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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

» на 13

» на 16

» на 46» на 28 - 29

Очарователните 
острови  
на Северна 
Америка

От студентската 
бригада до  
US мечтата – 
Иван и Жана в Аляска

» на 24 - 25

Стойка, Ивет и Ансамбълът – 
златните момичета на България

» на 15

на 16

» на 15на 15
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Време е наистина за друго. Време е 
за партии и лидери, които спазват зако-
ните и установените конституционни и 
демократични норми, които не се карат 
във Facebook от джипка или диванче, 
които разбират, че еднолично управле-
ние едва ли скоро ще има и че България 
в крайна сметка е парламентарна репу-
блика. Време е за избиратели, които ак-
тивно участваме в политическия процес 
като гласуваме, протестираме и се инте-
ресуваме и научим урока, че (без значе-
ние дали ни харесва или не) няма друг 
вариант освен да следваме правилата на 
системата, която от дълги години работи 
добре на толкова много места по света.

Като успял бизнесмен и шоумен, Сла-
ви Трифонов не е свикнал да се съобра-
зява с околните и обича да взима едно-
лични решения. Но в политиката това не 
може да се случва, дори да имаш мно-
зинство. Още по-малко - с 65 депутата. 
Не може да отхвърляш коалиции и пис-
мени споразумения с партньори, защо-
то някой в миналото ги е превърнал в 
„мръсни думи“. Не може да свеждаш до 
знанието на хората, от които търсиш 
подкрепа, имена на министри, без да по-
търсиш тяхното мнение и одобрение – 
защото то ще ти е нужно в пленарна зала. 
Не може да не подпишеш споразумение 
за какво точно я искаш тази подкрепа и 
какво точно ще направите заедно и кога. 
Да, в най-новата ни история тези коали-
ции и споразумения често са били кухи 
фрази. Но нали е време за нещо друго? 
Може да си анти-системна партия, но не 
може да не работиш според правилата 
на парламентарната република, описани 
в Конституцията. Не може да си толкова 
инат, че да си готов да създадеш абсолю-
тен правен хаос, който може да има по-
следствия за десетилетия напред. Когато 
президентът е издал указ за гласуване на 
кабинет, не може да го изтеглиш. А жал-
кият опит на кандидат-премиера на ИТН 
Пламен Николов да се откаже от номина-
цията си „поради лични причини“, преди 
тя да е гласувана в Народното събрание, 
всъщност показва, че не той взима ре-
шенията. Взима ги Слави Трифонов. А да 
ви припомня – за него не е гласувал нито 
един български гражданин на 11 юли. 
Защо той реши да не бъде кандидат за 
нищо. Борисов поне се отказа да е депу-
тат след изборите. Не е ли крайно време 
решенията за това как се управлява дър-
жавата да се случват наистина пред по-
гледите на всички ни – в парламентарна-
та зала, както е по Конституция.

Разочарованието и недоволството от 
досегашното управление не може да са 

причина за неуважение към процесите 
и институциите, които превръщат една 
група хора на дадена територия в дейст-
ваща държава. И се започва от дрехите, 
които избираш, за да се появиш на ра-
ботното си място в Парламента.

В политиката има два вида мандати – 
единият е правният, който получаваш, 
когато имаш най-много депутати и ти се 
пада по закон. Но по-важният е мандатът 
на избирателите – дали изборните ре-
зултати ти дават правото за еднолично 
управление и ти да определяш дневния 
ред на държавата по усмотрение и бази-
рано на предизборната ти програма. Ис-
тината е, че „Има такъв народ“ съвсем не 
е безапелационен победител – разлика-
та с втората партия е по-малко от 16 хи-
ляди гласа или около половин процент. 
ИТН просто нямат мандат в по-широкия 
смисъл на думата за управление. Техни-
ят мандат се изчерпва в това да създа-
дат коалиция за съвместно управление 
– това е, което избирателите сме поста-
новили. На никой вероятно няма да му 
се хареса възможната комбинация от 
партии, но това е положението. И хората 
на Слави се провалиха в това – най-вече 
заради наглото и надменно поведение, 
надминаващо дори това на ГЕРБ, и отка-
зът да се спазват елементарните правила 
на парламентарната демокрация. А до-
бри примери в Европа има много, които 
можеха да се привнесат – не само завър-
шили в чужбина кандидат-министри.

Оставям настрана спорните кандида-
ти за постове и техните биографии, скан-
дални интервюта и драми и съмненията 
за някакви уговорки с ДПС – от поканата 
за разговори с тях през координирани-
те атаки на ИТН-ДПС-ГЕРБ към министри 
от служебния кабинет до гласуването на 
обща комисия „Буждака“, която ясно об-
служва ПР нуждите на Доган. Може би 
са ходове, направени напук и от его, но 
със сигурност поставят огромни въпро-
сителни пред Слави и неговата партия. 
И докато най-твърдото му ядро може и 
да се радва на този разпад на процеси-
те в системата на парламентаризма, то 
отговорността на политиците е да пазят 
правилата, да ги спазват и ако е нужно - 
подобряват. Време е за нещо друго и по 
всичко личи, че за трети път ще трябва 
да отидем до урните, за да решим какво 
да бъде то.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Да счупиш машината 
от инат

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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О
станал без подкрепа от 
доскоро възможните си 
партньори във властта, ли-
дерът на „Има такъв народ“ 
Слави Трифонов оттегли 

проекта за правителство на партията 
си и то не беше гласувано в парламен-
та. Своята кандидатура като министър-
председател по лични причини оттегли 
и Петър Николов малко след като кон-
ституционалисти обясниха, че това е 
единственият начин да се избегне прав-
на криза при вече издаден указ на пре-
зидента за гласуване на новото прави-
телство.

Оттеглянето на номинирания за пре-
миер и правителството му стана след 
като „Има такъв народ“ остана

сама срещу всички
в опита си да излъчи следващото упра-
вление по своите правила.

„Направихме всичко възможно, за да 
има правителство, но това не се случи 
заради предателството на „Демократич-
на България“ и „Изправи се.БГ! Ние идва-
ме!". При това положение утре няма да 
предлагаме кабинет“, каза Трифонов в 

изявление от партийната си телевизия.
Той обясни и че това означава про-

веждане на нови избори, освен ако ос-
таналите партии не успеят да сформи-

рат и гласуват кабинет. Трифонов обаче 
отсече, че от партията няма да подкре-
пят друго предложение за правител-
ство.

