
РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

ОТ РЕДАКТОРА

BG VOICE е издание на„BG VOICE” Inc.

Николай Кръстев | Ясен Дараков
Божидар Божков | Галина Петрова | Сибила Патси | Невена Георгиева | 

Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев | Анастасия Върбанова | Пролетина 

Николова | Борислав Михайлов  

Дизайн и предпечат: Стефан Бабуков | Снежана Панайотова | Сузана Илиевска 

За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com

За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

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

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

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

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Те ли ще управляват България?

Ваксинирани срещу 
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Расизмът и българските 
училища в Америка
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на Олимпиадата» на 27 » на 33

Триумф на български 
ученици по света

Убитият 
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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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К
андидатът за министър-пред-
седател Пламен Николов от 
„Има такъв народ“ съобщи 
в Народното събрание във 
вторник предложенията за 

структура и състав на Министерския 
съвет, които ще представи за гласува-
не пред Народното събрание. Това ста-
на след последователни срещи с пред-
ставители на парламентарните групи на 
„Изправи се.БГ! Ние идваме“, „Демокра-
тична България“ и БСП и след серия за-
дочни скандали между евентуалните 
партньори. Заради напрежението няма 
яснота дали проектът за правителство 
на ИТН ще получи подкрепа и ще стане 
действащ кабинет.

Партията на Слави Трифонов „Има та-
къв народ“, която спечели изборите с 
24,08% (или 657 824 от гласовете), по-
лучи проучвателен мандат от президен-
та Румен Радев в петък, за да предложи 
структура и състав на правителство. Той 
беше връчен на Пламен Николов, който 
беше издигнат от партията за премиер.

Във вторник Николов запозна депута-
тите от „Изправи се.БГ! Ние идваме“, „Де-
мократична България“ и БСП със съста-
ва за кабинет, който предлага.

П р е д л о ж е -
нието за вътре-
шен министър 
е Петър Илиев, 
за когото пре-
ди седмица има-
ше информация, 
че може да бъде 
начело на пра-
вителството, а 
преди това беше 
предложен за 

правосъден министър в неслучилия се 
проект за кабинет на Николай Василев. 
Според някои публикации, Илиев е бил 
оттеглен от премиерския пост заради 
съмнения за плагиатство – той бил пре-
писал буквално докторската дисертация 
на друг доцент от ЮФ.

В биографията на Илиев, публикувана 
на сайта н а СУ „Св. Климент Охридски“, 
пише, че той е щатен университетски 

преподавател в Юридическия факултет 
на университета. 

Илиев e основател и управляващ съ-
дружник на Адвокатско дружество „Или-
ев и Партньoри“. Почетен консул на 
Барбадос, както и ръководител на Кон-
сулството на Барбадос в България.

През 2013 г. Илиев представляваше 
бившия депутат на БСП Иван Иванов 
пред Конституционния съд, който раз-
глеждаше казус за потенциалната му не-
съвместимост като народен представи-
тел.

Както при първото предложение за 
правителство на партията на Трифо-
нов за министър на външните рабо-
ти, министър на отбраната, земедел-
ски министър и министър на спорта са 
предложени съответно Ради Найденов, 
Теодора Ганчовска, Пламен Абровски и 
Радостин Василев.

Ради Найденов е дългогодишен ди-
пломат и външен министър в служеб-

ния кабинет на 
Огнян Герджиков 
(2017). Той рабо-
ти в МВнР от края 
на 1992 г., през 
2001-а и 2002 г. е 
зам.-министър на 
отбраната, а до 
2005 г. е началник 
на кабинета на 
тогавашния пре-

миер Сакскобургготски.
Найденов е специализирал в Герма-

ния, Франция и САЩ и е бил посланик в 
Швейцария и Лихтенщайн.

При обявява-
нето на първия 
проектокабинет 
на ИТН Теодора 
Ганчовска беше 
представена като 
експерт по „от-
брана и въоръ-
жени сили". Кари-
ерата й започва в 
Генералния щаб 

на Българската армия. Преминава през 
всички нива и става началник на отдел 
„НАТО и ЕС“ в министерството.

В е л и с л а в а 
Петрова е гене-
тик в Института 
„Сангер“ в Кейм-
бридж, Велико-
британия - един 
от трите най-из-
вестни центрове 
за генни изслед-
вания. В първия 
кабинет на ИТН тя 

бе номинирана за здравен министър, а 
сега ресорът й е сменен на образование. 
Петрова е автор на откритието, че виру-
сът, причиняващ дребната шарка, изтри-
ва имунната памет на човешкия органи-

зъм, събирана след всяко заболяване от 
най-ранно детство.

Радостин Ва-
силев е пред-
ложението за 
министър на мла-
дежта и спорта. 
Той се занимава 
със спортно пра-
во и беше един 
от адвокатите на 
футболния клуб 
ЦСКА по време 

на управлението на фирма „ТИТАН“. По-
късно беше част от екипа, който издигна 
и се занимаваше с кандидатурата на Лю-
бослав Пенев за президент на Българ-
ския футболен съюз (БФС). В момента е 
депутат от ИТН.

За министър 
на регионалното 
развитие е пред-
ложен Георги Ге-
оргиев. Той е де-
путат от ИТН от 
Враца. Според 
сайта на партия-
та той има науч-
на степен доктор 
по „Организация 

и управление на производство/строи-
телство“.

Там пише още, че той е участвал „в 
екипа към Министерство на финанси-
те, въвел капиталово бюджетиране, ос-
новано на проектен подход на базата на 
неговия дисертационен труд за период 
от 3,5 години“.

Предложението за министър на енер-
гетиката е Александър Николов. Той 
е служебен заместник-министър на 
енергетиката. Според сайта на минис-
терството Николов „притежава дълъг 
мениджърски опит в сферата на телеко-
муникациите, финансите, инвестициите 

XНарочен за плагиатство е предложен за вътрешен министър

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Новият кабинет. 
Ето министрите 
на Слави Трифонов

Номинираният за премиер Пламен Николов

Петър Илиев

Радин Найденов

Теодора Ганчовска

Велислава Петрова

Радостин Василев

Георги Георгиев

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

Николов е бил 
изпълнителен ди-
ректор на фонд 
за рисков капи-
тал, управлявал 
е стратегически 
проекти, разви-
ващи иновативни 
финансови техно-

логии. Магистър по финанси от УНСС.
П л а м е н 

Абровски, който 
бе номинация и в 
миналия кабинет 
на ИТН, е предло-
жен за министър 
на земеделието. 
Той е магистър 
по право от Юго-
западния уни-
верситет „Неофит 

Рилски“ в Благоевград.
Абровски беше назначен в Постоян-

ното представителство на България към 
Европейския съюз по времето на земе-
делския министър Мирослав Найденов. 
В момента е депутат на ИТН от Монтана.

От ИТН предлагат начело на минис-
терството на фи-
нансите да за-
стане Пламен 
Данаилов. Спо-
ред официалната 
информация за 
него от сайта на 
ИТН той има над 
20 г. опит на ви-
сши управленски 
длъжности в го-

леми международни компании.
Управител e на консултантска фирма в 

сферата на финансовите услуги. Завър-
шил е финанси, счетоводство и контрол 
в УНСС. В момента е депутат.

За Десислава Димитрова е известно, 
че е икономист. Тя е предложена за ми-
нистър на икономиката.

За министър 
на културата е 
предложен Геор-
ги Султанов. Той 
е оперен артист. 
„Работи с всички 
музикални инсти-
тути в България. С 
БНР и БНТ, започ-
нало през 2006 г. 
като е осъщест-

вил множество записи и участия в кон-
цертни програми с оркестрите на БНР 
и Софийска Филхармония“ [правописът 
е запазен], пише в сайта на партия ИТН.

Предложението за здравен министър 
е Силви Кирилов, а за министър на пра-
восъдието е предложен Момчил Ива-
нов.

Силви Кири-
лов е уролог, в 
момента депу-
тат от Хасково. 
Бил е директор 
на Агенцията по 
трансплантации 
и директор на 
болниците Алек-
сандровска, „До-
верие“ и „Уни Хос-

питал“.
Момчил Иванов е юрист. Избран е за 

депутат на ИТН от Велико Търново, къ-

дето е и областен 
координатор на 
партията.

Гроздан Ка-
раджов е пред-
ложението за 
министър на 
транспорта. Той 
беше депутат от 
Реформаторския 
блок през 2014 

г. Професионалната му кариера започ-
ва във фондация „Отворено общество“, 
пише в официалната му биография.

Караджов беше 
главен секретар 
на Комитета по 
пощи и далеко-
съобщения, гла-
вен секретар на 
М и н и с т е р с т в о 
на транспорта и 
съобщенията и 
председател на 
Съвета на дирек-
торите на БТК по 

време на правителството на Иван Кос-
тов.

Работил е в Надзорния съвет на Бъл-
гарска пощенска банка, бил е член на Съ-
вета на директорите на RILA SOLUTIONS, 
както и директор на фондация „Демо-
крация“.

За министър на екологията е предло-
жена Силвия Бакърджиева.

Ивайло Кожухаров е предложен за 
министър на туризма. Според сайта на 
ИТН той е експерт по туризъм с над 17 
години професионален опит както като 
ръководител, така и като консултант на 
редица успешни хотелски комплекси 

в България. Из-
бран е за депутат 
на партията от Ва-
рна.

За социален 
министър е пред-
ложена Теодора 
Пенева. Тя рабо-
ти в системата на 
БАН и е предста-
вена като човек, 

който „има над 17 години практичен и 
управленски опит в изследванията на 
пазари, отрасли 
и сектори, както 
и в разработката 
на стратегии за 
развитие на дей-
ността на фирми 
в Китай и за раз-
витие на публич-
ни услуги в Бъл-
гария“.

Според инфор-
мацията за нея на сайта на ИТН Пенева 
притежава опит в методите на измерва-
не на енергийната бедност и оценка на 
различни видове политики за намалява-
не на енергийната бедност, общата бед-
ност и политики за сектор социални ус-
луги.

Д-р Антония Валентинова е номини-
рана отново за министър без портфейл 
по ромските въпроси. Тя специализира 
анестезиология и интензивно лечение. 
Има опит в „Спешна помощ“. През 2020 
г. получава наградата „Млад лекар на го-
дината“. Валентинова беше предложена 
за същия пост и в неуспешен проект за 
правителство начело с Николай Васи-
лев.

Александър Николов

Георги Султанов

Силви Кирилов

Момчил Иванов

Гроздан Караджов

Ивайло Кожухаров

Теодора Пенева.

Пламен Абровски

Пламен Данаилов
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Н
атрупани дефицити, разда-
вани безразборно кредити, 
МВР, работещо в услуга на 
прокуратурата, разкопани 
пътища без пари за ремонти-

те им. Така описаха завареното от предиш-
ното правителство служебните министри 
на изслушвания в Народното събрание 
през миналата седмица.

Системно несъбиране на данъци, на-
трупани дефицити в системата и не-
възможност за допълнителни разходи 
заварихме през май в икономиката и фи-
нансите на България, заяви премиерът 
Стефан Янев.

Той допусна вероятността в края на на-
стоящата година да се наложи втора ак-
туализация на бюджета в момент, в който 
все още парламентът не е одобрил пър-
вата.

Проверката на служебното правител-
ство е установила още, че голяма част от 
възможностите за преструктуриране на 
държавния бюджет са били изразходва-
ни в първите четири месеца от годината 
за мерките 60/40 и допълнителните 50 лв. 
за пенсиите.

Кредитите от Банката 
за развитие

са давани, надзиравани и контролирани 
от хора, които не са работили в банковия 
сектор. Това съобщи икономическият ми-
нистър Кирил Петков. Той обясни, че дори 
управителите не са докладвали на надзо-
ра за отпуснатите пари, а само са давали 
едни папки с документи, които е трябвало 
да бъдат подписвани.

Министърът отчете и спирането на 
строежа на административния небостър-

гач за близо 190 млн. лв., който трябваше 
да е в „София Тех парк". Петков обясни, че 
той е бил с подписан договор за проекти-
ране, инженеринг, строителство и надзор 
без никаква тръжна процедура.

МВР е било изцяло в услуга на прокура-
турата. Предишни министри на вътреш-
ните работи са сключили споразумение 
с обвинението, което дава достъп на про-
курори до всички оперативни разработ-
ки на МВР, съобщи силовият министър 
Бойко Рашков.

Според него това споразумение е съз-
давало „неограничена възможност за

теч на информация
в посока, която не е в интерес на обще-
ството, тъй като множество прокурори са 
се запознавали със строго секретни мате-
риали“.

Той подчерта, че това е нарушение на 
закона за класифицирана информация, 
където изрично е посочено, че прокуро-
рът може да се запознае с класифицирана 
информация само на принципа: „необхо-
димост да се знае“ – единствено по отно-
шение на делата, които са разпределени 
на съответния прокурор на основата на 
случайния принцип.

България е разкопана
а пари за ремонти няма, съобщи реги-
оналният министър Виолета Комитова. 
Според нея са започнати безброй обекти 
без финансово обезпечение, за да се за-
вършат ремонтите. 

Комитова обясни, че Агенция „Пътна 
инфраструктура „ през актуализация на 
бюджета трябва да получи 1,5 млрд. лева 
и със законови промени да се позволи на 
министерствата да нарушат вече сключе-
ни обществени поръчки, които чрез до-
пълнителни възлагания са нараснали в 
пъти.

„Всички ремонти се възлагат от АПИ на 
N на брой фирми и са възложени с 5-го-
дишни договори през 2019 г. до към края 
на годината. 2020 г. е първата година от 
изпълнение на договорите, 2021 г. е вто-
рата. Основният начин на възлагане на 
тези договори е чрез обществени поръч-
ки, проведени през 2019 г. - N на брой 
фирми са спечелили договори за текуща 
поддръжка и ремонти. Какво намираме 
през 2021 г. – бюджетът на АПИ за този 
вид дейности е 382 млн. лева. Агенцията 
поема по тези договори ангажименти за 
2.9 млрд. лв., от които 1.5 млрд. трябва да 

се усвоят през 2021 г., останалите – през 
2022 г.“, добави Комитова. 

Според нея приетият по времето на 
ГЕРБ бюджет за тази година не съдържа 
тази огромна разлика в парите и сега е 
нужна актуализация, за да не се стигне до 
ситуация на масови спрени ремонти.

Правосъдният министър Янаки Стои-
лов поиска да се закрият

Специализираният 
съд и прокуратура

Предложението последва анализ на 
министерството за спецправосъдието от 
създаването му досега. Той показва, че го-
ляма част от делата срещу организирани 
престъпни групи, гледани от спецсъда, 
всъщност са приключили с осъдителни 
присъди само за вторичните престъпле-
ния, иначе подсъдни на районни съдили-
ща.

Вицепремиерът по управление на ев-
ропейските средства Атанас Пеканов 
даде своя отчет пред НС за ревизията на 
Плана за възстановянате, като според 
него той е много по-амбициозен и по-до-
бър от предшестващия.

Вицпремиерът обясни, че в него са за-
ложени 57 инвестиционни проекта и 43 
реформи, като са надградили с 11 инвес-
тиционните проекти, а реформите са по-
вече със седем.

Според Пеканов Планът ще отключи за 
страната ни 12,7 млрд. лева евросредства 
и още 8 млрд. лв. под формата на частни 
инвестиции.

Свършеното от него обаче срещна кри-
тики от различни посоки. ГЕРБ, ДПС и „Де-
мократична България“ не видяха в доку-
мента важни според тях приоритети.

Почти милион пенсии
няма да се вдигнат при преизчисление на 
осигурителния доходи, съобщи социал-
ният министър Гълъб Донев. Според него 
при преизчисление на пенсиите с осигу-
рителния доход от 2018 г. 915 хил от тях 
не биха получили увеличение, а 583 хил. 
пенсионери ще продължат да получават 
минимална пенсия.

„Ако преизчислението стане с осигу-
рителния доход от 2019 г. 778 хил. пенсии 
няма да бъдат увеличени“, обясни той.

За такова преизчисление законопро-
екти бяха внесени още в първия работен 
ден на 46-ото Народно събрание Мая Ма-
нолова от „Изправи се.БГ! Ние идваме!“ и 
Корнелия Нинова от БСП.

Малко преди това, в актуализацията на 
бюджета, която бе приета от служебното 
правителство и ще бъде внесена за гласу-
ване от депутатите, е заложено пенсиите 
да се повишат през индивидуалния кое-
фициент на осигурителния стаж във фор-
мулата, изчисляваща пенсиите – от 1.2 на 
1.35.

Така в рамките на три дни и часове на 
изслушвания в Народното събрание, слу-
жебните министри представиха на де-
путатите както свършеното от кабинета 
„Янев“, така и завареното от „Борисов 3“. 
На дневен ред бяха неяснотите за похар-
чените пари, ремонтите, пенсиите и пре-
работения План за възстановяване.

“Има индикатори за корупция“: 
Отчетът на служебния кабинет

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

XНатрупани дефицити и раздавани безразборно кредити откриха министрите на Стефан Янев

Стефан Янев

Бойко Рашков

Кирил Петков (вляво) и Атанас Пеканов

Снимки: БТА
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BG ТЕЛЕГРАФ
Пожари в цяла България, 
изпепелени са 15 къщи
Огромен пожар изпепели над 

15 къщи в кюстендилското 
Долно село. Две жени са отка-

рани в болницата в Кюстендил, при-
паднали поради обгазяване. В съ-
щото време пламнаха треви край 
пловдивското село Първенец. Хората 
от селото подозират умишлен палеж. 
Пожар затвори и пътя между пер-
нишкото с. Големо Бучино и софий-
ското Мало Бучино. Огънят обхвана стотици декари край Перник.

Тежка катастрофа с жертви 
на пътя Русе-Разград

Двама мъже са загинали на мяс-
то при тежка челна катастрофа 
между лек и товарен автомобил 

на пътя Русе - Разград в района на 
Цар Калоян. Починалите са били в ко-
лата. Според първоначалната инфор-
мация на прокуратурата шофьорът 
на колата, по време на движението си 
в завой, навлиза в насрещното, къде-
то в този момент се намира товарни-

ят автомобил. Стига се до челен сблъсък между двете превозни средства. Пред-
стои да бъдат направени редица експертизи.

