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Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Симон Байлс е голямата звезда на 
американската спортна гимнастика. 
На нея бяха възложени надеждите, че 
олимпийското злато в тази дисциплина 
ще отиде във Вашингтон, а не в Москва. 
Ето защо изненадващият й отказ да се 
състезава е шок за феновете и вече дава 
своето отражение – американците имат 
сребърен, а не златен медал в отборна-
та надпревара в Токио. Но случаят раз-
крива един много по-голям проблем, на 
който, струва ми се, всички в САЩ сме 
подложени – огромният стрес да успе-
еш в среда на постоянна конкуренция.

Байлс е четирикратна олимпийска 
шампионка от Рио 2016. Но сега реши да 
не се състезава повече в Токио. „Трябва 
да се фокусирам върху психическото си 
здраве и да не поставям под риск здра-
вето и бъдещето си“, каза пред журна-
листи във вторник Байлс. И негативни-
те реакции не закъсняха – „предавала 
отбора си, себе си, трябва да се стегне 
и всичко ще се оправи“. Толкова типич-
но американско мислене. Америка е за 
силните, първите, тези, които не се от-
казват и power through всяка лична нес-
года или неразположение. Ако помните, 
това беше и оправданието, което Хила-
ри Клинтън даде, след като й прилоша 
на церемонията от годишнината на 11 
септември – дехидратирана и отпадна-
ла от бруталната кампания, тя направи 
това, което винаги е правила – „power 
through“. Толкова по американски.

Байлс е на 24 години, от това ново по-
коление, което започва да иска промя-
на във високо състезателния живот на 
Америка. Тези млади хора виждат, поне 
в социалните мрежи и интернет, как жи-
веят хората в други богати държави по 
света – задължителни платени годишни 
отпуски, болнични, платено майчинство 
за няколко месеца, по-спокоен ритъм и 
по-добър баланс работа/време за себе 
си и семейството си. Америка се проме-
ня. И Байлс отново ни дава този вдъхно-
вяващ пример – да предпочетеш себе си 
и здравето си пред това да си първи на 
всяка цена.

„След медицинска оценка Симон 
Байлс се оттегли от финала на индивиду-
ално многобой. С цялото си сърце под-
крепяме нейното решение да даде при-
оритет на здравето си и я аплодираме за 
смелостта й. Нейната смелост показва 
още веднъж защо тя е модел за подра-
жание на толкова много хора“, се казва в 
изявлението на американската федера-

ция по художествена гимнастика.
След всяко лято в България си давам 

сметка колко по-приятно живеят доста 
хора там (въпреки стреса, неуредици-
те и ниските доходи). Като че ли липс-
ва тази постоянна надпревара да имаш 
по-хубава къща, по-скъпа кола, по-мар-
кови дрехи. В Америка като че ли най-
нормалното нещо е да се откажеш от 
свободно време и ваканция, за да изка-
раш повече пари, да напреднеш още по-
вече в кариерата и да имаш повече ма-
териални неща. Но Америка всъщност 
дава възможност да живееш живота та-
къв, какъвто го искаш – по-спокоен и с 
повече време за любимите хора и зани-
мания и може би с по-малка къща и по-
евтина кола или да преследваш бясно 
цели за пари и успехи. И двете са въз-
можни, изборът е наш. Малко като в 
онзи виц:

Един мъж в Африка си лежал под пал-
мата и си дремел на сянка. Наблизо ми-
нал един европейски бизнесмен.

- Какво правиш, бе? – възмутил се ев-
ропеецът.

- Как какво? Нищо.
- Точно за това става въпрос. Лежиш 

тука по цял ден и нищо не правиш. Без-
делничиш. А можеш да се качиш на пал-
мата и да набереш банани. Да ги зане-
сеш на пазара и да ги продадеш.

- И за какво? – попитал африканецът.
- Как за какво? – продължава европе-

ецът. – Със спечелените пари ще си ку-
пиш количка и ще набереш още повече 
банани.

- И защо?
- Ами като ги продадеш и тях, ще си ку-

пиш камион и ще караш още по-големи 
количества. После ще си наемеш работ-
ници. Те ще берат бананите и ще ти ра-
ботят, а ти по цял ден ще се излежаваш и 
нищо няма да работиш.

- Ами аз точно това правя в момента. 
Излежавам се и нищо не работя – отго-
ворил му африканецът.

Та така и ние – един ден ще стане ясно 
струват ли си усилията и дали сме наце-
лили най-добрия баланс за нас и семей-
ствата ни. Но случката с Байлс е отличен 
повод да се замислим за това и за цена-
та, която плащаме.

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Урокът, който ни даде Симон 
Байлс за успеха на всяка цена

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

П
ървите консултации на „Има 
такъв народ“ за кабинет с че-
тирите партии - „Демократич-
на България“, „БСП за Бълга-
рия“, ДПС и „Изправи се БГ! 

Ние идваме!“ завършиха със сходства 
за съдебната реформа, отстраняването 
на главния прокурор Иван Гешев, уве-
личение на пенсиите, но и с различия за 
приватизация на Банката за развитие от-
даването на магистрали на концесия и 
партийната субсидия.

Първи на масата за преговори седнаха 
от „Демократична България". Срещата не 

бе открита за медиите. При разговорите 
не са обсъждани имена за бъдещия ка-
бинет, както и номинацията за премиер, 
а само общи политики между двете пар-
тии. Резултатът е

„конструктивен диалог 
и общи цели“

твърдят и от двете страни.
Зам.-председателят на „Има такъв на-

род“ Тошко Йорданов заяви, че са има-
ли конструктивен разговор, а основните 
политики на „Демократична България“ са 

съвпаднали с тези на първата политиче-
ска сила.

Йорданов обаче беше категоричен, че 
ако има кабинет, то той ще бъде на мал-
цинството, но в никакъв случай няма да е 
коалиционен. Съпредседателят на „Демо-
кратична България“ също не установи ня-
какви съществени разминавания в поли-
тиките на двете партии.

(Следва на стр. 5)

Сходства, но крехки: Ще успеят ли 
преговорите за ново правителство
XПо кои теми партиите намериха съгласие по време на първия кръг преговори

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com
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(Продължение от стр. 4)

Следващи на среща бяха Мая Маноло-
ва и Николай Хаджигенов от „Изправи се 
БГ! Ние идваме“. И двамата поясниха, че 
разговорите са били конструктивни, и от 
двете страни, и са се разбрали за общи 
политики.

След разговорите от „Има такъв народ“ 
казаха, че не очакват разминавания в ос-
новните цели. „В крайна сметка тук сме 
заради това, което искахме на улицата. 
По-скоро трябва да си стиковаме позици-
ите“, заяви Тошко Йорданов. Мая Мано-
лова потвърди, че и „Изправи се БГ! Ние 
идваме“, и „Има такъв народ“ са наясно с 
очакванията на хората.

Сред приоритетите, изброени от Мано-
лова, са повишаване на доходите,

преизчисляване 
на пенсиите

подкрепа за бизнеса, съдебната рефор-

ма, ограничаване властта на главния про-
курор, смени във Висшия съдебен съвет.

Среща за ново правителство от парти-
ята на Слави Трифонов проведоха и „БСП 
за България“. Тук обаче пълно припокри-
ване на приоритетите нямаше. Лидер-
ката на социалистите Корнелия Нинова 
заяви, че има две теми, които социали-
стите не са приели - налагане на либера-
лен модел на управление и оттеглянето 
на държавата като основен регулатор и 
собственик.

От левицата бяха категорични, че под-
крепата няма да е безусловна и ще искат 
разговорите да завършат с подписване 
на споразумение за подкрепа по опре-
делени политики. Окончателното реше-
ние ще бъде взето отново от Национал-
ния съвет на БСП, след като резултатите 
от преговорите бъдат представени и „Има 
такъв народ“ представи конкретни имена 
за кабинет.

В последния ден от първия кръг прего-

вори за бъдещото управление „Има такъв 
народ“ се срещна с ДПС. Тошко Йорданов 
обясни, че „Има такъв народ“ не са искали 
подкрепа от ДПС за евентуален кабинет. 
„Просто изложихме нашите приоритети. 
Смятам, че и ГЕРБ, и другите партии биха 
казали, че са за съдебна реформа. От ДПС 
пък обясниха, че хората в кабинета са ва-
жни, но ние им казахме, че това е наша от-
говорност и няма да позволим

някой да ни казва 
кои да са хората

уточни депутатът от „Има такъв народ“.
Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ по-

сочи, че повечето от идеите им с най-го-
лямата партия съвпадат. Той подчерта, че 
ДПС няма да даде безусловна подкрепа. 
Задължителното условие е - възстановя-
ването на нормалността в политиката и 
демокрацията.

„Това означава държавният апарат да 
не се ползва като бухалка срещу гражда-
ните и бизнеса, а напротив, той да функ-

ционира в услуга на хората и за създаване 
на добър бизнес климат“, каза Карадайъ.

Президентът Румен Радев обяви, че ще 
даде първия мандат за съставяне на пра-
вителство, когато „партиите гарантират, 
че са постигнали резултат". „Очаквам пар-
тиите на промяната да следват ясно по-
соката, която им зададоха българските 
граждани по площадите в продължение 
на една година и резултатите от изборите, 
за изкореняване на порочния управлен-
ски модел, за борба с корупцията, с бед-
ността и неравенствата, за повишаване 
на доходите, на пенсиите, създаване на 
по-добри условия за здравеопазване, об-
разование“, каза той. Президентът обясни 
и че новото правителство трябва да бъде 
съставено така, че да отговаря на очаква-
нията на хората.

Преговорите на експертно ниво с пар-
тиите продължават, след което ще стане 
ясно дали ще има нов кабинет, съставен 
от „Има такъв народ“ или ще се отиде на 
нови предсрочни избори.
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TICKETS FOR LATE AUGUST 
TO SEPTEMBER SHOWS 

ON SALE NOW

PURCHASE 
TICKETS AT 

BG ТЕЛЕГРАФ
Бойко Борисов се ваксинира 
на живо във Фейсбук
Бившият премиер Бойко Борисов 

отиде да се ваксинира срещу коро-
навирус. На лидера на ГЕРБ бе по-

ставен препаратът на „Модерна“, а ця-
лото събитие бе излъчвано на живо във 
Фейсбук. Въпреки че е преболедувал, 
той реши да се ваксинира, „за да агити-
ра". Пошегува се с доктора да не го пла-
ши какво не трябва да яде или пие след 
ваксинацията. Заедно с премиера да се ваксинират бяха Делян Добрев и То-
мислав Дончев. „Ние сега да ги агитираме да се ваксинират, защото няма по ва-
жно от здравето“, коментира Борисов.

Слави Трифонов влезе  
в болница заради COVID-19

Лидерът на партия „Има такъв на-
род“ Станислав Трифонов е в бол-
ница „Софиямед“ за контролен 

преглед, съобщиха от лечебното заве-
дение. Той е на контролен преглед зара-
ди преболедуване на COVID-19, уточни-
ха от лечебното заведение. На 4-и април 
/първите предсрочи парламентарни из-
бори/ Слави Трифонов съобщи с пост 

във Фейсбук, че е със симптоми на коронавирус и се е самоизолирал. Впослед-
ствие от партията потвърдиха, че лидерът на „Има такъв народ“ е с COVID-19.

Делото за злоупотреба срещу 
ЛиЛана отново не тръгна
Делото за незаконно усвояване на 

евросредства срещу певицата Ли-
ляна Деянова, брат й и още някол-

ко души отново не тръгна. Този път при-
чина е промяна в защитната тактика на 
певицата. Пред спецсъда тя обяви, че се 
налага да организира нов екип адвока-
ти, защото преди няколко дни прокура-
турата косвено я свързала със списъка 
„Магнитски“. ЛиЛана обясни, че в последните дни трудно се свързала с досегаш-
ния си адвокат Николай Хаджигенов, защото бил зает в парламента. Трети опит 
да започне процесът съдът ще направи на 21 септември.

Васил Капланов излиза  
на свобода срещу 3000 лева

3000 лева парична гаранция за Васил 
Капланов – Каплата от Дупница по 
делото за закана за убийство на не-

гов съгражданин. Районният съд в Дуп-
ница променя наложената му мярка от 
„домашен арест“ в по-лека - „парична га-
ранция“. Преди дни Районният съд в Дуп-
ница оправда Каплата и по друго дело – за 

незаконно държане на боеприпаси. Наложена му е глоба от 600 лв. Васил Капла-
нов е известен като бивш бодигард на братя Галеви, а името му се свързва и с из-
чезването на Янек Миланов от Дупница, който е в неизвестност вече цяла година.

Разбиха модерна лаборатория 
за марихуана край Пазарджик
Автономна оранжерия за отглеж-

дане и обработка на марихуана е 
разкрита от криминалисти на МВР-

Пазарджик. Полицейските екипи пред-
приели претърсване на имот в брацигов-
ското село Козарско в масивна двуетажна 
промишлена сграда. В рамките на дейст-
вията е открита високотехнологична ав-
тономна оранжерия за отглеждане на марихуана, в която са се полагали грижи за 
общо 2324 растения от рода на конопа. Иззети са близо 9 кг зелена листна маса. 
На място са задържани 58-годишен мъж от Хаджидимово и 24-годишен от Бургас.
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46
-ият парламент про-
дължава линията на 
краткия си предшест-
веник и се захваща с 
разследването на по-

редица скандали в България.
След часове на обсъждания, взаимни 

нападки, обвинения и напускане на за-
лата в първия си работен ден 46-ото На-
родно събрание сформира три времен-
ни парламентарни комисии. Те отново 
ще се занимаят с имението на почетния 
председател на ДПС Ахмед Доган край 

плажа „Росенец“, с полицейското наси-
лие по време на протести през миналото 
лято, както и с ревизия на изразходвани-
те средства при последното управление 

на Бойко Борисов.

„Росенец“ срещу „Буджака“
И този парламент създаде временна 

комисия „Росенец“ с действие три месеца. 
Тя бе по предложение на „Демократична 
България“ и не бе подкрепена единстве-
но от ДПС. Дебатите за нея прерастнаха в 
повече от час караници в Народното съ-
брание между „Демократична България“ 
и ДПС.

В декларация Христо Иванов заяви, че 
почетният лидер на ДСП Ахмед Доган се е 
оттеглил в „малката си виличка, за да гле-
да БИО краставици“, визирайки парни-
ка, част от постройките в летните сарай 
на Доган, които заедно с пристанището 
прокуратурата миналата година обяви за 
незаконни. Председателят на ДБ подчер-
та, че тази комисия е нужна, за да се ус-
танови защо българските институции „об-
служваха и пазеха определени хора“.

Йордан Цонев от ДПС веднага взе ду-
мата, за да обяви, че те 
също са за разкриването на 
фактите и обстоятелства-
та около „Росенец“. От ДПС 
обаче поискаха и разши-
ряване на обхвата на тази 
комисия, като към него да 
се прибави и разследване 
за полуостров „Буджака“ 
край Созопол. Според Се-
вим Али комисията „Росе-
нец“ е трябвало да проучва 
и това дали се „изливат фе-
кални води от имота на Иво 
Прокопиев към фиордите и 
плажа в райския залив“.

Предложението на ДПС бе отхвърлено 
от депутатите, с аргумента, че ще се „раз-
водни комисията“, но политическите сили 
обявиха, че ще гласуват „за“, ако се напра-
ви предложение за отделна комисия.

Имало ли е 
полицейско насилие

И 46-ото Народно събрание ще се оп-
ита да отговори на въпроса имало ли е 
полицейско насилие по време на проте-
стите срещу последното правителство на 
Бойко Борисов и главния прокурор Иван 

Гешев миналото лято. Този път ще се тър-
си отговор и на това дали са използвани 
специални разузнавателни средства сре-
щу протестиращи и политици от опози-
цията. 

В комисия участие няма да има само 
парламентарната група на ГЕРБ-СДС, за-
щото предложеният за член Тома Биков 
даде своя отвод, а мнозинството отхвър-
ли номинацията на Младен Маринов с 
мотива, че е бил министър на вътрешни-
те работи по време на миналогодишните 
протести.

По време на дебатите по създаване-
то на тази комисия напрежението в пле-
нарната зала се покачи, след като Младен 
Маринов заяви, че на протестите срещу 
„Борисов 3“ той е видял само бити поли-
цаи, но не и протестиращи. Бившият МВР-
шеф бе освиркан от част от народните 
представители когато добави, че полица-
ите са постъпили според правомощията 
си срещу агресивни протестиращи.

Николай Хаджигенов от „Изправи се.БГ! 
Ние идваме!“ обяви, че комисията щяла 
да събере укрити от разследващите дока-
зателства, защото досега МВР е прикри-
вало полицейското насилие.

Ревизията на „Борисов 3“ 
продължава

Парламентът създаде отново и коми-
сия по ревизия, която ще проучва злоу-
потреби, направени по време на послед-
ното управление на Бойко Борисов. Тя ще 
се фокусира върху управлението на каби-
нета през последните пет години и раз-
ходването на средства от Министерския 
съвет, министерствата, редица държав-
ни дружества и общински предприятия, 
включително и финансирането на мерки-
те за борба с COVID-19.

Комисията отново бе предложена от 
Мая Манолова от парламентарната гру-
па на „Изправи се.БГ! Ние идваме!“, като 

тя ще бъде и неин председател, а всяка 
партия ще има по трима представители. 
Заложено е комисията да работи за шест 
месеца.

Комисията по ревизия в 45-ото Народ-
но събрание стана известна само с някол-
ко заседания заради обвиненията на зър-
нопроизводителя Светослав Илчовски 
срещу собственика на фирма „Градус“ и 
лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Ще постигнат ли новите-стари коми-
сии повече от това, което се опитаха да 
направят в миналия парламент, предстои 
да стане ясно в следващите месеци.

Пак на прицел: От наследството на 
Борисов до насилието на протестите

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

XИ в новия парламент ще има комисии за ревизия на властта, както и за „Росенец“

Снимки: БТА

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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П
ротиворечиви реакции 
след изборите на 11 юли 
сред българите в САЩ, кои-
то участваха в организира-
нето на вота. Много от тях 

изразиха задоволството си от процеса, 
но не са малко и онези, според които е 
имало пропуски в закона и в работата на 
ЦИК. Има и такива, които са категорич-
ни, че ако сегашните условия за провеж-
дане на избори в чужбина се запазят, по-
вече няма да участват в организирането 
на вота. За да не се случи това, те имат 
свои предложения за законодателни 
промени.

За първи път в чикагското предградие 
Дес Плейнс 2 и конкретно Център „Мал-
ката България“ на 11 юли бяха отворени 
3 секции. Това се случи, след като изме-
ненията в Изборния кодекс позволиха 
допълнителни секции извън диплома-
тическо представителство при събира-
не на минимум 40 заявления.