Още в събота първи от „Зеленото дви-
жение“ в „Демократична България“ ре-
шиха, че няма да подкрепят правител-
ството на Пламен Николов. Във вторник 
и цялата дясна коалиция обяви, че еди-
нодушно няма да подкрепят структура-
та и състава на предложения кабинет.

„Този състав на Министерски съвет е 
най-слабият състав, който някога е из-
лъчван в България. Най-доброто, което 
може да кажем за тези хора, е, че ние не 
ги познаваме. А за някои и това не мо-
жем да кажем. Един от тях даде интер-
вю и видяхте какво стана“, обясни съп-
редседателят на ДБ Христо Иванов. Той 
допълни, че основният аргумент за лип-
са на подкрепа е, че правителството на 
ИТН не може да се нарече правителство 
на промяната. Той изрази и несъгласие 
с начина, по който се нала-
га кабинетът, и допълни, че 
на няколко пъти зад дейст-
вията му се виждала наме-
сата на ДПС.

Христо Иванов призова 
всички партии, извън ГЕРБ 
и ДПС,

да не изгарят 
мостовете

помежду си, за да може да 
се реализира третият ман-
дат за правителство, кое-
то да изкара няколко ме-
сеца. Той обаче уточни, че 
„Демократична България“ 
не би подкрепила прави-
телство на БСП и ако пре-
зидентът връчи мандат на 
тази политическа сила, ка-
бинетът ще е обречен.

Идея за програмно пра-
вителство, подкрепено от 
всички партии без ГЕРБ и 
ДПС, лансира ден по-рано 
и Татяна Дончева от „Из-

прави се.БГ! Ние идваме“. Най-малката 
формация в парламента и една от ко-
алициите, с които ИТН преговаряха за 
правителство, още в понеделник обяви, 
че няма да даде подкрепата си.

„Изначално нашето желание беше да 
има правителство, предложено от ИТН. 
Предложените кандидати за министри в 
кабинета не са такива хора, те са семпъл 
състав в сравнение с големите очаква-
ния на българските граждани, на хора-
та, които бяха десетки, стотици дни по 
площадите на България. Част от предло-
жените хора са напълно неприемливи. 
Ние ще положим всички усилия да има 
почтено, силно, реформаторско прави-
телство, правителство на промяната, но 
няма да правим

компромис с очакванията
на хората“, обясни Мая Манолова.

БСП, които до последно изглеждаха 
като партията, която почти сигурно ще 
подкрепи правителство на „Има такъв 
народ“, в последния момент постави-
ха условие пред това – оттеглянето на 
кандидата за вътрешен министър и си-
лов вицепремиер Петър Илиев. Вместо 
Слави Трифонов да го оттегли обаче, из-
ненадващо се стигна до оттегляне на це-
лия кабинет.

Слави остана без подкрепа и оттегли 
правителството на ИТН
X„Демократична България“ и „Изправи се.БГ! Ние идваме!“ отказаха да гласуват за кабинета

https://www.msbinsuranceagency.com/
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П
равителство с ограничен 
времеви хоризонт и кон-
кретна програма предлагат 
„Демократична България“, 
„Изправи се.БГ! Ние идваме“ 

и БСП като изход от политическата кри-
за. Всяка от формациите е готова, ако по-
лучи третия мандат, да проведе разго-
вори с всички партии, с изключение на 
ГЕРБ и ДПС, в опит да се избегнат нови 
избори.

„Третият мандат е кризисният мандат. 
Той принуждава политическите сили да 
водят разговори. Да сядаме да разгова-
ряме за правителство, което може да из-
държи поне следващите 6 до 8 месеца 
преди следващите парламентарни избо-
ри. Това ще бъде комбинация, за която 
никой не е гласувал, но не може да поз-
волим страната да бъде хвърлена в тре-
ти избори“, каза съпредседателят на „Де-
мократична България“ Христо Иванов в 
началото на седмицата.

Според него такъв кабинет трябва да 
свърши няколко важни неща - да пре-
веде страната през новата вълна от ко-
ронавирус, да приеме актуализиран 
бюджет, да преизчисли пенсиите, да се 
внесе Планът за възстановяване и устой-
чивост и развитие и да се започне ре-

форма в съдебната система.
Иванов обаче уточни, че „Демократич-

на България“ не би подкрепила прави-
телство на БСП и ако президентът връчи 
мандат на тази политическа сила, каби-
нетът ще е обречен.

В същото време социалистите дадоха 
да се разбере, че са готови да получат 
третия мандат и да проведат разговори 
за програмно правителство.

Лидерката на БСП Корнелия Нинова 
обяви, че според нея то трябва да е

с хоризонт шест месеца
Приоритетите и според нея трябва да 

бъдат справяне с новата вълна на коро-
навируса и икономическите последици.

За програмно правителство с третия 
мандат се обявяват и от „Изправи се.БГ! 
Ние идваме!“.

За да се превърне в реален изход на 
кризата обаче, евентуално временно 
правителство трябва да получи освен 
гласовете на формациите на Христо Ива-
нов и Мая Манолова и Корнелия Нинова, 
и тези на „Има такъв народ“.

Отношенията между „Демократична 

България“, „Изправи се.БГ! Ние идваме!“, 
БСП и „Има такъв народ“ обаче се обтег-
наха още повече в сряда, когато ИТН ги 
обвини, че преговорите за кабинет са се 
провалили, защото те са искали един-
ствено постове.

Междувременно ГЕРБ обявиха, че ще 
предложат свой вариант за правител-
ство на президента, но бяха категорич-
ни, че ще върнат мандата. „Идеята е хо-
рата да направят сравнение и да видят 
разликите“, каза лидерът Бойко Борисов.

Временно правителство – 
търсеният изход с третия мандат

XБез гласовете на „Има такъв народ“ обаче той е невъзможен
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Два дни преди гласуването на 
правителството на „Има та-
къв народ“ в парламента и ден 
преди Слави Трифонов да обя-
ви, че такова всъщност няма да 

има, едно интервю изкара и без това на-
прегнатата политика в България извън 
всички релси. 

Номинираният за вицепремиер и въ-
трешен министър в проектокабинета на 
„Има такъв народ“ Петър Илиев се ока-
за централна фигура в политическия тай-
фун, който удари медиите и социалните 
мрежи.

В първата си публична изява Илиев, 
който е почетен консул на офшорната 
дестинация Барбадос в България и е об-
виняван в плагиатство от свои колеги 
в Софийския университет, говори пред 
Нова телевизия. Интервюто беше комен-
тирано широко в социалните мрежи за-
ради тона и поведението на госта.