Кантарджиев: Рязък скок на COVID 
болните след 20 дни
Последният спокоен от 

COVID-19 месец юли в Бълга-
рия отмина. Има още 20 дни, 

докато настъпи значително увели-
чаване на броя на случаите, комен-
тира консултантът по ваксинацион-
ния процес към Столичната община 
проф. Тодор Кантарджиев. Той до-
бави, че през есента, когато ще има 
много случаи, ваксинирането ще е рисково. „Когато се събират много хора на 
едно място, за да се ваксинират, голяма част от тях могат да се заразят.“, каза той.

Километрично задръстване 
изнерви шофьорите на „Калотина“

Километрично задръстване на 
„Калотина“ изнерви шофьорите. 
Те са били принудени да чакат 

часове наред в жегите, за да преми-
нат границата с България. Проблемът 
беше особено голям в понеделник. 
Във вторник Във вторник сутринта 
на ГКПП „Калотина“ нямаше колони 
от автомобили с чакащи да влязат в 
България. Преминаването отнемаше 

около 20 минути.

Близките на удавени баща и син 
се съмняват, че са убити
Прокуратурата разследва смъртта 

на баща и син, чиито тела бяха от-
крити във водите на язовир „Коп-

ринка". Двамата изчезнаха на 5 март. 
Според водолазите силният вятър, кой-
то завлякъл колата на повече от 40 м, е 
причина досега двамата да не бъдат от-
крити. Близките на петгодишния Ангел 
и на баща му Божидар Радев до послед-
но са имали надежда, че двамата може 
да са живи. Роднините не вярват, че става въпрос за нещастен случай. „Смятам, 
че е убит от някой и са го хвърлили в язовира“, смята Ангел, бащата на Божидар.

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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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Б
ългарин от австрийски произ-
ход загина, падайки от петия 
етаж, докато се опита да избяга 
на карабинерите в курорт бли-
зо до Венеция.

44-годишният мъж се казва Карл Ной-
вирт, но италианските медии твърдят, че 
той имал българско гражданство. Човек 
със същото име и възраст действител-
но има регистрирана фирма в България, 
показа проверка на „24 часа“ в информа-
ционната система „Сиела". „Нойвирт мон-
тажен“ е регистрирана на 23 февруари 
тази година във Варна на ул. „Сава Гере-
нов“ с предмет на дейност метални кон-
струкции, туризъм, посредническа дей-
ност и др.

В регистрацията й обаче Карл Нойвирт 
не е с ЕГН, което показва, че към онзи мо-
мент още не е бил български гражданин.

Според италианските медии Нойвирт 
си прекарвал уикенд в един от най-лук-
созните хотели на курорт Бибионе – „Би-
бионе Палас хотел“. Мястото е част от 
община Сан Микеле ал Таляменто и се 
намира до Венеция.

Мъжът бил с дъщеря си и прияте-

ля й. Според правилник на италианско-
то вътрешно министерство, който е в 
сила от 2013 г. в Италия, веднага след ре-
гистрацията на туристите в хотелските 
структури данните се предават по интер-
нет в полицията. Така властите веднага 
разбрали, че въпросният турист е

издирван с европейска 
заповед

за арест, издадена от Австрия. Той бил 
търсен за серия от кражби по домове и 
магазини.

При вида на карабинерите, отишли да 

го идентифицират, туристът се опитал да 
избяга през терасата на петия етаж. Сце-
ната била видяна от персонала на хоте-
ла, собственост на зам.-кмета на общи-
ната.

„Когато сътрудниците ми почукаха на 
вратата, мъжът се показа. Те му съобщи-
ха, че карабинерите искат да говорят с 
него. Доколкото се разбра обаче, на него 
му стана ясно веднага защо го търсят“, 
разказа собственикът на хотела Джани 
Карер. Нойвирт прекосил стаята си и оти-
шъл до прозореца, гледащ над басейна. 
Намерението на мъжа било да излезе на 
терасата и от нея да се захване с ръце и 
крака за стената, след което да се прех-
върли в близката тераса.

Сцената, наподобяваща тази от филм, 
в която крадецът се прехвърля от балкон 
на балкон, обаче била с нещастен край 
за него, защото Нойвирт се подхлъзнал и 
полетял от петия етаж. След полета от 18 
м височина той починал, разбивайки се 
на тротоара отдолу. Дъщерята на жерт-
вата останала шокирана от случилото се. 
Тя се намирала с приятеля си в съседна 
стая.

Българин загина, докато бяга 
от полицията в Италия
XМъжът, който е с австрийски произход, паднал от 5-ия етаж, докато се опитвал да се спаси

Улицата край хотела, затворена от карабинерите. 

Сн.: Corriere del Veneto

http://imgtrucking.com
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П
антелей Николов от Чика-
го, чието тяло бе открито в 
края на юни в Индианапо-
лис, е бил гребец в Бълга-
рия. Той тренирал кану-каяк 

в родния си Асеновград, преди да за-
мине зад океана. Това разказаха негови 
близки дни след трагичната новина за 
смъртта на младия българин.

Тялото на Пантелей бе открито в съ-
бота сутринта, на 27 юни, от случаен 
минувач на North Capitol Avenue в Ин-
дианаполис. Минути по-късно на място-
то пристигнал първият полицай, а след 
него още 20-ина следователи и вещи 
лица.

Първоначално бе съобщено, че бъл-
гаринът е починал при катастрофа. По-
късно обаче стана ясно, че той е бил за-
стрелян.

Докато бил в България, Пантелей 
дори получил стипендия от спортното 
министерство. Това се случило преди 
седем години. Именно с парите от сти-
пендията, които

успял да спести
българинът заминал за Чикаго заедно 
със семейството си, което спечелило зе-
лена карта.

От 2015 г. започнал да работи като ку-
риер, карал камион и разнасял пратки 
между щатите.

След известно време семейството на 
Пантелей решава да се прибере в Бълга-
рия, но българинът остава в Чикаго, къ-
дето в последните години работи като 
шофьор на пикап.

Когато полицията открила тялото на 
Николов, от пикапа, с който се движел, 
нямало и следа. От регистрационния но-

мер на ремаркето полицията се свързва 
с компанията, за която Николов е рабо-
тил, и от там с негови роднини, които 
живеят в Чикаго. Във фаталния петък 
той е превозвал климатична инсталация 
до Охайо. Убийството се случва, когато 
той се връща към Ветровития град.

Няколко дни продължава идентифи-
цирането на българина, през което вре-
ме полицията съобщава на роднините, 
че става въпрос за ката-
строфа. По-късно обаче 
разкриват и истинската 
причина за смъртта – тя 
е настъпила след мно-
жество

огнестрелни 
рани

Заключението на съ-
дебния лекар е, че ста-
ва въпрос за убийство.

Няколко дни по-къс-
но властите откриха пи-
капа на Николов опо-
жарен. Синият 2008 
Dodge 1500 е бил наме-

рен на около 10 километра разстояние 
– на ъгъла на улиците W 73rd и Ditch Rd.

Разследването на полицията в Инди-
анаполис продължава. Първоначална-
та версия, по която работят, е въоръжен 
грабеж, който е излязъл извън плана и 
след пререкание с извършителите те 
са застреляли Николов. Детективите са 
разпитали поне петима свидетели, но 
засега нямат заподозрян.

Убитият в САЩ Пантелей 
бил гребец в България
XПреди 7 години той спечелил и стипендия от спортното министерство

http://imgtrucking.com
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О
т убийството на Джордж 
Флойд през 2020 г. американ-
ската образователна система 
преразглежда учебната про-
грама, за да отговори на из-

ключително чувствителната и сложна тема 
за системния расизъм, която продължава 
дълбоко да поляризира обществото. Днес 
в основата на тази поляризация е така на-
речената Критична расова теория.

Зародила се в края на 70-те г. и началото 
на 80-те г. на XX век като работна рамка за 
правен анализ, теорията е новият фронт в 
културните войни как американските уче-
ници трябва да изучават историята и граж-
данските права. Според някои експерти по 
право Критичната расова теория е важна, 
защото потенциално дава възможност за 
по-реалистично разбиране на упражнява-
ния от белите расизъм в САЩ, като това не 
е само в негативното отношение към други 
расови групи, но също и като правни и за-
конодателни практики, чиито последствия 
в реалния свят водят до потискане на хо-
рата от другите раси и най-вече афроаме-
риканците.

„Темата за расовата дискриминация от-
давна се третира“, коментира пред BG 
VOICE Живка Бубалова-Петрова, директор 
на най-голямото българско училище в САЩ 
- Малко българско училище (МБУ) в Чикаго.

„Българските училища са създадени по 
американското законодателство и следва 
да

спазват основните 
принципи

които са въведени в американските учили-
ща, т.e. да няма расова дискриминация, да 
няма различия и някакви санкции по отно-
шение на вероизповедание, раса и пол“, от-
беляза тя.

Живка Бубалова-Петрова обаче подчер-
та, че българските училища в САЩ няма да 
бъдат засегнати от опитите за внедряване 
на теорията в училищата като основа за 
изучаване на системния расизъм.

Тя смята, че демократите в щата Илинойс 
може и да въведат промени, но учебната 
програма в българските училища няма да 
бъде засегната.

„Няма да се учудя, ако се въведе Кри-
тичната расова теория в щата Илинойс, но 

това няма да касае нашите учебни програ-
ми, които са спуснати от българското Ми-
нистерство на образованието и науката, 
така че в този смисъл ние няма да бъдем 
повлияни. При нас не е така злободневна 
тази тема. В българските училища не се от-
разява“, отбеляза Бубалова-Петрова.

Миналата есен Чикаго включи част от те-
орията в стандартизираните тестове, което 
позволява да се сравняват различните учи-
лища как учениците разбират расовите от-
ношения.

Повечето учители в САЩ не използват 
термина „Критична расова теория“ пред 
учениците и не искат от тях да изучават 
трудовете на експертите, които използват 
тази рамка. Но някои уроци и усилия срещу 
расизма, включително обучаване на учите-
лите и изискване уроците по история да 
включват и преживяванията на маргинали-
зираните групи, отразяват основни теми на 
тази теория, особено в това, че расизмът в 

САЩ е системен.
Живка Бубалова-Петрова потвърди, че

учителите са обучавани
как да подхождат по деликатната тема за 
расизма, но тази практика е включена от-
давна.

„Наистина непрекъснато се работи по 
този въпрос (какво да бъде отношение-
то към афроамериканците в училищата – 
бел. ред.). Аз самата съм част от американ-
ската образователна система. Провеждат 
се такива обучения (на учителите срещу 
предразсъдъците - бел. ред). Но това не е 
във връзка с по-новите неща. Обикновено 
в тези обучения се споделят двете гледни 
точки на двете основни раси“, обясни ди-
ректорът на МБУ.

Проект 1619 на вестник „Ню Йорк таймс“, 
свързан с ролята на робството в оформя-
нето на американската нация, също е асо-
цииран с учебната програма. Това принуди 

След убийството на Дж. Флойд: 
Расизмът и българските 
училища в Чикаго
XПрограмата в родните школа остава незасегната от културната война за расизма

Малко Българско училище 

Сн.: Архив

ЦВЕТЕЛИН ПЕНЕВ
cvetelin@bg-voice.com

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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най-малко пет републикански щата да про-
карат законодателство за забрана на Кри-
тичната расова теория и свързаните с нея 
теми. Подобни мерки са прокарани и от 
други консервативни щати.

Някои учители изразиха притеснението 
си, че подобно законодателство е изклю-
чително опасно и дори може да застраши 
работата им в момент, когато САЩ преос-
мислят основата на расовите отношения. 
Преди дни Ранди Уайнгартън, ръководи-
тел на Американската федерация на учите-
лите, говори за така наречените „културни 
войни“, които заплашват учители и се опит-
ват да ги спират да преподават историята 
каквато е.

В този ескалиращ дебат се включиха и 
топ републиканци, които предупредиха, 
че Критичната расова теория не е по-раз-

лична от пропагандата на Китайската кому-
нистическа партия. Тед Круз е категоричен, 
че федералното правителство не трябва 
да финансира или да участва в индоктри-
нирането на Критичната расова теория, а 
според Кевин Маккарти тази теория е чист 
расизъм. По мнението на анализатори про-
тивниците на теорията все повече изглеж-
дат

като национално движение
и дори контрареволюция срещу културния 
марксизъм. 

Според Живка Бубалова-Петрова кон-
сервативната част на американското насе-
ление смята, че дори има обратен вид дис-
криминация в държавата. Тя поясни, че е 
посещавала класове по този повод и мно-
го хора са наясно, че в САЩ има квоти при 

постъпване на работа и първите при равни 
начала са точно хората от афроамерикан-
ски произход.

„Темата е двузначна“, категорична е Бу-
балова-Петрова.

По думите й в САЩ някои хора не споде-
лят това, че афроамериканците по някакъв 
начин са потискани и трябва да им се из-
плащат репарации, защото това е друг вид 
дискриминация.

Живка Бубалова-Петрова каза още, че 
някои учители в САЩ са на мнение, че дис-
криминацията изглежда е повече в обра-
тната посока, защото много често кадър-
ни специалисти са пренебрегвани заради 
това, че просто не са афроамериканци.

Директорът на Малко българско учи-
лище (МБУ) счита, че въпросът за полова-
та дискриминация е по-актуален, тъй като 
жените са по-пренебрегвани.

Критичната расова теория
Академичната рамка е създадена около 

идеята, че расизмът е системен и не е само 
демонстриран индивидуално от хора с 
предразсъдъци. Според теорията расо-
вото неравенство е дълбоко внедрено в 
американската система и негативно зася-
га афроамериканците във всички сфери 
на живота. Основоположници на теорията 
като Дерик Бел, Ричард Делгадо, Кимбър-
ли Креншоу и Мари Мацуда са категорич-
ни, че прокараните през 60-години закони 
за гражданските права и победите в съда 
действително не са успели да изкоренят 
расовата несправедливост. Въпреки това 
днес теоретиците имат разногласия дали 
САЩ могат да преодолеят расизма. Дока-
то някои вярват, че расовата дискримина-
ция ще съществува винаги, други са по-го-
леми оптимисти.

Критиците на тази интелектуална рамка 
оспорват, че теорията е разединяваща и 
дори расистка. Опонентите също аларми-
рат, че Критичната расова теория е марк-
систка работна рамка, според която наци-
ята е вродено зло и белите трябва да се 
чувстват виновни заради цвета на кожата 
си. Те предупреждават, че учителите се оп-
итват да „пренапишат историята“ и насто-
яват да не се взема под внимание расата, 
когато преподават на учениците.

Поддръжниците обаче контрират, че 
дискутирането на расата създава по-при-
общаващи училища и помага на ученици-
те да преодолеят пречките в системата, 
които ограничават постиженията им.

През септември 2020 г. президентът До-
налд Тръмп нареди на федералните аген-
ции да прекратят всяко обучение, свърза-
но с теорията. По-късно федерален съдия 
блокира директивата, а президентът Джо 
Байдън я отмени след встъпването си в 
длъжност.

Сега движението срещу Критичната ра-
сова теория се съсредоточи върху клас-
ните стаи. Щати като Арканзас, Айдахо, 
Тенеси, Тексас и Оклахома приеха редица 
забрани, а републиканците в Сената остро 
разкритикуваха администрацията на Бай-
дън за отпускането на федерални сред-
ства за програми за изучаване на истори-
ята, която „отразява разнообразието“.

Наскоро направено проучване на 
Economist/YouGov показва, че повечето 
американци (58%) гледат негативно на 
Критичната расова теория. 38% казват, 
че теорията е нещо положително. 64% 
от респондентите заявяват, че са чува-
ли нещо за теорията. 68% от афроамери-
канците и 31% от белите са на мнение, че 
теорията носи нещо положително.

Протест след убийството на Джордж Флойд. 
Сн.: Архив

https://www.desplaineseyecare.com
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

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

US ТЕЛЕГРАФ
Джо Байдън ще свика 
заседание на ООН за COVID-19
Джо Байдън възнамерява да орга-

низира онлайн среща на върха 
за борбата с COVID-19 и бъдещи-

те пандемии през септември в Общото 
събрание на ООН. Целта на форума е да 
засили усилията на страните в разпрос-
транението на ваксини срещу корона-
вирус и ресурси за общественото здра-
ве във връзка с разпространението на 
щама Делта. В момента американската администрация обсъжда подробности от 
такава конференция с неправителствени организации.

САЩ ще приемат още хиляди 
мигранти афганистанци

САЩ заявиха, че заради нараства-
щото насилие ще приемат още 
хиляди афганистански бежа-

нци. Вашингтон прекрати своето воен-
но присъствие в Афганистан след цели 
две десетилетия. „В светлината на уве-
личените нива на насилие от талибани-
те, правителството на САЩ работи, за 
да предостави на някои афганистанци, 

включително тези, които са работили със САЩ, възможност за преселване като 
бежанци в Съединените щати“, се казва в изявление на Държавния департамент.

Америка затяга примката 
около Северна Корея
Държавният секретар на САЩ Антъ-

ни Блинкен възнамерява да при-
зове страните от Югоизточна Азия 

да изпълнят изцяло санкциите срещу 
Северна Корея, наложени през години-
те в отговор на военните програми на 
Пхенян, съобщи говорителят на Дър-
жавния департамент на САЩ Нед Прайс. 
Тази седмица Блинкен ще участва в Ре-
гионалния форум на АСЕАН - Асоциация на нациите от Югоизточна Азия, където 
планира да призове за прилагане на резолюции срещу Пхенян.