Председателят на Борда на директо-
рите на „Малко българско училище“ Ге-
орги Петров, който е организатор на 
секциите в Център „Малката България“, 
предупреди, че няма да участва в ор-
ганизиране на избори, ако не настъпят 
някои промени. Той отправи критики за 
отварянето на три секции, защото не е 
имало нужда от толкова много.

„Всичко премина нормално с изклю-
чение на неуредиците в Централната из-
бирателна комисия /ЦИК/. Не беше тол-
кова добре това, че при нас трябваше да 
има три секции, защото нямаше нужда 

от тези три секции. Но по закон трябва-
ше да ги имаме. Ако ме помолят наесен 
за президентските избори да имаме три 
секции

ще откажа 
да ги организирам

защото е абсолютно ненужно“, обясни 
той пред BG VOICE.

Според Петров най-добрият начин е 
сформиране на една секция със 7-член-
на комисия и четири машини за гласува-
не.

В Дес Плейнс бяха отворени общо 4 
секции, в които гласуваха общо око-
ло 1000 български избиратели. В една 
от секциите са подадени едва 19 гласа. 
Като цяло най-голяма подкрепа получа-
ва партия „Има такъв народ“ на Слави 
Трифонов, а зад нея се нареждат „Демо-
кратична България“ и ГЕРБ.

„Понеже имаше много хора в Бълга-

рия, аз очаквах да гласуват около 200 
души, а те дойдоха да гласуват около 
400. Броят надмина моите лични очак-
вания. Но за тези 400 души бе нужна по-
ловин, а не три секции. Толкова бързо и 
толкова лесно ставаше. Ако имах власт, 
бих направил една 7-членна комисия с 
четири машини“, разясни Петров.

При следващи избори той е склонен 
да организира най-много две секции. 
„Машините остават в консулството, те 
ще бъдат използвани за бъдещи избори. 
Четирите машини, ако не могат да бъдат 
в една комисия, тогава бих се съгласил 
да бъдат в две секции с по две машини, 
но в никакъв случай не бих се съгласил 
на 3 секции, защото е абсолютно без-
смислено“, вярва той.

Петров е категоричен, че никога не 
трябва да се правят избори през лято-
то. Той изрази мнение, че това е някакъв 
политически ход.

Като друг проблем Петров посочи 
липсата на обратна връзка с българско-
то правителство. Той намекна за необ-
ходимостта от откриване на МИР - Чуж-
бина, което на практика все още не е 
прието от Народното събрание.

„Ако съм на мястото на българския за-
конодател, ще сформирам група, която 
ще отговаря само за чужбина, тъй като 
имат друг тип организация, имат съвсем 
различни неща. Има някакво счупване в 
тази организация.

В ЦИК да има 
едно отделно звено

от 10-15 души, което да се занимава 
само със секциите в чужбина. Много ме 
боли, че няма обратна връзка“, предло-
жи той.

Председателят на Борда на директо-
рите на „Малко българско училище“ съ-
общи, че през следващите седмици за-

Българите в САЩ искат 
нови изборни промени
XСред доброволците, организирали вота в Щатите, има ентусиазъм, но и недоволство

ЦВЕТЕЛИН ПЕНЕВ

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


28 юли - 3 август 2021 г. 11

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

едно с други организатори на секции 
ще потърсят по официален път генерал-
ния консул в Чикаго Светослав Станков, 
за да може да придвижи нагоре техните 
предложения.

Петров иначе сподели като цяло, че 
гласуването е преминало невероятно 
успешно, всички са много доволни и 
консулството е създало много добри ус-
ловия. 

Анна Тодорова, организатор на сек-
ция за първи път в Нашвил, Тенеси, 
също изрази задоволство от организа-
цията на изборите, която е преминала 
плавно.

„50 души гласуваха тук, като над 20 
бяха новодобавени в списъка. Аз смя-
там, че това бе добра избирателна ак-
тивност, като се има предвид, че много 
хора са в България по това време на го-
дината или не бяха готови с документи. 
Ако продължим да организираме избо-
ри в Нашвил, надяваме се тя да се по-
виши“, разказа Тодорова и добави, че 
са поддържали много добра комуника-
ция с консула, а също така са били под-
помогнати и от представител на Минис-
терство на външните работи.

Протоколът от вота в Нашвил показва, 
че „Демократична България“ е получила 
с 1 глас (общо 17 гласа) повече от парти-
ята на Слави, а на трета позиция са ГЕРБ.

Като единствен проблем Тодорова по-
сочи бавните действия на ЦИК и това, че 
е трябвало да чакат с часове, за да по-
лучат потвърждение за протоколите. От 
думите й стана ясно, че това забавяне се 
е случило и в други комисии.

„Нямаше смисъл просто да чакаме. 
Това бе единственото неудобство, ние 
си го решихме на местно ниво. Но надя-
вам се това

да го приемат като правило
Да не е необходимо секционните изби-
рателни комисии да седят и да чакат по 
цяла нощ, тъй като в комисиите участват 
доброволци, които са на работа в поне-
делник“, обясни Анна Тодорова.

Тя каза още, че не са очаквали да съ-
берат 100 гласа за автоматично отваря-
не на секция на следващи избори, но се 
надяват лесно да постигнат 40 регистра-
ции за следващия вот.

Според нея ще е безсмислено органи-
зирането на трети тур, ако партиите не 
успеят да съставят коалиция.

„Аз, като говоря за следващия път, 
силно се надявам за президентски избо-
ри, а не за трети тур - парламентарни из-
бори. Ако се стигне до трети тур, не знам 
какво ще е желанието на хората да гла-
суват, защото малко безсмислено става. 
Нещо сериозно трябва да се промени“, 

заключи тя.
Умора от гласуването се усеща и в Бъ-

фало, макар че българите там ентусиа-
зирано организираха първата секция. 
Йордан Димов смята, че като цяло има 
отлив и българите в САЩ не проявяват 
особен интерес към политиката в Бълга-
рия и бюрократщината.

„Много хора са с изтекли документи, 
други българи са отчаяни от българска-
та политика и българските политици. 
Хората са отчаяни и не искат да гласу-
ват“, подчерта той.

Въпреки това Димов изтъкна, че са 
много ентусиазирани и планират да ор-
ганизират секция и за следващи избори, 
като целта е да достигнат 100 заявления 
за автоматично отваряне на секция, кое-
то обаче може да се окаже трудна зада-
ча, тъй като българската общност е от 
около 300-350 души.

„66 души гласуваха на предсрочните 
парламентарни избори.

Организацията 
бе перфектна

За първи път откриваме секция. Кон-
сулският отдел в Ню Йорк ни помогна. 
Много сме им благодарни, много ни по-
могнаха. Много от регистриралите се за 
изборите не успяха да гласуват, защото 
отидоха на почивка. Но в същото време 
пристигащи от България като баби и дя-
довци получиха възможност да гласу-
ват. 7-8 българи на възраст над 70 г. гла-
суваха с децата си в секцията в Бъфало. 
От 54 регистрирани, 15 заминаха за Бъл-
гария, но набрахме 66 гласоподаватели“, 

разказа той.
В Бъфало най-много гласове получи 

„Има такъв народ“, която е следвана от 
„Демократична България“ и ГЕРБ.

Друг проблем пред организаторите 
на секции бе липсата на възможности 
за осведомяване на българи, които не 
знаят, че близо до тях има възможност 
да упражнят правото си на глас. Такъв бе 
казусът в Милуоки, където за първи път 
организираха секция.

„Как да промотираме секцията беше 
голям проблем. Много българи, кои-
то не им се пътува до Чикаго, вероятно 
не са знаели, че се отваря нова секция. 
В Чикаго е по-лесно, защото има цели 
български общности. Ако сложиш една 

табелка в „Малинчо“, много хора ще я 
видят. Докато тук хората са много раз-
пръснати. Нямаме българска диаспора 
на едно място, няма български културен 
център и български магазин. Промоти-
рането беше проблем до известна сте-
пен“, сподели Георги Райков, организа-
тор на секцията в Милоуки.

Въпреки че в последния момент са за-
почнали процеса по организиране на 
секцията, Райков го определи като успе-
шен, тъй като са имали 48-49 заявления, 
а близо 60 души са гласували.

„При нови избори възнамеряваме да 
се опитаме отново да отворим секция. 
Имаше голям интерес, но много хора 
бяха ваканция. Мисля, че не е реалис-
тично да се стремим да постигнем 100 
гласа, тогава секцията се отваря автома-
тично. По принцип активността бе ниска 
за цялата страна, така че имаме потен-
циал освен тези близо 60 гласа“, разка-
за той.

Райков сподели още, че е имало бъл-
гари, които са гласували за първи път от 
10-20 г.

„Много добри отзиви, просто хората 
идваха и ни благодаряха. Повече бълга-
ри ни знаят, дойдоха българи да гласу-
ват, които с години не бяха гласували. 
Гласуваха за първи път от 10-20 г.“, каза 
още той.

„Демократична България“ е първа 
сила в Милуоки, следвана от ГЕРБ и „Има 
такъв народ“.

Георги Райков предложи българите в 
чужбина да получат възможност да гла-
суват по пощата.

„Много повече българи ще могат да 
гласуват и ще се спестят пари за тези 
секции. Ако законът не позволява гласу-
ване по пощата, смятаме отново да отво-
рим секция“, заяви той.

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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Т
ежко престъпление бе извър-
шено миналата седмица във 
Флорида. Жена бе открита 
мъртва в къща със 109 пробож-
дания по тялото. Бруталното 

убийство е станало в Мирамар Бийч.
Заподозрян за него е 24-годишният 

Сторм Тайър, който също е живял в къ-
щата. Той е задържан и е обвинен в убий-
ство втора степен.

Сигналът за престъплението е полу-
чен на телефон 911 миналия вторник 
около 7 часа сутринта. В него се съобща-
вало за тежко ранена жена. Разследва-
щите пристигнали на мястото и открили 
жертвата, по чието тяло по-късно пре-
броили 109 рани. Един от криминалисти-
те, който първи е бил на сцената на прес-
тъплението, съобщи, че е в гараж е била 
намерена бяла жена с множество рани 
по врата и гърба. Тя е била с лице към зе-
мята, с вдигната риза и без бельо.

Засега семейството на жертвата не 
е открито, за да му бъде съобщено за 
смъртта й, и тя все още не е идентифи-
цирана.

Бащата на Тайър е потвърдил много-
кратно пред разследващите, че е спал 
по време на инцидента. Освен това им е 
предоставил и достъп до видеосистема-

та на дома.
На видеото

се чуват писъци 
след 23 часа

а камерата е изключена скоро след това. 
Никой не е забелязан да влиза или да из-
лиза от къщата преди инцидента.

Шерифският офис на окръг Уолтън е 
извършил обиск в къщата. Разследващи-
те са открили тениска и панталони на Та-
йър, върху които е имало множество мал-
ки капчици кръв.

Голямо количество кръв е било открито 
в хола и на мястото, на което жертвата е 
била намерена.

Бащата на Тайър е казал на разследва-
щите, че синът му си е сменил тениската 
преди пристигането им, а самият Тайър 
признал, че е сложил панталоните си в пе-
ралнята. Кръв е била открита и под най-
малко един нокът на Тайър.

Той е бил задържан веднага след прис-
тигането на полицаите и е бил откаран в 
затвора на окръг Уолтън с обвинение в 
домашно убийство.

Говорителката на Шерифския офис 

Кори Добридния съобщи, че Тайър има 
криминално минало, което става все по-
жестоко.

„Това е продължението на дълъг списък 
от престъпления, които той е извършил в 
миналото си“, каза Добридния, която оп-

редели сегашния инцидент като трагичен.
Тайър е бил освободен от затвора през 

март, където е излежал присъда за мал-
третиране на деца. Той има обвинения и 
за кражба с взлом, за обири и за нанасяне 
на тежък побой.

Мъртва със 109 рани:  
Брутално убийство във Флорида

XЖената е открита в гараж в Мирамар Бийч, има задържан

Сн.: Northwest Florida Daily News

http://imgtrucking.com
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Доверено лице на боса на ВИС-
2 Мето Илиенски, който изчез-
на през 2003 година, изскочи 
от схемите на криптокралица-
та Ружа Игнатова. Това става 

ясно от едно от делата, които се водят за 
грандиозната финансова афера, в чиято 
основа е българката и в която потъват 
над 4,5 млрд. долара.

Присъствието на авера на Мето Или-
енски с прякор Лисицата е засечено при 
проверки на банкови сметки. Става дума 
за парични постъпления, които са пре-
веждани в трезорите, а 

след това са прехвърляни 
в офшорни зони

Според данните наскоро една от смет-
ките е използвана за събиране на такси 
от клиенти на създадената от Ружа фи-
нансова пирамида. Въпреки че обяве-
ната за измамничка от световно ниво се 
издирва от Интерпол от края на 2017 г., 
промотирането на нейната куха крипто-
валута

OneCoin продължава да се предлага 
на клиенти в много страни, включително 

и в България. За последното събитие в 
луксозен хотел в Пловдив са предлагани 
билети на цени от от 150 до 1750 евро.

По време на едно от делата за крипто-
измамата, което се води в Германия сре-
щу адвокат и още двама души, изскача и 
името на сочения за доверен човек на 
висаджийския бос Мето Илиенски, съ-
общава онлайн медията Crypto Xpose, 
цитирана от „България днес“. Изданието 

публикува и документи по случая. 

Локализирана е и фирмата 
на Лисицата

през чиято сметка са минавали парите, 
след което са трансферирани в офшор-
ни компании.

За човека с този прякор се знае, че е 
започнал кариерата си в ъндърграун-
да като дребен крадец в началото на де-

мократичните промени в страната след 
1989 г. Израснал бързо в йерархията на 
престъпния свят благодарение на под-
ходящи качества, които притежавал за 
бизнес извън закона. В началото на прес-
тъпната си кариера бил момче за всич-
ко в борческите среди. По-късно се из-
дигнал до бос на силова бригада, която 
контролирала дребни крадци в София. 
С течение на времето минал под крило-
то на Мето Илиенски и успял да спечели 
доверието на боса. През тези измина-
ли около две десетилетия е задържан и 
разследван. Въпреки това продължавал 
да израства и да печели влияние в ън-
дърграунда, за да стане бос на обирджи-
ите. С името му се свързват магистрални 
грабежи, обири на домовете на заможни 
българи, на банка в София. Според за-
познати през последните няколко годи-
ни претърпял пълна метаморфоза, като 
се превърнал в легален бизнесмен. На 
този етап няма публични данни този чо-
век да е разследван в чужбина покрай 
постъпленията в неговите банкови смет-
ки на финансови потоци от пирамидата 
на Ружа.

И човек на боса на ВИС-2 
в схемите на Ружа Игнатова
XДовереното лице на Мето Илиенски изскочи от едно от делата по криптоаферата

http://imgtrucking.com
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Н
еобичайни горещини са об-
хванали България през по-
следната седмица на юли. 
Очакваните температури са 
между 35 и 44 градуса. Пър-

вите дни на август също ще бъдат беля-
зани от опасни горещини, като тогава се 
очаква на повече места живакът да над-
хвърли 40 градуса.

Но тези температури са почти ниски 
на фона на почти 50-градусовата жега, 
която измъчи миналата седмица Източ-
на Турция. Най-горещо там беше в Джиз-
ре, окръг Шърнак, където термометрите 
показаха 49,1 градуса, най-високата тем-
пература, измервана някога в страната.

Десетки загубиха живота си и от дру-
гата страна на океана в гореща вълна, 
обхванала източната част на САЩ и Ка-
нада преди месец. Жертвите само в Ка-
нада се оказаха над 200. Горещата вълна 
по Тихоокеанското крайбрежие е исто-
рическа. В продължение на няколко дни 
абсолютният температурен рекорд в Ка-
нада беше подобрен три пъти. Послед-
ните стойности са

наистина невероятни - 
49,5 градуса

До миналата седмица в Канада никога 
не бяха отчитани повече от 45.

Всъщност горещините през лятото не 
са нещо необичайно за Северното полу-
кълбо. Понятието „гореща вълна“ е въ-
ведено още през 1900 г. в САЩ. Прието 
е, че такава е налице, когато има три по-
следователни дни с горещо време над 32 
градуса. Този долен праг обаче е разли-
чен за различните географски региони 
и техния климат. В България за „гореща 

вълна“ се говори, когато температурите 
в три последователни дни са над 30 гра-
дуса.

Горещините са нормални, но клима-
тичните промени правят екстремните 
явления много по-чести, обясняват уче-
ните. В някои региони пороите и навод-
ненията зачестяват, докато в други се на-
блюдават по-екстремни горещи вълни и 
суши. Очаква се тези последици да се за-
силят през идните десетилетия.

През последните седмици Европа ста-
на свидетел на подобни необичайни яв-
ления. На 25 юни опустошително тор-
надо премина с около 300 км/ч през 
Югоизточна Чехия, взе жертви и нанесе 
значителни щети. По-малко от месец по-
късно части от Белгия и Германия бяха 
потопени от невиждани наводнения. 
Близо 200 са жертвите, а над 1000 души 
се водят за изчезнали.

Дори учени, които в миналото се ко-
лебаеха да обвържат изрично някое екс-

тремно метеорологично събитие с изме-
нението на климата, сега ясно заявяват, 
че именно то вероятно е изиграло роля 
в тези събития.

Изследователите изчисляват, че до 
2100 г. събитията с екстремен потенциал 
за дъжд вероятно ще бъдат седем пъти 
по-чести.

В изследване, публикувано в списание 
Geophysical Research Letters, са разрабо-
тени компютърни модели и симулации, 
показващи, че бурите, произвеждащи 
интензивен дъжд в цяла Европа, може 
да се движат по-бавно с изменението на 
климата, увеличавайки продължител-
ността на локалното излагане на тези 
екстремни събития. Въпреки прогнози-
те обаче неотдавнашните наводнения в 
някои части на Европа объркаха учените 
в областта на климата, които не очакваха 
те да бъдат толкова опустошителни.

Климатолозите от десетилетия преду-
преждават, че климатичната криза ще 

предизвика по-екстремни климатични 
процеси.

Те ще бъдат смъртоносни
и ще се случват често. Повечето от уче-
ните обаче са силно изненадани от тем-
повете на промените.

Според Майкъл Ман, директор на Цен-
търа за наука за земната система в дър-
жавния университет в Пен, последните 
няколко седмици показват ограничени-
ята на компютърните модели по отноше-
ние на климатичните промени.

„При много от тези събития, включи-
телно горещата вълна в западната част 
на САЩ, има един важен фактор, който 
климатичните модели не вземат пред-
вид. Моделите подценяват степента на 
въздействие на климатичните промени 
върху екстремните метеорологични яв-
ления“, обяснява той.

Това означава, че исторически съби-
тия като наводненията в Германия или 

Адски жеги в САЩ и Канада,  
над 40°C в България. Какво се случва?

XВ ход ли са последствията от климатичните промени?