Какво каза Петър Илиев
В понеделник Илиев каза, че има пъл-

ната подкрепа на лидера на „Има такъв 
народ“ Слави Трифонов и няма намере-
ние да се оттегля от кабинета.

По думите му няма нищо смущаващо в 
това, че той е почетен консул на офшор-
ната дестинация Барбадос в България. 
Това негово занимание беше критику-
вано от заместник-председателя на пар-
ламента Татяна Дончева (ИБГНИ) преди 
дни. Тя беше поставила въпроса чии ин-
тереси – на Барбадос или България - ще 
защитава българският вътрешен минис-
тър, ако Илиев бъде одобрен от парла-
мента.

В понеделник, повишавайки тон на ня-
колко пъти към водещия, Илиев каза, че 
„медийните атаки“ го правят още по-ре-
шителен.

„Цялата медийна атака ме прави още 
по-решителен и целенасочен в това, кое-
то трябва да се свърши за държавата. 
През последните седмици лайтмотивът 
на всички жълто-кафяви медии е, че Пе-
тър Илиев трябва да бъде унищожен. Не, 
той няма да бъде унищожен. Той произ-
лиза от героичен род. Знам си пътя и го 
продължавам напред“, каза Илиев.

Той отхвърли съмненията, че е препи-
сал научен труд на колегата си доц. На-
талия Киселова. По случая Софийският 
университет започна проверка.

На въпроси по темата Илиев каза: „Го-
лям страх тресе

кочината на задкулисието
Кой се страхува от Петър Илиев?“, по-

пита той. „Тази атака има ченгесарско-ми-
лиционерски характер“, добави юристът.

Илиев не отговори на въпроса на воде-

щия дали членува в масонска ложа – ин-
формация, която през изминалите дни 
беше публикувана в различни медии. „Не 
членувам в тези посочени [от медии] ма-
сонски ложи“, каза той. Но не отговори на 
допълнителния въпрос дали не членува 
в други.

На въпрос дали е имало разколеба-
ване от негова страна за поста, той от-
говори: „Разколебаване е дума, която не 
познавам. Когато направихме референ-
дума, тогавашният режим прати ДАНС, 
НАП и ме спукаха от проверки. Нищо не 
намериха, но това беше тормоз на една 
полицейска държава спрямо един свобо-
ден човек. Кален съм в битки, имам мно-
го рани и белези. Това, в комбинация с 
характера ми, очевидно създава голям 

проблем“, каза още той, цитиран от „Сво-
бодна Европа“.

Илиев твърди, че се прави опит за „ме-
дийно тричане“ преди „да се качи на рин-
га“.

Още преди обяд различни представи-
тели на т.нар. протестни партии - „Изпра-
ви се.БГ! Ние идваме“ и „Демократична 
България“, дадоха да се разбере, че изя-
вата на Петър Илиев ще бъде обсъдена 
на заседания на техните парламентарни 
групи.

БСП поиска „преосмисляне 
на номинацията“

След заседание на ръководството на 
БСП партията поиска от ИТН „преосмис-
ляне на номинацията“ на Илиев.

„Продължаваме да стоим зад подкре-
па за политики, но бихме искали ИТН да 
преосмисли решението си за министър 
на вътрешните работи“, каза лидерът на 
БСП Корнелия Нинова на пресконферен-
ция на „Позитано“ 20.

Нинова подчерта, че ръководството 
на БСП ще направи предложение до На-
ционалния съвет, който окончателно да 
реши каква да бъде позицията на парти-
ята. Социалистите казаха, че ще следят 
каква ще е реакцията на ИТН.

По думите на Нинова БСП продължава 

да не иска министерски кресла. Тя обаче 
посочи, че „изявлението на кандидата за 
вицепремиер и министър на вътрешните 
работи е смущаващо за нас". „В най-лека 
форма се изразявам“, добави Нинова.

„Такова нещо не съм 
гледал“

Парламентарната група на „Изправи 
се.БГ! Ние идваме“ съобщи още в поне-
делник, че няма да подкрепи кабинета, 
предложен от ИТН.

Съпредседателят на коалицията Нико-
лай Хаджигенов каза, че в допълнение 
към останалите аргументи, с които ИБГ-
НИ ще гласуват против, Илиев може да 
бъде разглеждан и като самостоятелен 
аргумент.

По-рано през деня Хаджигенов комен-
тира, че „такова нещо не е гледал“ по по-
вод интервюто на кандидата на министър 
на вътрешните работи и вицепремиер.

В понеделник от „Демократична Бъл-
гария“ отказваха пространни коментари.

„Хайде да видим 
какво ще стане“

След интервюто и след реакциите 
срещу него лидерът на „Има такъв на-
род“ Слави Трифонов написа статус във 
Facebook.

Според Трифонов хората коменти-
рат, че Илиев се е държал агресивно, а 
не какво е казал. „Значи, ако разбирам 
правилно, явно съществуват хора, които 
предпочитат сладко да ги лъжат, вместо 
агресивно да им казват истината“, написа 
бившият водещ и настоящ политик.

Той се обръща към „Демократична 
България“, „Изправи се.БГ! Ние идваме“ и 
БСП: „Ако пак ще използвате Петър Или-
ев, само и само да не подкрепите прави-
телството на „Има такъв народ“, явно си 
мислите, че никой не прави разлика меж-
ду повод и причина. Петър Илиев е пово-
дът, който си търсите, а причината е, че 
всички вие явно сте играчи от статуквото 
и за нищо на света не можете да приеме-
те някой да ви се бърка в така наречена-
та „политика“, написа Трифонов и добави: 
„Ами добре, хайде да видим какво ще ста-
не!“

Интервюто, което 
срути кабинета на Слави
XПървата публична изява на Петър Илиев отблъсна 

окончателно всички от правителство на ИТН

Петър Илиев

Пламен Николов – третият несъстоял се кандидат-
премиер на ИТН

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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177 пожара гасиха 
огнеборците в цяла България
177 пожара са изгасили огнебор-

ците в цяла България. Останали 
са два по-сериозни, по които се 

работи, съобщи Стефан Стефанов от 
Дирекцията на пожарната. Те са на 
територията на област Кюстендил – 
единият, в Чуденци, вече е навлязъл 
на територията на Република Сърбия. 
Другият пожар е на територията над 
село Ваксево, община Невестино. Миналата седмица при голям пожар край Сан-
дански починаха двама общински служители. Девет къщи пък бяха погълнати от 
огъня в Старосел.