Самоуби се трети полицай, 
пазил Капитолия на 6 януари

Още един полицай, станал свиде-
тел на януарските безредици на 
територията на Капитолия, се е 

самоубил. Това предаде кореспонден-
тът на CNN Маршал Коен в Twitter, позо-
вавайки се на Централното полицейско 
управление. Непосредствено след съ-
битията от 6 януари последва самоубий-
ството на 51-годишния полицай Хауърд 

Либенгуд от охраната на Капитолия. Седмица по-късно полицията потвърди и 
втори случай на полицай, отнел сам живота си - Джефри Смит. Той е бил в охра-
ната на Капитолия в продължение на над 12 г.

TikTok звезда застрелян в 
Калифорния с приятеля си
TikTok звездата Антъни Барахас по-

чина, след като беше застрелян в 
калифорнийски киносалон, кое-

то властите определиха като „случайна 
и непровокирана“ атака. При стрелбата 
освен 19-годишният Барахас, издъхна 
и 18-годишният му приятел Райли Гуд-
рич, съобщи полицията в Корона, Южна 
Калифорния. Жертвите са застреляни в 
понеделник в киносалон, който излъчваше „The Forever Purge“ - за тоталитарно 
правителство, което една нощ в годината позволява извършването на всяко пре-
стъпление.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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С
АЩ се изправят пред огро-
мен проблем само няколко 
седмици преди началото на 
учебната година – недости-
гът на учители. Пpoблeмът нe 

e нoв, нo пaндeмиятa e зacилилa мaщaбa 
мy, пишe Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr.

Cпopeд пpoyчвaнe cpeд 2690 дyши oт 
Haциoнaлнaтa oбpaзoвaтeлнa acoциa-
ция пpeз мaй 32% oт aнкeтиpaнитe кaз-
вaт, чe пaндeмиятa ги e нaкapaлa дa 
нaпycнaт paбoтнoтo cи мяcтo пo-paнo, 
oткoлкoтo ca oчaквaли, зapaди гoлeмия 
pиcк oт зapaзявaнe.

B дpyгo пpoyчвaнe нa Frоntlіnе Еdu-
саtіоn двe тpeти oт oкoлo 1200 yчилищ-
ни и oблacтни pъкoвoдитeли cъoбщaвaт 
зa нeдocтиг нa yчитeли.

Пpeз юни 2021 г. зaeтитe yчитeли нa 
дъpжaвнa cлyжбa ca 10 милиoнa, в cpaв-
нeниe c 10,6 милиoнa пpeз фeвpyapи 
2020 г.

B oпит дa зaдъpжaт yчитeлитe нa 
paбoтa, някoи щaти

пpeдлaгaт пapични 
бoнycи

B Caн Xyaн в Kaлифopния нaпpи-
мep пpeдлaгaт 2000 дoлapa бoнyc пpи 
зaпoчвaнe нa paбoтa, a в чacти нa Южнa 
Kapoлинa - 2500 дoлapa. Ha мecтa в 
Ceвepнa Kapoлинa пpeдлaгaт бoнycи 
oт 2000 дoлapa и нa шoфьopитe нa aв-
тoбycи.

Cитyaциятa e пoдoбнa нa тaзи cъc 
coбcтвeницитe нa зaвeдeния, кoитo 
тpyднo нaмиpaт нoви cлyжитeли. Hякoи 
yчилищa тpyднo ycпявaт дa зaпълвaт 
oтвopeнитe мecтa нa фoнa нa пaндeми-
ятa и нa нaближaвaнeтo нa yчeбнaтa гo-
динa.

„Изпpaвeни cмe пpeд нaближaвaщa 
кpизa в зaгyбaтa нa пpeпoдaвaтeли в 
мoмeнт, кoгaтo нaшитe yчeници имaт 
нaй-гoлямa нyждa oт тяx“, кaзвaт cпeци-
лиcти.

Намирането на учители вероятно ще 
бъде затруднено и от увеличаващите се 
нови случаи на коронавируса, прово-
кирани от бързо разпространяващия 
се вариант „Делта“. Преди няколко дни 
президентът Джо Байдън съобщи, че 
Центровете за контрол и превенция на 

заболяванията вероятно ще посъветват 
децата под 12 години, които все още не 
могат да бъдат ваксинирани

да ходят с маски в училище
Ваксинираните ученици над 12 годи-

ни ще ходят без маски, но държавният 
глава призна, че в някои училища ще е 
трудно да се установи кои са ваксинира-
ни и кои не. Вероятно това би могло да е 
причина много от учителите да не поис-
кат да се завърнат в клас.

Байдън каза още, че се надява вакси-
ните да станат възможни и за децата под 
12 години, но уточни, че няма да притис-
ка Центровете за контрол и превенция 
да вземат това решение.

В България пък властите обмислят да 
дадат допълнителни дни отпуск като 
стимул на учителите, които се ваксини-
рат. Причината тук обаче не е липсата на 
кадри, а нежеланието на възпитателите 
да се имунизират.

За да ги стимулират браншови орга-
низации предлагат ваксинираните сре-

щу COVID-19 учители в София да имат 
три дни

допълнителна 
платена отпуска

Бонусът е както за педагозите, които 
тепърва ще се имунизират и може да се 
ползва след първа или втора игла, така 
и за тези, които вече имат защита срещу 
коронавирус.

Стимулът е записан като анекс към Ко-
лективния трудов договор, подписан в 
четвъртък между Синдиката на българ-
ските учители, Независимия учителски 
синдикат към КНСБ, Синдикат „Обра-
зование“ към КТ „Подкрепа“ и кмета на 
столицата Йорданка Фандъкова, Сдру-
жението на директорите в средното об-
разование и Съюза на работодателите в 
системата на народната просвета.

Решението, което е част от стратегия-
та за насърчаване на ваксинацията сред 
педагозите, бе взето наскоро от Отра-
словия съвет към МОН след предло-
жение на синдикатите. Тогава обаче се 
обсъждаше педагозите да имат 2 дни 
бонус след първа или втора игла.

Допълнителните три дни отпуск могат 
да се получат при поискване от страна 
на педагозите. Към момента са ваксини-
рани около 40 на сто от работещите в 
образователната система.

Седмици преди старта на учебната 
година: Няма учители в САЩ

XНа места предлагат бонуси от $2500  
за започване на работа в училище
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Цените на новите автомобили в 
САЩ се покачиха през юли и 
достигнаха най-високите нива 
в историята. Това става ясно 
от последните данни на някои 

компании, проучващи потребителското 
поведение.

Въпреки интереса към пазара на нови 
коли обаче фирмите прогнозират, че 
ръстът в продажбите на дребно вероят-
но ще се забави допълнително през юли. 
Причината за това са ограниченията в 
предлагането, предизвикани от глобал-
ния

дефицит на 
полупроводници

смятат от J.D. Power и LMC Automotive.
Очаква се продажбите на дребно да 

достигнат 1,2 милиона броя през месеца, 
което представлява ръст от 3,7% спрямо 
същия период на миналата година.

J.D. Power и LMC Automotive прогнози-
рат също и ръст на продажбите от 110% 
за април, докато перспективите спадат 
съответно до 34% и 12,4% за май и юни.

Недостигът на полупроводници въз-

препятства производството на автомо-
били и забавя растежа на продажбите 
въпреки силното търсене. Това от своя 

страна води до повишаване на цените на 
превозните средства и свързаните с тях 
услуги.

„Потребителите ще харчат повече 
пари за закупуване на нови превозни 
средства през месец юли, а печалбите 
на дилърите от продажбата на нови ав-
томобили ще достигнат рекордно ви-
соки нива“, коментира Томас Кинг от JD 
Power.

Средните продажни цени вероятно 
ще се повишат

със 17% до 41 044 долара
достигайки най-високото си ниво в ис-
торията.

В същото време цените на превозни-
те средства втора ръка нарастват с око-
ло 45 процента през последната година.

Дилърите твърдят, че се продава поч-
ти всичко, от луксозни автомобили и 
спортни коли, които струват над 100 хил. 
долара, до всякакви употребявани авто-
мобили, които много родители купуват 
за своите деца тийнейджъри.

Сезонно коригираният годишен темп 
на продажбите на автомобили сега се 
изчислява на 19 млн. броя, което е с 0,4% 
повече спрямо същия период на 2020 г., 
но изостава от данните през 2019 г.

Цените на новите коли в САЩ – 
най-високи от всякога
XАвтомобилите втора ръка също поскъпват – с около 45% за година

Сн.: Bloomberg
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В
секи пети жител на Съедине-
ните щати очаква покачване 
на приходите си през следва-
щите шест месеца. Това става 
ясно от доклад на Conference 

Board, който проучва потребителски-
те настроения на американците. Спо-
ред данните в документа хората в САЩ 
планират да закупят автомобил, жили-
ще или по-голям домакински уред през 
следващата половин година.

Проучванията показват, че потреби-
телското доверие в Америка се подо-
брява за шести пореден месец през юли 
въпреки подновените притеснения за 
разпространението на коронавируса.

Индексът на Conference Board се по-
вишава до 129,1 пункта от ревизирани-
те 128,9 пункта през юни, показва до-
кладът, цитиран от Bloomberg. По-рано 
икономисти прогнозираха спад до 123,0 
пункта.

В същото време очакванията за ин-
флацията леко се облекчават – въпреки 
че остават завишени.

Измерителят на потребителското до-
верие все повече се приближава до ни-
вата отпреди пандемията, което говори, 
че потребителите стават все

по-оптимистично 
настроени

с възобновяването на икономиката и ак-
тивността на пазарите. Но въпреки това 

притесненията за бързото покачване на 
цените, както и от разпространението 
на Делта варианта на коронавируса, от-
ново се разпалват. А това от своя стра-
на би могло да окаже въздействие върху 
настроенията през идните месеци.

Индексът за настоящата потребител-
ска ситуация, изготвен от Conference 
Board, също се покачва до 160,3 пункта, 
което е нов пандемичен връх. Също така 
процентът на потребителите, които каз-
ват, че има „изобилие“ от работни места, 

нараства до 
21-годишен връх

Възгледите на потребителите за насто-
ящите бизнес условия също се подобря-
ват леко.

Те посочват, че е по-вероятно да купят 
кола, жилище или друг по-голям дома-
кински уред през следващите шест месе-
ца. Данните от изготвения доклад показ-
ват също и че процентът на хората, които 
планират покупка на такъв уред, е на 
най-високото си равнище от 2017 година.

Очакванията за бъдещите приходи и 
достъпност на работни места също се 
подобряват, става ясно от документа. Де-
лът на анкетираните американци, които 
очакват увеличение на приходите през 
следващите шест месеца, се увеличава 
до 20,6% - най-голям дял от февруари 
2020 г., пише още Bloomberg.

Всеки пети в САЩ чака скок на 
приходите, ще купува дом и кола 
XОтчита се бум на американците, които казват, че има „изобилие“ от работни места

Изглежда, че във Вашингтон се наложи 
странно схващане: че разхлабената па-
рична политика на Федералния резерв 
е добра за работниците. Почти нулевите 
лихвени проценти са приветствани като 
ключ към по-високите заплати - дори ко-
гато потребителските цени се увеличават 
с най-бързите темпове от 2008 г. Но но-
миналните ръстове на заплатите са илю-
зия, когато инфлацията изяжда реалните. 

Финансовите ползи от „приспособителна-
та“ позиция на Фед в по-голямата си част 
облагодетелстват Уолстрийт за сметка на 
реалната икономика, пише за Wall Street 
Journal икономистът Джуди Шелтън, стар-
ши сътрудник в Independent Institute.

Както се оказва, американците с ниски 
и средни доходи разбират, че са в по-ло-
шо положение, когато увеличението на 
заплатите не е в крак с издръжката на 

живота. Работниците се чувстват особе-
но уязвими от промените в цените на го-
ривата, хранителните стоки, здравеопаз-
ването и жилищата. Хората също смятат, 
че неравенството в доходите - както сред 
домакинствата, така и в географско отно-
шение - е важен въпрос. Тези силни въз-
гледи са отразени от „Фед слуша“, доклад 
от 129 страници, публикуван от Федерал-
ния резерв през юни 2020 г.

Инфлацията в САЩ е лоша за работниците

Покачване на оптимизма
Оптимизмът сред потребителите по отношение на бизнеса и работните места расте

Индексът на Conference Board за настоящата ситуация

Индексът на Conference Board за настоящата ситуация

Графика: Bloomberg 

Сн.: Bloomberg

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

К
ак да не загубя парите, съ-
бирани толкова време в моя 
401К план? Кога и по колко ще 
получавам като доход от този 
акаунт, когато се пенсиони-

рам?
С част от отговорите на тези въпроси 

се запознахме в миналия брой. Тогава 
ви казах, че цифрата, зад която се крие 
ключът към по-ясното осъзнаване на те-
мата, е 5%. Това е най-важната цифра, 
която трябва да запомните, когато ста-
ва въпрос за парите, събрани във вашия 
401К план и по колко да взимате от тях 
след пенсиониране. Тези 5% са годиш-
ната сума от стойността на вашия ака-
унт, която бихте искали да взимате, но 
разбита на месечни вноски като надбав-
ка към вашата пенсия.

Когато знаете, че всяка една година 
ще използвате само по 5% от парите в 
този план, разбити на месечни вноски. 
Това до определена степен трябва

да намали вашия страх
защото разтегля времето и сумите в 
много по-дълъг период, дори в опреде-
лен момент да сте паднали с 30% (как-
то се случи миналия месец март заради 
пандемията) и вашите $100,000 да бяха 
паднали временно до $70,000, то вие из-
ползвате само $416 от тях този месец и 
не дърпате големи суми на тази ниска 
стойност.

Оттук нататък моят съвет е да започ-
нете да виждате месечната ви надбавка, 
а не моментната стойност на целия ака-
унт. Тя ще е временна и се променя по-

стоянно, но това, което реално ще взе-
мете, няма да са парите накуп в един 
момент, защото няма как да ги предпа-
зите от инфлацията през годините, а и 
ще платите огромни данъци на цялата 
сумата, защото главницата е приспадана 
от вашия доход до момента и не е обла-
гана с данъци през годините, също как-
то и лихвата, натрупана в акаунта.

Относно въпроса „Кога?“ да започнете 
да взимате пари от този фонд, има два 
важни момента, на които трябва да се 
наблегне.

Първият е, че вие нямате право да 
взимате от него, докато все още рабо-
тите при сегашния ви работодател (ос-
вен ако не е чрез заем, което няма ло-
гика във вашата ситуация), но само след 
като приключите работната си карие-
ра в дадена компания и сте над 59½-го-
дишна възраст, евентуално готови да се 
пенсионирате. Технически, първо, този 
401К акаунт трябва да се прехвърли в 
Traditional IRA, защото 401К е само съби-
рателен акаунт чрез работодател, но ко-

гато стане времето да взимате пенсия от 
него, тези пари трябва да бъдат

прехвърлени във 
ваш личен акаунт

който да можете вие самите да оперира-
те, без да е свързан с мястото, където сте 
работили.

Вторият важен момент е да започне-
те да получавате доход от този акаунт 
в следващата календарна година, след 
като спрете да работите официално и да 
получавате доходи от работодател, за-
щото ако не направите това, доходите 
от пенсионния ви акаунт ще бъдат об-
ложени със сравнително по-голям про-
цент данъци от заработените ви доходи, 
защото ще бъдат надбавени над годиш-
ната ви заплата и това може дори да вди-
гне процента на вашата данъчна облага-
емост за дадената календарна година и 
това не е добър вариант.

Аз лично не познавам никой, който да 
обича да плаща повече данъци, отколко-
то трябва, особено ако има шанс да раз-

предели парите си по най-ефективния 
начин, чрез който да осигури сигурнос-
тта си за възможно най-дълги години на-
пред и да избегне възможно най-голям 
процент от данъците си през този пери-
од, следвайки, разбира се, законите и 
регулациите на данъчните власти.

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 запази-
те час за консултация на директния 
ми телефон - (224) 522-2413 или на елек-
тронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, 
с които съм работил по време на кон-
султации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!

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

Парите от моя 401К 
план: Как да ги използвам
XВъпроси и отговори от изминалата седмица

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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В 
областта на недвижимите 
имоти е нормално да се на-
блюдават приливи и отливи 
на пазара. Обикновено летни-
те месеци са по-бавни от тра-

диционно натоварената пролет. Но това, 
което наблюдаваме тази година, не е 
типичното лято, което сме свикнали да 
виждаме. Тъй като икономиката се въз-
становява и животът се нормализира, 
пазарът на недвижими имоти се очаква 
да има необичайно силен летен сезон.

Kак това лято се изправя срещу типич-
ното и какво означава това за вас, бъде-
щите купувачи на имоти може да видите 
на Графика 1.

Предлагани жилища 
се увеличават

Според последния доклад за същест-
вуващи продажби на жилища от На-
ционалната асоциация на брокерите в 
САЩ (NAR) нивата на търсещите купу-
вачи имоти са започнали да се покач-
ват от февруари тази година. Гледайки 

графиката по-долу, има ясна възходяща 
тенденция, както е показано в зелените 
ленти. В момента има приблизително 2,5 
месеца, докато жилищата се продадат. И 
докато наличностите се увеличават, тъй 
като все повече къщи идват на пазара, те 
все още са много по-ниски от някои от 

предишните лета, както показват оран-
жевите ленти. (Графика 2)

Ако искате да закупите нов дом това 
лято, предстои известно облекчение под 
формата на повече жилища, идващи на 
пазара. Само не забравяйте, че все още 
имаме по-малко налични за продажба 

имоти от нормата, така че

бъдете търпеливи 
в търсенето си

А ако мислите да продавате, сега е 
моментът. Работете с вашия агент, за да 
направите пълен анализ на къщата си, 
преди тя да има повече конкуренция на 
пазара.

(Продължава в следващия брой)

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

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

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

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

XКакво трябва да направите, ако искате да купувате или да продавате точно сега

Защо това не е типичният 
летен пазар на жилища
Графика 1

Графика 2: Наличие на жилища в коефициент „Месец - наличност“

Наличието на 
жилища намалява 
след пролетта 

Наличието 
на жилища се 
увеличава 

Летни месеци Сегашен тренд

Времето на пазара 
намалява 

Цените 
продължават да се 
покачват

Дните на пазара се 
увеличават Цената падаТипичното лято 

Лятото на 2021 г. 