Екстремни горещини и горски пожари ще стават все по-чести явления. 

Сн.: АП/БТА

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com
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горските пожари в Канада не са били 
предвидени от моделите. За да се случи 
това, според учените, са нужни още по-
мощни климатични модели.

Тим Палмър, професор по физика на 
климата в Оксфордския университет, е 
един от няколкото учени, които призо-
вават за създаването на глобален цен-
тър за моделиране, който да разполага 
със суперкомпютър „exascale“ – машина, 
която може да обработва умопомрачи-
телно количество данни.

Учените използват компютърни симу-
лации на метеорологични събития, за 
да прогнозират как могат да се проме-
нят те в бъдещето. Но тези симулации не 
са достатъчно подробни – дори до ниво 
град – за да предвидят най-екстремните 
събития. Въпреки напредъка на техно-
логиите, компютрите все още не са дос-
татъчно сложни, за да работят с такава 
висока разделителна способност.

Тим Палмър е категоричен, че клима-
тичните модели трябва да постигнат точ-
но това. „Ако в световен мащаб харчим 
трилиони долари за адаптиране към из-
менението на климата, трябва да знаем 
точно към какво се адаптираме – незави-
симо дали става въпрос за наводнения, 
суши, бури или повишаване на морско-
то равнище“.

На политическо равнище, борбата с 
климатичните промени започва с Па-
рижкото споразумение за климата, до-
говорено по време на срещата на ООН 
през 2015 година. То налага на подпи-
салите го 194 държави да предприемат 
мерки, които да ограничат повишава-
нето на средната глобална температура 
с до 2 градуса по Целзий над нивата от 
прединустриалната епоха. Препоръчи-
телно е повишението да не е с повече от 

1.5 градуса.
Светът вече е опасно близо до тази 

стойност, като през последните години 
средните глобални температури устой-
чиво се запазват с поне 1 градус над ни-
вата от края на 19-и век. През 2020 годи-
на те са били с 1.2 градуса по-високи от 
това равнище.

Световната метеорологична организа-
ция към ООН прогнозира, че шансът те 
да се повишат с над 1.5 градуса още през 
2024 година е около 20%.

По-голямата част от това затопляне 
се случва след 1975 година с темпове от 
около 0.15-0.20 градуса по Целзий за де-
сетилетие. Въпросът обаче е какво зна-
чение биха имали няколко десетки от 
градуса в дългосрочен план и как това се 
отразява на климата на планетата?

При повишение с 1.5 градуса по Цел-
зий над прединдустриалните нива 

светът ще става свидетел на все по-
екстремни метеорологични явления -

силни бури, 
резки промени

в количествата на валежите, водещи до 
наводнения на едни места и до засуша-
вания на други. Дори повишението да се 
стабилизира на това ниво, ефектите ще 
се усетят навсякъде, предупреждават 
климатолозите.

Вероятността от горещи вълни ще се 
увеличи от около 5% към момента до 
28%.

Нивото на океаните ще се вдигне с 
между 40 и 80 сантиметра заради топе-
нето на ледниците, разрушаването на 
арктическата ледена шапка и разширя-
ващия се обем на затоплящите се водни 
басейни.

Някои островни държави като Малди-
вите или държави, в които част от сушата 
е под морското равнище, например Ни-
дерландия, ще бъдат заплашени от ката-
строфални наводнения. Пожарите също 
ще станат по-чести явления.

Не навсякъде обаче последствията ще 
бъдат с еднаква сила. Температурите се 
повишават най-бързо около полюсите и 
на висока надморска височина. В тропи-
ците амплитудите ще бъдат по-малки, но 
пък там промените във влажността и ва-
лежите ще бъдат по-осезаеми. За много 
хора по света тези ефекти вече са реал-
ност. Една пета от населението на Земята 
живее в региони, където температурите 
в топлите сезони вече са се повишили с 
над 1.5 градуса. А една десета от плане-
тата вече регистрира ръст на температу-
рите спрямо прединдустриалната епоха 
с над 2%, включително Северния полюс, 
части от Близкия изток, Европа и Север-
на Азия.

Според изследванията на Междупра-
вителствения панел по климатичните 
промени IPCC разликата между пови-
шение на глобалните температури с 1.5 
градуса и с 2 градуса ще бъде значител-
на.

При подобен сценарий

нивото на световния океан
ще се вдигне с допълнителни 10 см до 
2100 г. За ниските части на сушата опас-
ността ще стане още по-голяма.

Периодите на екстремна жега ще ста-
нат още по-често явление, а градове 
като Карачи в Пакистан и Колката в Ин-
дия ще бъдат свидетели на убийствени 
горещи вълни като тези от 2015 година. 
Тогава те взеха хиляди жертви.

Евентуалното повишение на глобал-
ните температури с над 2 градуса спря-
мо прединдустриалните нива ще доведе 
до спад на световния брутен вътрешен 
продукт на глава от населението с 13% 
до 2100 г. според проучване на Окс-
фордския университет. При ръст с 1.5 
градуса спадът ще е с 8 на сто.

От затоплянето ще пострадат не само 
хората - 18% от насекомите ще загубят 
половината си естествени хабитати. Съ-
щото важи за 16% от растенията и 8% от 
гръбначните животни. Почти всички ко-
рали ще изчезнат.

Тези промени в биоразнообразието 
ще се отразят и на хората - насекомите 
са важни за опрашването на земедел-
ските култури, растенията преработват 
въглеродния диоксид в атмосферата, а 
кораловите рифове са важни за рибни-
те пасажи и поддържат риболовната ин-
дустрия.

Едно от най-мащабните сътресения 
ще бъде промяната на циркулация-
та на теченията в океаните, която по-
мага за дистрибуцията на топлината. 
Гълфстрийм например определя регио-
налния климат на много места по край-
брежието на Атлантическия океан.

Някои учени са песимисти и смятат, че 
вече е твърде късно за действия и целта 
няма как да бъде постигната. Други пък 
са на мнение, че опитите трябва да про-
дължат, защото всяка десета от градуса 
под или над това ниво е ключова за бъ-
дещето на планетата.

Едно обаче е сигурно - независимо 
дали човечеството успее или се прова-
ли в опитите си да противодейства на 
глобалното затопляне, дори и малки-
те разлики в средните температури ще 
имат изключително мащабни послед-
ствия. От тях ще зависи как ще изглеж-
да животът на Земята през следващите 
векове, а може би и хилядолетия, пише 
още The Economist.

Климатичните промени са причина за затоплянето на водите на реките и измирането на рибата. 

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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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
6 загинали във верижна катастрофа 
при пясъчна буря в Юта
Най-малко шестима души са заги-

нали при верижна катастрофа на 
20 автомобила по време на пя-

съчна буря в американския щат Юта. Ка-
тастрофата е станала в неделя следобед 
на междущатска автомагистрала, близо 
до град Канош. Според службата някол-
ко ранени са били откарани в болница в 
критично състояние. Пострадалите са били транспортирани с наземни и въздуш-
ни линейки. Причина за сблъсъка е била намалената видимост поради предизви-
каната от силни ветрове прашна и пясъчна буря.

Заради „Делта“ САЩ оставят 
границите си затворени

Границите на САЩ остават затворе-
ни за момента за международни 
пътници, независимо дали те са вак-

синирани или тествани за коронавиру-
са, обяви Белият дом. „На този етап за-
пазваме съществуващите рестрикции 
за пътуванията“, заяви говорителката на 
Белия дом Джен Саки. Тя аргументира 

това решение с бързото разпространение на варианта Делта в САЩ и по света. 
Преди седмица беше препоръчано американците да не пътуват до Обединеното 
кралство. Сега към списъка със забранените дестинации бяха добавени Порту-
галия и Испания.

Двама застреляни при улична 
престрелка в Калифорния
Двама души са загинали, а други 

четирима са ранени при стрел-
ба в град Сан Рафел, Калифорния. 

Това се казва в изявление, публикува-
но на уебсайта на местното полицей-
ско управление. Служителите на реда 
в събота вечерта са получили сигнал 
за престрелка в южната част на града. 
Предполага се, че са участвали хора, които са дошли в Сан Рафел за рап концерт. 
Един човек е загинал на място, вторият е починал в болницата. Някои от постра-
далите участници в престрелката се опитали да избягат от местопроизшествието 
с коли, но са били задържани.

Вашингтон отпуска $100 млн.  
за афганистанските бежанци

Джо Байдън увери в телефонен раз-
говор афганистанския си колега 
Ашраф Гани, че САЩ ще продъл-

жат да подпомагат страната му, вклю-
чително за развитие и хуманитарна 
помощ. Вашингтон обяви, че отпуска 
около $100 млн. за спешните нужди на 
афганистанските мигранти и бежанци, 

които биха искали да се възползват от създадената от САЩ специална визова 
програма. Байдън разреши за същата цел да се предоставят още $200 млн. под 
формата на услуги и продукти от запасите на американски правителствени служ-
би.

Безос предлага $2 млрд. на НАСА  
за мисия до Луната
Милиардерът Джеф Безос е предло-

жил да поеме разходи на НАСА в 
размер на $2 млрд., ако американ-

ското космическо управление възложи на 
неговата компания Блу ориджин договор 
за създаването на космически кораб, про-
ектиран да откара астронавти обратно на Луната. През април НАСА възложи на 
Спейс екс на Илон Мъск договор на стойност $2,9 млрд. за изграждането на кос-
мически кораб, който да върне астронавтите на Луната най-рано през 2024 г., като 
отхвърли тогава кандидатурите на Блу Ориджин и на подизпълнителя Дайнетикс.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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С
мъртоносният скандал с опи-
оидите в САЩ има ново раз-
витие. В тази драма става 
дума за обезболяващи, во-
дещи до зависимост, за при-

криване на тази опасност и за безскру-
пулен и агресивен маркетинг, довел до 
масово предписване на опасните ме-
дикаменти. Фармацевтичният концерн 
Johnson&Johnson и три големи фирми 
за търговия с медикаменти са готови да 
платят 26 милиарда долара, за да уредят 
продължаващите с години правни спо-
рове. Обвиненията към четирите кон-
церна са, че тяхната алчност за печалба 
е допринесла за масово разпространи-
лата се зависимост от медикаментите и 
за наркоепидемията в САЩ, отнела хи-
ляди човешки животи.

Половин милион жертви
Опиоидите са болкоуспокояващи ве-

щества, които се съдържат в предписа-
ни лекарства и в наркотици, продавани 
по улиците. В рамките на кризата с оп-
иоидите в САЩ между 1999-а и 2019 го-
дина са починали приблизително 500 

хиляди души - от свръхдози на отпуска-
ните с рецепта обезболяващи и от неза-
конни наркотици. Поради това са пода-
дени над 3300 жалби.

Вносителите им обвиняват 
Johnson&Johnson, че е надценил пре-
димствата на опиоидите и е омаловажил 
рисковете. Упреците към трите фирми 

за търговия с медикаменти McKesson, 
Cardinal Health и AmerisourceBergen са 
за занижен контрол, довел до масово 
разпространение на обезболяващите 
чрез нелегални канали. Четирите кон-
церна отричат свои пропуски.

„Множеството фирми, произвеждали 
опиоиди, разпространявани из цялата 
страна, са направили това, без да се за-
мислят за живота на хората или дори за 
националната криза, за която са допри-
несли“, каза Летиша Джеймс, главен про-
курор на щата Ню Йорк, представяйки 
постигнатото споразумение за обезще-
тения в размер на милиарди. Тя го опре-
дели като „историческо“.

Решението 
не е окончателно

Засега обаче става дума само за про-
ект, който трябва тепърва да бъде одо-
брен окончателно от много американ-
ски щати, градове и райони. Освен това 
парите, с които се предвижда да се фи-
нансират и помощни програми, ще бъ-
дат отпуснати в рамките на продължите-
лен период от време - 18 години.

$26 млрд. - цената на 
аферата с опиоидите в САЩ
XФармацевтични гиганти са готови да платят, за да спрат делата срещу тях

McKesson e една от обвинените фирми за разпространение на лекарства.

Сн.: БТА

https://www.desplaineseyecare.com
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Здравей, Ангел! Обръщам се към теб, 
защото в последните 18 години съм 
част от 401К план в моята работа и с 
течение на времето съм събрала сума, 
която не съм и предполагала, че мога да 
имам някога в този акаунт. Сега момен-
тът е такъв, че след 3 години ми пред-
стои пенсиониране, и се страхувам да 
не загубя парите, събирани толкова 
много години. Другото, което ме пла-
ши, е, че не знам кога и по колко ще по-
лучавам като доход от този акаунт, 
когато се пенсионирам. Би ли ми дал на-
сока в тази ситуация? Благодаря ти!

З
дравейте и благодаря за до-
верието и важната тема, която 
открехвате. Това е тема, вър-
ху която специализирам ди-
ректно, и е една от най-комен-

тираните теми в срещите ми с клиенти 
от всяка една възрастова група, защото 
използването на тези пари е това, което 
всички очакваме в определен момент. 
Как точно да структурираме очаквани-
ята си за това време, е важно не само от 
финансова, но и от емоционална гледна 
точка.

По принцип, аз разбирам притесне-
нията ви за евентуален спад на стой-
ността на вашия акаунт преди пенси-
ониране, но в следващите редове ще се 
постарая да ви дам малко повече ясно-
та, която да ви „ваксинира“ (както сега 
е модерно да се казва) от този страх и 
да видите нещата под малко по-разли-
чен ъгъл, който много от хората нямат 
като гледна точка, защото никой не им 
е говорил за техническата част на това 

как да използват парите си след пенси-
ониране.

Ето

цифрата, зад която 
се крие ключът

към това по-ясно осъзнаване: 5%!
Това е най-важната цифра, която тряб-

ва да запомните, когато става въпрос за 
парите, събрани във вашия 401К план, 
и по колко да взимате от тях след пен-
сиониране. Тези 5% са годишната сума 
от стойността на вашия акаунт, която 
бихте искали да взимате, но разбита на 
месечни вноски като надбавка към ва-
шата пенсия.

Нека ви дам пример.
Ако имате $100,000 във вашия 401К 

план, тези 5% представляват $5,000 го-
дишно, които вие ще използвате от този 
акаунт, но разбити на месечни приходи 

- това са $416, които се взимат като над-
бавка над вашата пенсия. По този на-
чин ние като инвеститори се стремим 
да използваме определена сума от на-
шите пенсионни пари, докато оставяме 
останалите да бъдат инвестирани и ди-
видентите от тях реинвестирани в нови 
акции или ценни книжа, които да осигу-
рят растеж на пенсията в годините на-
пред, за да сме в крак с инфлацията.

Тези 5% работят най-добре, когато

парите са правилно 
инвестирани

в различните отрасли на икономиката 
чрез фондове, акции или ценни книжа 
и това е много важна стъпка в изготвя-
нето на една такава стратегия, която за-
почва много преди деня на нашето пен-
сиониране и евентуално се променя 
през годините преди него, за да добие 

един завършен вид спрямо целите на 
всеки един от нас след пенсиониране.

Надявам се информацията, която ви 
представих днес, да ви бъде полезна и 
ако е така, моля, споделете я с хора, кои-
то мислите, че ще се възползват по най-
добрия начин от нея.

Това е от мен за днес. Ако имате въ-
проси или се интересувате от различ-
ните аспекти на финансовата част 
от живота, вие можете да си запа-
зите час за консултация на директ-
ния ми телефон - (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиен-
ти, с които съм работил по време на 
консултации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!

(Продължава в следващия брой)

Авторът e личен финансов консул-
тант и експерт в сферата на пен-
сионното осигуряване и инвестира-
нето, образувателните спестовни 
сметки за деца, застрахователни 
полици за живот, автомобили и до-
мове.

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ
Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com

Вашите 
пари

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

Как мога да използвам 
парите от моя 401К план
XВъпроси и отговори от изминалата седмица

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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(Продължение от миналия брой)

Денят, в който купуваме ново-
то си жилище, е един от най-
щастливите в живота ни, но 
той е съпроводен и с много 
притеснения и тревоги около 

процедурите, които трябва да се изпъл-
нят. За да ви спестим главоболията, в ня-
колко поредни броя публикуваме прак-
тични съвети за това какви документи 
ще са ви нужни и какво трябва да напра-
вите по време на огледа на жилището.

В последната част от поредицата ви 
представяме действията, които се очак-
ват от вас в дните преди сделката.

Две седмици преди 
големия ден

Изберете застрахователна компания и 
вземете решение за размера на покри-
тието за застрахователната полица на 
собственика на вашия дом. Вашият кре-
дитор ще изисква доказателство за за-
страховка.

Говорете с вашия кредитор, за да оп-
ределите как вървят нещата по вашия 
заем и дали има нужда от допълнителна 
информация от вас.

Поискайте промяна на адреса в по-
щенската служба на САЩ, за да бъде 
препратена пощата ви до новия ви ад-
рес. Можете лесно да промените адреса 
си онлайн. За обработката на промяната 
се изисква малка такса и ще ви трябват 
кредитна или дебитна карта и валиден 
имейл адрес. В някои щати тази услуга е 
дори безплатна.

Една седмица преди 
сделката

Прехвърлете всичките си домашни си 
услуги на новия си адрес. Свържете се 
с вашите доставчици на кабелни и ин-
тернет услуги и услугите за захранване, 
вода и боклук, ако е приложимо, за да 
прехвърлите или прекратите услугите.

Свържете се с кредитора си, за да по-
твърдите, че датата на приключване вър-
ви по график.

Поискайте сертифицираните сред-

ства, от които се нуждаете. Някои фондо-
ве, като акции или заеми за собствен ка-
питал, могат да отнемат до три дни, за да 
се изчистят.

Потвърдете чрез кредитора си, че са 
получили необходимите документи от 
застрахователния агент на собственика 
на дома ви.

Три дни преди затваряне
Уверете се, че всички ремонти, които 

сте изискали от продавача по време на 
проверката, са приключили. Добра идея 
е да се снабдите с документация, която 
доказва, че е извършен ремонт.

Кредиторът ви е длъжен да ви предос-
тави „Closing Disclosure“ формуляр с ва-
шите заключителни финансови изчисле-
ния, както и крайните условия на вашия 
заем, включително окончателните раз-
ходи три дни преди деня на сделката. Не 
забравяйте да го прегледате в детайли, 
за да се уверите, че е точно и че разбира-
те цифрите. Ако имате някакви въпроси, 
говорете с кредитора си.

Ден преди деня на сделката
Направете последен оглед на вашия 

дом, за да се убедите, че домът е в също-

то състояние, както когато е обявен за 
продажба.

Големият ден
Не забравяйте документа за самолич-

ност със снимка за всяко лице от ипо-
теката. Вземете вашите сертифицирани 
средства. Носете и допълнително необ-
ходима документация.