Огнище на COVID сред 
български ученици в Австрия

Огнище на COVID-19 е установе-
но сред група български учени-
ци, които са на езиков лагер в Ав-

стрия, съобщи здравното министерство. 
Групата е пристигнала в Кнапенберг на 
1 август. Всички са влезли при предста-
вяне на отрицателен тест. На 9 август 
са установени първите положителни 
за COVID-19 проби. От общо 51 деца на 

възраст между 14 и 16 г. към момента коронавирусна инфекция е установена при 
14 от тях, но те нямат симптоми.

Медици протестираха недоволни 
от здравната система
Медици излязоха на протест пред 

Министерството на здравеопаз-
ването. Лекари, медицински се-

стри и шофьори на линейки демонстри-
рат недоволството си от състоянието 
на здравната система на фона на пред-
стоящата ковид вълна и правилата за 
определяне на допълнителните възна-
граждения на здравните служители. Не-
доволството е насочено най-вече срещу разпределението на средствата с нова-
та методика за работа с ковид пациентите.

Стотици си взеха последно 
сбогом с Радосвет Радев

Стотици близки, приятели и ко-
леги, политици и обществени-
ци си взеха последно „Сбогом“ 

с Радосвет Радев. Поклонението се 
състоя в столичния храм „Света Со-
фия“. Председателят на Българската 
стопанска камара и създател и изпъл-
нителен директор на „Дарик радио“ 
почина внезапно на 61-годишна въз-
раст на 6 август. Сред дошлите на по-

клонението беше и президентът Румен Радев. „Радосвет Радев беше човек с раз-
мах и на мисълта, и на действието. Ще ни липсва“, каза държавният глава.

Труп в Златни пясъци, мъжът 
бил с размазана глава
Труп на мъж с обезобразена гла-

ва е бил намерен на Златни пя-
съци. Тялото е било на паркинг, 

в близост до хотел „Дана Палас“. По-
тресено румънче забелязало тяло-
то и подало сигнал. Според очеви-
дци главата на мъжа била размазана. 
„Приличаше ми на екзекуция“, разка-
за очевидец. От полицията във Варна 
потвърдиха за случая. Информацията там е получена в 6:35 часа. По неофициал-
на информация мъжът е немски гражданин.

https://www.ravinia.org
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М
ними директори и слу-
жители на чуждестранни 
банки предлагат кредити 
на българи по Facebook, 
а после им прилагат схе-

ми, с които опразват банковите им смет-
ки. За това сигнализираха от ГДБОП, 
които са засекли серия подобни случаи 

напоследък.
Измамата е стара, но през тази годи-

на се наблюдава значително увеличе-
ние на измамните обяви. Те са привидно 
публикувани от чужди банки (най-ве-
че френски банки) и предлагат изгод-
ни заеми. Разговорът с потенциалните 
жертви на измамата се води на българ-

ски език първоначално чрез Facebook 
Messenger, а после се преминава на 
мобилни приложения за комуникация 
Whatsapp и Viber. Измамниците използ-
ват основно телефонни номера с теле-
фонен код +33 (Франция), но са засича-
ни и други, включително един български 
номер, предупреждават от ГДБОП.

Схемата е следната: От откликналите 
на обявите лица е изисквано да пратят 
снимки на свои документи за самолич-
ност. Получавали са бланка на договор 
за заем, която е трябвало да разпечатат, 
подпишат,

сканират и изпратят 
на измамниците

Следва уведомяване на кандидатства-
щите за кредита, че са одобрени. На този 
етап измамниците започват да искат от 
набелязаните жертви да направят него-
леми банкови преводи към български 
банкови сметки, контролирани от моше-
ниците. Основанията за това са различ-
ни - кандидатстване, нотариална такса, 
застраховка и др., а обяснението е, че 
едва след това ще им бъде отпуснат за-
емът. Не са изключение и преводи под 
подобни предлози и чрез Western Union, 

Money Gram и EasyPay.
В някои случаи дори жертвите били 

убеждавани да открият банкова сметка 
с активно електронно банкиране и из-
дадена дебитна карта. Под предлог, че е 
необходимо дебитната карта и сметката 
да бъдат проверени дали отговарят на 
изискванията за усвояване на заема, да-
нните за сметката и самата карта с ПИН 
код били изпращани чрез DHL в Бенин, 
Африка.

Получили контрол върху сметки и де-
битните карти, престъпниците започват 
да ги използват за получаване на прево-
ди от жертви на измамните обяви и за 
усвояване на средствата. В хода на чат 
комуникацията с потенциалните жерт-
ви на измамната схема измамниците се 
представят за директори и служители 
на чужди банки и изпращат снимки на 
чужди документи за самоличност, за да 
звучат по-убедително.

„Директори“ на чужди банки 
жилят българи по Facebook
XТе предлагат изгодни кредити на лековерни 

сънародници, които дават всичките си данни

http://imgtrucking.com
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П
иян български шофьор на 
ТИР катастрофира в Полша с 
камион, пълен с водка. 39-го-
дишният мъж е причинил 
инцидента в района на село 

Хумниска в югоизточната част на страна-
та. Тестът с дрегер на българина доказал, 
че той е седнал зад волана, употребил ал-
кохол.

Според полската полиция опасният ин-
цидент е станал в понеделник, 26 юли, 
малко след 5 следобед, на областното 
шосе номер 887 в Хумниска. Шофьорът 
на камион DAF с прицеп излязъл от пътя, 
хванал мекия банкет, смачкал пътните 
знаци и преобърнал влекача и полуре-
маркето на една страна върху крайпътна-
та полянка.

„Водачът е транспортиран веднага до 
болницата в Бжозув, няма сериозни трав-
ми. Но за сметка на това се е оказало, че 
е пиян. Тестът на 39-годишния шофьор от 
България е показал почти 2.5 промила ал-
кохол“ – съобщи щабен аспирант Мони-
ка Дерен от Околийската комендатура на 
полицията в Бжозув, цитиран от „Мони-
тор“. Мъжът е бил задържан до изтрезня-

ването му и изясняване на случая в поли-
цейския арест.

Шофьорът е транспортирал голяма

пратка с високопроцентен 
алкохол

според снимки от местопроизшествието 
– кашони с водка „Собиески“ и „Барска“. 

Случаят е предаден на митническо-да-
нъчното управление.

По протокол на местопроизшествието 
са докарани голям брой пожарникарски 
и спасителни автомобили. В продълже-
ние на няколко часа пътят между Хум-
ниска и Туже поле е бил затворен. В това 
време оцелялата стока от тира е разтова-

рена с участието на няколко десетки по-
жарникари от Бжозув и доброволци от 
Хумниска и съседните села. С помощта 
на специализирано за пътно спасяване 
Volvo Megacity камионът е изправен на 
гуми, а пътят е бил отворен.