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

И
ма нещо много романтич-
но и красиво в пътуванията 
през океана. И това е така 
не просто заради екзотика-
та, а предимно защото пъ-

туващите носят в себе си толкова много 
надежда, пламък в душите си и очаква-
не. Очакването е двупосочно – и когато 
заминаваш от родния край, и когато се 
завръщаш. Пътуванията през океана в 
онези ранни години на новия тогава ХХ 
в., после към средата му и чак до ерата 
на реактивните самолети са нещо, кое-
то повечето нашенци

организират с години
Те се готвят наистина много дълго за 

едно такова пътешествие. Заминаване-
то за Америка в началото на ХХ век не 
е било нито толкова лесно, нито толко-
ва безпроблемно, както изглежда днес. 
Макар и с необходимостта от визи и 
разрешения, днес значително по-лесно 
може да се организира едно такова пъ-
туване толкова далече.

Пътят през океана, който първона-
чално отнема малко повече от седмица, 
се оказва съществен проблем за мно-
зина. Има хора, които трудно издържат 

пътуването не за друго, а защото непре-
къснатото люлеене на кораба, колкото и 
да е слабо то, оказва влияние на вести-
буларния апарат и някои просто се пре-
дават, разболяват се от морска болест и 

достигат до заветния бряг на САЩ полу-
живи от изтощение.

Но това е само един от проблемите 
при пътуването през океана от Европа 
до Северна Америка. Ето как е описано 
едно такова пътуване малко по-рано, в 
края на ХIХ в. и в самото начало на ХХ 
в.: „…На кораба било наистина непоно-
симо. Извехтелите помещения били на-
тъпкани с

пълчища дървеници
От тях нямали покой нито през деня, 

нито през нощта…“.
Оказва се, че насекомите не са тор-

моз само за тези на сушата, но и за оне-
зи, които пътуват по море. Плъховете 
също са част от ежедневието на път-
ниците в корабите, разбира се, в по-
ранните години, в луксозните лайнери 
по-късно няма нито дървеници, още 
по-малко пък плъхове, но пък бълхите, 
за които луксозните кожени палта на да-
мите са почти естествена среда, упори-
то тормозят и бедните от трета класа, а 
и префърцунените богаташи от първо-
класните каюти. По-заможните пътуват 

заедно с прислугата си, което прави со-
циалния контраст още по-видим и на-
трапчив.

Българите от това време, които са 
свикнали на всякакви условия, не се 
впечатляват особено силно от дървени-
ците, бълхите и плъховете, защото би-
тът им в „стария край“ не рядко включва 
и такива „екстри“.

Повечето кораби постепенно се спе-
циализират и предлагат

все повече удобства
тенис кортове, басейни, пушални, цен-
трална вентилация, топла и студена 
вода, луксозни гардероби и столове, 
красиво орнаментирани салони, баро-
ве с оркестри, ресторанти. Балканците 
обаче рядко могат да си позволят да се 
докоснат дори до този лукс.

Постепенно пътническите компании 
попадат във водовъртежа на надпрева-
рата за най-бърз кораб, борят се за за-
ветната „Синя лента“. На страниците на 
историята на корабоплаването са запи-
сани немалко корабни имена. Дългата 
им верига е свързана с почетната награ-
да на Атлантика — „Синята лента“. Ней-
ни притежатели са „Мавритания“, „Лузи-
тания“, „Конте ди Савоя“, „Нормандия“, 
„Куин Мери“, „Бремен“, „Европа“, „Рекс“, 
„Юнайтед Стейтс“.

Все повече компании, а дори и кора-
бите им, помежду си се конкурират кой 
по-бързо да пътува и да достигне от на-
чалната до крайната точка на всяко пъ-
туване от Европа до Северна Америка. 
Първоначално осем дена се считат за 
рекорд, докато не се появява „кралица-
та“ – „Queen Mary“, която прекосява Ат-
лантика само за 4 дни!

Така пътуванията през океана старти-
рат като мъчение, но постепенно ево-
люират до истинско приключение и се 
превръщат от неизбежна необходимост 
в атракционно пътешествие, което ста-
ва все по-скъпо, но и все по-луксозно.

Опасно и романтично: 
Емигрантите на път 
през Атлантика

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Морската болест - един от проблемите
Морската болест, или кинетоза, има 

различни синоними: прилошаване при 
пътуване, неразположение по време на 
пътуване, болест на пътуването, диском-
форт при пътуване, самолетна болест и 
други.

Сред специалистите и досега няма 
единно мнение дали това е заболяване 
или е нормална, макар и понякога доста 
болезнена реакция на организма. Пора-
ди факта, че много голяма част от чове-
чеството, в една или друга степен, стра-
да от дискомфорт при пътуване, все пак 
се счита, че става въпрос за естествена 

реакция.
При някои хора симптомите се проя-

вяват след известно време на пътуване, 
при други – още в момента, в който усе-
тят миризмата на превозното средство, 
у трети – само при определени ситуации 
– множество завои по пътя, силна турбу-
ленция в небето. Специално за морските 
пътувания, проблемът естествено идва 
от голямото вълнение, а също и при ряз-
ко ускорение и спиране, което се полу-
чава като ефект от спускането и издига-
нето на плавателния съд, независимо от 
това колко интензивно е това движение 

и каква е продължителността му.
Не са рядкост случаите, когато и го-

леми кораби са подхвърляни от вълни-
те като орехови черупки. През 1934 г. в 
Северния Атлантик огромна вълна удря 
парахода „Мажестик“, ранявайки пър-
вия офицер Едгар Трант, който по-къс-
но е приет в болница и се лекува в про-
дължение на месец. Това налага основен 
ремонт на плавателния съд и го изкарва 
извън строя за известно време. Има сви-
детелства дори и за осемметрови вълни, 
които връхлитат съвременни круизни 
лайнери!

XКак са пътували българите през океана в началото на 20 век

Пътуването през Атлантика е и приключение, и екстремно преживяване.

Презокеанските лайнери са луксозни, но в задушните им трюмове се крият много човешки съдби, които едва дочакват брега. 

Сн.:Liverpool Echo
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Беларуски опозиционер  
бе открит мъртъв в Киев

Виталий Шишов, ръководител на 
базирана в Киев организация в 
помощ на беларусите, бягащи от 

преследвания в родината си, е открит 
мъртъв в парк в украинската столица, 
след като изчезна в понеделник. Поли-
цията потвърди, че тялото на белару-
ския гражданин е било открито обесено 
недалеч от дома му. За изчезването му съобщи неговият партньор, след като Ши-
шов не се прибрал, след като излязъл да потича вчера сутринта.

Синът на Кадафи се връща 
в политиката

Сейф ал Ислам Кадафи, син на ли-
бийския диктатор Муамар Када-
фи, убит от бунтовници през 2011 

г., даде първото си интервю от 6 г. на-
сам пред „Ню Йорк Таймс“ със заявка да 
се върне в политиката. Кадафи-младши 
оцеля по чудо. Преди 10 г. конвоят му 
попадна в засада и той беше заловен 
от бунтовници. Кампанията му може да 

бъде възпрепятствана от факта, че Международният наказателен съд в Хага иска 
да го съди за престъпления срещу човечеството, а либийският съд го осъди на 
смърт още през 2015 г.

Тревога в Ухан, че COVID-19 
се завръща
Централният китайски град Ухан 

ще тества масово своите жители, 
докато търси нови огнища на ко-

ронавирусни инфекции. Мерките бяха 
предприети, след като градът, където 
вирусът се появи за първи път като епи-
демия в края на 2019 г., съобщи за три 
потвърдени нови случая, предадени по 
вътрешен път в страната, а не внесени от 
чужбина. За нови 90 случая на заразяване с коронавирус през последното дено-
нощие съобщиха китайските здравни власти. Ден по-рано новозаразените бяха 
98, като от новите случаи 61 са местни.

Горските пожари в Турция 
и Гърция не стихват

Горски пожари продължават да бу-
шуват в Турция и Гърция. Въпреки 
че в Турция бяха потушени близо 

100 огнища, в 5 зони продължават про-
блемите. Нова евакуация на туристи се 
наложи в турския курорт Бодрум - 540 
души бяха превозени с лодки.  Има по-
чинали хора. Седем от жертвите са от 

Анталия, а един е починал в Мармарис. Голям пожар и в Гърция затвори шосето 
между Патра и Коринт на юг от Атина. Четири малки населени места бяха еваку-
ирани превантивно.

Руски автобус се обърна 
в Турция, 4-има загинаха
Броят на руските туристи, загинали 

след преобръщане на автобуса им 
в Южна Турция, се увеличи до че-

тирима. Генералното консулство на Ру-
сия в Анталия съобщи, че по предвари-
телни данни на турската пътна полиция 
шофьорът на автобуса е загубил кон-
трол, превозното средство е прекосило 
разделителната линия и се е преобърна-
ло. В резултат на инцидента трима руснаци загинаха, а петима бяха сериозно ра-
нени. Двама от тях в интензивно отделение. В автобуса са били 22-ма руски ту-
ристи, имало е и девет деца. Те се връщали от почивка в Анталия.

https://www.krilchev.com/
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Н
овата вълна от COVID-19, 
тласкана от по-заразния ва-
риант Делта на коронави-
руса, предизвиква гнева на 
ваксинираните американци, 

които обвиняват онези, които не искат 
да се ваксинират, че провалят безгриж-
ното лято, което им бе обещано и кое-
то в крайна сметка ще бъде съпроводе-
но с повече носене на маски откогато и 
да е било. „Все едно, че на тях не им пука 
за останалата част от света. Те се държат 
егоистично и егоцентрично“, казва 58-го-
дишната Алетия Рийд, която работи в 
системата на здравеопазването във Ва-
шингтон.

„Като човек от рискова категория и 
предвид това, че половинката ми е от 
много рискова категория, всичко това 
е наистина разочароващо“, казва Ан Ха-
мън, 64-годишна социална асистентка, 
която съжалява, че не е успяла да убеди 
собствения си брат да се ваксинира. Пре-
поръчвайки миналата седмица на вакси-
нираните

отново да носят 
маски на закрито

здравните власти никак не подобриха 
настроението на много от тях, които смя-
тат, че техният начин на живот е нарушен 
от избора на другите.

Около 60 процента от пълнолетните 
американци са ваксинирани, което е да-
леч от 85-90-те процента, необходими 
според епидемиолози, за да се възпре 
вирусът, и то въпреки че ваксините са на 
разположение от месеци. Още повече, 
че тези усреднени данни в национален 
план крият големи регионални различия, 
неделими от политическите окраски. Ре-
публиканските щати в американския Юг 

са най-малко ваксинирани, докато демо-
кратическите крепости в Североизтока 
са доста повече имунизирани.

До неотдавна дебатите относно неже-
лаещите да се ваксинират подчертаваха 
нуждата от успокояване на притеснения-
та на тези хора, улесняване на достъпа до 
ваксини и убеждаването им да се имуни-
зират чрез лотарии или подаръци. Днес 
„преминаваме

от разбирането 
към нетърпението

и от подстрекаването към последиците“, 
казва пред „Франс прес“ Дейвид Фрум, 
бивш автор на речите на президента 
Джордж Буш-младши и автор на редак-
ционната статия „На вак-
синираната Америка й 
писна“ в „Атлантик“.

Все повече големи 
компании, като Фейсбук 
или Гугъл, обявяват, че 
ще изискват от служите-
лите си да бъдат вакси-
нирани, което допринася 
за подхранване на една 
динамика в подкрепа на 
задължителната ваксина-
ция.

Миналия четвъртък 
президентът Джо Байдън 
обяви, че милиони феде-
рални служители трябва 
да се ваксинират или да носят маски и да 
се подложат на редовни тестове. Сходни 
мерки бяха вече взети от щатите Кали-
форния и Ню Йорк.

От конспиративни теории до недове-
рие към здравната система, произтича-
що от исторически расизъм - причините 
за колебанието за ваксинация са много, 
но не са достатъчни, за да успокоят не-
търпението. „Идва момент, в който става-
те свидетел на зловредно действие, и то-
гава е по-маловажно да разберете какви 

са причините за това действие“, допълва 
Фрум. „Зад всяко пътно произшествие, 
свързано с алкохола, има ужасяваща ис-
тория на пристрастяване, но каквато и да 
е тя, вие не трябва да шофирате“, добавя 
той.

В телевизионно обръщение Байдън 
призна, че много хора сред множество-
то от ваксинирани „са фрустрирани от 
последиците, които има неваксинацията 
на едно малцинство". Травмираните ле-
кари, които мислеха, че са оставили зад 
гърба си хоспитализацията на пациенти 
с COVID, отправят затрогващи призиви.

Матю Хайнц, лекар от Аризона, казва, 
че макар броят на пациентите в неговата 
болница да е по-малък от пика от мина-
лата година и хората сякаш

вярват, че всичко 
е приключило

това не е така. Хайнц, който е също мес-
тен депутат от Демократическата партия, 
заедно с някои негови колеги се борят 
за задължителна ваксинация на адми-
нистративните служители в окръг Пима. 
Това обещава съдебен конфликт с ре-
публиканския губернатор на щата Дъг 
Дюси, който с постановление забрани 
вече всякаква подобна мярка.

Но няколко признака показват, че дори 
при консерваторите е в ход еволюция.

Хералдо Ривера, водещ журналист в 
консервативната телевизия „Фокс Нюз“, 
заяви от ефира й миналата седмица, че 
неваксинираните са арогантни и егоис-
ти, допълвайки, че противопоставянето 
на ваксинационния паспорт е „достойно 
за пещерните хора“.

Няколко дни преди това губернатор-
ката на Алабама Кей Айви разкритику-
ва липсата на „благоразумие“ от стра-

на на нежелаещите да се ваксинират. За 
Ричард Каприано от Калифорнийския 
университет в Ривърсайд осезаемото 
раздразнение е успокояващ знак, че въ-
преки цялото внимание, насочено към 
антиваксърите, мнозинството вярва в 
науката и знае какво е нейното призва-
ние. „Този род безпокойство или възму-
щение, според начина, по който то бъде 
канализирано, може да бъде ефикасно 
именно за мобилизиране на народните 
избраници“, казва той.

XИмунизираните обвиняват неимунизираните, 
че провалят обещаното им безгрижно лято

Новият сблъсък в САЩ: 
Ваксинирани срещу 
неваксинирани

Сн.: БТА

Сн.: БТА

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Л
екарка от Алабама разтър-
си социалната мрежа с раз-
каз за последните моменти 
от живота на свои пациен-
ти, болни от коронавирус, и 

призова скептиците да се ваксинират 
възможно най-скоро.

Доктор Бритни Кобиа пусна стряска-
щия си пост миналата седмица с разказ 
от първа ръка за пациенти в критично 
състояние, които никога не са били вак-
синирани.

„Приемам в болницата млади и здра-
ви хора с много сериозни COVID инфек-
ции. Едно от последните неща, които те 
правят, преди да бъдат интубирани, е да 
ме помолят за ваксина. Стискам ръката 
им и им казвам, че съжалявам, но вече е 
прекалено късно“, пише тя.

„Малко след това, когато обявявам 
часа на смъртта, аз прегръщам члено-
вете на техните семейства и им казвам, 
че най-доброто, което могат да напра-
вят в памет на своя близък, е да се вак-
синират и да накарат всеки, когото по-
знават, да направи същото“, написа още 
в поста си д-р Кобиа.

Текстът й бе споделен над 4000 пъти 
само за два дни.

Д-р Кобиа описва и трудните моменти 
с хората, които са загубили близките си 
от смъртоносната болест.

„Те плачат. И ми казват, че не са зна-
ели. Че са

мислили, че това е измама
Че е нещо политическо. Смятали, че 

понеже са с определена кръвна група 
или имат даден цвят на кожата, няма 
да се разболеят. Мислили са, че това е 
„просто грип“, пише Кобиа.

„Но те са сгрешили. И биха искали да 
могат да върнат времето назад. Но не 
могат. Благодарят ми и отиват да си по-
ставят ваксина. А аз се връщам обра-
тно в кабинета, пиша смъртния акт и се 
моля тази загуба да спаси повече живо-
ти“, продължава тя.

Д-р Кобиа отказа интервю на NBC 
News, като написа, 

че е получила 
заплашителни съобщения

„Малко (много) съм смазана и имам 
нужда да направя крачка назад в мо-
мента“, допълни Кобиа.

Алабама е с най-ниското ниво на вак-
синирани в страната. 38 процента от на-
селението в щата е получило една доза 
ваксина, а 31 процента са напълно вак-
синирани. През последните две сед-
мици броят на новите случаи се е уве-
личил с 694 за ден, което е пик с 573 
процента.

Алабама обаче не е единствената. 
Южните щати, сред които Арканзас, Лу-
изиана и Тенеси, отново са горещи точ-
ки на COVID-19.

XД-р Кобиа от Алабама публикува разтърсващ пост в социалната мрежа

Новият сблъсък в САЩ: 
Ваксинирани срещу 
неваксинирани

Задължителна игла за работещите в транспорта в Ню Йорк
Работещите в транспорта в Ню Йорк 

ще трябва от следващия месец да се вак-
синират срещу COVID-19 или да се тест-
ват всяка седмица. Това обяви губерна-
торът на Ню Йорк Андрю Куомо.

Новата мярка, продиктувана от раз-
пространението на варианта „Делта“ на 
коронавируса, ще се отнася за служби-
те, отговарящи за мостовете, влаковете 
и пристанищата в щата Ню Йорк.

Куомо призова баровете, ресторан-
тите и други сектори на частния бизнес 
да обмислят дали да не допускат само 
ваксинирани клиенти. Той даде пример 
с театрално-концертната зала „Рейдио 
Сити мюзик хол“ в Манхатън, за която 
каза, че е разпродала напълно билети-
те за редица представления, след като 

обявила, че ще допуска само ваксинира-
на публика.

Щатът обмисля и задължителна вак-
синация и за работещите в домовете за 
възрастни и за учителите.