Процесът през очите 
на продавача

Веднага след приемане на договора 
за покупка продавачът трябва да работи 
с агента си, за да направи така, че да не 
саботира по един или друг начин проце-
са, а това включва да се извършат всички 
ремонти, предвидени в договора за по-
купка и съгласувани и одобрени предва-
рително от двете страни.

Трябва да предоставите ключове, ко-
дове и всичко останало, необходимо за 
достъп до дома ви по време на огледа и 
след деня на сделката.

Ще е нужно и да планирате премест-
ването си, както и изключване на всич-
ки домашни услуги като кабелни и ин-
тернет услуги и услугите за захранване, 
вода и боклук, и др.

Планирайте преместването на новоп-
ристигащата поща на новия си адрес.

Продавачът трябва да предостави 
всичката възможна информация за дома 
си на новия собственик (касови бележ-
ки, информация за гаранция, ръковод-
ства за домакински уреди, информация 
с контакт за поправки, ако е ползвал та-
кива, и да опише датите на услугите, кои-
то са правени някога).

В деня на сделката той трябва да се 
увери, че домът е чист и всички лични 
вещи са премахнати. Трябва да провери 
шкафовете, килерите и други кътчета за 
забравени предмети.

Накрая заключете къщата и предоста-
вете всички налични ключове на новия 
собственик.

В заключение
Разбираемо е, че в деня от придобива-

нето на дългоочаквания за вас дом може 
да бъде прекалено емоционален и на-
прегнат, но ние сме тук, за да сме сигур-
ни, че нашите клиенти са в добри ръце 
и че всичко върви възможно най-гладко.

„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 въоб-
ще с всичко свързано с пазара на недви-
жимите имоти, ще се радвам да ме по-
търсите, а за мен ще е удоволствие да 
мога да помогна. Моят директен 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.

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

XЕто няколко конкретни съвети, които ще ви помогнат да се спасите от тревоги

Сделката за новия ни дом:  
Какво ни чака в дните преди нея

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


28 юли - 3 август 2021 г.20

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


28 юли - 3 август 2021 г. 21

BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕИстория  
на емиграцията

Г
еорги Патов е член на църков-
ното настоятелство на храма 
„Св. Благовещение“ в град Стил-
тън, щата Пенсилвания, САЩ. 
Данни за това откриваме в из-

следването на българската емиграция 
в САЩ – „История на българската еми-
грация в Северна Америка. Том 1: По-
глед отвътре - 1860-1944 г.“ на д-р Иван 
Гаджев. Патов е и един от музикантите в 
един от първите, може би дори и първи-
ят български оркестър в САЩ, известен 
още от 1915 г. – „Bulgarian Balkan Band“, 
с капелмайстор маестро Стойо Крушкин 
от софийското село Бистрица.

Оказва се обаче, че Георги Патов ста-
ва неволен свидетел на едно брутално 
убийство в залата при църквата в Стил-
тън. Деянието е извършено през далеч-

ната 1948 г., на 4 април. Тогава е свикано 
събрание на църковното настоятелство, 
на което трябва да се обсъди въпросът 
с привикването на български свещеник 
в църквата. Православната македоно-
българска църква в Стилтън, Пенсилва-
ния, е обект на разкол в продължение 
на почти двадесет години. Двете групи 
враждуват помежду си и именно през 

април 1948 г. се събират, за да разгледат 
въпроса, свързан с идването на свеще-
ник от София. Чете се писмо от същия 
духовник. Именно тук Георги Патов, от 
страната на бъдещия

подсъдим за убийство
протестира за курса, който се след-
ва при представянето на писмото. На-
стъпва суматоха, в която Джордж /или 
Георги/ Миноф, на 51 г., застрелва в из-
блик на ярост Коче Ацеф на 24 г. и Бо-
рис Миоф на 32 г. Случаят е описан мно-
го подробно в решение на Върховния 
съд на щата Пенсилвания, издадено на 
14 ноември 1949 г.

Този тип взаимоотношения на рели-
гиозна основа не са били рядкост, а по-
някога разделението е било и на по-
литическа основа, особено във и след 
въпросната 1948 г., когато става предел-
но ясно, че комунизмът в България вече 
е незаобиколим фактор. Именно тога-
ва спира и издаването на емигрантския 
вестник „Народен глас“ в Гранит Сити, 
окръг Медисън, щата Илинойс. Издате-
лите са наясно, че вече няма как да во-
дят регламентирана борба с този тип 
политическа система, която не ползва 
конвенционални методи за спор, а се 
противопоставя тотално на всичко, кое-
то не подкрепя техните вярвания и раз-

бирания за живота, икономиката, поли-
тиката и целия обществен светоглед.

Няколко месеца по-късно, на 24 ав-
густ 1948 г., Патов омъжва дъщеря си 
Джоан, на 23 г., за Стив Майк – месар 
от Стилтън, който работел при Патов – 
впрочем също месар.

Интересна е и съпругата на Патов – 
Катерина (или Катарзина, което е име 
от полски произход), която се оказва ав-

стрийка по потекло и е носила фамилия-
та Манчах. Данните за това откриваме в 
сайта ancestry.com в раздела Pensilvania, 
Mariage.

Според данни от ancestry.co.uk става 
ясно, че Георги Патов умира през 1980 
г., а съпругата му Катерина умира през 
1965 г. Данните са от индекса за смърт-
ността в Dauphin, Pensilvania, USA, съ-
бирани в периода 1935-2014 г. Това по-
казва, че вероятно е роден около края 
на ХХ в. и макар и значително по-млад 
от капелмайстора Стойо Крушкин, той 
намира своето важно място в емигрант-
ския оркестър „Bulgarian Balkan Band“.

Тези податки и исторически фрагмен-
ти показват един епизод от бита и живо-
та на един обикновен българин, или ма-
кедоно-българин, както са се наричали 
те в онези години. Така са живели

нашите сънародници 
в САЩ

а и не само там – бурно и енергично във 
всички смисли на думата. Живели са ся-
каш на един дъх.

Дори тези убийства от невъздържа-
ност, които все пак са определени като 
предумишлени, тоест – от първа сте-
пен по наказателния Закон на щата Пен-
силвания от 24 юни 1939 г., показват, че 
общността ни в САЩ не е била еднород-
на. Успоредното пренасяне на общест-
вените нагласи от България в емигра-
цията ни са довели до същото действие 
при резултатите от обществените про-
цеси, макар и потопени в една чужда 
културно-политическа среда.

XИ още за престъпленията за вярата, или страстите български в Пенсилвания

Българите от 1948 г. в САЩ 
и едно двойно убийство

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

„Заради различия по доктриналното учение“
В официален документ от съда в Пен-

силвания от 1949 г. се съобщава също, 
че убийствата в град Стилтън са пре-
дизвикани от „лошото чувство между 
двете групи, заради различия по док-
триналното учение“, където очевидно 
става дума за различия в разбирането 

за някои основни правила в правосла-
вието.

Именно поради тази причина църк-
вата в Стилтън е била без свещеник от 
1944 г. и е била обслужвана от пътуващ 
свещеник, при това от време на време.

Едва в края на 1947 г. „македоно-бъл-

гарите“ от Стилтън, Пенсилвания, сти-
гат до общото мнение, че въпреки раз-
ногласията си, те трябва да се обединят 
пред необходимостта от придобиване-
то на свещеник на пълно работно вре-
ме, тоест – църквата да работи, както се 
полага – постоянно.

Георги Патов - член на църковното настоятелство 
на храма „Св. Благовещение“ в град Стилтън, щата 
Пенсилвания, САЩ

Храм „Св. Благовещение“ в град Стилтън, щата 
Пенсилвания, САЩ

Емигрантският оркестър „Bulgarian Balkan Band“

Снимки: Фотоархив на автора
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Коктейли „Молотов“ по 
кубинското посолство в Париж

Посолството на Куба в Париж е било 
атакувано с коктейли „Молотов“, съ-
общи посланикът на страната във 

френската столица Нападението е станало 
около полунощ. По посолството са били 
хвърлени три коктейла „Молотов". Два са 
ударили сградата и са подпалили пожар. 
Кубински дипломати са потушили пламъ-
ците, а на мястото са дошли френски полицаи и пожарникари. По-рано този ме-
сец хиляди кубинци протестираха в родината си за свобода и против потисни-
чеството и недостига на продукти.

57 мигранти се удавиха край 
либийските брегове

Най-малко 57 мигранти, които пъту-
вали към Европа, са загинали край 
бреговете на Либия, след като лод-

ката им се преобърнала в района на град 
Хомс. По свидетелства на оцелели, които 
били върнати на брега от рибари и от бре-
говата охрана, сред удавилите се има поне 
20 жени, както и 2 деца. Либия, където по-
литическата обстановка остава нестабил-

на, е основен транзитен пункт за бежанци от Африка, които искат да стигнат до 
Европа. През 2020 г. край либийските брегове са били спасени 11 891 нелегални 
мигранти, а повече от 300 са загинали.

Испания в пламъци,  
стотици са евакуирани
Прoдължaвa рaбoтaтa пo гaceнeтo нa 

някoлкo пoжaрa в Кaтaлуния, избух-
нaли в cъбoтa. Изгoрeли ca някoлкo 

хиляди хeктaри гoрa, зeмeдeлcкa зeмя и зa-
щитeни тeритoрии. Oт дoмoвeтe cи прeвaн-
тивнo ca изceлeни cтoтици хoрa. Вce oщe нe 
e oвлaдян пoжaрът, кoйтo в cъбoтa зaпoч-
нa в прoвинция Тaрaгoнa, изгoри нaд 1400 
хeктaрa и принуди cтoтици хoрa дa ce изceлят oт фeрмитe и ceлищaтa пo пътя му. 
Акo нe бъдe пoтушeн, мoжe дa зaceгнe пeримeтър oт 5000 хeктaрa. Cитуaциятa ce 
уcлoжнявa oт южния вятър, кoитo духa втoри дeн и рaзпaлвa плaмъцитe.

Блокираха сайта на Алексей 
Навални в Русия

Руският медиен регулатор Роском-
надзор блокира достъпа до уебсай-
та на затворения руски опозицио-

нен лидер Алексей Навални, където бяха 
публикувани всички негови разследва-
ния за корупция във висшите сфери на 
властта, съобщиха от неговия екип. Спо-
ред тях руският регулатор е забранил 

navalny.com., защото уебсайтът „съдържаше информация, чието разпростране-
ние е забранено в Русия“. Според решение на прокуратурата 49 интернет порта-
ла бяха блокирани едновременно поради връзката им с Навални.

Интерпол задържа 300 души  
за трафик на хора
Интерпол задържа при операция сре-

щу трафика на хора около 300 души 
в 22 престъпни групи по целия свят, 

съобщиха от организацията.  Служители 
на реда от 47 държави са участвали в опе-
рация „Либертера". Те са извършили око-
ло 500 000 проверки на горещи точки като 
летища, посочени чрез проведени раз-
следвания. Властите са спасили около 430 
жертви на трафик на хора и идентифицирали 4000 незаконни мигранти от 74 раз-
лични страни. Много от тях се нуждаят от медицинска, психологическа и жилищ-
на помощ и са били поети от съответните служби.

https://www.krilchev.com/
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С
ветът е олимпиада! Това е ре-
френът, който не спира да се 
повтаря почти до омръзване 
при всяко откриване на Олим-
пийските игри. И сега трябва-

ше да е така, но тази година олимпиадата 
е засенчена от пандемията от коронави-
рус и светът е по-скоро ковидиада. XXXII 
летни игри в Токио бяха открити в петък 
при засилени мерки за сигурност, с ми-
нимум зрители и под звуците на протести 
срещу провеждането им заради заразата. 
В столицата на Токио е в сила извънред-
но положение и няма никаква гаранция, 
че Игрите, които и без това започнаха с 
година закъснение, ще завършат според 
първоначалния график.

„Не можем да знаем какво ще стане с 
броя на положителните тестове, така че 
ще продължим да наблюдаваме ситуаци-
ята. Ще продължим и да водим дискусии 
с всички засегнати, като целта е да реа-
гираме на момента, в който има някаква 
промяна.

Отмяна е възможна 
по всяко време

заяви преди дни председателят на оргко-
митета на Токио 2020 Тоширо Муто.

Тъжната истина е, че вместо страните 
участнички да броят медалите и пости-

женията на своите спортисти, те са при-
нудени да броят положителните проби 
за COVID-19 на своите състезатели, кои-
то ще попречат на тях и техните контак-
ти въобще да се включат в олимпиадата, 
пише в. „Сега“.

Самите спортисти са подложени на из-
ключителен тормоз в олимпийското село 
и извън него, като спазват всевъзможни 
най-строги мерки, за да може въобще да 

го напуснат и да стигнат до стадионите и 
залите. Съоръженията пък ще пустеят, за-
щото домакините взеха безпрецедентно-
то решение олимпиадата да се проведе 
при закрити врата.

Разбира се, не всичко е в черни кра-
ски. Съществуват и безрезервни опти-
мисти, че игрите в Токио ще послужат 
като пример за нео-
бятните възможнос-
ти на човешката воля 
и за силата на спорта 
да вдъхновява, обеди-
нява и лекува. Такъв е 
шефът на Световната 
здравна организация 
Тедрос Гебрейесус.

„ О л и м п и й с к и т е 
игри имат силата да 
обединят целия свят, 
да вдъхновят и да по-
кажат, че всичко е въз-
можно. Лъчите надеж-
да от тази земя може 
да огреят за едни по-
здрави, по-сигурни и по-честни времена 
по света. Искрената ми надежда е, че иг-
рите в Токио ще успеят“, заяви етиопецът.

Има обаче и такива, които се вслушаха 
в уплашения глас на жителите на Япония, 
голяма част от които открито и некол-
кократно обявиха, че не искат игрите да 
се провеждат, защото се страхуват, че те 
само ще влошат без друго тежката здрав-
на ситуация в страната. Един от главните 
спонсори на МОК - японският автомоби-

лен гигант „Тойота“, обяви, че

няма да излъчва реклами
свързани с Токио 2020, именно заради 
тревогата в обществото.

Пред в. „Йомиури Шимбун“ изп. дирек-
тор на компанията Акио Тойода пък зая-
ви, че няма да присъства на церемонията 
по откриването. В отговор от оргкомите-
та коментираха само, че всеки спонсор 
е в правото си да прилага корпоративна 
политика по свое усмотрение.

„Нашите партньори със сигурност са 
изпитвали затруднения, за да успеят да 
ни подкрепят в организацията на олим-
пийските игри - заяви говорителят Маса 
Такая. - Тази година беше много интензив-
на и ни изправи пред много предизвика-
телна ситуация, но все пак нашите спон-
сори бяха винаги отзивчиви. Разбира се, 
има смесени чувства в обществото по от-
ношение на игрите. Всяка компания тряб-
ва сама да вземе решение как ще отправя 
своите послания към аудиторията.“

А посланието, което МОК отправи към 
света в навечерието на игрите, демон-
стрира липса на ясна перспектива как-
во ще се случи, ако олимпийското село в 
крайна сметка се превърне в огнище на 

зараза с олимпийски размери.
„Спортистите имат същия интерес като 

хората в Япония: безопасността - заяви 
президентът Томас Бах. - По тази причи-
на те приеха и дори приветстваха строги-
те предпазни мерки, които правят олим-
пийските игри в Токио най-безопасното 
спортно събитие не само в Япония, но и 
в целия свят.“

Статистиката още преди началото на 
игрите обаче говори друго.

XНаравно с медалите, тази година отборите броят и положителните си проби

Светът е... ковидиада!

Временното класиране  
по медали*

ДЪРЖАВА ЗЛАТО СРЕБРО БРОНЗ ОБЩО

 1. Китай 6 5 7 18

 2. САЩ 7 3 4 14

 3. Япония 8 2 3 13

 4. Русия 4 5 3 12

 5. Италия 1 4 4 9

 6. Великобритания 3 3 1 7

 7. Южна Корея 3 0 4 7

 8. Австралия 2 1 3 6

 9. Франция 1 2 2 5

10. Канада 1 2 1 4

38. България 0 1 0 1

* Класирането е към 26 юли

Сн.: БТА

Сн.: БТА

https://www.msbinsuranceagency.com/
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А
нтоанета Костадинова доне-
се първия медал на България 
от олимпийските игри в Токио 
2020. 35-годишната състеза-
телка по стрелба от Търгови-

ще стана олимпийска вицешампионка в 
дисциплината 10 м въздушен пистолет.

Българката, по-популярна с моминска-
та си фамилия Бонева, преодоля квали-
фикациите с шести резултат. Във финала 
Антоанета водеше до последния изстрел, 
но беше изпреварена от представителка-
та на Руския олимпийски комитет Витали-
на Бацарашкина.

„Благодаря на всички, които са заме-
сени в процеса, довел до медала. Благо-
даря на човека, който е до мен. Този ме-
дал е само за него - за треньора ми - каза 
развълнуваната Тони пред БНТ, посвеща-
вайки отличието на наставника си Хрис-
то Маринов. - В момента не оценявам, че 
съм загубила златото, а се радвам на сре-
брото“.

За Антоанета Костадинова това е пър-
ви медал в третото й участие на олимпий-
ски игри.

Другата българска представителка в 

дисциплината - Мария Гроздева, не успя 
да се класира за финала. 49-годишната 
двукратна олимпийска шампионка (2000, 
2004) зае 43-то място в крайното класи-
ране, а след надпреварата обяви офици-

ално, че игрите в Токио ще са последното 
състезание в славната й кариера. И Ан-
тоанета, и Мария ще участват в Токио и в 
дисциплината 25 м малокалибрен писто-
лет на 29 и 30 юли.

Маргарет 
МакНийл със 
злато за Канада 
в плуванетоСАЩ дебютираха с антирекорд

Американските спортисти не успяха 
да спечелят нито един медал в първия 
ден на Игрите в Токио, което се случва 
за първи път след Игрите в Мюнхен през 

1972 година.
В първия ден отборът на САЩ имаше 

състезатели в едва пет вида спорт, но 
нито един от тях не достигна до битката 

за отличията.
Дори баскетбол-

ният национален 
отбор на САЩ до-
пусна първа загу-
ба на олимпийски 
игри от 17 годи-
ни. В откриващия 
си мач от група А в 
Токио 2020 шампи-
оните от послед-
ните три турни-
ра на най-големия 
спортен форум от-
стъпиха пред със-
тава на Франция 
със 76:83.

Американците не бяха губили в бас-
кетболен мач на олимпиада от 1/2-фи-
налите на игрите в Атина 2004, когато 
воденият от Лари Браун състав беше по-
беден от Аржентина с 89:81. След това в 
Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио де Жа-
нейро 2016 „дрийм тимът“ неизменно 
стигаше до златните медали само с по-
беди.