Полският закон е по-строг към пияните 
шофьори. Законодателят е разделил пре-
грешението на две. Едното се води със-
тояние след употреба на алкохол – от 0.2 
до 0.5 промила, а другото нетрезво със-
тояние – над 0.5 промила алкохол. Във 
втория случай, в който попада и българ-
ският шофьор, наказанието е глоба, огра-
ничаване на свободата или затвор плюс 
отнемане на книжката за срок от 1 до 15 
години, както и парична глоба в размер 
от 2100 до 25 хиляди лева в полза на Фон-
да за помощ на пострадали.

Пиян българин катастрофира  
в Полша с камион, пълен с водка
XСънародникът ни може да бъде осъден на затвор и отнемане на шофьорската книжка

Сн.: Irnes24.pl

Сн. TerazKrosno.pl

https://www.desplaineseyecare.com
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В 
САЩ отново се заразяват 
средно по 100 000 души на 
ден с коронавирус. Това сочат 
последните данни на здрав-
ните власти. Средният дне-

вен прираст в страната вече е достигнал 
нива, невиждани от епидемичната въл-
на през зимата.

През юли рязко се е увеличил броят 
на новите случаи и хоспитализациите 

заради силно заразния вариант Делта. В 
края на юни в САЩ е имало по около 11 
000 нови случая средно на ден, а сега те 
са 107 143. Вирусът се разпространява 
бързо сред неваксинираните, особено 
в най-южните щати. Болниците в Луизи-
ана, Мисисипи и Флорида вече са пре-
пълнени с пациенти.

През ноември 2020 г. САЩ за първи 
път преминаха границата от средно 100 
000 нови случая с COVID-19 на ден. Пос-
ледва пик от около 250 000 в началото 
на януари, а най-ниското равнище бе в 
края на юни.

Шефката на Центровете за контрол и 
превенция на заболяванията Рошел Ва-
ленски би тревога и призова хората

да се ваксинират 
и да носят маски

Според нея с помощта на тези мер-
ки положението би могло да се постави 
под контрол. „В противен случай можем 
да достигнем равнище от няколкосто-
тин хиляди нови за-
разени на ден, както 
през януари“, преду-
преди Валенски.

На този фон ад-
министрацията на 
САЩ търси отговор 
на въпроса дали за-
напред при влиза-
не в страната от по-
вечето хора да се 
изисква пълна вак-
синация срещу ко-
ронавируса.

Здравните власти 
в Америка отчитат, 
че освен ръст на но-
возаразените, има 
и ръст на хората в 
болниците и на по-
чиналите от корона-
вирус. Има и ръст на ваксинираните.

„Продължаваме да сме обезпокоени 
от неспиращото увеличение на броя на 
заразените, провокирано от варианта 
Делта“, заяви координаторът на Белия 
дом по въпросите за борба с коронави-
руса Джеф Зайнц. Зайнц изтъкна, че слу-
чаите на заразяване са концентрирани в 
общности с нисък процент на ваксини-
рани.

В същото време се наблюдава и тен-
денция за увеличаване на броя на вак-
синациите на фона на опасенията, свър-
зани с разпространението на варианта 
Делта. През последните седем дни на 
три

милиона американци е била поставе-
на първа доза от ваксина. На този етап 
в САЩ вече 70 процента от пълнолетни-
те са с поставена поне една доза от вак-
сина.

През последната седмица в страната е 
отбелязано увеличение от 44 процента 
на броя на заразените за ден, каза още 
Рошел Валенски. Хоспитализациите са 
се увеличили с 41 процента, а смъртни-
те случаи - с 25 процента.

България също 
отчита ръст

на новите случаи на коронавирус, а 
здравните власти съобщиха, че стра-
ната е навлязла в четвъртата вълна на 
пандемията. Главният държавен здра-
вен инспектор Ангел Кунчев прогнози-
ра, че нейният пик ще бъде достигнат 

преди края на септември. Според него 
още в края на тази седмица ще се стиг-
не до 1000 новорегистрирани случая на 
ден. „Това е вълната на неимунизирани-
те и на по-младите“, заяви доц. Кунчев. 
Той препоръча на българите да избяг-
ват посещенията на места със струпване 
на много хора. „Колкото по-далече сме 
и сме с маска, толкова по-добре“, доба-
ви той.

Пак по 100 000 на ден: Ръст на 
заразените и на починалите в САЩ
XБолниците в Луизиана, Мисисипи и Флорида вече са препълнени

Тази седмица Европейският съюз ще 
обсъди въпроса дали да се възстано-
вят ограниченията за влизане от САЩ. 
За това съобщи Bloomberg, позовавай-
ки се на собствен източник.

Според информацията причината за 
това решение е превишаването на до-
пустимия брой заразени с коронавирус 
на 100 хиляди жители през последните 
14 дни (лимитът, определен в ЕС е 75, а в 

САЩ този брой достига почти 270).
Bloomberg уточнява, че забраната 

няма да се прилага за напълно ваксини-
рани хора и че ограниченията ще важат 
само за несъществени пътувания.

На 18 юни Съветът на ЕС добави САЩ 
към списъка на държавите, за чии-
то граждани държавите от общността 
трябва да отворят своите граници, кои-
то бяха затворени поради пандемията.

ЕС може да върне 
ограниченията за САЩ

Сн.: БТА

Сн.: БТА

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
ългарски полицай във Фила-
делфия почина преди дни, 
като най-вероятната причина 
за смъртта му е коронавирус. 
Владимир Малеев е издъхнал 

на 6 август след усложнения от инфек-
цията.

40-годишният офицер, който беше 
част от „Отряда за Бързо Реагиране“ на 
Филаделфия, не е бил ваксиниран.

Офицер Малеев е роден в Карлово. 
Завършил е УНСС и се мести да живее в 
САЩ през 2001 година.

Негови приятели, цитирани от „24 
часа“, разказват, че когато пристигнал 
в Америка, Владимир първоначално се 
е установил в Атлантик сити, където се 
занимавал със строителство. Според 
близките му той е бил весел и пълен с 
енергия човек, обичал да се шегува и да 
разказва весели истории.

Малеев

завършил полицейската 
академия

с много добри резултати, а преди някол-
ко години бил приет на работа във Фи-
ладелфия.

В редиците на филаделфийската по-
лиция той получава похвали за пости-

жения, като едната е за служител на ме-
сеца. Офицер Владимир Малеев е бил 
и горд член на Българо-американската 
полицейска асоциация.