Ако искаш да учиш децата ми мисля, 
че трябва да си ваксиниран, заяви Ку-
омо и добави, че до началото на новата 
учебна година училищата бързо трябва 
да подготвят мерки за ваксиниране и из-
следване на учителите.

През последната седмица в САЩ е от-
белязано увеличение от 44% на нови-
те случаи, 41% на хоспитализациите и с 
25% на починалите, съобщи директорът 
на американските Центрове за контрол 
и превенция на заболяванията Рошел 
Валенски.

„Късно е за ваксина“: Лекарка  
за последния миг на COVID болни

Сн.: БТА

Доктор Бритни Кобиа

Сн.: NBC News
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Е
литен ресторант с дълга исто-
рия в Бон, вече 10 години се 
развива под ръководството на 
българка. Мястото, превърнало 
се в част от града, е било посе-

щавано от видни политици като Роналд 
Рейгън, а Ханс-Дитрих Геншер е имал за-
пазена маса.

Бад Годесберг - някогашният

дипломатически 
квартал на Бон

е пълен с история и стара слава: годи-
ни наред е бил център на политическия 
живот. А политиката нерядко се е прави-
ла на маса - още откакто Бон става столи-
ца, та до времената, в които се разделя с 
този престижен статут. Така сладкарница 
„Schöner“, която вече не съществува, се 
гордеела, че Хелмут Кол е купувал люби-
мите си бадемови сладки именно там, а 
ресторант „Aennchen“ (също вече не съ-
ществува) бил толкова известен, че на из-
пращаните до него писма нямало нужда 
да се пише адрес - всички знаели къде е. 
Един от малкото, а може би дори един-
ственият от някогашните традиционни 
ресторанти в Бад Годесберг, който е запа-
зен и до днес, е „Матернус". За това заслу-

гата е на българката Божана Димова, коя-
то преди десетина година поема бизнеса 
на една легендарна ресторантьорка - Риа 
Матернус.

В началото на 50-те години Риа слага и 
началото на „Матернус“, където редовно 
се срещали политици (както и шпиони) 
от голям международен мащаб: Шарл дьо 
Гол, почти всички американски президен-
ти от следвоенните години, да не гово-
рим за германските политически величия 
Франц-Йозеф Щраус, Вили Бранд, Хелмут 
Шмит, Ханс-Дитрих Геншер. Геншер на-
пример завел една вечер в ресторанта 
тогавашния външен министър на Горба-
чов Едуард Шеварднадзе, на когото имен-
но там били представени накуп шефове-
те на всички германски тайни служби, но 
не нарочно, а просто защото били в рес-
торанта. Той останал толкова доволен, че 
впоследствие изпратил букет на Риа.

Знаела повече и 
от Мата Хари

С право наричат Риа Матернус най-из-
вестната ресторантьорка на Бон от след-
военните времена и „изповедничката на 
Бонската република". Ресторант „Матер-
нус“ пък получава прозвището „борса за 

новини". Нещо повече, твърди се, че и 
Мата Хари би завидяла на Риа Матернус 
за сведенията, с които е разполагала. Но 
никога не си позволила да злоупотреби 
с тях.

Тъй като няма деца, Риа Матернус оси-
новява главния си готвач Ервин Дрешер, 
на когото предава бизнеса, а след него 
през 2012 година ресторантът попада в 
български ръце - тези на Божана. „Беше 
доста тежко в началото, защото човек 
трябваше да се докаже на германците - че 
може, въпреки че е чужденец, да се спра-
ви с един от най-германските ресторанти 
в Бон. Когато разбрах каква дълга исто-
рия има ресторантът, определено ми се 
наложи да науча много неща, защото кли-
ентите питат, задават въпроси и трябва да 
си подготвен“, споделя Божана пред „Дой-
че веле“.

Тя доверява, че ресторантът все още 
е любимо място на стари политици. „Ген-
шер например беше наш по-
стоянен клиент, понякога по 
два пъти на ден. Когато са в 
Бон, политиците от Берлин 
също ни посещават. Бив-
шият вицеканцлер Мюнте-
феринг е идвал, левият по-
литик Грегор Гизи. Идвали 
са и високопоставени чуж-
дестранни политици, даже 
много високопоставени. А 
и благородници - това личи 
по титлите им, когато правят 
резервацията“, допълва бъл-
гарката. Тя споделя, че ня-
кои от постоянните клиенти я наричали 
г-жа Матернус.

Българката разказва, че в съвремието е 
трудно да се привлекат в ресторанта мла-
дите хора със

спомени за стари политици
Но въпреки това, когато им разкаже за 

миналото на заведението и хората, които 
са го посещавали, младежите проявяват 
интерес и са очаровани.

По стените на ресторанта висят сним-
ки, с които би се гордял всеки историче-

ски музей. Но това не е музей. Въпреки 
това в заведението идват хора, които 
се интересуват именно от историята на 

ресторанта - в рамките на специални ту-
рове, които се организират веднъж ме-
сечно.

„Посетителите идват на групи, сядат в 
историческите салони - могат да разгле-
дат и албумите със снимките на гостува-
лите тук забележителни личности, и кни-
гите, в които пише за ресторанта, и за Риа 
Матернус“, споделя Божана. 

Тя разказва и че вкусовете преди го-
дини и сега със сигурност са различни. 
„Но като традиция сме оставили в меню-
то гъските през зимата - нещо, което е ти-
пично за Германия. Има и дискретно при-
съствие на българската кухня - тараторът, 
който от години предлагаме лятно време, 
се харесва много. С една нехарактерна за 
България

добавка - пушена сьомга
по идея на Манфред, шефа на кухнята, 
който знае как да примами клиентите“, 

обяснява българката.
Партньорът на Божана, който има ду-

мата в кухнята, Манфред Харбеке, смята, 
че клиентите харесват директния й под-
ход и нейния чар.

„Темпераментът определено е сход-
ство между Риа Матернус и Божана, но 
Божана със сигурност не е танцувала по 
масите. Не знам дали е много по-различ-
на от Риа Матернус - нали не я познаваме, 
но според мен има много подобни черти 
и ако я оставя - ще танцува и на масата“, 
смее се той.

Божана и ресторантът, посещаван 
от Щраус, Рейгън и Дьо Гол
XБългарката ръководи от години едно от най-известните заведения в Бон

Божана Димова в ресторант „Матернус“ в Бон. 

Сн.: „Дойче веле“

Роналд Рейгън е само един от американските президенти, гостували 
на Риа Матернус. 

Сн.: ресторант „Матернус“

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Б
ългарски триумф на две меж-
дународни олимпиади! Бъл-
гарските ученици грабнаха 
златни, сребърни и бронзо-
ви отличия в състезания със 

стотици участници по биология и фи-
зика.

Два златни, един сребърен и един 
бронзов медал завоюваха те на Меж-
дународната олимпиада по биология, 
която се проведе за 32-ри път. Сблъсъ-
кът е трябвало да бъде в Лисабон, но за-
ради пандемията е протекла онлайн.

Нашите победители бяха четири 
момчета от 10-ти до 12-ти клас от София 
- Петър Стоилов Жотев – ученик в 10 
клас, СМГ „Паисий Хилендарски“ - зла-
тен медал; Борислав Валентинов Стоя-
нов – ученик в 11 клас, 125 СОУ „Боян 
Пенев“ - златен медал; Любослав Ива-
нов Стефанов – ученик в 11 клас, ПЧМГ - 
бронзов; Виктор Димитров Гилин – уче-
ник в 12 клас, НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ 
- сребърен медал.

За да спечелят медалите, четиримата 
са решили 165 практически и 253 тео-
ретични задачи.

Успехът за олимпийците ни по биоло-
гия тази година е най-големият досега. 
Те са

преборили 250 ученици 
от 76 страни

България е една от шестте страни, ос-
нователки на олимпиадата през 1989 г. 
Традиционно страната ни се представя 
достойно, като досега нашите състеза-
тели са спечелили седем златни, 14 сре-
бърни и 50 бронзови медала.

Няколко дни по-късно българските 
младежи зарадваха Родината с нови ус-

пехи, този път на олимпиадата по физи-
ка. Тя се проведе за 51-ви път, но сега 
състезанието беше дистанционно.

Петимата български състезатели 
спечелиха пет медала - 2 сребърни и 
3 бронзови отличия. Това са Алексан-
дър Проданов, 11 клас, ППМГ Казан-
лък – сребърен медал; Васил Николов, 
12 клас, ПЧМГ София – сребърен медал; 
Явор Йорданов, 11 клас, НПМГ – брон-

зов медал; Александър Илиев, 12 клас, 
СМГ- бронзов медал; Виктор Василев, 
12 клас, СМГ – бронзов медал.

Техни ръководители на престижна-
та Международна олимпиада са проф. 
дфн. Мирослав Абрашев, Иглика Асе-
нова и гл. ас. Нено Тодоров – всички 
от Физическия факултет на СУ „Св. Кли-
мент Охридски“, домакин на онлайн 
провеждането.

В международната олимпиада по фи-
зика участваха отбори от 76 държави, 
като общият брой участници бе 368. 
Олимпиадата се проведе в два кръга 
- на първия учениците се състезаваха 
върху две

експериментални задачи
а на втория кръг – върху три теоретич-
ни, уточнява nauka.bg.

Медал след медал: Триумф на 
български ученици по света
XМладежите донесоха злато, сребро и бронз от олимпиадите по биология и физика

Отборът по биология. Отборът по физика. 

Сн.: nauka.bg Сн.: СУ „Св. Климент Охридски“
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„Левият ми крак беше по-
къс, нямах нито коляно, 
нито глезен“ - това раз-
казва Елица във видео-
интервю за „Франс прес". 

33-годишната жена, която живее в Нова 
Зеландия, говори уверено и спокойно.

През 1987 година родителите й я дали 
в сиропиталище. Както казва тя самата, 
в комунистическа България това било 
обичайна практика по отношение на 
деца с увреждания. Подложили я на две 
операции, но положението й така и не 
се подобрило. „Не можех друго, освен да 
пълзя или да скачам на един крак“, раз-
казва Елица.

От дете с увреждания 
до параолимпиец

Животът й обаче се променя драма-
тично и към добро, когато след падане-
то на комунистическия режим става въз-
можно да я осиновят в чужбина. През 
1992 година петгодишното момиченце 
заминава отвъд Океана, където я очаква 
едно любящо американско семейство. 
Лекарите в САЩ са категорични: ако 
иска да ходи, Елица трябва да си сложи 
протеза. Така и става. Момичето не само 
прохожда, но бързо тръгва по стъпките 
на тримата си братя и сестра си, които са 
запалени скиори.

Случва се същинско чудо. Елица ус-
пява да постигне нещо, което никой не 
може да си представи: тя носи олимпий-
ския огън на параолимпийските игри в 
Солт Лейк Сити през 2002 година. И не 
само това: тя участва в следващите две 
параолимпиади - в Торино и във Ванку-
вър. На 15-годишна възраст лъчезарна-
та тийнейджърка среща и любовта на 
своя живот: бъдещия двоен златен ме-
далист, новозеландеца Адам Хол, кого-
то по-късно ще последва чак на другия 
край на света. Двамата с Адам са фено-
менални скиори.

„Ние двамата с Адам живеем живо-
та си такъв, какъвто е“, разказва Елица, 
която сега се грижи за възрастни хора с 
деменция.

В България нещата 
се променят, но бавно

През 2018-а, докато е бременна с пър-
вото си дете, Елица събира куража да се 
срещне с трудното си минало в Северо-
източна България. Успява да открие се-
мейството си, посещава и някогашното 
сиропиталище, което междувременно е 
придобило доста по-приличен вид.

Три десетилетия след края на кому-
низма, практиката родителите в Бълга-
рия да изоставят своите деца с увреж-
дания продължава. Изоставят се дори 
съвсем здрави деца, когато семейство-
то е много бедно и трудно свързва двата 
края. Според „Уницеф“ през 2012 годи-
на България е била на първо място сред 
държавите в Източна Европа с деца под 
3-годишна възраст, които са настанени в 
домове за деца, лишени от родителски 
грижи: 780 на 100 000.

След като многобройните случаи на 
малтретиране и ужасните условия, до-
вели дори до смърт, се разчуха, под на-
тиска на ООН и на ЕС повечето от тези 
гигантски сиропиталища бяха затворе-
ни. Хилядите малолетни и непълнолет-
ни деца, които живееха в тези домове, 

бяха прехвърлени в по-малки заведе-
ния, припомня „Дойче веле“.

Такава е съдбата на Станислав - име-
то на младежа е променено от „Франс 
прес". Станислав е изоставен в едно си-
ропиталище, където през 2007 година 
го откриват журналисти на BBC. Техни-
ят репортаж изобличава варварските 
практики в това заведение. За разлика 
от Елица обаче,

Станислав няма късмета
да си намери ново семейство в чужбина. 
Днес той е на 25 години, а за него се гри-
жи много по-мил и добросъвестен пер-
сонал в едно заведение в София. Мла-
дият човек отново е придобил вкус към 
живота.

„Вече няма епилептични припадъци“, 
радва се директорката на дома Галина 
Йотова. В едновремешните сиропита-
лища той едва ли щеше да доживее до 
днешната си възраст, смята тя.

До 2035 година старите институции за 
хора с увреждания трябва да бъдат за-
крити.

Макар че в България очевидно има 
напредък в това отношение, през 2019 
година Хелзинкският комитет отпра-

ви остра критика заради „антихуманни-
те практики и институционалното наси-
лие“ в някои от тези заведения.

„Все още се допуска грешката младите 
хора с физически увреждания да бъдат 
обърквани с онези, които имат психи-
чески разстройства“, казва психоложка-
та Весела Банова. И обяснява, че често 
пъти сбърканите диагнози са резултат 
от ниската квалификация на персонала.

Когато навърши 35 години, Станислав 
трябва да се премести в друг център, 
специализиран само за възрастни хора. 
Според Съвета на Европа обаче в Бълга-
рия няма особен напредък по отноше-
ние на тези домове. В един от доклади-
те на Съвета се твърди, че персоналът 
обиждал настанените

споменават се дори 
„удари с тояга“

България пое ангажимента да закрие 
трите най-критикувани заведения още 
тази година, а до 2035 година - изцяло 
да ликвидира досегашната система.

„Всеки ден си мисля какво щеше да 
се случи с мен, ако бях останала в Бъл-
гария“, казва Елица, която благодари на 
щастливата си звезда.

„Какво щеше да се случи с мен, 
ако бях останала в България“
XОт дете с увреждания в София до параолимпиец на САЩ – съдбата на Елица

Сн.: Алексения Димитрова, АФП
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ЕВГЕНИЙ 
ДАЙНОВ

Николов срещу 
мутрите? Или...

 блог

Не, господине Пламен Николов, не искам да управлявате 
с консенсус и да „надграждате“ с „приемственост". Искам да 
поведете война срещу мутрите със средствата на закона и от 
името на изстрадалото гражданство.

От четвърт век българските граждани пъшкат под зати-
сналата ги планина от мутренска плът. Българите свикнаха с 
представата, че законът е за пред чужденците, а инак нещата 
стават по волята на силните. „Тука е така.

Законът казва едно, мутрите казват друго - и всички пра-
вят онова, което казват мутрите.“

В последните два месеца, докато правителството беше съ-
средоточено върху върха на бандитската пирамида, мутри-
те извън този връх не само че не се кротнаха, а решиха, че е 
настъпило безвластие и сега могат наистина да му отвържат 
края. Извират отвсякъде и дори завладяват нови територии.

Още през пролетта се изплискаха на юг от Слънчев бряг 
и завладяха „Смокиня“ и „Каваците". Изринаха един декар 
дюни (което е противозаконно) и започнаха да строят (което 
е също противозаконно) мутротека. За изненада на всички, 
община Созопол се опита да приложи закона и обяви цялото 
упражнение за противозаконно. Но след като се видяха из-
оставени от органите на централната власт (т.е. оставени на 
милостта на черноморските мутри), созополските община-
ри обявиха, че всичко е наред.

Законът казва едно, мутрите казват друго - и всички пра-
вят онова, което казват мутрите.

Онзи ден в защитената територия „Шкорпиловци“ мутра 
с АТВ оре из дюните, което е двойно нарушение на закона. 
Плажуващи звънят на 112. Отговор - нула. Оплакват се на 
спасителите. А те: „Тоя е от мафията, страх ни е от него.“

По-надолу в южна посока характерни джипове се наста-
няват на плаж „Липите". Плажуващи звънят на „зеления теле-
фон“ на РИОСВ - Бургас. Оттам чуват: „Е, какво толкова пра-
вят тия джипове? Карат или си стоят?“

Това е обичаен капан, който институциите на държавата 
(т.е. на закона) поставят пред граждани, оплакващи се от му-
три. Ако отговориш „Движат се“, ще ти кажат: „Е, все някога 
ще спрат". Ако кажеш „Стоят на едно място“, ще ти кажат: „Е, 
какво тогава?“ А „каквото“ е следното: плаж „Липите“ се на-
мира в защитената местност „Силистар“, където изобщо не 
може да влиза никакво друго МПС освен на горските или по-
лицията. Но РИОСВ - Бургас си затваря очите.

Междувременно, прикривани от органите на държавата, 
това лято мутрите правят разузнаване с бой надолу по юж-
ните плажове. Нахлуват не само с джипове, а и с джетове, 
с помощта на които сплашват редовите плажуващи, нами-
ращи се във водата. Целта е ясна: веднъж пробили на юг от 
Слънчака, да „респектират“ обикновените хора до степен до-
година те да не се върнат. И цялата територия, земна и мор-
ска, да бъде превзета от мутрите чак до турската граница.

Законът казва едно, мутрите казват друго - и всички пра-
вят онова, което казват мутрите.

Да не говорим за това какво се случва, когато лятно време 
човек излезе с колата си на големия път. Каквото и да пише в 
Закона за движение по пътищата, колкото и да се оплакваш 
на полицията, че мутрите го нарушават - на големия път му-
трите диктуват правилата.