В неделя плувецът Чейс Калис донесе 
първо злато за САЩ на тези Игри. 27-го-
дишният състезател стана олимпийски 
шампион на 400 метра съчетано с време 
4:09,41 минути. Калис взе сребро на пре-
дишната олимпиада в Рио, но в Токио 
успя да се качи на най-високото стъпа-
ло на почетната стълбичка и да завою-
ва първо олимпийско злато в кариерата 
си. Втори остана неговият сънародник 
Джей Литерленд с 4:10,28, а трети е ав-
стралиецът Брендън Смит с 4:10,38.

Сн.: Twitter

Антоанета Костадинова – 
BG медалистът №1 в Токио

Канадката Маргарет МакНийл на-
прави невероятни втори 50 метра и 
заслужи златния медал в плуването 
на 100 метра бътерфлай при жените. 
21-годишната МакНийл спечели зла-
тото с време от 55.59 секунди. Мак-
Нийл бе едва седма на първите 50 ме-
тра, но направи отлично обръщане и 
успя да навакса шест места във вто-
рата половина, донасяйки на Канада 
първа олимпийска титла в тази дис-
циплина. Само 0.14 секунди раздели-
ха първата и четвъртата в Токио.

Сребърният медал остана за китай-
ката Чжан Юйфей с време от 55.64 се-
кунди, а бронзът стана притежание на 
австралийката Емма МакКиън с 55.72 
секунди.

Шведката Сара Шострьом, която 
спечели златния медал в Рио де Жа-
нейро преди 5 години, завърши се-
дма на 1:32 минути от МакНийл.

Сн.: БТА

Сн.: БТА



28 юли - 3 август 2021 г.26

https://lionbg.net/


28 юли - 3 август 2021 г. 27

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

Б
ългарският музикант Иво 
Димчев влезе в едно от най-
популярните списания в САЩ 
и в света, The New Yorker, и 
вече няколко дни е водеща 

тема в сайта на изданието. Портретът 
на екстравагантния българин е написан 
от друг наш сънародник - Димитър Ке-
наров. Той е журналист, известен с пуб-
ликациите си в сериозни американски 
издания като списанията Esquire, The 
Nation, Foreign Policy, Boston Review, The 
International Herald Tribune. В България 
Кенаров е популярен и с поезията си, а 
от почти година и като една от жертви-
те на полицейско насилие при антипра-
вителствените протести миналото лято.

„Написах портрет на моя любим бъл-
гарски музикант/съвременен артист, 
изключителния Иво Димчев за The New 
Yorker. Рядко съм се забавлявал толкова 
много, работейки върху текст. Красиви-
те снимки са на талантливата Михаела 
Аройо“, съобщи Димитър в профила си 
във Facebook преди дни.

The New Yorker излиза един път в сед-
мицата и включва коментари, критика, 
есета, художествена литература, сатира, 
карикатури и поезия.

Изданието е на 96 години
и е добре известно с вниманието си към 

съвременната художествена литерату-
ра, политически и социални въпроси и 
анализи на популярната култура.

Текстът за Димчев, написан от Кена-
ров, е със заглавие „Екстравагантното 
изобилие на Иво Димчев“. Материалът 

разказва за различните етапи през ка-
риерата на артиста, от пърформансите 
до музиката и авторските песни, както 
и за неговите възгледи. Портретът оп-
исва и нестандартния начин, по който 
Димчев продължава да изнася концер-

ти в България дори по време на панде-
мията. Когато всички заведения и зали 
са затворени, той се впуска в домашни 
концерти. „Не искам да свиря онлайн... 
Искам да свиря в домовете на хората... 
Те седят на техния диван, а аз на стол на 
няколко метра от тях... След 30-40 мину-
ти си тръгвам“, е цитиран да казва Дим-
чев в The New Yorker. За заплащането 
има само едно изискване – да бъде купе-
на една негова тениска. Тези необичай-
ни малки частни концерти донесоха го-
ляма популярност на Иво. По време на 
пандемията той пее в луксозни къщи и 
изтърбушени апартаменти, изнася кон-
церти и в ромски семейства, на които 
дори плаща за това. Има обаче и замож-
ни почитатели – бизнесдама наема по-
мещение в един от небостъргачите на 
София за изпълнението на Димчев, а по 
време на него 40 светещи дрона изписа-
ли името на най-големия му хит - „Бани-
ца“. В американското списание се уточ-
нява, че това е най-популярното тестено 
изделие в България, както и че видеото 
в Youtube е гледано от 1 млн. души при 
население в страната около 7 млн.

Българин описа друг на 
страниците на The New Yorker
XПортрет на екстравагантния артист Иво Димчев бе направен от Димитър Кенаров
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„Жените трябва повече 
да обичат тялото си 
и да носят красиво и 
провокативно бельо 
заради самите себе си, 

а не заради мъжете“, казва Дани. Не е ня-
каква заклета феминистка, просто има 
желанието да вдъхва повече кураж на 
нежния пол. А и бизнесът на Дани Сан-
дберг е да представя най-качествените 
световни марки бельо, бански и аксесо-
ари.

Родена е в Ловеч. Расте в уютен дом 
с аристократични порядки в стария 
квартал Вароша. Нейният прапрадя-
до Василий Марченко е един от първи-
те белогвардейски офицери емигранти 
в България. След Октомврийската ре-
волюция той е част от онези белогвар-
дейци от руската интелигенция, които 
напускат Украйна и търсят убежище в 
България. Заселват го в Ловеч, защото по 
онова време градът има нужда от пове-
че хора.

Дани е отгледана от украинката 
Христофорка Марченко, потомка на бе-
логвардейския емигрант, омъжена за 
българин. „Баба ми се налага в решени-
ето тя да ме отгледа, по всички правила 
на руската интелигенция и аристокра-
ция“, казва Дани. Тя расте с чайовете от 
самовара от сребро, възпитана е да се 
храни културно със сребърни прибори. 
На 4 години я записват на балет.

Отрасла е с четене на руските класици 
в оригинал, с посещаване на Третяков-
ската галерия. Почти всяка година баба 

й я води на постановки на Марининския 
театър за опера и балет в Санкт Петер-
бург, за да получава инспирация за ба-
лета. „Бях много лудо дете и да отида на 
балет беше против волята ми. После оба-
че много ми хареса и много години се за-

нимавах любителски с класически ба-
лет в детски школи“, разказва Дани пред 
„Труд“.

Тя завършва магистратура по социал-
на психология и поведение във Велико-
търновския университет – първи випуск 

психология - и много години работи в го-
леми корпоративни компании като ди-
ректор човешки ресурси. Една година 
работи

на същата позиция и 
в Канада

Докато не среща мъжа на живота си 
Улф Сандберг, швед. Живеят 5 години в 
Будапеща, преди да се прехвърлят във 
Виена. Градът привлича възпитаничка-
та на аристократката украинка точно 
заради аристократизма, който излъчва, 
и възпитанието на хората. „Има много 
култура тук, много стрийт фешън, а аз се 
занимавам с мода последните 10 годи-
ни. Харесва ми да живея в пулса на този 
град“, казва тя. Живее извън Виена в за-
творен комплекс с езера.

Съпругът й Улф я подкрепя за избора 
на Виена, защото е австрийски възпита-
ник. Неговата майка също навремето ре-
шава, че ще премести децата си да учат 
от Швеция в Австрия заради по-доброто 
католическо образование там. По-къс-
но и тя самата се установява в Австрия. 
„Роднините на Улф твърдят, че съм все 
едно възродената му майка - като начин 
на мислене, на реакции, на поведение, 
на действия“, смее се Дани.

През 2014-2015 г. тя завършва про-
грама по моден мениджмънт в универ-
ситета по дизайн и мода „Парсънс“ в Ню 
Йорк. Днес нейната компания е ексклу-
зивен представител на немска фирма - 
„F1 Generation“. Тя е дистрибутор на по-
вече от 50 модни марки в Европа. Дани 
Сандберг отговаря за пазари като Бълга-
рия, Румъния, страните от цялата бивша 
Югославия, Чехия, Словакия. Дистрибу-
тира брандове на бельо, бански и аксе-
соари - чорапи, жартиери. „Секси и про-
вокативно бельо и бански, но с марки от 
висок клас като „Майкъл Корс“, „Моски-
но“, уточнява тя. Има шоурум и в София.

Създала е и онлайн магазина My 
Lingerie by Provoke, който е много удо-
бен за дамите по време на корона кри-
зата. „Програмата в „Парсънс“ много ми 
помогна. А и моят ментор, собственикът 

Дани, вдъхновителката 
на българките в чужбина
XУчила се е на мода в Ню Йорк, сега живее във Виена и представя световни брандове бельо

БОРЯНА АНТИМОВА
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на фирмата Андреас Хьотенхьолшер, 
немец, почти целия си живот работи 
мода и умее много добре да 
насочва хората“, казва да-
мата.

Бельото е истин-
ско предизвика-
телство за Дани, 
а тя самата отде-
ля много време 
да вдъхва само-
чувствие у же-
ните. „Трябва да 
обръщаме

повече 
внимание 
на бельото си

казва Дани. - Според мен 
чисто психологически, кога-
то една жена носи качествено бе-
льо, то й дава друго усещане, за-
силва женствеността й, дори променя 
начина, по който тя ходи и вижда себе 
си.“

„Жените все още купуват бельо за спе-
циални поводи, но аз се стремя да им по-
кажа, че трябва да се чувстват специал-
ни всеки ден с или без повод. Бельото е 
да напомня на жените, че женствеността 
ги прави силни и специални всеки ден. 
Знам, че много жени се срамуват да вля-
зат в такъв магазин, защото например 
имат малко коремче или гърдите им не 
са като на жените от рекламите... Жени-
те от рекламите са там, за да ни вдъхно-
вяват, да ни карат да се грижим за тела-
та си. Те не са там, за да ни казват: „Ти не 
приличаш на мен, не можеш да носиш 
такова бельо“, коментира дамата.

„За мен е ужасно да се твърди, че жена 
на 50 години не може да си сложи сним-
ка по бански в социалните мрежи. Аз са-
мата съм на 46 години и не виждам про-
блем в това“, казва българката.

От много го-
дини като акти-
вист тя се бори с 
явлението боди 
шейминг, или 
срам от тялото. 
„Женското тяло е 
като храм и тряб-
ва да го уважава-
ме и да го ценим 
- казва Дани. - За 
мен е по-важно 
хора, които имат 
платформа и 
глас, да говорят 
за здравослов-
но хранене и ак-
тивен начин на 
живот. Жените 
да не спират да 
се движат, да се 
поддържат, да се 
гримират, да из-
глеждат добре.“

След ужасната година на пандемия 
много хора напълняха и се обездви-

жиха и се притесняват как да 
отидат на плажа. „Има 

бански и бельо, които 
могат леко да удъл-

жават краката, да 
прибират тук и 

там неща, кои-
то не са много 
приятни“, казва 
Дани. Този се-
зон например 
модните ко-

рифеи предла-
гат добрия стар 

цял черен бански, 
но украсен със сек-

си разрези на различ-
ни места.

„Важно е да сме много актив-
ни. Аз самата

не спирам да спортувам
карам ски, колело, тичам, играя пилатес, 
йога. Катеря планини без значение лято 
ли е, зима ли е. Това е начинът да под-
държаме тялото си“, коментира българ-
ката.

Признава, че невинаги е била с високо 
самочувствие и че мъжът й Улф е чове-
кът, който й е помогнал преди години да 
се цени и уважава такава, каквато е. „Улф 
говори малко, но знае точно какво да ми 
каже, за да имам самочувствие на краси-
ва и секси жена - споделя Дани. - Да си на 
46 години има своите предимства. Едно 
от тях определено трябва да бъде, че 
вече няма нужда да изглеждам така, ся-
каш съм на 20. Хората ни приемат, оби-
чат, дори намират за красиви и привле-
кателни по начин, който е подходящ за 
нашата възраст.“

Тя има договор с агенция като best age 
фотомодел, защото е миньон - висока е 

157 см. Снимат 
я известни фо-
тографи за те-
хни портфолиа, 
участва в раз-
лични проекти 
за печатни ре-
клами. Включва 
се и в дивърсити 
проекти, които 
сега са много ак-
туални. Снимки 
на жени, които 
са извън стерео-
типите за общо-
приета красота – 
например над 40 
или с белези от 
операции, или 
oversize моде-
ли, жени с бели 
коси. Проекти, 
които идват да 
покажат на мла-

дите момичета, че е нормално да си раз-
личен.

В момента има много голямо търсене 
на по-възрастни и овърсайз (по-пълни) 
модели за бельо. „Известен е фактът, че 
хората над 50 години представляват 40% 
от потребителски-
те разходи, а доско-
ро 95% от рекламата 
се фокусираше вър-
ху хората под 35 го-
дини. Друг момент, 
подкрепящ важност-
та на фокусиране-
то върху възрастни-
те хора, е, че в този 
сегмент има пари и е 
готов да ги похарчи, 
а това е ключов фак-
тор за потенциална-
та привлекателност 
на този зрял пазар, 
коментира Дани, 
която е и специа-
лист по моден мар-
кетинг.

Дани Сандберг от години е вдъхновя-
ваща за българките в Европа. По време 
на пандемията, заради невъзможността 
от срещи на живо, тя решава да събере 
вдъхновяващи българки като нея, жи-
веещи в чужбина, в една фейсбук група. 
Нарекла я е „Жените, които вдъхновяват 
- българки в чужбина“. Групата е затво-
рена, за да осигури комфорт на участ-
ничките, като им спести всякакъв спам и 
отровна информация от хора, които из-
ползват групите като платформа за как-
во ли не.

„Искам групата да е място за предста-
вяне на 

жени, които 
са постигнали нещо

дават ни добър пример, мотивират ни да 
успеем, да опитваме, докато не се полу-
чи“, вълнува се Дани. В групата се влиза 

с препоръки от дру-
ги членове, члену-
ват българки от цял 
свят. Споделят успе-
хите си или инфор-
мация, която би им 
помогнала, съби-
тия, на които могат 
да поканят прияте-
лите си, като кон-
церти, изложби. И, 
разбира се, се вдъх-
новяват и се радват 
на успехите на дру-
гите дами в групата.

Българката при-
знава, че най-голе-
мият й успех и гор-
дост не е бизнесът, а 
23-годишният й син 

от първия брак с българин - Алекс Голе-
манов. Той е завършил много добър биз-
нес университет в Америка и в момента 
работи успешно в US Bank. Занимава се 
с хедж фондове и инвестиционно банки-
ране.

След толкова години в чужбина тя 
поддържа много чист, правилен и кра-
сив български език. Казва, че с Алекс 
си пишат само на кирилица. Чете много 
български книги, които й пращат прия-
телки от Родината. „Трябва да поддържа-
ме хигиената на езика, с който сме роде-
ни. За мен това е уважение към Родината 
ти“, казва българката.

мода и умее много добре да 
насочва хората“, казва да-

Бельото е истин-
ско предизвика-
телство за Дани, 

на бельото си
казва Дани. - Според мен 
чисто психологически, кога-
то една жена носи качествено бе

жиха и се притесняват как да 
отидат на плажа. „Има 

бански и бельо, които 
могат леко да удъл

жават краката, да 
прибират тук и 

там неща, кои

рифеи предла
гат добрия стар 

цял черен бански, 
но украсен със сек

си разрези на различ
ни места.

„Важно е да сме много активСъс сина Алекс.

Дани и Улф са запалени по колоезденето.

Черният бански - цял или в две части, с разрези на 
различни места, е един от хитовете това лято.

https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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РАЙКО 
БАЙЧЕВ

Депутатите 
на Шрьодингер

 блог

Ще кажете, нямаме ли си други грижи, че да обсъждаме 
как точно депутатите са си направили обща снимка пред 
парламента. Отговаряме: нямаме. Всичко е слънчево и пре-
красно и не ни интересуват закони, не ни интересуват ре-
форми, скандали, болести, интересува ни защо депутатите 
от ГЕРБ и „Има такъв народ“ не се появиха на общата снимка 
за началото на 46-ото Народно събрание. 

От ГЕРБ заявиха, че „спонтанно“ са взели това решение, от 
„Има такъв народ“ не отговориха дори спонтанно. Трябва 
да се признае, че поне при парламентарната група на ГЕРБ 
това вероятно е първото спонтанно решение, правено ня-
кога. Досега нямаше такива фриволности. Имаше планово и 
предварително ясно гласуване на всичко, завещано от ми-
нистър-председателя; онзи, който гледаше на Народното съ-
брание като на конституционно изискана овцеферма и бри-
лянтно наглеждаше и окуражаваше всичко най-овчо, с което 
депутатите можеха да допринесат за парламентарната репу-
блика. В този смисъл партията, освен народа, представяше и 
тежко заблеяни аграрни сектори, за да може да бъде, както 
се казва, напълно инклузивна. 

Резултатите са печално известни: изключителен срив на 
доверието в парламента, но пък депутати, чиято политиче-
ска дейност често се изразява в това да споделят статусите 
на Борисов в социалните мрежи и опорките на ПИК пак там, 
и да възкликват в задавен възторг: браво, господин Борисов! 
Браво! Господин Борисов например показва колаж с мърт-
ви астронавти - браво! Господин Борисов казва, че построил 
500 милиарда магистрали - браво на човека, не можем ги бо-
ядиса. Тази предразположеност към главатарски сантимент 
се проявяваше и по друг начин - да кажем, шаманско тропа-
не по парламентарни трибуни и избухване в овации на прес-
конференции, които започват да служат като препинателни 
знаци в края на всяко изречение. Напомнят на други време-
на - на другаря и неговия охранител. Но охранителят е вече 
друг - сега „гони комунистите". Но пак му пляскат. 

Но да оставим ГЕРБ, там няма нещо ново. Твърде интерес-
на е ситуацията с „Има такъв народ“ и това, че те също не се 
появиха на общата снимка за началото на 46-ото Народно 
събрание. Тук идва един съществен въпрос: какво да прави 
сега суверенът? След време ще се гледа тази празна снимка 
и ще се вижда, че онези, които представляват суверена, из-
общо не са се появили, понеже не могат да са на едно мяс-
то с други, които представляват суверена. Не може ли този 
суверен все пак да е демократично настроен и да излъчва 
многопартиен парламент, давайки превес на една или друга 
сила? Или е суверен само ако гласува ударно за „Има такъв 
народ". Иначе е само суеверен.

Това е особено важно, тъй като голяма част от успеха на 
„Има такъв народ“ се дължи на способността да припом-
нят. Тоест, да влизат в позиция, в която всички извращения 
на прехода се нуждаят от припомняния за базови положе-
ния - че например сме парламентарна република, че парла-
ментът е над Министерски съвет, че протоколът е въпрос на 
престиж и доверие, че тази институция най-сетне трябва да 
се върне към истинската си функция. Но чак пък снимка - не. 
Това е прекалено... Между другото - всичко живо депутатско 
се побърка от селфита в Народното събрание; една обща 
снимка ли не можахте да си направите? Тъкмо физиономи-
ите са по-отдалечени и оттам - по-приятни. 

