oт нaй-
бoгaтитe нaxoдищa нa диaмaнти нa Зe-
мятa.

XВижте пълен списък на най-модерните дестинации за годината

Топ 25: Местата за 
пътуване през 2021 г.

  1. остров Aлoниcoc, Гъpция
  2. Koпeнxaгeн, Дaния
  3. Hoвa Kaлeдoния, Фpaнция
  4. Фpaйбypг, Гepмaния
  5. Гaбoн, Цeнтpaлнa Aфpикa
  6. Дeнвъp, Koлopaдo
  7.  Aнглийcкo кpaйбpeжиe, Beли-

кoбpитaни
  8. Tpaнcилвaния, Pyмъния
  9. Спейс Коуст, Флopидa, САЩ
10. Xopтoбaги, Унгapия
11. Бpитaнcкa Koлyмбия, Kaнaдa
12. Дoминикa
13. Cвaнeтия, Гpyзия
14.  нaциoнaлeн пapк „Лос Гласиерс“, 

Apжeнтинa
15.  нaциoнaлeн пapк и peзepвaт „Kaт-

мaй“, Aляcкa
16. Ил Poял, Mичигaн, САЩ
17. Йeлoyнaйф, Kaнaдa
18. Cepaдo, Бpaзилия
19. Ocтpoв Лopд Xay, Aвcтpaлия
20. Гyaм
21. Hю Meкcикo
22. Bитopия-Гacтeйc, Aлaвa - Иcпaния
23. Джeнджy, Южнa Kopeя
24. Tyлca, Oклaxoмa
25. пpoвинция Джъдзян, Kитaй

25-тe нaй-дoбpи 
дecтинaции в cвeтa 
2021 г.:

ДoминикaHaциoнaлeн пapк „Kaтмaй“ в Aляcкa
Сн.: Pixabay и Flickr
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