Ако не се подчиниш, се опитват да те избутат от пътя или ти 
размахват през прозорците пищови, бухалки и дори (имам 
такъв случай) моторни резачки. И човек отстъпва. Подчиня-
ва се, успокоявайки се с мисълта, че все някога ще дойде но-
ември и мутрите ще се приберат в градските си свърталища, 
освобождавайки големия път.

Законът казва едно, мутрите казват друго - и всички пра-
вят онова, което казват мутрите.

Та така, господине Пламен Николов. Ако вашата управлен-
ска философия, та била тя антропологична, включва кон-
сенсус с мутрите или надграждане на „постигнатото“ от тях 
- няма да ви дам 100 дни доверие. И 100 секунди няма да ви 
дам нито аз, нито изстрадалото от мутрите гражданство.

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

„Като човек Румен Радев ми 
харесва. Той е интелигентен и 
красив, но най-важното е да се 
харесва на българите.“

Руският посланик в България 
Елеонора Митрофанова във Варна, 

където посети генералното 
консулство на Русия

„Слави Трифонов е в прекрасна форма - всеки 
ден играе баскетбол.“

Заместник-председателят на 
парламентарната група на „Има такъв народ“ 

Филип Станев в тв интервю за здравословното 
състояние на лидера си

„Може би хората с майбаси имат проблем с 
оставането на финансовия министър Асен 
Василев.“

Служебният министър на икономиката 
Кирил Петков, след като ИТН се усъмни в 

почтеността на министъра на финансите 
Асен Василев заради фирмен спор за 

интелектуална собственост

„Срещал съм се с Путин, 
изправен пред истински 
проблем - той има 
икономика с ядрено 
оръжие и петролни 
кладенци и повече нищо 
друго, нищо.“

Американският президент 
Джо Байдън в обръщението 

си към разузнавателната 
общност на САЩ

„Да се постараем да поставим ДПС в 
състояние на диета от властта, а властта - 
в медицинска изолация от ДПС.“

За това призова съпредседателят на 
„Демократична България“ Христо Иванов

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

20 000 

медала 
от елитни 
шампио-
нати и тур-
нири е рав-
носметката 
на спортна-
та кариера на 
Мария Гроз-
дева. Една от 
най-обичаните 
български спор-
тистки сложи 
край на феноме-
налната си спорт-
на кариера след 
участието си в 
олимпиадата в 
Токио. Мария 
е спечелила 
рекордните 
пет олимпий-
ски медала, два от 
които златни.

8.2
по Рихтер разтресоха крайбрежието на 
полуостров Аляска в малките часове на 
четвъртък. За някои райони бе обявена 
опасност от цунами, която по-късно бе отме-
нена. Жители на някои от крайбрежните гра-
дове бяха призовани да се евакуират и да се 
преместят на по-високо място. След първия 
трус е имало най-малко два силни вторични 
труса с магнитуд от 6.2 и 5.6 по Рихтер.

лири очакват да по-
лучат организато-

рите на търг за 
парче от сват-

бената торта на 
принц Чарлз и 
принцеса Дая-

на. Това става 40 г. 
след церемонията. 

Чарлз и Даяна се 
венчаха на 29 юли 

1981 г. в катедралата 
„Сейнт Пол". Парчето 

торта с размери 20 на 
18 сантиметра и тегло 794 

грама в продължение на 40 
години е съхранявано в стреч 

фолио в стара форма за печене.

трус е имало най-малко два силни вторични 

лири очакват да по
лучат организато

рите на търг за 
парче от сват

бената торта на 

500 

90 
ще достигнат най-високите темпера-
тури в България през август според 

месечната прогноза на синопти-
ците. Те ще са над нормата за този 

период на годината, става ясно 
още от очакванията на метеоро-

лозите. Прогнозата идва на фона на 
екстремните горещини в страната в 

последните дни на юли, когато темпера-
турите в някои райони достигнаха 40°С.

43°C 

http://www.prospectlicensing.com/
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Б
ългария вече има три меда-
ла на олимпиадата в Токио, а 
все още на килима не са из-
лезли златните момичета. Ма-
кар и официално трофеят да е 

само един, героите ни в Игрите се кла-
сираха за битки, които със сигурност ще 
им донесат нови два медала. Освен тях 
българските спортистки и спортисти по-
казват дух и чупят собствени и републи-
кански рекорди, с които може и да оста-
ват на крачка от почетната стълбичка, 
но пък вече пишат българската олим-
пийска история.

Първият победител, донесъл медал за 
Родината в Токио, стана Антоанета Кос-
тадинова. Тя спечели

сребърното отличие 
в стрелбата

с въздушен пистолет на 10 метра. Това е 
първо олимпийско отличие за България 
в спортната стрелба от 2004 г. насам, ко-
гато Мария Гроздева спечели злато на 
25 м малокалибрен пистолет и бронз 
на 10 м пневматичен на олимпийските 
игри в Атина.

Стрелбата в Токио беше третото учас-
тие на Антоанета Костадинова на олим-
пийски игри. Тя беше девета в Лондон 
през 2012-а и осма в Рио през 2016 г. 
35-годишната българка влезе във фи-
нала с шесто място от квалификации-
те. Другата представителка на страната, 
Мария Гроздева, остана 43-а в квалифи-
кациите и от Токио сложи край на неве-
роятната си кариера.

Другият голям успех за България дой-
де в женския бокс и е дело на Стой-
ка Кръстева. Тя е добре позната в бъл-
гарския спорт, доскоро предимно като 
Стойка Петрова, но новата фамилия 
като че ли също й носи късмет. В неде-
ля Стойка Кръстева се класира на полу-
финал на олимпийските игри по бокс в 
Токио.

Стойка е родена в Добрич през 1985 г. 
и вече е участвала на олимпиада – на Иг-
рите в Лондон през 2012 г., където отпа-
да на четвъртфинала. „Този медал е мно-
го жадуван. Защото това е и

първият олимпийски 
медал в женския бокс

казва Кръстева пред „24 часа“.
Тя е двукратна носителка на сребъ-

рен медал от световно първенство и два 
пъти на златен от европейско.

Една от най-интензивните години не 
само в кариерата й, но и в личния й жи-
вот, е 2018-а. Тогава тя става европейска 
шампионка в София. Докато е на стъл-
бичката, годеникът й Борил Кръстев й 
предложи брак.

По-късно, през ноември, Стойка стана 
световен вицешампион в Индия, а мал-
ко след това обяви, че слага край на ка-
риерата си.

''Спомням си този момент. Имаше и 
други, в които съпругът ми, личният ми 
треньор и президентът на федераци-
ята се опитваха да ме върнат да играя. 
Имах нужда от почивка. Натрупаният 
опит беше в доста дълъг период. Това 
изтощава. Нормално за всеки един чо-

век. Може би е трябвало да си почина. 
Завърнах се, станах още по-силна и ето 
ме на олимпиадата'', казва тя пред „Бъл-
гария днес“.

Тайбе Юсеин, друго познато име в 
българския спорт, се класира за полуфи-
налите в борбата. В категория до 62 кг 
българката се наложи с технически туш, 
дошъл след по-малко от минута, срещу 
Болортуя Хурелхуу от Монголия.

Преди това световната шампионка от 
2018 г. се представи силно и в първата 
си схватка, в която спечели уверено с 4:1 
срещу Лаис Нунеш от Бразилия.

Невероятната Ивет Лалова участва за 
пети път на олимпиада. Тя не успя да се 
класира за финала в спринта на 200 ме-
тра, но показа борбеност и хъс, заради 

които заслужи аплодисментите на бъл-
гарите. Усмихнатото момиче на българ-
ската атлетика постигна

най-добър личен резултат
за сезона с 23,39 сек. И макар това да не 
й помогна да продължи в надпреварата, 
бе достатъчно, за да я разплаче от щас-
тие. Досега най-доброто й постижение 
през годината беше 23,71 сек. Преди пет 
години в Рио Лалова стана осма в бяга-
нето на 200 м.

Голям български успех и историческо 
присъствие на България на олимпиада 
демонстрира и

Йосиф Миладинов, който завърши 
осми във финала на 100 метра бътер-
флай. 18-годишният състезател се наре-
ди сред елита в Токио още при олимпий-
ския си дебют.

Плуването влезе в историята на Бъл-
гария, след като Миладинов е първият 
мъж, който е финалист в плувните дис-
циплини.

Медали и рекорди за историята: 
България на Олимпиадата

XКои са българските герои и какво постигнаха на Игрите в Токио

Златните момичета, които предстои да видим на олимпиадата.

Снимки: БТА

Тайбе Юсеин

Стойка Кръстева Йосиф Миладинов

Ивет Лалова

Антоанета Костадинова
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П
рез последните години кли-
матът на Земята се промени 
значително: някои страни 
страдат от необичайна жега, 
други от твърде сурова и 

снежна зима, необичайна за тези места. 
Еколозите говорят за глобалните клима-
тични промени, включително повиша-
ване на средната годишна температу-
ра, което води до топене на ледниците 
и повишаване на морското равнище. Ви-
соките температури от последните дни 
и тези, които тепърва се очаква да на-
жежат термометрите, повишават риска 
от получаване на слънчев или топлинен 
удар.

2003 г. е била най-тежка по отношение 
на човешките загуби - вследствие на го-
рещините

са загинали 
над 70 000 души в Европа

Любимият ни летен сезон крие опас-
ности, ако сме твърде несъобразителни. 
Силните слънчеви лъчи и твърде висо-
ките температури не се понасят добре 
от организма и при определени условия 
може да се стигне до опасни състояния, 

каквито са слънчевият и топлинен удар.
Топлинният удар е сериозно със-

тояние на организма, което налага ме-
дицинска помощ незабавно. 
Може да увреди мозъка и 
други жизненоважни 
органи и да доведе 
до летален изход. 
Получава се в ре-
зултат на изла-
гане на високи 
температури и 
дехидратация 
на организма. 
Тези неблаго-
приятни усло-
вия афектират 
способността му 
за терморегулация. 

Факт е, че темпера-
тура на тялото над 40 гра-
дуса води до увреждания на 
централната нервна система.

Силно чувствителни на топлина са 
възрастните над 65-годишна, малки 
деца под 4-годишна възраст, спортисти, 
хора, които не приемат достатъчно ко-
личество вода и течности, и консумира-
лите алкохол.

От високите температури следва да се 
пазят и

хората с определени 
заболявания

сърдечни, белодробни, бъбречни, ди-
абет, психически, анемия, както тези с 
наднормено тегло и затлъстяване, висо-
ко кръвно налягане и всяко състояние 
на повишена телесна температура. Из-
лагането на топлина следва да избягват 

и претърпелите слънчево изгаряне.
Симптоми на топлинен удар, които не 

бива да пренебрегвате, са повръщане, 
припадане, обърканост, дезо-

риентация, загуба на съз-
нанието и кома. При-

знаци, по които може 
да се разпознае то-

плинният удар 
преди фаталния 
му развой, са из-
тощение, което 
е най-показа-
телният първи 
признак, както 

и крампи, припа-
дък, главоболие, 

ч у в с т в и т е л н о с т 
към светлината, за-

маяност, гадене и пов-
ръщане, зачервяване на 

кожата, учестен пулс и дишане. 
Особено

показателна е липсата 
на потене

въпреки високата температура на тяло-
то и околната среда.

За да избегнете топлинен удар, спе-
циалистите съветват да се носят дрехи, 
които максимално покриват тялото ни. 
Избягвайте синтетика и дрехи с тъмен 
цвят. Също така не пренебрегвайте шап-
ките, не пийте алкохолни напитки в го-
рещо време, а много чиста вода. Важно 
е да не излизате навън от 10 до 16-17 
часа. Желателно е да се избягват физи-
ческа работа и спорт при топло време.

При топлинен удар трябва да се по-
търси спешна помощ. Преди идването 

на медицинския екип могат да се поло-
жат грижи за засегнатия от топлината, 
като целта е температурата на тялото да 
се свали до 38-39 градуса:

Засегнатият трябва да се пренесе на 
добре проветрено и хладно и сенчес-
то място. Необходимо е да се разкопчее 
облеклото му и

да се отстранят 
излишните дрехи

Добре е да се напръска обилно кожа-
та му с вода и се създаде движение на 
въздуха – може да се постави вентила-
тор или да се използва някаква хартия 
като ветрило.

Препоръчително е да се поставят сту-
дени компреси, по възможност с лед, на 
подмишниците, ставите и гърба. Тези 
области са богати на кръвоносни съдо-
ве, разположени близко до кожата, кое-
то може да допринесе за бързото охлаж-
дане на организма.

Допустимо е засегнатият да се облее с 
душ или постави във вана с хладка вода. 
В случай че жертвата може да приема 
течности, се дава студена вода или под-
сладени течности, несъдържащи кофе-
ин или алкохол. От голямо значение е 
транспортирането в най-кратък срок до 
болнично заведение.

Слънчевия и топлинен удар са живо-
тозастрашаващи състояния, които изис-
кват адекватна помощ още при първи-
те симптоми. Ако попаднете в ситуация, 
която изисква вашата намеса, действай-
те бързо и без паника. В случай че не сте 
сигурни какво да направите, се свърже-
те със спешния телефон, за да получите 
допълнителни инструкции.

дицинска помощ незабавно. 
Може да увреди мозъка и 
други жизненоважни 
органи и да доведе 
до летален изход. 
Получава се в ре-

-

-
вия афектират 
способността му 
за терморегулация. 

Факт е, че темпера-
тура на тялото над 40 гра-
дуса води до увреждания на 

припадане, обърканост, дезо
риентация, загуба на съз

нанието и кома. При
знаци, по които може 

да се разпознае то
плинният удар 

преди фаталния 
му развой, са из
тощение, което 
е най-показа
телният първи 
признак, както 

и крампи, припа
дък, главоболие, 

ч у в с т в и т е л н о с т 
към светлината, за

маяност, гадене и пов
ръщане, зачервяване на 

кожата, учестен пулс и дишане. 

Пораженията от високи температури засягат 
предимно възрастните и малките деца

Топлинният удар:  
Първи симптоми 
и как да реагираме

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

http://www.bulstate.com/
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Fendi 2021: 
Красотата 
във всеки 

детайл
Новата колекция на модната къща 
препраща към античното изкуство

Детайлът, който привлича по-
гледа и остава усещането за 
наслада, е в центъра на новата 
мода на Fendi.

„Ако можехме да дадем за-
главие на haute couture колекцията на 
модната къща за есен 2021, то щеше да 
бъде „Великата красота“, като името на 
филма на Паоло Сорентино“, пишат мод-
ните критици. И наистина: Ким Джоунс 
създаде колекция, която изобразява 
именно красотата – във възможно най-
класическия смисъл на тази дума, която, 
макар и така абстрактна и субективна, в 
същото време е напълно саморазбира-
що се понятие.

Всеки детайл в колекцията на Fendi е 
от значение: като белите ботуши, чийто 
ток имитира формата на прозорците на 
Колизеума в Рим. Всеки аксесоар, всеки 
елемент тук препраща към античното 
изкуство и класическите разбирания за 
„шедьовър“ и хармония, пише EVA. Раз-
бира се, това съвсем не е случайно – ро-
дината на Fendi е вечният град Рим, къде-
то античното изкуство е на всяка крачка.

Ким Джоунс безспорно е разбрал ви-
сокия залог в творенето на висша мода. 
„Бог е в детайлите“, както е казал архи-
тектът Лудвиг Мис ван дер Рое. Вижте 
haute couture колекцията на Fendi за 
есен/зима 2021.

Снимки: Vogue/Courtesy of Fend
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К
огато се събудиш от кома, в 
която си изпаднал след теж-
ка катастрофа, говориш на 
френски и се мислиш за Матю 
Макконъхи, със сигурност не 

срещаш разбиране в света, който те за-
обикаля. После започваш да си мислиш, 
че си на 10 години, след това, че си доста 
по-възрастен от годините, на които си, а 
накрая се чудиш кой е човекът, който те 
гледа в огледалото.

Тези мъчителни моменти преживява 
един британски футболист от полупро-
фесионалните лиги. Той обаче успява 
да се възстанови, като преминава през 
почти чудеса.

Когато Рори Къртис се събужда в бол-
ницата, той не знае къде се намира и как 
е попаднал там. Не помни миналото си 
на обещаващ нападател в академията на 
„Манчестър Юнайтед“. Не помни и ката-
строфата, оставила го със счупено ре-
бро, счупен лакът и мозъчен кръвоиз-
лив. Но когато отваря очи, той

проговаря свободно 
на френски

език, който някога е учил в училище, но 
оттогава отдавна е забравил.

Къртис говори с такава лекота и съ-
вършено произношение, че френского-
ворящата медицинска сестра пита баща 
му от коя част на Франция е момчето. 
Перфектният му френски обаче продъл-
жава само по време на този първи раз-
говор и се изпарява бързо като спомен 
от сън.

„Чувайки моя френски, баща ми за-

почна да изследва откъде идва нашият 
род“, разказва футболистът. „Оказва се, 
че произходът на семейство Къртис е от 
Нормандия, но това е било през XIX век. 
Сега, ако напишете името ми в YouTube, 
ще видите конспиративни теории, че 
мозъкът може да запазва познанията на 
цели поколения. Луда работа“, споделя 
Рори, цитиран от BBC и webcafe. Пътно-

то произшествие, което Рори Къртис то-
тално е забравил, се случва през август 
2012 г.

Тогава той е на 22 и пътува по рабо-
та за строителната компания, в която 
работи паралелно с футболните си за-
нимания. Неговият микробус се блъска 
странично в камион, преобръща се и по-
ема тежестта на удара при верижна ка-
тастрофа между общо шест автомобила.

На пожарникарите им отнема 40 ми-
нути, за да го извадят, и травмите му са 
толкова тежки, че той веднага е поста-
вен в изкуствена кома. Остава в това 
състояние шест дни в болница „Кралица 
Елизабет“ в Бирмингам. Лекарите съвет-
ват семейството му да се готви за дълго, 
трудно и само частично възстановява-
не. Не е много вероятно той отново да 
проходи и да проговори.