Има един много хубав български роман, „Чамкория“, в кой-
то, когато героят гледа стара снимка, започва да му се стру-
ва, че всички онези, които гледат към фотоапарата, казват 
следното: че ти, гледащият, трябва да си по-добър от тех. И 
че каквото и да правиш, опитай се да бъдеш по-добър от тeх. 
Това, разбира се, е чудесна метафора; политическа, лична, 
художествена, всякаква. А това, което направиха депутатите, 
е друго - стандартна плиткоумна простащина.

Да си по-добър от тех е много вероятно, да. Ще успееш.
Лошото е, че дори няма да се налага да полагаш усилия.

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

„Джипката падна в дерето. 
Няма я вече джипката. Да живее 
демокрацията.“

Така Филип Станев от „Има 
такъв народ“ отговори на въпрос 

как приема твърденията, че 
управлението от джипката 
се заменя от управление от 

кабеларката

„Съжалявам, че в мутренските времена не се 
справихме с лидера на ГЕРБ, но има време.“

Служебният министър на МВР Бойко Рашков по 
време на обсъждане в парламента

„ВСС не е разглеждал това, което е 
обсъждал 7 часа.“

Служебният правосъден министър Янаки 
Стоилов иронизира Висшия съдебен съвет 
за решението, с което отказа да освободи 

главния прокурор Иван Гешев

„Хората на ДС 30 години ни 
лашкат като бригадирски 
колички.“

Татяна Дончева от 
„Изправи се.БГ! Ние идваме!“, 

след като предупреди 
при съставянето на 
правителство да се 

внимава с хора с връзки 
с бившата Държавна 

сигурност

„Ние сме два квартала на Ню Йорк като 
население и промяната може да стане 
бързо.“

Служебният министър на икономиката 
Кирил Петков по време на поредицата 

„Властта говори! Открито“, в която 
министри отговарят на въпроси на 

граждани

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

20 000 

от работещите по све-
та обмислят драстична 

промяна в кариерата си 
през следващата годи-

на. Данните са от послед-
ния доклад на Microsoft 
за тенденциите в рабо-

тата. Изследването се по-
зовава на информация от 

30 хил. служители по света 
посредством Microsoft 365 и 

LinkedIn. В него се отбелязва, 
че 54% се чувстват преуморени 

и се борят със стреса, съпътстващ 
пандемията.

1000
специални гости бяха единствените зрители на живо на откриването на най-голямото 
спортно събитие в света – летните олимпийски игри в Токио. Ограниченият брой посетители 
бе наложен заради пандемията от коронавирус. На финала 2000 дрона направиха кълбо в небето, 
на което бяха изобразени континентите на планетата.

бяха измерени в 
Република Южна 
Африка в петък. Не-
обичайно студеният 
фронт в страната 
донесе и сняг. 
В социални-
те мрежи 
цирку-
лират 

сним-
ки от 
град Ким-
бърли във въ-
трешността на 
страната, където 
трупа, а синоптици-
те предупреждават 
за лоши условия за 
пътуване и очаквани 
снеговалежи.

41% 

-9°C 

на което бяха изобразени континентите на планетата.

650 000 
души са загинали 
в целия свят за по-
следния половин век 
заради сушата. Тези 
данни разпространи 
Световната метеоро-
логична организация. 
За последните 50 го-
дини бурите пък са 
отнели живота на над 
577 000 души, навод-
ненията - на над 58 
700 души, а екстрем-
ните температури - на 
повече от 55 700 души.

http://www.prospectlicensing.com/
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К
афето - ободряващо, аромат-
но и любимо на много от нас. 
Със сигурност то има много 
почитатели, които му се на-
слаждават не само в ранните 

сутрешни часове. Какви са допустими-
те количества кофеин обаче, за да не на-
вредим на здравето си?

Данните от изследване на американ-
ски учени, публикувано в „Медикал Екс-
прес“, показват че консумацията на кафе 

всъщност НЕ увеличава риска от арит-
мия при повечето хора.

Повечето изследвания относно кон-
сумацията му сочат, че то не само не е 
вредно, а напротив - има някои доста 
впечатляващи ползи за здравето, при 
това ако пиете повече от чаша-две.

Резултатите сочат, че онези, пили по-
вече кафе, са намалили риска от сър-

дечносъдови заболявания, инсулт или 
рак. Според Европейския журнал по не-
врология редовната консумация на ко-
феин може да помогне и за забавяне на 
скоростта на когнитивния спад при въз-
растни хора. Това се дължи още и на фа-
кта, че веществото блокира определени 
възпалителни механизми и има защитна 
функция

срещу застаряването
на организма

Изследователите от Калифорнийския 
университет в Сан Франциско опровер-
гават твърденията, че кафето доприна-
ся за нарушаването на сърдечната дей-
ност. Учените даже доказват, че всяка 
допълнителна чаша кафе, която човек 
изпива през деня, може да намали риска 
от аритмия средно с около 3%. Те анали-
зират данни на повече от 386 000 души, 
участвали в дългосрочно здравно про-
учване във Великобритания.

Американските учени сравняват отго-
ворите на доброволците в проучването 
с вероятността да получат смущения в 
сърдечния ритъм в бъдеще. Оказва се, 
че няма връзка между кафето и наруше-
нията на сърдечния ритъм, дори и кога-
то се отчитат генетични фактори, влияе-
щи на начина, по който човешкото тяло 
усвоява кофеина.

Кафето

има противовъзпалителни 
свойства

а възпаление би могло да допринесе 
за нарушения на сърдечния ритъм. Ос-
вен това кофеинът може да предизвика 
по-голяма физическа активност, което 
също намалява риска от аритмии.

В същото време учените констатират, 
че полезният ефект от пиенето на напит-
ката е незначителен и те не препоръч-
ват да се пие много кафе, когато паци-
ентът вече е развил аритмия и се опитва 
да я овладее. Изследванията не изключ-
ват, че някои хора могат да бъдат силно 
пристрастени към кофеина.

Всичко започнало с „танцуващите“ 
кози. Легендата гласи, че етиопски пас-
тири първи забелязали ефекта на ко-
феина, когато техните кози започнали 
да стават по-скокливи от обикновено 
и да „танцуват“, след като са яли кафе-
ни зърна.

Първоначално кафето не било пито, 
а ядено. Африкански племена смесва-
ли кафени зърна с лой и от тях оформя-
ли „енергийни топки“, които ядели.

Хавай е единственият щат на САЩ, 

който отглежда кафе.
Джордж Вашингтон е изобретил раз-

творимото кафе. Тук обаче не става 
дума за първия американски прези-
дент. Белгиец, живеещ в Гватемала, с 
името Джордж Вашингтон, го е изобре-
тил през 1906 г.

Терминът „Американо“ идва от аме-
риканската армия по време на Втора-
та световна война. Те си поръчвали ес-
пресо с вода, за да разредят силния 
аромат.

Кафето - от древността до наши дни

Няма връзка между любимата напитка и 
нарушения сърдечен ритъм, твърдят учени

Допълнителна  
чашка кафе може да 
намали... аритмията

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

http://www.bulstate.com/
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Я
рки цветове, усещане за прос-
транство и замах във формите 
на фона на струящото от все-
ки ъгъл усещане за изкуство 
на Венеция. Това е новата ко-

лекция на Valentino.
Пиерпаоло Пичоли, креативният ди-

ректор на модната къща, и този път до-
каза, че е ловец на красотата. Вдъхнове-
нието дебне дизайнера на всяка крачка, 
а той винаги успява да го въплъти в ра-
ботата си майсторски, без да дава огра-
ничения на въображението си.

В крайна сметка, във висшата мода да 
си поставяш граници е същинско пре-
стъпление. Муза на haute couture есен/
зима 2021 колекцията на Valentino е не-
повторимият град Венеция – едно от 
най-ярките „бижута“ на Италия, пише 
EVA. Шоуто се състоя в Gaggiandre, един 
от най-големите производствени цен-

трове в града.
Пиерпаоло неведнъж е казвал, че това 

е любимият му град, когато има нужда от 
малко творческа фантазия.

И сега той имаше възможността да му 
отдаде своята почит, като цялото шоу 
бе и алегория за завръщането към жи-
вота след повече от година и половина 
изолация. Изкуството и обединяването 
на двуизмерното и триизмерното прос-
транство са водещи в последната му ра-
бота.

За целта дизайнерът работи със съ-
временни артисти (художници, скулп-
тури, създатели на инсталации), за да 
създаде индивидуални и съвместни 
произведения в колекцията. Сред тях са 
Джоел С. Алън, Анастасия Бей, Бени Бо-
сето, Катрин Бремерман, Гуглиелмо Кас-
тели и др. Вижте как модата и изкуство-
то се срещат и преплитат в галерията ни. 

Valentino 
на лов за 
красота
Колекцията есен/зима 2021  
на модната марка е призив  

за връщане към живота

Сн.: Vogue
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В
сичко започва след анони-
мен сигнал до петербургска-
та медия 47news. Двама жур-
налисти, Виктор Смирнов и 
Андрей Каров, решават да го 

проверят. И следва смразяваща исто-
рия, от която изскачат подробности за 
подземния живот в Русия, с разкази за 
отвлечени и измъчвани и с главни ге-
рои бизнесмени и откровени злодеи. 
Мистерията и догадките в нея са пове-
че, отколкото би ни се искало, но и фа-
ктите, доколкото ги има, са стряскащи.

Тръгвайки по следите на анонимния 
сигнал, двамата репортери се натъкват 
най-напред на разпадаща се сграда, но 
тя се оказва нещо повече, отколкото са 
предполагали. Към малката вила има 
мазе, устроено като малък частен за-
твор с три килии, охранителни станции 
и баня с пещ, която съмнително много 
прилича на крематориум.

Странното съоръжение се намира 
съвсем близо до Санкт Петербург - едва 
на около 44 км от града, в недовърше-
ната вилна зона „Нов Петербург“ край 
селището Агалатово.

Публикуваните от 47news снимки по-
казват, че стоманените врати на кили-
ите са копие на вратите, използвани в 
следствения арест „Крести“ в Санкт Пе-
тербург. Същото може да се каже и за 
клетките на надзирателите. Във всяка 
от килиите има инсталирани

двуетажни железни легла
малка мивка и тоалетна, разказва и 
webcafe.

Авторите на разследването смятат, че 
„собствениците“ на подземния затвор 
са искали да накарат „задържаните“ да 
повярват, че са в истински държавен 
затвор. Въпреки това има някои несъ-
ответствия - едно от тях е, че килиите са 
доста по-ниски от обичайното - с едва 
два метра височина.

Най-интересният момент от цялата 
тази постройка действително е „баня-
та“ - отделна малка сграда, в която има 
прикрит метър на метър люк, водещ до 
широк кладенец, направен от няколко 
бетонни пръстена. Кладенецът завърш-
ва с пещ, която може да побере тялото 
на възрастен мъж. Журналистите цити-
рат свой източник от полицията, който 
твърди, че в пещта са намерени биоло-

гични останки.
В момента вилата е в окаяно състоя-

ние и е оставена да се разпада, а арес-
тът в мазето е наводнен сериозно, по-
казвайки, че мястото не е използвано 
от години.

Не е ясно кога е построен подзем-
ният затвор. Според местните жители 
той е изграден някъде около 2010 г. От 
47news са изчислили, че изграждането 

на подобно здание трябва да е струва-
ло поне

половин милион долара
на собственика му.

Оказва се, че Главната дирекция на 
руското МВР е знаела за съществува-
нето на постройката в селището Ага-
латово още преди поне година. Петер-
бургските следователи са попаднали 

на имота по време на разследване на 
убийство, но по конкретния случай вла-
стите отказват каквато и да е информа-
ция, съобщава RT.

Според руски медии обаче въпрос-
ното разследване засяга убийството на 
бизнесмена Бадри Шенгелия от 2018 г. 
Тогава предприемачът беше застрелян 
в колата си от съседно движещо се пре-
возно средство в региона на Санкт Пе-
тербург. Шенгелия свидетелства в съда 
през 2017 г., че през 2015 г. е платил на 
началника на сигурността в Москов-
ския разследващ комитет Михаил Мак-
сименко 50 000 долара, за да започне 
криминално разследване.

Максименко беше осъден на 13 го-
дини през 2018 г. за получаване на под-
куп от 500 000 долара от известен ма-
фиотски шеф, за да смекчи присъдите 

на членове на банда, замесени в прес-
трелка в ресторант, а случаят с Шенге-
лия допълнително затвърди присъда-
та му.

За момента не е ясно още как убий-
ството на бизнесмена е свързано с на-
мерения частен затвор, като руските 
власти отказват информация по темата.

Вече обаче има твърдения за това 
кой е потенциалният

собственик 
на странната сграда

Според 47news става въпрос за по-
койния капитан от Федералната служ-
ба за изпълнение на наказанията Ренат 
Алимзанов, както и за мъж, известен 
като Артур Мкртичан. Двамата са били 
собственици на вилата в селището Ага-
латово по различно време.

До 2004 г. Алимзанов служи в опе-
ративния отдел на Петербургската 
Служба по изпълнение на наказания-
та, а след пенсионирането си основава 
частна охранителна фирма и компания, 
която предоставя услуги за събаряне и 
демонтиране на сгради. Мъжът, когото 
журналистите смятат за първи собстве-
ник на вилата с подземен затвор, умира 
през 2018 г. на 51-годишна възраст.

Междувременно няколко други име-
на са вписани като собственици на имо-
та, но според журналистите в голямата 
си част това са само подставени лица. 
Последният собственик на земята е 
мъж на име Артур Ескобар, който до 
2010 г. носи фамилното име Мкртичан.

Според RT през 2014 г. мъж с фами-
лия Мкртичан е бил съден за държане 
на човек като заложник. За времето си 
случаят привлича сериозно внимание 
сред медиите в Русия, след като ста-
ва ясно, че няколко моряци от военно-
морските сили на Русия са задържали 
цивилни с цел

отвличане, грабеж 
и изнудване

Според съдебните документи Мкрти-
чан е работил като охранител, като той 
също е сред обвиняемите по делото. 
Въпреки това заради липсата на убеди-
телни доказателства е оправдан.

Според бившия шеф на Центъра за 
връзки с обществеността на Федерал-
ната служба за сигурност (ФСБ) Алек-
сандър Михайлов подобни „частни за-
твори“ като този са били използвани за 
държане на отвлечени за откуп хора. 
Това е било извършвано обикновено от 
големи банди, занимаващи се с подо-
бен сорт „бизнес“, обяснява той пред RT.

Въпреки това Михайлов заявява, че 
дори по стандартите на 90-те подобно 
нещо е било възприемано като „екзоти-
ка". Той все пак допълва, че подобни де-
яния се извършват само от „хора с пси-
хични отклонения или на откровени 
злодеи, за които човешкият живот не 
означава нищо“.

Михайлов е категоричен, че власти-
те трябва да разследват този частен за-
твор, макар да признава, че подобно 
нещо ще е много трудно.

Частен затвор за отвлечени.  
С надзиратели и... крематориум

XЕдна мистерия от Петербург, която стресна Русия

Сн.: 47news
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В 
Маями, на метри от един от 
най-популярните плажове в 
света, едно имение, потъна-
ло в лукс, е обгърнато от мис-
терия. Въпреки слънчевия си 

вид палатът до известния Саут Бийч има 
тъмна слава заради нерадостната съдба 
на различните си собственици, сменяли 
се през десетилетията. Не малко от тях - 
отишли си от този свят заради загадъч-
ни убийства.

На външен вид къщата е еталон на мо-
дерната архитектура - големи стълби в 
цвят корал, порти, облицовани в златно 
и черно, широк преден двор, от който се 
подават палми и портокалови дръвчета. 
Отвътре разкошът е още по-голям и съз-
дава усещането, че сте прекрачили пра-
га на имуществото на аристократичен 
владетел, разказва webcafe. Но целият 
този лукс върви ръка за ръка с

мрачните истории 
на собствениците

на Villa Casa Casuarina, най-известният от 
които е модният дизайнер Джани Верса-
че.

Имението е туристическа забеле-
жителност още преди италианецът да 
сложи ръка върху нотариалния му акт, 
а впоследствие да загине пред порти-
те му. Причината да привлича интере-
са е легенда, че е издигнато от сина на 
Христофор Колумб - Диего, както и по-
ранните смъртни случаи, случили се 
там.

Първият официален собственик на ог-
ромната по площ къща е наследникът 
на петролната компания Standard Oil - 
Олдън Фрийман, който купува парцела 
през 1930 г. и го кръщава на популяр-
ното дърво в региона (Casuarina - дър-
во-кенгуру). Фрийман е само на 27 г., ко-
гато придобива правата върху Villa Casa 
Casuarina, но вече се е пенсионирал и 
има планове да обиколи света и да про-
ектира дома на мечтите си.

Той също така вярва, че пътуването 
във времето е възможно, като се зарича, 
че до края на живота си ще успее да съз-
даде капсула, която да го прехвърля от 
един исторически период в друг.

Не успява обаче да реализира нито 
една от големите си мечти, защото уми-
ра при загадъчни обстоятелства 7 годи-
ни след като купува имота.

Намерен е безжизнен 
в дома си

а малко след погребението му в Маями 
започва да се носи слухът, че любовни-
кът му Чарлс Бултън, когото представял 
като осиновения си син, е сложил край 
на живота му.

Бултън е и единственият наследник 
на Фрийман, който след смъртта му по-
лучава солидна сума от банката и право-
то да се разпорежда с имота на „Оушън 
Драйв". Решението му е да го продаде, 
след като получава неустоимата за вре-
мето си оферта от 100 000 долара.

Съдбата на следващия собственик на 
Villa Casa Casuarina също не е розова. 
Когато архитектът Жак Амстердам се на-
станява зад стените на 24-стайната вила, 
е решен да я превърне в произведение 
на изкуството в стил ар деко. Идеята е 
къщата да се преобрази в пространство 
за летен отдих за хора с дебели порт-
фейли, но и този план удря на камък. 
Причината е, че собственикът не е пре-
ценил добре финансовите си възмож-

ности и проектът изцежда всеки цент от 
банковата му сметка още преди да бъде 
завършен.

Разорен и опечален
Жак Амстердам е принуден да търси 

нов купувач за вилата си мечта.
Къщата преминава в ръцете на пред-

приемача Стюарт Роджъл, който отдава 
стаите под наем до началото на 90-те, 
когато имотът е забелязан от известния 
тогава Джани Версаче.

На върха на славата си, Версаче се 
озовава в Маями. Слънце, море и баро-
ве са това, което търси тогава, но на бре-
га открива и своя дом мечта. Дизайне-
рът е обсебен от имението и предлага за 
него 3 милиона долара. Сделката е при-
ета и малко след като се нанася, Джани 
простира творческия си дух във всеки 
ъгъл.