Близките му разказват, че наскоро 
българинът започнал подготовка за из-
питите за детектив. Междувременно се 
опитвал да постъпи и в S.W.A.T.“ - един 

от елитните специализирани отряди, 
който влиза в битки с опасни престъп-
ни групи, с терористи и с наркобанди. 
Най-често неговите бойци участват в ак-
циите за спасяване на заложници. От-
рядът има мно-
го по-големи 
права от обик-
новените поли-
цейски части 
и се използва 
само при висо-
корискови опе-
рации.

Щатът Пен-
силвания, в 
който е и Фила-
делфия, е пети-
ят по преднина 
щат по ваксини-
ране, като броят на случаите се увелича-
ва през последните 7 дни. На този етап 
63.4% от жителите на щата на възраст 
над 18 години са ваксинирани.

Екипът BG VOICE изказва искрени съ-
болезнования на семейството и близки-
те на Владимир Малеев!

COVID-19 уби български полицай в САЩ 
по пътя му към елитния S.W.A.T.

XОфицер Владимир Малеев издъхнал на 6 август, не бил ваксиниран

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

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

US ТЕЛЕГРАФ
Пентагонът ваксинира 
задължително всички военни
Пентагонът ще направи ваксина-

циите срещу COVID-19 задъл-
жителни за всички членове на 

американската армия до средата на сеп-
тември. Това става ясно от съобщение от 
офиса на министъра на отбраната Лойд 
Остин. Остин заяви, че ще направи вак-
сините задължителни за всички служби 
до 15 септември или по-рано. Президен-
тът Джо Байдън обяви, че „силно“ подкрепя решението с думите: „Тези ваксини 
спасяват животи“.

САЩ ще притиснат талибаните 
да спрат офанзивата си

Американският преговарящ за Аф-
ганистан Залмай Халилзад „ще 
притисне талибаните да спрат во-

енната си офанзива“ на преговорите в 
Доха тази седмица, съобщиха от Дър-
жавния департамент на САЩ. В послед-
ните няколко дни бунтовниците завзе-
ха поредица от столици на провинции 
в Афганистан. Халилзад ще бъде в Доха, 

за да помогне за формулирането на съвместен международен отговор на бързо 
влошаващата се ситуация в Афганистан.

Джо Байдън назначи спецпосланик 
по „Северен поток 2“
Джо Байдън назначи бившия си бли-

зък съветник и бивш специален 
пратеник на Държавния департа-

мент по международните енергийни въ-
проси Амос Хохщайн на позиция, свър-
зана с газопровода „Северен поток 2“. 
Назначаването на Хохщайн, който по-
рано категорично се противопоставяше 
на изпълнението на този проект, означа-
ва, че той „активно ще търси ефективна 
стратегия“ за САЩ. Той ще се грижи и за отношенията с Германия.

Помощничка на Андрю Куомо 
подаде оставка

Главният помощник на губернатора 
на щата Ню Йорк подаде оставка на 
фона на набиращия скандал за секс 

тормоз, свързан с Андрю Куомо. Мели-
са Де Роса, секретар на Куомо, обяви 
оставката си официално. Тя каза, че ра-
ботата за хората в Ню Йорк „беше най-
голямата чест в живота ми“. Доклад, пуб-
ликуван миналата седмица, твърди, че 
Куомо е тормозил сексуално 11 жени. 

Той отрече и заяви, че ще остане на поста си, но скоро може да се сблъска с про-
цедура по импийчмънт.

Фаучи предупреди за COVID 
мутант през пролетта
Увеличаването на броя на ваксини-

раните хора може да предотврати 
появата на още по-опасни щамо-

ве на коронавируса. В противен случай 
е възможно появата на нов вариант на 
инфекцията, който може да заобиколи 
защитата от ваксините, заяви Антъни 
Фаучи. „Когато по-голямата част от насе-
лението е ваксинирано, вирусът ще из-
чезне, вече не трябва да се тревожим за това, поне в тази страна“, смята Фаучи. 
Според него ако това не се случи, ще има бавно покачване на нивата, след това 
вирусът ще се върне отново мутирал през пролетта.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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В 
първите дни на август 2021 
година българите в Чикаго се 
разделиха с един емблемати-
чен имигрант, поет и активист, 
посветил живота си на борба-

та с комунизма дори отвъд Океана. Илия 
Консулов, или бай Илия, както беше по-
знат сред нашата общност, е издъхнал 
на 3 август на 88 години. Той ще се за-
помни не само като един от най-стари-
те български имигранти в Съединените 
щати, но и като един от най-активните. 
Дори на 87-годишна възраст, труднопо-
движен, посред пандемията, затвори-
ла Америка, бай Илия не спираше да се 
бори за неговата истина, присъстваше 
на протестите срещу правителството в 
България през лятото на 2020-та и на съ-
бирания на Съюза на българските писа-
тели в САЩ и по света, на който е член.

В последното си интервю за BG VOICE 
бай Илия беше до болка откровен за 
рани, които не са зараснали дори след 
дългите години в чужбина. Близо едно-
часовият ми разговор с него беше из-
пълнен с гордост, тъга, носталгия и яр-
ост.

„Не всички в Чикаго 
харесват това, което пиша“

каза ми той и допълни безцеремонно 
„кой иска да го чете, кой иска да го не 
ще“.

Такъв си беше бай Илия - до болка 
откровен и наранен от всичко, което е 
преживял на младини. Това си личи и 
в автобиографичната му книга „Нака-

зани таланти“ и неговите стихосбирки. 
Поемите на Консулов са вдъхновени от 
истински истории, като тази от еднои-
менната поема „Калина“ за съпругата 
на негов близък, избягал от режима на 
БКП в Чикаго, чието дете умира, докато 
бягат. Въпреки всички детайли, с които 
описва тогавашните събития, бай Илия 
не се страхува от истината. „Аз съм бит 
от Държавна сигурност, имах строшени 
ребра от ритането на полицията. Имах 
предупреждение, че ще ме трепят, ако 
продължа да пиша. Но аз продължих. 
Като избягах тук, не беше ме страх, за-
щото навънка не можеха да ме бият, но 
можеха да ме убият или отровят като Ге-
орги Марков“, каза Илия Консулов. За 
него истината стоеше над всичко. „Дър-
жа най-много за това, което ви казах за 
човещината и истината и за задължени-
ята на хората като нас. Културата се съз-
дава от духовенството, тези, които пи-
шем за живота и хората с таланти“, каза 
бай Илия.