Всъщност обаче тогава докторите 
просто подценяват организма на Рори 
Къртис. Катастрофата не е първото му 
голямо премеждие.

Когато е 7-годишен, му поставят диа-
гнозата септицемия и лекари му дават 
само

50% шанс за живот
Става дума за сериозно и често фатал-

но заболяване, което се характеризира 
с наличие на множество активно деля-
щи се бактерии в кръвта. В резултат на 
това възниква системен отговор, водещ 
до органна дисфункция.

След шест седмици в болнично отде-
ление, единствената последица за Рори 
от болестта е леко и временно влоша-
ване на зрението. „Аз бях единственото 
дете там, което не загуби някой от край-
ниците си“, разказва Къртис. „Лекарите 
не можеха да повярват“.

След като оздравява, момчето започ-
ва да блести и с атлетически качества и 
да показва спортни заложби. В семей-
ството му са фенове и той се отдава на 
футбола. Забелязан е от агент на „Ман-
честър Юнайтед“, но след серия конту-
зии мечтата за големия футбол се из-
парява и той започва да се изявява в 
различни полупрофесионални клубове.

Последното нещо, което младежът 
помни преди катастрофата, е, че играе в 
мач за „Стаупорт Суифтс“, но напуска те-
рена с травма в гърба.

След инцидента с Рори се случват ре-
дица странни неща. Освен че прогова-
ря френски, той се събужда от комата и 
с убеждението, че е 10-годишен. После, 
когато майка му му казва, че тяхното се-

мейно куче е умряло отдавна, психоло-
гическата му възраст скача с две години 
нагоре.

За известно време Рори е убеден, че 
всъщност е холивудският актьор Матю 
Макконъхи и обяснява на всички в бол-
ницата, че трябва да го пуснат да снима 
следващия си блокбъстър.

„Спомням си как погледнах в огледа-
лото и не осъзнавах кой ме гледа оттам“.

През ноември Къртис е изписан от 
болницата в инвалидна количка и с тол-
кова

увредена 
краткотрайна памет

че е принуден да записва в бележник 
всяко свое действие през 15 минути, за 
да знае, че например вече се е изкъпал 
и обядвал. „Изписах изцяло към два теф-
тера“, признава той.

Предупреден е, че трудно ще се върне 
към нормалния си живот и може дори 

елементарни дейности като обличането 
да се окажат отвъд възможностите му - 
но в рамките на година Рори се възста-
новява напълно.

Шокира докторите с това, че дори не 
накуцва и се завръща към футбола. Ма-
кар че е съветван да не играе повече, за-
щото евентуален удар в главата е твърде 
опасен за него, той отново се пробва в 
полупрофесионалните лиги.

„В първия ми мач ме удариха с лакът 
в лицето и баща ми искаше да нахлуе на 
терена“, припомня си играчът. Рори оба-
че има твърде високи изисквания към 
себе си и е разочарован, че скоростта и 
първото му докосване не са като преди.

Затова в главата му започва да се вър-
ти решението окончателно да се откаже 
от кариерата си на терена. Преживяно-
то го кара още повече да оценява свое-
то семейство, което е неизменно до него 
по време на възстановяването му.

Така Рори Къртис се насочва към се-
мейния бизнес, става фризьор и даже 
започва да преподава фризьорство в 
колеж в Бирмингам. Скоро отваря и 
свой собствен салон, а футболът остава 
на заден план и талантливият нападател 
продължава да играе от време на време 
просто за удоволствие.

Катастрофа, кома и...  
„Кой съм аз в огледалото“
XМъчителният етап от живота на един британски футболист

Рори във фризьорския салон, в който вече работи. 

Сн. Tribuna.com

Сн. Tribuna.com
Сн. Tribuna.com

Сн.: SWNS
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Н
якои хора наистина са роде-
ни с късмет и в колкото и не-
вероятни ситуации да попа-
дат, успяват да излязат от тях, 
а после да ги разказват с ус-

мивка, докато слушателите им ги побиват 
тръпки. Герой в една от тези изумителни 
истории е мъж от Монтгомъри, щата Ала-
бама. Той сякаш успява да измами смъртта 
и като по чудо да се спаси от силна буря 
с гръмотевици, светкавици и падащи дър-
вета.

Хенри Черами е на 37 години, учител по 
история и продавач в магазин за комикси 
на непълен работен ден. На 4 май тази го-
дина той пътувал с автомобила си, когато 
край него се извила силна буря. Той забе-

лязал да пада мълния и решил да спре ко-
лата си, за да види какво става. Показал се 
от прозореца на покрива на автомобила и 
тогава започнало всичко.

Само миг по-късно

тежък клон се сгромолясва
върху предната част на автомобила му. И 
ако можехме да видим това на живо, си-
гурно щяхме да затворим очи и да преха-
пем устни, защото щяхме да сме убедени, 
че в следващия момент Хенри няма да е 
вече между живите. Но не! За голям къс-
мет мъжът остава невредим. Само миг 
преди да се стовари върху него, огромно-
то дърво се разцепва, а Анри остава меж-
ду двете му части. Момент, който ако гле-

даме на кино, ще си кажем – такова нещо в 
реалния живот не може да се случи. Нико-
га. Но на големите късметлии им се случ-
ва.

„Видях, че мълнията се изви над небе-
то и удари дърво“, разказва Хенри Чера-
ми пред Montgomery Advertiser и продъл-
жава: „Следващото нещо, което осъзнах, 
беше, че половината от тялото ми бе из-
вън покрива, а горната част на колата бе 
премазана от гигантски клон, който се 
разполови точно пред лицето ми. По-
чувствах се като Бъстър Кийтън (бел. ред. 
американски комедиен актьор на нямото 
кино, известен с прозвището си Великото 
каменно лице (The Great Stone Face)“, спо-

деля късметлията.
Екшънът обаче не спира дотук. В след-

ващия момент мълния удря близък елек-
тропровод, който експлодира. Като в ис-
тински екшън опасностите идват една 
след друга, а Хенри успява да ги преодо-
лее и да остане жив.

„Когато това се случи

токът започна да искри
всичко светна и започнах да викам за по-
мощ. Не исках да умра“, споделя мъжът.

За щастие на шофьора, озеленители, 
които работели наблизо, забелязали не-
вероятната сцена и се опитали да го из-
мъкнат, обадили се и на 911.

Докато чака помощта, Хенри осъзнава 

колко странна гледка е за останалите пре-
минаващи по пътя автомобили. И тъй като 
не може да си помогне сам на себе си, ре-
шава да помогне на тях - като разведри си-
туацията и се шегувал с тях.

След като пристигнат, пожарникарите 
дават шлем на Черами, няколко очила и 
хвърлят брезент, за да го предпазят, дока-
то нарязват неговата Honda на парчета, за 
да може той да се измъкне от колата. Ця-
лата операция трае около два часа до къс-
но вечерта.

Мъжът е бил невредим и се прибира 
вкъщи.

Оказва се, че на два пъти през живота си 
Хенри Черами е избягвал от природни ка-
таклизми.

Родом от Луизиана, той прекара значи-
телна част от живота си в Ню Орлиънс, къ-
дето успява

да се спаси 
от урагана Катрина

през 2005 г., след като бяга от града някол-
ко часа преди опустошаването му.

Черами също така прекарва времето си, 
живеейки в Тускалуса, Алабама, през 2011 
г. и се отдалечава от района само три дни 
преди чудовищното торнадо да премине 
през него на 27 април същата година.

Дали става дума за чист късмет, или Хе-
нри Черами има просто невероятно шес-
то чувство – никой не знае.

Да измамиш смъртта: Една 
невероятна история от Алабама
XСъбития като от екшън, за които си казваш, че в реалния живот не могат да се случат

Сн.: Montgomery Advertiser

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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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
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
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
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

Chicago + suburbs
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чис-
тене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 
7087708483 №18838
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
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

CAREGIVER TARSIM , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Caregiver v 
Schaumburg. Ponedelnik-Petak 6:30AM-8:30AM, 
za 10 godishno momche. $15.00-$18.00 na chas. 
847-813-5108, 630-696-2868 №18820
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 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
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-$1400 
оборот на ден, вкъщи всяка вечер. Нови Dry Van 
ремъркета. 8476370772 №18772
ТЪРСИ ЖЕНА-CAREGIVER, 
Цена US$ 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

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

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

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
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ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи механици на камиони и 
трейлъри. Опит не е 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 $2200 в за-
висимост от Hazmat-Tanker Endorsement. Ками-
оните са Volvo 2016 , автоматик. +17088908676 
№18707
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 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
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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ CТAЯ,
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. Да-
вам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaр-
тaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, 
електричество, internet, gas, пералня и cyшил-
ня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлин-
чо. Цeнa $460. За OTR шофьори цeнa $390. Oт 
September 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-222-
3412 8472223412 №18839
СТАЯ ПОД НАЕМ ,
Цена US$ 550.00, Зипкод 60016, Самостоятел-
на стая за жена, вода и интернет включени към 
наема, обща кухня и трапезария.847-375-9158 
7572341176 №18840
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

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

SOMEWHERE ELSE

ФОТОЕПИЛАЦИЯ ЛЯТО. ,
Цена US$ 30.00, Зипкод 1505, Технология 
PRETTY LAB (Sun&Safe) позволява безопасна, 
качествена и не скъпа фотоепилация през ля-
тото. Трябва само да се пазите от слънцето 48 
часа преди и след процедурата. Текущи про-
моции: фотоепилация на цели КРАКА 99лв, 
ИНТИМ+ПОДМИШНИЦИ 50лв! www.prettylab.
bg/fotoepilacia . 359885108502 №18837

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

PETERBILT 385,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Продавам Peterbilt 
385, бял 2007г.825000 мили. Много добро техни-
4еско състояние. 17086912897 №18836

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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К
огато през 1813 г. Дейвид Ли-
вингстън се ражда в Блен-
тайър, Шотландия, нищо не 
подсказва, че това ще е най-
прочутият британски пъте-

шественик на 19 век и последната го-
ляма фигура от епохата на Великите 
географски открития. Семейството е бе-
дно и религиозно и води скромен начин 
на живот. Баща му е бил дребен търго-
вец на чай и доходите му едва стигали 
за издръжката на семейството. На 10 
момчето напуска училище и работи по 
14 часа на ден във фабрика за памучни 
платове.

С парите не само подпомага семей-
ството, но и спестява, за да учи. Започ-
ва с латински сам и нощем, а след годи-
на чете в оригинал Вергилий и Хораций. 
После подхваща ботаника, зоология и 
геология.

Книга на мисионер в Китай го вдъхно-
вява да завърши медицина и сам да оти-
де в Далечния изток. След 14 г. работа 
във фабриката, има пари да изучи меди-
цината в Глазгоу и се свързва с Лондон-
ското мисионерско общество. Не зами-
нава за Китай обаче, а среща Робърт 
Мофат, който обръща погледа му към 
Африка. Ливингстън пристига там през 
1840-а, бързо се сприятелява

с хората от няколко 
местни племена

научава езика на едно от тях и освен че 
опитва да ги покръсти, им помага като 
лекар.

През 1855 г. шотландският изследова-
тел на Африка открива голям водопад 
на река Замбези. Той го кръщава на име-
то на британската кралица Виктория.

Уникалният водопад се намира на 
около 1000 м надморска височина, меж-
ду горното и средното течение на река 
Замбези.

Ливингстън е един от първите бели, 
прекосили Африка в опит за прокарва-
не на търговски пътища през Черния 
континент. Той пропагандира и идея-
та за създаване на трайни християнски 
мисии в централната част на Африка, 

които да налагат британските интереси. 
Според него ключът към успеха се крие 
в плаването по река Замбези.

За целта организира голяма експе-
диция, която продължава от 1858-а до 
1864 г., но тя не постига успех, тъй като 
се оказва, че по реката има твърде мно-
го бързеи. Въпреки това Ливингстън 
продължава пътуванията си и през 1866 
г. се озовава в Занзибар и Танганайка

в търсене на изворите 
на река Нил

Той минава през ред опасности, ста-
ва свидетел на масово клане на роби и 
изчезва от света за 6 години. Преживя-
ва малария, сънна болест, дизентерия и 
има ужасни тропически язви на крака-
та. Пристига в Уджиджи, за да разбере, 
че очакващите го там провизии и лекар-

ства са разграбени.
Но когато е напълно отчаян, се появя-

ва британският журналист Хенри Мор-
тън Стенли, изпратен с неограничен бю-
джет от американски вестник да открие 
знаменития пътешественик, когото вече 
мнозина смятат за мъртъв.

Стенли носи лекарства и провизии, 
двамата прекарват месеци в разговори, 
но Ливингстън

отказва да се върне 
с него в Англия

а продължава да търси изворите на Нил. 
Така и никога не ги намира. Една сутрин 
през 1873-а, на южните брегове на езеро 
Бангвеули, умира от малария и дизенте-
рия. Двамата му останали африкански 
помощници го намират коленичил до 
леглото в поза за молитва и мъртъв.

Ливингстьн бил яростен противник на 
търговията с роби. Той спечелил любо-
вта и уважението на коренното населе-
ние. Наричали го Големия доктор. През 
1873 г. неговите африкански приятели 
погребали сърцето му на африканска 
земя. Тялото му балсамирали и носейки 
го на ръце, за 9 месеца изминали 1600 
км, до брега на Индийския океан, за да

бъде върнато 
с кораб в Англия

Ливингстън е погребан в Уестмин-
стърското абатство.

Ливингстън посвещава на Африка го-
ляма част от живота си, и изминава по-
вече от 50 хил. км пеша. Той е първият, 
който решително встъпва в защита на 
тъмнокожото население на Африка на 
такова високо равнище. Африканците 
обичали и уважавали много Ливингс-
тън, но за съжаление от откритията на 
великия изследовател се възползвали 
най-много алчните британски колони-
затори от рода на Сесил Роудс, опитва-
щи се да заграбят огромните територии 
на Африка в полза на Британската импе-
рия, от Египет на север, до Южна Афри-
ка на другия край на материка...

XСърцето му било погребано на африканска земя от местното население

През 40-те години на 19 век пъте-
шественикът Дейвид Ливингстън е 
срещнал съдбата си – отива като миси-
онер и лекар в Африка, където първо 
намира любовта на живота си, а накрая 
оставя сърцето си.

От Куруман, където се установява от-
начало, Ливингстън прави преходи на 
север да търси място за своя мисия и 
попада в Маботса, село, тероризирано 
от лъвове. Те ядат биволите и овцете 
на местните, заплашват и хората. Като 
храбър шотландец и единствен бял с 
пушка наоколо, Ливингстън повежда 
мъжете на лов. В храстите вижда лъв, 
стреля, но само го ранява. Разяреното 
животно скача върху стрелеца, съба-
ря го, захапва го за лявото рамо и, как-
то Ливингстън описва: „Разтърси глава, 
както териер си играе с плъх“. Костите 
му са счупени, плътта разкъсана, но той 
оцелява и го откарват да се лекува на 
200 км на юг, в мисията на семейство 
Мофат. Там Дейвид среща втората си 

голяма любов след Африка - дъщерята 
на Робърт Мофат - Мери.

Двамата се женят и вместо на меден 
месец, тръгват на експедиция в пусти-
нята Калахари. В следващите 18 години 

Мери ражда 6 деца и подпомага миси-
онерската дейност на Ливингстън, но е 
с него и в голяма част от пътешествията 
му. Когато през 1862-а умира от мала-
рия, той е силно съкрушен.

Любовта на живота му умира от малария

Великите пътешественици: 
Ливингстън – Големият 
доктор на Африка

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Със съпругата си Мери.

Ливингстън открива водопада Виктория на река Замбези.

Местните посрещат с радост пътешественика.
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Ще може да му отпуснете 
малко края и да си позво-
лите повече развлечения и 
приятни занимания, вместо 
да мислите за работа и ан-

гажименти. Ако сте си взели отпуск сега, улу-
чили сте подходящ период – пътуванията и за-
бавленията ще вървят ръка за ръка. Вероятно 
и ще харчите повече, но по принцип вие сте 
достатъчно разумни – ако и сега не прекалява-
те, това няма да се отрази зле на бюджета ви. 
Ако обаче не сте във ваканция, ще успеете да 
уредите някои финансови въпроси.

РАК
Много от вас ще бъдете об-
хванати от порив за приклю-
чение. Еднообразието ще ви 
отегчава и ще търсите начи-
ни да го избегнете по всяка-

къв начин – това важи както за работата, така 
и за свободното ви време. Вероятно ще пъту-
вате, ще се отдадете на социален живот или ще 
си намерите някакво ново забавление. Вие по 
принцип сте хора, които слушат най-вече въ-
трешния си глас и правят това, което им душа 
иска, но през следващите дни тези наклонно-
сти ще се изявят особено ясно.

ВЕЗНИ
Препоръката към вас е да се 
концентрирате не върху про-
блемите и препятствията, а 
върху желанията си и въз-
можностите да ги осъщест-

вите – такива ще има, само трябва да ги забеле-
жите. Някои от вас все още ще водят битка със 
себе си, която не е нова, но не е приключила. 
Подобни битки винаги са трудни, но звездните 
влияния ще ви дадат възможност да разберете 
накъде ви тегли сърцето и да направите крач-
ка напред. Възможно е да ви осени идея или да 
проведете важен разговор.

КОЗИРОГ
Няма как да се възползва-
те от възможностите, които 
ви очакват в бъдеще, ако не 
се освободите от излишни-
те емоционални товари. За 

разлика от други периоди, когато сте били по-
лабилни и колебливи, сега ще осъзнаете какво 
точно искате. Може да проявите по-голяма сме-
лост и ако се стремите да реализирате конкрет-
на цел – да действате. Не бъдете срамежливи и 
отстоявайте позицията си, защото в противен 
случай има вероятност някой да започне да взи-
ма решенията вместо вас.

ТЕЛЕЦ
Дори да сте срещали спън-
ки и затруднения, сега има 
голям шанс нещата да се за-
бързат и неочаквано да по-
лучите това, което искате. 