Инвестира в обновяването на къщата 
с размах. Във всяка от стаите има ръчно 
рисувани фрески, текстилът по мебели-
те е с характерните принтове за модната 
марка, а в двора дизайнерът настанява 
кралицата на вселената „Версаче“ - гла-
вата на Медуза от 24-каратово злато. 
Дизайнерът се прекланял пред Меду-
за като към богиня, а слабостта му към 
древноримското и древногръцкото из-
куство може да се види в еднаква сила 

и при дрехите му, и в дома му. Партита-
та, които редовно организирал в Маями 
с оргии, дрога и алкохол, невъзмутимо 
били съзерцавани от статуите на бого-
вете Аполон и Афродита.

Джани влага душата си в интериора на 
Villa Casa Casuarina и по ирония на съд-
бата гледката на пищния преден двор 
е последното, което ще види, докато е 
жив.

Сутринта на 15 юли 1997 г. дизайнерът 
излиза за редовната си разходка по пла-
жа. На връщане си купува кафе, няколко 
вестника и се здрависва със свои почи-
татели. Стигайки до портите на вилата, 
посяга към джоба си, за да извади клю-
човете, и чува как

няколко изстрела отекват
един след друг. Версаче е прострелян 
смъртоносно в гръб от серийния убиец 
Андрю Кунан и умира на път за болни-
цата. И до днес не е ясно защо Кунан го 
убива.

След смъртта му и за неговия парт-
ньор Антонио Д'Амико, и за сестра му 
Донатела Версаче е тежко да живеят в 
тази къща и затова я продават на вери-
гата Jordache Enterprises, които я пре-
връщат в хотел.

Случаите с мистериозни убийства на 
територията на Villa Casa Casuarina оба-
че не приключват.

В деня, когато светът отбеляза 24-го-
дишнина от бруталното убийство на 
Джани Версаче - 15 юли 2021 г., поли-
цията в Маями съобщи, че са открити 
два трупа в хотела, познат като бивше-
то имение на дизайнера. Загиналите са 
мъже, които са открити от член на пер-
сонала.

По случая се води разследване, но 
вече има предварителна информация, 
че хотелът се е превърнал в място за са-
моразправа на местните групировки и 
вероятно убийствата са свързани с една 
от тях.

Но това не е първата или втората 
смърт, за която Villa Casa Casuarina е ста-
нала сцена, и за мнозина, които наблю-
дават поредния репортаж със смърт на 
нейна територия, остава въпросът про-
кълнато ли наистина е това имение.

Смърт след смърт на 
„Оушън Драйв“ в Маями
XПотъналият в лукс имот, пред който бе 

застрелян и Версаче, не спира да буди интерес

Джани Версаче 

Сн.: БТА

Сн.: Flickr

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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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 
вечер по 4 часа. Може да е студентка. Може да 
бъде “Live-in” Тел 312-804-1614 №18774

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

OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за CDL шофьори и собстве-
ници на камиони! *Midwest Accounts!*Strong 
24/7 Dispatch!*Предимно леки товари!*Direct 
Deposit!* Намаления за гориво до $0.70/г.Tel:847-
483-8787 №18779

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

CLEANING LADY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean Cleaning 
Company tarsi da naeme Jena za pochistvane na 
kashti v raiona na Palatine IL. Kola, knijka I opit sa 
zadaljitelni. Za poveche informacia tarsete Petya 
na (773)600-0019. Blagodarim vi. 7736000019 
№18743

DRIVERS/ OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Srd Freight Inc 
nabira sho� ori i Owners za postoiani tovari {IL-
ID/ID-PA/ID/MA} Drop and Hook v Chicago,novi 
remarketa,Novi kaminoi Freightliner.Zaplashtane 
po dogovariane. Za Owners booking per week 
[8000-10,000} 7738274439 №18728

DRIVER OWNERS , 
Цена US$ , Зипкод , Търсят се Driver owners. 10% 
за диспач - Първата седмица е без %. Шофьори-
те 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

Chicago + suburbs
SAFETY MANAGER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A trucking company 
in Elk Grove Village, IL is looking for a safety 
manager with experience in both safety and 
recruiting. Call 630-948-4547 or text 773 946 7497 
№18826
HIRING CDL DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60201, HIRING CDL A OTR 
TRUCK DRIVERS SOLO START $0.76 A MILE WITH 
ALL MILES PAID EMPTY AND LOADED 3000-3500 
MILES A WEEK TEAM DRIVERS PAY 0.80-.86$ PER 
MILE 5500-7000 MILES A WEEK OTR POSITION – 
IMMEDIATE OPENINGS BRAND NEW TRUCKS 2020-
2021 AVAILABLE!For contact:ANTON-312-584-0238 
№18828
CDL DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 0, tursia CDL driver za chisto 
nov kamion Volvo 6304400902 №18834
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 по-
чива. FedEx Ground, doubles endorsement and 1 
year experience. 6302903092 №18819

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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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

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

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

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

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

СНАБДИТЕЛ ,ДОСТАВЧИК, 
Цена US$, Зипкод 60193, Снабдител ,доставчик 
на части 7737420404 №18787

DELIVERY DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 15, Търсим шофьор за взима-
не и доставка на части 7738083996 №18769

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). Запла-
щане 35% от оборота. Телефона 630 930 1955 
№18790

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

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

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

DELIVERY JOB, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, 
Contracting company with FedEx-Home 
Delivery is seeking to hire FULL TIME 
drivers to provide local residential 
delivery service. HEALTH INSURANCE - 
MEDICAL, DENTAL, VISION PAID TIME 
OFF! Competitive pay $16-$22 per 
hour start. CALL NICK AT 773 988 6905 
№18827

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

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-$18.00 na chas. 
Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-5108, 
224-500-2339 №18821
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CDL DRIVERS ZA TEAM , 
Цена US$ , Зипкод 80, tursia sho� or CDL za ups 
dedicated 5500mili moje i bez opit 6304400902 
№18735
ТЪРСИМ DRIVER OWNERS, 
Цена US$ , Зипкод , Търсят се Driver Owners. 
10% диспач, първата седмица без %. Спициа-
лизираме в къси курсове с прибиране уикенда 
вкъщи. Изпращаме на шофьорите всички rate 
con� rmations. Предлагаме ELD, Fuel cards и 24/7 
диспач. Свържете се с нас. 6083508271 №18737
ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи механици на камиони и 
трейлъри. Опит не е задължителен, но е препо-
ръчителен. За повече информация, моля звън-
нете 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 задължите-
лен. 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 ком-
пания 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 ми-
нимум 6 месеца опит. Опция вкъщи през уикен-
да. Заплащането е на миля, на процент от total 
gross или по договаряне от $1600 до $2200 в за-
висимост от Hazmat-Tanker Endorsement. Ками-
оните са Volvo 2016 , автоматик. +17088908676 
№18707
TRUCK DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Looking for CDL 
Drivers Class A, position is OTR At least 6 months 
experience No major moving violations Pay is 
percentage or it`s negotiable HamMat and Tanker 
is a Plus Automatic trucks We speak English, 
Bulgarian, Russian, Serbian, Macedonian. Please 
call or text Denis at: 708-890-8676 №18693
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назна-
чим работник за поддръжка и почистване в сер-
виз. 6303509989 №18694
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ. 
Тел. 773-865-0406. №18700
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспорт-
на компания предлага работа за CDL class A шо-
фьор $275 per day or 30% load rate.Midwest loads. 
Всеки уикенд в къщи. За повече информация се 
обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс 
от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили 
на седмица, за сингъл драйвър с опит , клас А, 
дабъл-трипъл, добро 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
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Интересуват ли ви 
повече клиенти? Можем да ви бъдем полезни. 
Позвънете на 224 281 2020 Говорим Български. 
№18835
ELECTRCIAN, 
Цена US$0.00, Зипкод 97497, Malka kompaniq 
tarsi elektrichar i vodoprovodchik za rabota izvan 
shtata Illinios.Rabotata e za ne poveche okoli edin 
mesets. 7737470875 №18788
OWNER OPERATORS , 
Цена US$ 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

FOR RENT, 
Цена US$ 22.00, Зипкод 60007, FOR 
RENT : 2BDR 2BATH apartment in Elk 
Grove Village , $1,250 ph 708-856-1440 
№18825

СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в Des 
Plaines 7739344547 №18824
ТАВАН ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем 
таван. 7733223640 №18817
ТАВАНСКИ ЕТАЖ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем 
самостоятелен тавански етаж от къща във Фран-
клин 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 сушилня. Намира се в Ho� man Estates, на Golf 
Rd и Roselle Rd. Ще бъде свободен на 1-ви Сеп-
тември. Всичко разходи са включени в цената. 
5082926787 №18806
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 800, Давам първи етаж на 
къща под наем. Две стаи, баня, гараж, пералня 
и сушилня. Намира се в Ho� man Estates на Golf 
Rd и Roselle Rd. Ще бъде свободен на 1-ви Сеп-
тември, всички разходи са включени в цената. 
5082926787 №18807
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60025, Стая под наем 
Niles/Glenview, с отделна баня и VC.- 8477307903 
№18808
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, $500.00 INCLUDING 
EVERYTHING.RIGHT BEHIND RODINA CENTER 
-CUMBERLAND&LAWRENCE 6305394849 №18809
1BEDROOM DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 1 BDRM ALL NEW 
INSIDE, RIGHT BEHIND WALMART, AT ELMHURST RD 
& GOLF RD.6305394849 TEXT BETTER.AVAILABLE 
NOW.727 DULLES RD $950.00 6305394849 №18810
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, Апартамент под 
наем, две спални, баня и половина, обнове-
на кухня, walk in closet in the master bedroom, с 
едно парко място. Апартамента ще бъде свобо-
ден от 1ви Септември. Намира се в близост до 
O\\\'Hare, walking distance from Cumberland Blue 
Line. No pets. 3128044023 №18758
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent 
townhouse 3 bedrooms, 1.5 baths in Mount 
prospect, great location, great schools, brand new 
kitchen remodeled, freshly painted, call 708 415 
7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth 
apartment available for RENT in Schaumburg 
as of July 1st. Convenient location near Costco, 
Wood� eld Mall, I-90. Second � oor with balcony. 
Central A/C. Pool in the complex. For more 
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 
№18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA 
Apartment for rent in Arlington Heights IL 60005. 
Newly renovated, great location and schools! For 
information: 847 630 8884 Stancho №18755
ТАВАНСКИ ЕТАЖ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем 
самостоятелен тавански етаж от къща във Фран-
клин 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 
таван 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 връз-
ка: 630-352-1943 №18729

SOMEWHERE ELSE
СТУДИО ЕЛЕНИТЕ, 
Цена US$ 120.00, Зипкод , Луксозно студио, 55 
м2, в затворен, тих комплекс в Елените, кон-
тролиран достъп, сред много зеленина и до-
бре поддържана инфраструктура. Студиото има 
собствен вход. Хол, трапезария, кухня, спалня, 
баня/WC, напълно 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 апарта-
менти в Сандански, в слънчев, напълно завър-
шен комплекс, с акт 16. Охрана, видеонаблюде-
ние, басейн, добре оформена инфраструктура. 
Завършени до ключ, подови настилки, обза-
ведени бани. Асансьор и подземни паркомес-
та. Без комисионна от купувача. 359884780493 
№18814
АПАРТАМЕНТ РУСЕ, 
Цена US$ 73,000.00, Зипкод , Монолитен апарта-
мент от 1972 г, вътрешен, топъл, изложение Из-
ток-Запад, 90 м2, ет.1 от 5, ж.к. Възраждане, до 
Покрития пазар. Изрядни документи. Без коми-
сионна от купувача. 359884780493 №18815

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ПСИХОЛОГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, Ние предлагаме психо-
терапевтична подкрепа на българи които живе-
ят в чужбина. Повече може да прочетете в сайта 
ни: www.ptpool.net 889291674 №18833
USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,,MERCUR"corp.
predlaga vsiakakvi boiadjiiski uslugi.
B a r z o , k a c h e s t v e n o , b e z p r a s h n a / n o v a /
technologies. 13127227479 №18801
USLUGI ZA DOMA, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,,MERKUR"corp.
predlaga vsiakakvi boiadjiiski uslugi,spraing po 
nova bezprashna tehnologia s visiko kachestvo. 
13127227479 №18802
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in 
Arlington heights, haircut, color, highlights, perm, 
keratin straightening treatment, 708 415 7911 
№18763
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите 
домашни филми като ги презапишете на DVD 
преди касетите да станат неизползваеми. Пре-
запис от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-
456-1366 №18732
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на нега-
тивни филми в дигитални снимки, JPEG формат. 
Запазете вашите стари ленти като ги направите 
дигитални снимки преди на станат неизползва-
еми. 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

НЮ ЙОРК
ПСИХОЛОГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, Ние предлагаме психо-
терапевтична подкрепа. Повече може да про-
четете в сайта ни: www.ptpool.net 889291674 
№18830
ПСИХОТЕРАПЕВТИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ние предлагаме псхихо-
логична подкрепа на българи живеещи в чуж-
бина, които имат нъжда от специализирана 
помощ. Повече може да прочетете в сайта ни: 
www.ptpool.net 889291674 №18829

УСЛУГИ 
Търся

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

COAST TO COAST

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
MERCEDES 300SD, 
Цена US$2500, Зипкод 60007, Продавам 
Mercedes 300SD 1993година.Колата си върви до-
бре стегната е.Продава се понеже заминавам за 
България и няма къде да е паркирам иначе не 
бих е продал.За повече информация на посоче-
ния телефон 2244788115 №18785
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 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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С
вета Петка е един от небес-
ните покровители на Бълга-
рия. Винаги на нейния ден, 14 
октомври, в много селища се 
правят шествия с частици от 

мощите й, а градове като Габрово я смя-
тат за свой духовен патрон.

Едно от малкото познати места, свър-
зани с живота на светицата, е нейното 
скално жилище над град Трън. За него 
няма писмени свидетелства, че св. Петка 
го е използвала, но има странни пред-
мети, които убеждават и неверниците, 
че легендите може да са отзвук от наис-
тина случили се събития.

Легенда разказва за живота на свети-
цата закрилница, лечителка и пазителка 
от страшни болести. Скалният параклис 
„Св. Петка“, който се намира в центъра 
на Трън, твори чудеса, лекува болни и 
пази жителите на пограничната община.

Според преданието един ден, тъкмо 
изпекла вкусна питка, извадила я от ог-
нището и чула конски тропот. Това били 
преследвачите й. Тя ги видяла, че започ-
нали да се катерят по хълма, и избягала 
през един отвор между скалите.

Докато се катерела, оставила върху 
камъка следи от единия си крак и една-
та ръка. Днес отпечатъците може да се 
видят. А който ги докосне

получава чудодейна 
енергия

В пещерата все още стои питката – 
вкаменена от докосването на турците. 
Тя се превърнала в камък в момента, в 
който те опитали да си отчупят парче. До 

каменната погача са подредени икони 
на светицата и глинени стомни с миро.

Чудновати са и стените на пещерата. 
При внимателно вглеждане се открива 
ликът на Богородица, може да се видят 
и други светци.

А капчиците, които се стичат покрай 
тайния изход, са лековита светена вода. 
Предполага се, че това са сълзите на 
света Петка. Днес пазителите на скалния 
параклис ги събират в съдове и разда-
ват на миряните.

Поверието гласи, че водата, която се 
стича по един от сталактитите в пеще-
рата, е от сълзите на светицата. Тя и до 
днес

плаче за страданията 
на българите

Много хора са излекували зрението 
си с тази вода. Събират я в шишенца и 
с чудотворната течност мият лицата си. 
Тийнейджър дошъл тук с майка си от 
другия край на България. Момчето стра-
дало от кожна болест, която не се леку-
вала с никакви лекарства. Измило лице-
то си със сълзите на св. Петка и скоро от 
раните по лицето му нямало и следа.

Възрастна жена била тежко болна. Не 
можела да ходи сама. Децата й я дове-

ли до параклиса на ръце. Месеци преди 
това жената се лекувала без подобре-
ние, само страданието й се увеличава-
ло. Чула за параклиса над Трън и поис-
кала да пренощува в него. Дъщерята и 
синът й със страх я оставили в храма. На 
сутринта жената станала и

тръгнала сама 
от пещерния храм

разказват местните.
Водата в храма е полезна и за про-

блеми с очите, твърдят хората в Трън. 
Но както при всички подобни чудодей-
ни места, и тук трябва да се пристъпва с 
вяра в сърцето, защото само тогава има 
лечебен ефект.

Света Петка е родена в тракий-
ския град Епиват на Мраморно 
море в семейството на заможни 
българи. Светицата отрано про-
явявала състрадание към бедни-
те. След смъртта на родителите 
си тя раздала имуществото им на 
сиромасите и се оттеглила в ма-
лък храм в Иракли, за да служи на 
Бога.

Пет години по-късно отишла 
да се поклони на гроба Госпо-
ден в Палестина, след което за-

живяла отшелнически живот в Йордан-
ската пустиня. Малко преди смъртта си, 
на преклонна възраст, се завърнала по 
родните си места, където проповядвала 
и лекувала, поради което

срещу нея започнали 
гонения

Смята се, че е избрала точно тази пеще-
ра в Трън за свое скривалище. Тук тя по-
магала на всеки, който идвал при нея с 
вяра в сърцето.

Предусещайки смъртта си, през Ца-
риград се завърнала в Епиват и се за-
селила в храма „Свети Апостоли“, къ-
дето след две години тихо починала. 
Състрадателни граждани я погребали 
вън от градските стени като чужден-
ка. Дълги години гробът на светицата е 
забравен. Когато наблизо бил погребан 
моряк, двама местни християни имали 
видение, в което св. Петка била с царски 
одежди и заобиколена от Христови во-
ини. Тя помолила да извадят мощите й и 
тогава всички видели, че от тялото й се 
носи благоухание. Така започва култът 
към св. Петка.

По време на царуването на Иван Асен 
Втори през 1238 г. мощите й били пре-
несени в старопрестолния Търновград. 
След падането на българската столица 
под османския ятаган мощите на св. Пет-
ка били пренесени във Видин, а по-къс-
но в Белград. Днес те почиват на румън-
ска земя в град Яш в сребърен ковчег в 
храма „Три светители“.

XПазителите на светилището ги събират в съдове и раздават на миряните

Сълзите на св. Петка в скалния 
параклис на Трън церят болести

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Вкаменената питка и следите на света Петка в скалния 
параклис в Трън

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


28 юли - 3 август 2021 г. 41

https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Във ваша власт е да тран-
сформирате енергиите така, 
че да оставате доволни. Ако 
се питате как бихте могли да 
го постигнете, от друг не ча-

кайте рецептата. Сами можете и ще се спра-
вите. Истина е, че уроците си научаваме, ми-
навайки през страданието, но има и по-бърз 
начин, стига да го желаете. Дайте път на до-
брото, което носите в себе си, погледнете на 
света откъм положителната му страна и с ле-
кота ще посрещате предизвикателствата на 
живота.