Приживе той ми сподели още споме-
ни за живота си в Родината отпреди поч- ти 1 век, който помнеше в детайли.

Роден на 6 юни 1933 г. в с. Величко-
во, Пазарджишка област, Консулов за-
вършва гимназия и икономически тех-
никум. Комунистическата власт обаче го 
обозначава като „ненадежден“ и не му 
разрешава да продължи да следва ви-
сше образование, нито да работи дори 
като счетоводител. Принуден е да ра-
боти в строителството. „Аз помня живо-
та в България от 1938-ма, около 5 годи-
ни преди войната. В нашето село идваха 
агрономи от Италия, което е било голям 
прогрес за времето си. Имаше театър, 
имаше трапезария за бедни ученици, 
използваха се много от нещата, напра-
вени за народа.

Имахме много културно 
население

преди 9-ти септември“, спомняше си 
Илия Консулов.

След неуспешен първи опит за бяг-
ство от режима през 1956 г. е арестуван 
след предателство. 11 години по-късно 

отива на екскурзия в Югославия, къде-
то се жени за приятелката си Митра, а 
двамата, с мотор, отпрашват към Ита-
лия. Границата преминават през гората 
пеша, без документи и дрехи. Само с 200 
лв. и 50 югославски динара. Осем месе-
ца престоява в емигрантски лагер там, а 
после заминава за САЩ.

Аз дойдох в Америка, 
за да бъда свободен

и да пиша това, което искам, каза ми той. 
„Къде има в България свобода? Казваха, 
че комунизмът ще донесе равенство, ще 
е братство, а станаха най-богати комуни-
стите“, добави Илия Консулов. Когато го 
попитах дали още има комунизъм, с бол-
ка добави: „Комунизмът не е излизал от 
България. До ден-днешен комунизмът 
командва.“

Още с пристигането си във Ветрови-
тия град става член на Българския на-
ционален комитет – емигрантска земе-
делска организация по онова време, 
начело на която е Г.М. Димитров. Но 
признава, че дори и там е имал ограни-
чения. „Забраняваха ни да правим поли-
тика. Аз съм подписал декларация още в 
Италия, че няма да взимам участие в ка-
квито и да било организации. Може да 
изповядваш каквото искаш, но ще рабо-
тиш и ще си мируваш“, спомняше си Кон-
сулов. „Това нас ни уби, политическата 
имиграция, защото ние с американците 
се борехме против комунизма“.

След всички години на борба и непри-
миримост, яростта не беше напуснала 
бай Илия. „България сега е циганска дър-
жава“, каза ми той. „България е 4-5 мили-
она сега, а беше 9“. В думите му личеше 
болката от това, че българите с образо-
вание все още търсят неквалифициран 
труд зад граница.

По време на това мое последно ин-
тервю с него, през лятото на 2020-та, той 
беше на 87 години, а за него се грижеше 
медицинска сестра, която обгрижваше 
нуждите му. Според близки на Илия Кон-
сулов приживе той не е бил близък със 
сина си Никола, който също живее в Чи-
каго. Приятели и съмишленици на бай 
Илия казаха, че е оставил трайна следа в 
живота им. „Познавах го от над 30 годи-
ни, ще го запомня с

прекомерното му 
трудолюбие

Той е израснал на село и дори и тук, 
в Америка, където е дошъл на 33, е ра-
ботил много във фабрика с други бъл-
гари. Всичко е постигнал с много труд“, 
казва Иван Тодоров, приятел на Илия 
Консулов и член на Съюза на български-
те писатели в САЩ. Друг техен колега и 
приятел, Севделин Панев, казва, че най-
добре го описват думите „непреклонен 
борец“. „Беше надарен с красива и по-
етична душа и ценеше най-много чест-
ността!“, казва Севделин Панев.

Желанието на бай Илия било след 
смъртта му да бъде кремиран и изпра-
тен до неговата жива сестра в Пазар-
джик, както и за него да няма възпоме-
нателни служби.

Тъгата на Бай Илия: Образованите българи 
още работят каквото и да е в чужбина
XКомунизмът продължава да командва в България, каза той в последното си интервю пред BG VOICE

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Илия Консулов (вляво) на протеста в Чикаго през 2020 година, вдясно Даниел Дженев.

От ляво на дясно: Севделин Панев, Илия Консулов, Иван Тодоров.

Единакът Консулов
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П
риключи международната 
проверка, проведена от Съ-
юза за безопасност на тър-
говските превозни средства 
(CVSA) в периода 4-6 май. 

През тези дни са били проверени над 40 
хиляди возила в САЩ, Канада и Мекси-
ко. Над три четвърти от тях преминават 
успешно инспекцията. От път са спрени 
6710 превозни средства и 2080 шофьо-
ри на ТИР-ове, бусове и лимузини.

Фокусът на

ежегодната проверка
този път беше осветлението и спазва-
нето на допустимите часове за работа 
(HOS). Eто и основните причини, кои-
то са довели до отстраняване от работа 
при камионите:

1.  Спирачни системи: 2564 превозни 
средства (26.5%)

2.  Гуми: 1804 превозни средства 
(18.6%)

3.  Светлини: 1367 превозни средства 
(14.1%)

4.  Регулиране на спирачките: 1203 
превозни средства (12.4%)

5.  Обезопасяване на товар: 1192 
превозни средства (12.3%)

„Надяваме се, че водачите ще видят 
цифрите от доклада и ще обърнат вни-
мание на това, че най-честите наруше-
ния тази година са свързани със свет-
лините и спирачните системи. Това се 
дължи на липсата на обстойна провер-
ка на превозното средство преди и след 
път“, заяви Фред Факема, вицепрези-
дент по безопасността в компанията 
Zonar Systems. Според него шофьорите 
не трябва да бързат да приемат след-
ващия товар, а вместо това внимателно 
да проверят всички компоненти на спи-
рачната система, преди да тръгнат от-
ново. Факема напомни, че в най-добрия 
случай резултатите от проверката тряб-

ва да се съхранят електрон-
но и да бъдат представени на 
инспекторите, които лесно 
могат да удостоверят данни-
те по този начин.

Как стоят нещата 
при шофьорите

При шофьорите инспек-
торите наблюдават друг 
тип нарушения. Най-често-
то провинение е свързано с 
просрочване на допустими-
те часове за работа, което 
оформя над 40% от случаите, при кои-
то шофьорите се наказват с отстранява-
не от работа. Общо 2809 водачи са били 
санкционирани по този начин в САЩ и 
Канада. В Мексико проверките са били 
извършвани единствено на самите ТИР-
ове, затова липсват резултати по този 
параграф.