Периодът е много подходящ за сключване на 
сделка или за подписване на договор. Що се 
отнася до личния ви живот, ако през измина-
лите седмица-две сте били по-напрегнати и ви 
е било трудно да овладявате емоциите си, сега 
вероятно ще усетите известно успокоение. Ще 
бъдете в по-добро настроение и бързо ще за-
бравите миналите неволи.

ЛЪВ
Ще сте настроени авантю-
ристично и няма да понесе-
те някой да ви казва какво да 
правите. Това е ваше право, 
но все пак не се сърдете на 

хората в обкръжението си, които не са на съща-
та вълна или които, според вас, са прекалени 
традиционалисти – те също имат право да жи-
веят както искат. Има известен риск да си ми-
слите, че само вие сте прави и да започнете да 
налагате възгледите си на околните. Опитайте 
се да овладявате тази нагласа – няма смисъл да 
губите време и енергия.

СКОРПИОН
Ако се чудите дали дадено ре-
шение е правилно, преценете 
как се чувствате – ако изпит-
вате усещане за свобода, зна-
чи сте на прав път. Темата за 

кариерата и професионалната реализация ще 
излезе на преден план при много от вас и нищо 
чудно звездите да ви зарадват – например да 
се изявите и да оберете заслужено овациите, 
да получите примамливо предложение или да 
постигнете свое намерение. Моментът е много 
подходящ да се явите за интервю за работа или 
да поискате повишение.

ВОДОЛЕЙ
Колкото по-целенасочени сте, 
толкова по-голям шанс има 
да се почувствате доволни от 
себе си. През следващите дни 
може да получите интересна 

информация, свързана с работата ви – ще се из-
ненадате, но ще изпитате облекчение. Ако става 
дума за някаква нова възможност – например 
получите покана за интервю за работа, не отказ-
вайте, тъй като има вероятност предложение-
то да се окаже примамливо. Дори да ви обземе 
безпокойство дали сте на прав път, то ще бъде за 
кратко.

БЛИЗНАЦИ
Опитайте се да не слага-
те ограничения както пред 
себе си, така и пред хората 
около вас, само и само да сте 
спокойни, че всичко се случ-

ва както вие искате. По този начин само ще си 
създадете проблеми във взаимоотношения-
та, а и нищо чудно и да пропуснете някоя до-
бра възможност. Дори нечии разбирания да 
ви се струват странни, чуйте какво иска да ви 
каже въпросният човек – може информация-
та да ви бъде полезна или да успеете да види-
те някаква ситуация от друг ъгъл.

ДЕВА
Добрата новина е, че слово-
то ще стане оръжие в ръцете 
ви, така че ако сте убедени в 
това, което мислите и прави-
те, нищо чудно да вдъхнови-

те и други хора, без дори да полагате усилия. 
Имате всички шансове да сте максимално убе-
дителни, но не се опитвайте да спечелите няко-
го за своя кауза на всяка цена – ако не иска, не 
настоявайте. Ще ви вдъхновяват перспективи 
за развитие и нови възможности. Ако пътува-
те, може да имате вълнуващи преживявания – 
включително и в любовен план.

СТРЕЛЕЦ
Концентрирайте се вър-
ху нови идеи и начинания и 
следвайте вдъхновението. 
Ако ви се даде шанс да попад-
нете в светлината на прожек-

торите, не позволявайте на страховете си да ви 
спират – последното нещо, от което имате нуж-
да точно сега, е да проявявате нерешителност и 
да се лишавате сами от нещо, за което всъщност 
дълбоко в себе си копнеете. Що се отнася до лю-
бовта, изобщо не гледайте назад – оставете пре-
дишните чувства и старите рани там, където им е 
мястото – в миналото.

РИБИ
Ще бъдете спокойни и по-
уверени в себе си, така че и 
общуването с околните ще ви 
се удава по-лесно. Ако трябва 
да решавате някакъв въпрос, 

който изисква да бъдете прагматични, ще се 
справите отлично. Ще успеете и да се наслади-
те на спокойствие и на приятни преживявания. 
Изобщо няма нужда да се напрягате – каквото 
има да се случва, ще става лесно. В професио-
налния ви живот акцентът ще бъде поставен 
върху срещите, установяването на нови контак-
ти и комуникацията.

https://www.brookhavenmarket.com/
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В тавичка 25Х25 см се слагат полови-
ната чушки.

Поръсват се с половината натроше-
но сирене.

Отгоре се слагат останалите чушки и 
натрошено сирене.

В купа се разбиват яйца с прясно 
мляко. С тях се заливат чушките.

Тавата се слага в предварително за-
грята фурна до 180°.

Ястието се пече 40 мин. или докато 
се зачерви.

След като се извади, се покрива с на-
рязано на малки кубчета масло и се ос-
тавя да се разтопи.

Поднася се горещо, но и студено 
може да се яде.

Почистените, измити и нарязани 
на дребно лук, моркови, целина 
и зелен фасул се заливат със сту-

дена вода и се оставят да заврят, след 
което се посоляват и се варят до полу-
омекване.

Прибавят се грахът и нарязаните на 
кубчета картофи.

След пълното омекване на зеленчу-
ците се прибавят нарязаните на дребно 
или настъргани домати. Варенето про-
дължава още 10 мин.

Готовата супа се отстранява от огъ-
ня и се застройва с варена застройка 
от киселото мляко, брашното и яйцето, 
подправя се с маслото и дребно наря-
заните магданоз и джоджен и се подна-
ся.

Градинарска супа

Продукти
» 10-12 печени чушки
» 200 г сирене
» 50 г масло
» 4 яйца
» 200 мл прясно мляко

може да се яде.може да се яде.може да се яде.може да се яде.

Да ви е сладко!  

Продукти
» Картофи 100 г
» 2 моркова
» Целина 20 г
» Малка глава кромид лук
» Зелен фасул пресен 150 г
» Грах консерва 70 г
» Домати пресни 50 г
» Магданоз
» Джоджен
» Краве масло 20 г
» Кисело мляко 100 г
» Яйца 1 бр.
» Брашно 10 г
» Сол

Лятна вкусотийка с 
печени чушки и сирене

https://www.serdikabg.com
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Салма Хайек разкри, че медитира 
със своя бухал, който отглежда 
като домашен любимец. Тя и съ-

пругът й Франсоа-Анри Пино осино-
виха северен бухал с бяло по лицето, 
който се казва Керинг, преди 2 г.

„Няма да повярвате, но аз наисти-
на медитирам с бухала много често. В 
минутата, в която се потопя дълбоко в 
медитацията, той стои супер мирен“, 
сподели тя.

Преди време актрисата разкри, че 
толкова обича животинчето, че му 
позволява да спи в леглото, когато 
Франсоа не е в града.

„Дадох го на съпруга ми като пода-
рък за Свети Валентини и я нарекохме 
Керинг. Когато той не е в града, тя спи 
в стаята с мен. Имаме определена ру-
тина, преди да си легнем. Гледам те-
левизия чрез iPad-a ми и тя обича да 
стои върху i-Pad-a“, обясни Салма.

Пинк твърди, че говоренето на един и същи 
език е ключът към успешния брак. Тя и мо-
токрос състезателят Кари Харт са женени 

от 2006 г. и са се научили да говорят на един език, 
за да запазят брака си.

41-годишната певица призна, че съпругът й е 
изиграл огромна роля, за да има тя успешна ка-
риера.

„Много хора мислят за Кари грешно, те смятат, 
че той е пич с мотор, с много мускули и с много та-
туировки. Той е просто най-подкрепящото момче 
в света. Той никога не казва „не". За всяка мечта, 
която съм имала, той казва: „Да, с теб съм. Поня-
кога се изисква да си преглътнеш егото“, комен-
тира Пинк.

Изпълнителката признава, че понякога завиж-
да на Кари, защото той прекарва повече време с 
децата, когато тя е на турне.

Пинк разкри тайната  
на успешния си брак

Хейли Бийбър не би  
се снимала гола

Салма Хайек медитира  
с бухала си

Хейли Бийбър заяви, че никога няма да направи гола 
фотосесия. 24-годишната моделка направи това раз-
критие в разговор с актрисата Ивон Орджи. Двете об-

съждаха християнството, тъй като и Хейли, и Ивон са вяр-
ващи.

„Понякога за работата си аз трябва да покажа кожата си 
или да ме снимат по долни дрехи или бельо. И хората каз-
ват: „Това не е добро представяне, тъй като ти не си скром-
на и не си това“, коментира съпругата на Джъстин Бийбър.

„Да, аз никога не бих искала да се снимам гола, но рес-
пект за жените, на които им е комфортно да правят това“, 
заяви моделката.

Скоро Хейли сподели, че иска бракът им с Джъстин да из-
държи и двамата да остареят заедно. Тя би положила всич-
ки усилия това да се случи.

Тина Търнър: Будизмът  
спаси живота ми!
Тина Търнър е благодарна, че 

са я запознали с будизма, кога-
то е преминавала през трудни 

периоди от живота си. 81-годишна-
та певица много пъти е говорила от-
крито, че е била жертва на домашно 
насилие от страна на бившия си съ-
пруг Айк.

„Будизмът спаси живота ми. В най-
трудните ми времена, включващи 
домашно насилие, аз започнах да 
уча будистките принципи“, споде-
ли тя.

„Когато преминавах през някои 
от най-трудните си периоди, може 
би щеше да ми е по-лесно да се под-
дам на нещата, които набързо ре-
шават проблемите - като пушенето, 
алкохола или наркотиците. Но вмес-
то това, реших да погледна навътре 
в себе си... Но съм щастлива, че се 
обърнах към вярата.“

Тина смята, че проблемите не 
бива да диктуват бъдещето.

Гуинет Полтроу разкри, че децата й не гледат 
филмите й. 48-годишната актриса призна, че 
17-годишната й дъщеря Епъл не е гледала 

нито един филм от филмографията на майка си. 
15-годишният син на звездата е гледал само „Iron 
Man“ с участието на майка си, но нито един друг 
неин филм.

„Епъл смята, че е странно, когато съм на екран, 
тя казва, че ме харесва, когато съм тук“, сподели 
Полтроу.

Скоро актрисата призна, че е пиела всяка ве-
чер по време на карантината.

„Пих алкохол по време на карантината. Пих по 
7 нощи в седмицата и правех паста, и хапвах хляб. 
Напълно излязох от релси. Имам предвид, кой 
пие по няколко питиета 7 нощи в седмицата? Това 
не е здравословно“, разкри тя.

Децата на Гуинет Полтроу не 
са гледали филмите й
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Крис Мартин се оплака,  
че почти не спи нощем

Пожар избухнал в имението на Бионсе и 
Джей Зи в Garden District в Ню Орлиънс, Лу-
изиана, миналата сряда.

22-ма пожарникари са участвали в погасяване-
то му. Имението е в стил испански барок и струва 
$2,4 млн.

На пожарникарите им отнело 2 часа, за да поту-
шат пламъците. Все още не се знае какви точно са 
щетите, но източници посочват, че положението 
е щяло да бъде много по-лошо, ако от пожарната 
не реагирали толкова бързо.

„Ако те не бяха дошли тогава, когато дойдоха, 
можеше да е много по-лошо. Това е исторически 
дом“, казва източник.

През март тази година певицата счупи рекорд - 
за най-много награди „Грами“, спечелени от жена. 
„Не мога да повярвам, че това се случи“, коменти-
ра тогава звездата.

Пожар избухна в имението  
на Бионсе и Джей Зи

Майли Сайръс е много близка 
със семейството си
Майли Сайръс разкри, че има 

много близка връзка със семей-
ството си. Членовете на семей-

ството се обичат безусловно и 28-го-
дишната певица е много благодарна за 
тези отношения.

„Имам много дълбока и близка връз-
ка със семейството си. Но както пове-
чето семейства, при нас също е сложно, 
но ние приемаме факта, че всеки от нас 
е много различен от другия. Аз и моите 
роднини много си приличаме, но също 
между нас има големи различия. И ние 
просто приемаме това, ние не се съдим 
един друг. Нашето семейство прави без-
условната любов приоритет“, коменти-
ра тя.

Бащата на Майли е известният кънтри 
музикант Били Рей Сайръс. Двамата иг-
раха заедно в тийнсериала „Хана Мон-
тана“, който започна да се излъчва през 
2006 г.

Ким Кардашян: Няма да спра 
със секси селфитата
Ким Кардашян призна, че няма да спре 

да поства секси селфита, когато стане 
адвокат. За нея това е освобождаващо 

и тя се чувства комфортно в тялото си.
40-годишната риалити звезда сега учи за 

адвокат, но призна, че вече 2 пъти се е про-
валила на изпитите си.

Ким призна, че се надява четирите й деца 
да не бъдат засрамени от нейните снимки, 
особено като пораснат.

„Аз също не искам да излагам децата си 
или да ги карам да се чувстват по опреде-
лен начин, когато те са в гимназията. И аз да 
съм майката, която ги излага, като поства 
селфита по бански“, коментира тя.

Кардашян и Кание Уест обявиха, че се 
разделят през февруари тази година.

Рапърът вече си е намерил ново гадже - 
моделката Ирина Шейк.

Оли Мърс изригна срещу троловете, кои-
то обиждат приятелката му. Певецът има 
връзка с бодибилдъра Амелия Танк от 

около 2 г. Изпълнителят на „My Heart Skips A Beat“ 
защити любимата си, като каза, че хората, кои-
то твърдят, че тя има прекалено много мускули 
за жена, са лоши и знаели, че никога не могат да 
имат такова тяло.

Скоро Оли се похвали, че Амелия е спечелила 
състезание по бодибилдинг, за което е тренирала 
6 месеца. Той постна снимка в Instagram, на коя-
то Танк е по розов бански и носи корона на гла-
вата си.

„И все още... непобеден шампион“, написа певе-
цът и сподели, че се гордее с приятелката си.

Оли смята, че Амелия изглежда невероятно и 
че той получава много комплименти заради това, 
че е с нея.

Оли Мърс защити 
приятелката си от тролове

Крис Мартин призна, че почти не спи 
нощем, но през деня се наслаждава 
на дрямки. Така го е посъветвал тре-

ньорът на ММА боеца Конър Макгрегър.
„Не спя много през нощта. Аз медитирам 

и също понякога си дремвам. Бях окуражен 
да правя това от треньора на кикбоксьора 
Конър Макгрегър. След като свирихме в 
Дъблин последния път, аз отидох да трени-
рам във фитнеса и той ми каза, че ключът 
към живота е да легнеш за 15 мин. следо-
бед и да затвориш очите си“, разкри певе-
цът.

Фронтменът на Coldplay призна още, че 
се е отказал от млечните продукти, за да 
бъде по-здрав. Крис е израснал в Девън, 
Югозападна Англия, където непрекъснато 
е пил мляко.

„Когато за първи път дойдохме в САЩ, 
се чудих защо се разболяваме“, обяснява 
звездата.



4 - 10 август 2021 г.46

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

5 места на Земята, които 
никога няма да посетите

XОтровата на влечугите от Змийския остров може да разтопи човешка плът

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com Н
а пръв поглед изглежда, че живеем в свободен 
свят, и ако имаш достатъчно пари и желание, мо-
жеш да отидеш където си искаш... Истината обаче 
е, че това не важи за всички точки на планетата. 
Има места, на които обикновените хора не могат 

да отидат. Нашата планета е пълна с тайни кътчета, за които 
или не сме чували, или не можем да посетим, защото достъпът 
на простосмъртни до тях е строго ограничен.

Ето някои от най-строго охраняваните места на Земята.

RAF Menwith Hill във Великобритания
Това е един от най-секретните комплекси в Европа. В сградите му със 

странен дизайн специалисти подсигуряват комуникациите и разузнаване-
то на страни като Великобритания и САЩ. Комплексът е най-голямата елек-
тронна мониторингова станция на планетата. Ако някъде по света започне 
военна операция или бъде изстреляна ракета, специалистите там първи 
научат за това.

Островът 
Сюртсей 
в Исландия

През 1963 г. в Исландия из-
ригва местен вулкан, в резултат 
на което се появява нов остров, 
висок около 40 м и дълъг близо 
550 м. Към края на януари 1964 
г. Сюртсей вече има височина 
150 м и площ 2,5 кв. км. Послед-
ното изригване става през 1967 
г. Появата на новия остров вед-
нага предизвиква интереса на 
учените от различни страни. 
Оттогава островът Сюртсей, на-
речен в чест на митологичния 
гигант Сурт, може да се посети 
само с научна цел, а за всички 
туристи това е забранена зона.

Змийският остров край Бразилия
Забраненият остров Иля де Кеймада Гранде се намира край брегове-

те на Бразилия, на 32 км от бреговете на Сао Пауло. Той е дом на 4000 от 
най-смъртоносните змии на планетата, сред които и златната усойница. От-
ровата им е толкова силна, че може да разтопи човешка плът. С решение 
на правителството е забранен за посещения като опасно за живота мяс-
то. Достъп до него имат само няколко учени, които всяка година изслед-
ват змиите там. Военноморският флот на Бразилия също може да посеща-
ва опасното място, за да поддържа фара на острова, построен през 1909 г.

Трезорът за семена 
в Норвегия

В най-северната част на Нор-
вегия, на архипелага Шпицбер-
ген в Северния ледовит океан, 
се намира трезор за съхране-
ние на семена от най-различ-
ни растения. Предвидено е те 
да се използват в случай на гло-
бална екокатастрофа. Достъп 
до помещението имат само ня-
колко души. Дори представи-
тели на страните, предоставя-
щи семена, не могат да влизат в 
трезора.

„Зона 51“ в щата Невада
Това е името, с което в официални документи на ЦРУ се назовава американ-

ска военна база в южната част на щата Невада. Основната й цел е разработка-
та и тестването на експериментални въздушни оръжия. Малкото информация 
за базата и фактът, че правителството на САЩ признава за съществуването й 
едва през 2013 г., я правят част от конспиративни теории за НЛО. Служители-
те в Зона 51 се извозват със самолети от Лас Вегас, а заради нивото на секрет-
ност нищо от района не може да го напусне - боклук, поща, хора...
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