РАК
Ще впечатлявате с интелект 
и чувството си за хумор. По-
добре от вас никой не може 
да се организира, подхож-
дайки прагматично и отго-

ворно към задачите си. Въпреки това ще бъ-
дете провокирани и често ще се разпилявате 
в несъществени действия, без да работите за 
осъществяване на плановете и целите си. Няма 
да ви липсва енергия и ще срещате подкрепа, 
но трябва да си помогнете и сами. По-често 
сменяйте работата с разходки на открито, това 
ще ви тонизира.

ВЕЗНИ
Без затруднения ще създава-
те връзки и ще разширявате 
кръга от полезни познанства, 
това са част от нещата, кои-
то ви се отдават. Добрите ви 

идеи бързо ще срещнат разбиране и ще ги ре-
ализирате, стига да сте последователни в дейст-
вията си. Новостите ви привличат и не търсите 
причини да се конфронтирате с никого, с тези и 
други свои разбирания ще вървите напред. Хар-
монията в душата и обикновените неща ще ви 
носят приятни вълнения, както и успехите, кои-
то ви предстоят.

КОЗИРОГ
Имайки предвид последни-
те събития и вслушвайки се 
в препоръките на уважавани 
специалисти в сферата, коя-
то ви интересува, ще вземете 

правилните решения и ще придвижите напред 
делата си. Благодарение на устрема си и на до-
брата организация, с която подхождате към за-
дачите си, ще ви се даде шанс за изяви. Ако 
заради работните си проекти попаднете в не-
традиционна за вас обстановка, не се притесня-
вайте. Постарайте се да внесете нещо свое, това 
ще се оцени от когото трябва.

ТЕЛЕЦ
Финансови спогодби ще ви 
помогнат да не бъдете пре-
калено угрижени за нуждите 
си. Това ще подобри настро-
ението и самочувствието ви. 

Здравата психика ще ви помогне да преодоле-
ете стреса от временните затруднения, които 
изпитват някои от вас. За сметка на професио-
налните проекти и задължения, е възможно да 
насочите енергията си повече към дома. Пре-
местване в ново жилище, подреждането му 
или смяната на мебелировката ще занимават 
мислите ви през тези дни.

ЛЪВ
Разходките на открито ще ви 
помогнат да се освободите 
от мисли, които ви тревожат 
и създават напрежение през 
последните дни. Компанията 

на човек, близък до сърцето ви, ще внесе рав-
новесие в мисленето и ще подобри настроени-
ето ви. Много неща около вас ще се променят, 
ако се занимавате с дейности, носещи ви ду-
ховна наслада. Всичко онова, което ви привли-
ча, може да го притежавате, ако не се жалите 
и се развивате интелектуално и творчески. Ща-
дете здравето си.

СКОРПИОН
Пристъпвате към деловата 
си активност с добри очаква-
ния. Повече от всеки друг път 
сте наясно с всичко, към кое-
то се стремите, с начините за 

постигане и времето, необходимо ви за целта. 
В работата си ще откривате добри перспективи 
за бързи реализации и печалби, и с присъщото 
си прагматично мислене ще действате адекват-
но. Усилията ви няма да са напразни, предстои 
ви издигане в йерархията, растящи доходи и до-
бро самочувствие. Ще търсите и намирате под-
крепа от околните.

ВОДОЛЕЙ
С новаторските си виждания 
и подход на работа ще приоб-
щите много хора около бизнес 
идеите и начинанията си и ра-
ботейки заедно, ще ги реали-

зирате. В живота си ще получите различни въз-
можности, стига да погледнете на тях така и да не 
ги пропуснете. Що се отнася до личния ви живот, 
през този период приятните изживявания ще бъ-
дат свързани с най-близките ви хора – може да 
посетите роднини, да поканите гости или да на-
учите добра вест, свързана с член на семейство-
то ви.

БЛИЗНАЦИ
Кариерата няма да остане на 
втори план за онези, за кои-
то тя е най-важното нещо в 
живота им. С прилив на сили 
ще се впуснете в реализаци-

ята на поредния си проект, финансовите оч-
аквания за който са големи. И не грешите. В 
края на периода ще се поздравите с повече, 
пък било то и нерви, отколкото пари. Творче-
ското ви усещане за нещата ще ви помогне да 
се изявите там, където другите губят. Това е и 
една от причинете да се радвате на засилен 
интерес към особата си.

ДЕВА
Любовта може да бъде щед-
ра към вас, стига да не я пре-
небрегвате. Като носители на 
много и позитивна енергия, 
ще насочвате другите и за-

едно ще работите в името на по-добрите идеи 
и решения. Общите ви усилия ще довеждат до 
добри резултати, от което ще растат доходите 
и настроението ви. С личните си и професио-
нални качества и подготовка ще привличате 
вниманието на хора, имащи високи позиции в 
йерархията. От съвместното ви сътрудничест-
во предстои да стартират интересни проекти.

СТРЕЛЕЦ
Ангажираността ви с работа 
и обществени мероприятия 
няма да възпрепятства жела-
нието ви за почивка и развле-
чения. Напротив, старателно 

ще подготвите делата си така, че в края на пе-
риода да ви остане повече време за вас самите 
и близките ви. В добро разположение на духа и 
поддържайки хубави взаимоотношения с окол-
ния свят, ще се развивате и показвате най-добро-
то от себе си. Новостите ще следват активността 
ви, във всички случаи ще се оказвате на точното 
място и време.

РИБИ
Ако изпитате желание да 
разкрасите пространство-
то вкъщи, доставете си това 
удоволствие. Дните ви ще са 
наситени със събития и емо-

ции, така че няма да скучаете. Периодът ще е 
благоприятен за бизнес начинания. Ще е изклю-
чително благодатен за интелектуална и научна 
работа – ще бъдете изобретателни и ще възпри-
емате новите идеи с лекота. Възможно е да се 
чувствате изнервени – в този случай ще ви по-
действа добре, ако разчупите малко рутината и 
направите нещо ново и интересно.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Разбийте с миксер яйцата и за-
харта на пухкав крем. Приба-
вете разтопеното и охладено 

масло и разбъркайте. Пресейте браш-
ното, добавете щипка сол и бакпулве-
ра, прибавете ги към яйчената смес, 
разбъркайте. Добавете киселото мля-
ко, разбъркайте и замесете меко неле-
пящо се по пръстите тесто. Поставете 
тестото в найлонов плик и приберете в 
хладилник за 30 мин.

Оформете малки топчета, които на-
тискате между дланите да се сплес-

кат. С пръст направете дупка в среда-
та на всяко топче и оставете така върху 
набрашнен плот, докато се нагрее дос-
татъчно олио в тенджерка, така че при 
пържене поничките да плуват.

На слаб огън пържите не повече от 
3-4 понички наведнъж до златисто ка-
фяв цвят от двете страни. След като се 
охладят, оваляйте ги в пудра захар.

Начукайте свинските пържоли с 
дървено чукче и ги поръсете със 
сол. Направете чесъна на паста и 

го втрийте в месото. Поръсете го с чер-
ния пипер, кимиона, ригана и салвията.

Сложете пържолите в плик за печене, 
затворете го и го сложете в хладилник 
за 2-3 часа. Набодете плика след това 
на няколко места и го сложете в тава за 
печене. Налейте в нея 150 мл вода и я 
сложете във фурната на 200°C.

Малко преди да извадите пържолите, 
скъсайте плика и ги допечете. Понички с 

пудра захар

Печени селски 
пържоли в плик

Продукти
» яйца - 2 бр.
» захар - 170 г кристална
» масло - 50 г разтопено
» брашно - 550 г пресято
» сол - 1 щипка
» бакпулвер - 1 ч.л.
» кисело мляко - 240 г
» пудра захар - за овалване

Продукти
» свински пържоли - 5 бр.
» салвия
» сол
» чесън - 2 скилидки
» черен пипер
» смлян кимион - 1/2 к.л.
» риган - 1 ч.л. сух

Да ви е сладко!  

https://www.serdikabg.com
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Преди дни се появиха слухове, 
че Хари Стайлс и Оливия Уайлд 
може да са сключили брак тай-

но. В Instagram бе постната снимка на 
списание „Life & Style“, на чиято кори-
ца се вижда заглавието „Току-що омъ-
жени“ до снимка на Хари и Оливия на 
лодка.

На първа страница пише още, че ак-
трисата нямала търпение да създаде 
семейство и че музикантът сам напра-
вил дизайна на пръстена, който стру-
вал $185 000. Текстовете гласят, че ро-
дителите на Уайлд не одобряват брака 
и че церемонията била скромна.

Има снимка, на която Стайлс е пад-
нал на колене и пише, че той е предло-
жил брак на Оливия в Италия.

Припомняме, че звездите се запоз-
наха в края на миналата година на 
снимачната площадка на филма „Don't 
Worry Darling“.

Мъжки снежен леопард се е заразил с 
COVID-19, съобщиха от зоологическата 
градина в Сан Диего.

Служителите решили да тестват Рамил, след 
като забелязали, че животното кашля и му тече 
носът. Леопардът е тестван два пъти - в самия зо-
опарк, а след това и в сертифицирана лаборато-
рия, която е потвърдила коронавирусната инфек-
ция.

Към този момент все още няма яснота как се е 
заразил Рамил. Скорошно изследване на учени 
обаче доказа, че екземплярите от семейство кот-
ки и маймуните са най-уязвимите на COVID-19 жи-
вотни.

През януари именно в същия зоопарк от коро-
навирус се разболяха 8 горили, които се зарази-
ха от техния гледач. Те бяха и първите маймуни в 
света, при които бе регистриран COVID-19.

Леопард от зоопарка в Сан 
Диего е заразен с COVID-19

Хейли и Джъстин Бийбър 
чакат бебе?

Хари Стайлс и Оливия Уайлд 
с тайна сватба?

Джъстин Бийбър шокира феновете, като намекна, че 
със съпругата му Хейли може скоро да станат родите-
ли. 27-годишният певец публикува снимка с любимата 

си от ваканцията им. Моделката е с кроп топ и бикини, лятна 
шапка и слънчеви очила. Бийбър пък е по шорти, риза с фло-
рални мотиви и шапка с козирка. Двамата се наслаждават на 
почивка в Мексико.

Към кадъра изпълнителят написа: „Майка и баща". Заради 
този текст много последователи в социалната мрежа помис-
лиха, че така Джъстин съобщава, че с Хейли чакат бебе.

Манекенката и поп звездата сключиха брак през 2018 г.
Миналото лято Дуейн Джонсън-Скалата каза, че е убеден, 

че Бийбър ще стане татко през 2021 г. Преди време някои из-
точници посочиха, че Хейли и Джъстин наистина говорят за 
деца.

Мария Бакалова се прибра  
в родния Бургас
Българската холивудска звезда, 

номинирана за „Оскар“, Мария 
Бакалова се прибра в родния 

Бургас. Актрисата не се е връща-
ла от две години, а в морския град 
казва, че се чувства най-уютно. Ма-
рия ще бъде предложена за поче-
тен гражданин на Бургас, стана ясно 
след нейна среща с кмета Димитър 
Николов.

„Радвам се и се надявам сега пан-
демията, като се разхлабва малко, 
да имаме възможност да пътуваме 
по-често отново и да си прекарвам 
повече време тук, при мама, при 
тате и при прекрасните хора. Бургас 
става все по-глобален и космополи-
тен“, сподели актрисата.

Мария Бакалова се срещна с Ни-
колов заедно с майка си Румяна. Тя 
получи като подарък икона на Све-
та Богородица, за да я закриля. Ак-
трисата обяви готовността си да се 
включи в бъдещи културни инициа-
тиви на града.

Апартаментът на Дейвид Боуи в центъра на 
Манхатън, който той обитава приживе за-
едно със съпругата си Иман, вече е прода-

ден. Купувачът му се появил по-малко от месец 
след като той бил пуснат на пазара за недвижими 
имоти. Той е в сграда, която е била първоначал-
но шоколадова фабрика, построена през далеч-
ната 1886 г.

Жилището пази спомените на двойката, която 
се мести в него през 1999 г. Тогава легендарният 
музикант дава $2,81 млн., за да го вземе. Там пре-
карва най-хубавите си години до 2016-а, когато 
губи битката с рака на черния дроб в родната му 
Великобритания.

С клипа, качен в профила на съпругата му в 
Instagram, тя се сбогува с мястото и залеза над 
Манхатън, който най-вероятно често посрещала 
със съпруга си.

Продадоха апартамента на 
Дейвид Боуи в Манхатън
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Манди Мур кърми, докато 
изкачва планински връх
Манди Мур явно иска да дока-

же на целия свят, че няма нещо, 
което да не може да направи. 

Малко преди началото на олимпийски-
те игри в Токио, актрисата показа, че 
може съвсем спокойно да се състезава 
за отбора на САЩ в дисциплините по из-
дръжливост.

Мур, която само преди 5 месеца роди 
първото си дете - син Гъс - реши, че е 
време да се завърне към старите си хо-
бита и да изкачи някой връх. Този път 
обаче тя имаше малко повече багаж, но-
сейки помпа за кърмене, която извади 
през една от почивките си. Оказа се, че 
актрисата не забравя за 5-месечния си 
син и е трябвало да използва помпата за 
кърма по средата на пътя. „Новата реал-
ност на приключенията“, написа тя в со-
циалните мрежи. Допълни, че е напра-
вила същото упражнение и на върха.

Има толкова много хора, които обичат Брит-
ни Спиърс и се надяват тя най-накрая да 
намери щастието, което търси и свобода-

та, която заслужава. Селена Гомес е една от тях и 
не крие своето мнение, като дори зарадва колеж-
ката си с подарък за летните дни.

В социалните мрежи Бритни сподели снимка на 
пакета, който е получила от Гомес. В него са вклю-
чени бански костюм и три продукта от козметич-
ната линия на изпълнителката. Спиърс ведна-
га благодари на колежката си и заяви, че това са 
едни от любимите й продукти за красота.

„Имат и страхотен аромат. Селена, благодаря 
ти, че ме изненада с този подарък. Нямам търпе-
ние да го използвам“, написа Бритни в социални-
те мрежи.

Селена Гомес изненада  
Бритни Спиърс с подарък

Меган Фокс зарязала алкохола 
след един „Златен глобус“
Меган Фокс призна, че след на-

градите „Златен глобус“ през 
2009 г. се е отказала завинаги от 

алкохола. На церемонията 35-годишна-
та актриса седяла на една маса с Блейк 
Лайвли и братята Джонас.

Тя била толкова увлечена от разгово-
ра, че не забеляза как е изпила няколко 
чаши шампанско Moet, което на съби-
тието било в изобилие. Според звезда-
та по масите имаЛО „гигантски бутилки“.

„Бях агресивна. Казах много ужасни 
неща, които не трябваше да се казват на 
червения килим. Имах много проблеми 
след това събитие“, сподели Меган.

Меган се раздели със съпруга си Бра-
йън преди година и половина. Сега Фокс 
има щастлива връзка с рап звездата 
Machine Gun Kelly, който щастливо блес-
ти с нея на червения килим.

Лейди Гага се показа  
без грим и с лунички
Лейди Гага често залага на екс-

центричен външен вид. Но 
сега звездата е решила да за-

ложи на нещо различно - да се пока-
же в напълно натурален вид. Певи-
цата публикува селфи в Instagram, 
на което позира без грим и така си 
личат луничките по лицето й.

Поводът за публикацията е, че 
козметичният бранд, който тя съз-
даде - Haus Laboratories, празнува 2 
г. на пазара. Гага благодари на еки-
па си за усърдната работа през това 
време.

„Нямаме търпение да ви покажем 
бъдещето“, написа още тя.

Скоро източници разкриха, че из-
пълнителката е луда по гаджето си. 
Тя и предприемачът Майкъл Полан-
ски са заедно от края на 2019 г.

Известната писателка Джоан Роулинг про-
дължава да бъде тормозена в социалните 
мрежи заради публикациите си, в които го-

вори недостатъчно вдъхновена за транссексуал-
ната общност.

Много звезди от филмовата поредица „Хари 
Потър“, включително Ема Уотсън и Даниел Радк-
лиф, публично не се съгласиха с мнението й и ве-
рните фенове прекъснаха всички връзки с автор-
ката на фантастичната сага.

Скандалът избухна преди година и оттога-
ва Джоан не спира да получава гневни съобще-
ния в мрежата. Преди дни писателката сподели в 
Twitter един от тях: „Иска ми се да намерите само-
делна бомба в пощенската си кутия“.

„Стотици трансактивисти заплашват да ме бият, 
изнасилват и взривяват“, сподели Джоан.

Джоан Роулинг се оплаква 
от онлайн тормоз от 
трансджендъри
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Н
евероятната изобретател-
ност на слънцето, вятъра и 
водата са родили едно от 
най-впечатляващите места 
в Америка. Паркът „Природ-

ни мостове“ е първият национален па-
метник на Юта, създаден още през 1908 
г. и кръстен на три величествени при-
родни моста - „Качина“, „Овачомо“ и „Си-
папу“.

Геоложката история на парка започва 
преди 260 милиона години, когато е бил 
плаж на бреговата линия на голямото 
море, покриващо източната част на Юта. 
Оттогава платото Колорадо се е издиг-
нало чрез невероятен и бавен процес 
- около 1/100 от инча годишно. И така 
паркът „Природни мостове“ вече е във 
високата пустиня, с дълбоко разположе-
ни каньони, издълбани от река Колора-
до и нейните потоци.

Трите моста, на които е кръстен пар-
кът, са сред десетте най-големи в света. 

Мостовете са тънки участъци, свързва-
щи остатъчни каменни кули над корита 
на потока. Качина е най-широкият, дока-
то Овачомо е най-деликатният и вероят-

но най-старият от трите.
Съставът на скалите, от които са из-

ваяни, датира от пермския период от 
преди 270 милиона години, когато ста-

ва своеобразното преразпределение 
на сушата и моретата в резултат на мо-
гъщите процеси на образуване на пла-
нините. Самите мостове обаче вероятно 
са били изсечени от природата през по-
следните 30 000 години.

Хълмовете са силно пъстри на цвят, 
от бледозелени до оранжеви, червени и 
стряскащо бели. Паркът също е осеян с 
дупки, малки екосистеми, където расте-
нията и животните са се приспособили 
към живота в каньоните.

„Природните мостове“ е и първи-
ят сертифициран международен парк 
на нощното небе (International Dark Sky 
Park), създаден от Международната асо-
циация на нощното небе (International 
Dark-Sky Association), чиято цел е да 
ограничи светлинното замърсяване по 
света. Причината е „реката от светлина“, 
която може да се види в парка – фено-
мен, създаден от Млечния път, който се 
издига над моста Овачомо.

XТе са първият национален паметник 
в Съединените щати

Природните 
мостове на Юта – 

величие на  
хиляди години

Сн.: National Park Service
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