Причини за прекратяване на шофьор-
ските права на водачите на търговски 
превозни средства:

1.  Просрочване на допустимите 
часове за работа: 1203 шофьори 

(41.5%)
2.  Невалидна шофьорска книжка 

(грешна категория): 565 шофьо-
ри (19.5%)

3.  Друго (шофиране в състояние на 
умора, след употреба на алкохол 
или наркотици, или невалидно ме-
дицинско): 482 превозни средства 
(14.1%)

4.  Фалшифициране на логбука: 427 
шофьори (14.7%)

5.  Отнета шофьорска книжка: 132 
шофьори (4.6%)

Стотици камиони спрени заради 
неизправни спирачки, гуми и фарове

XСред нарушенията на пътя са и неспазване на часовете зад волана

ПАВЕЛ  
ХАДЖИЕВ
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В 
Америка ремонтите на голе-
мите пътни артерии са непрес-
танни, което води до промяна 
в настилката и предпоставки 
за по-безопасно шофиране. 

Някои неща обаче за съжаление остават 
същите, независимо от вложените уси-
лия за подобрение. Такава е например 
смъртоносната магистрала I-4 във Фло-
рида, която свързва градовете Тампа и 
Дайтона Бийч. Според няколко проучва-
ния, изследващи най-опасните пътища в 
страната, тази отсечка, дълга 132.2 мили, 
отбелязва средно по повече от една 
смърт на миля в периода 2016-2019 г. Ма-
гистралата е най-опасна в района на Ор-
ландо, където са концентрирани и пове-

чето произшествия. На второ място

в черната класация
попада магистралата I-45, която върви в 
щата Тексас между градовете Галвестън и 
Далас. Смъртността на миля там е 0.913. 
Според докладите на всеки 100 мили път 
се падат по 56.5 смъртни случая. Скорост-
ният път привлече вниманието и на Феде-
ралната служба, отговорна за магистра-
лите, която изпрати на министерството 
на транспорта препоръка за разширява-
не на отсечката в района на Хюстън, къ-
дето се случват и по-голямата част от ка-
тастрофите. Предложението беше прието 

и проектът вече е стартиран.
Трейси Креч, управител „Продуктов 

маркетиг“ към компанията Teletrac 

Navman, която осигурява GPS-просле-
дяване на някои от най-големите транс-
портни компании, заявява, че профе-
сионалните шофьори трябва да бъдат 
най-внимателни, когато прекосяват тези 
опасни магистрали. „Вие управлявате ог-
ромни метални кутии, които се движат 
изключително бързо по пътя. Не го за-
бравяйте и не спирайте да сте фокусира-
ни зад волана, за да можете да бъдете ак-
тивен участник в движението“, допълва 
още тя. BG VOICE напомня, че трагедиите 
на пътя са една от водещите причини за 
смърт в САЩ.

Най-безопасните пътища
Паралелно с проучванията за най-

опасни пътища бяха разпространени 
и данни, които показват къде в Амери-
ка пътната инфраструктура е най-добра. 
Водещо място сред 20-те изследвани 
метрополиса заема Филаделфия, щата 
Пенсилвания. След нея се нареждат 
Джаксънвил, щата Флорида, и Ню Йорк. 
Най-лоша инфраструктура отбелязват 
Детройт, щата Мичиган, и Финикс, щата 
Аризона. 

Топ 3 на най-опасните пътища в 
САЩ: Къде да внимават шофьорите
XТам са концентрирани повечето произшествия в страната с най-много смъртни случаи

1.  I-4: Тампа – Дайтона Бийч,  
Флорида (132 мили) 
Смъртност на миля: 1.134 
Най-опасен град: Орландо

2.  I-45: Галвестън – Далас, Тексас (285 мили) 
Смъртност на миля: 0.913 
Най-опасен град: Хюстън

3.  US 192: Фор Корнерс - Индиалантик,  
Флорида (75 мили) 
Смъртност на миля: 0.867 
Най-опасен град: Кисими

ПАВЕЛ  
ХАДЖИЕВ
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От 3 години имам инвестиционен 
акаунт при теб и бих искал да науча дъ-
щеря ми също да инвестира в икономи-
ката чрез фондовете, които аз прите-
жавам. Как бих могъл да я мотивирам да 
го направи, тя е само на 21, но я виждам, 
че нещата, за които харчи парите си и 
които я интересуват, нямат абсолют-
но нищо общо с инвестирането. Аз, как-
то всеки родител, искам най-доброто 
бъдеще за нея, но не знам как да направя 
така, че да я заинтригувам да инвести-
ра. Дай ми някакъв начин, моля те. Бла-
годаря!

Б
лагодаря за откровеността, 
напълно нормално е на 21-го-
дишна възраст да не мисли за 
инвестиране - дори аз, който 
работя в тази индустрия от 

19-годишен, харчех повечето си пари за 
неща, които ме вълнуваха тогава и мно-
го от тях нямаха нищо общо с инвести-
рането. Знам, че много хора няма да си 
го признаят, но е факт - всяко нещо с 
времето си.

Но след като ме попита за начини, 
чрез които можеш да я заинтригуваш, 
ще ти дам два такива, които могат и да 
проработят.

Първият е

Правилото 72
илюстрирано в детайли на графика 1. 
Ето как работи точно то.

Ако вземем числото 72, което е кон-
станта (не се променя във формулата) 
и го разделим на процентовата средна 
възвръщаемост, която дадена инвес-
тиция ни предоставя, ние ще намерим 

след колко години $1 ще се удвои сам 
по себе си на базата на тази лихва и ще 
стане $2.

Например, на таблицата отгоре имаме 
$10,000, които могат да бъдат инвести-
рани на 3%, 6% или 12%.

Използвайки формулата 72 делено 
на 3, установяваме, че на всеки 24 го-
дини парите се удвояват, следователно 
$10,000 ще станат $20,000 след 24 годи-
ни, инвестирани на 3% лихва, и след 48 
години ще бъдат $40,000.

При 6% лихва, на база на същата фор-
мула, ще имаме удвояване при всеки 
12 години. Нашите $10,000 ще станат 
$20,000 след 12 години, след 24 години 
ще са $40,000, след 36 години ще са ста-
нали $80,000 и накрая след 48 години ще 
бъдат $160,000.

Ако имаме 12% средна лихва, както на 
таблицата, тогава парите се удвояват на 
всеки 6 години. Тези същите $10,000 са 
станали $20,000 след 6 години; след 12 
години са вече $40,000; след 18 години 
са $80,000; след 24 години са $160,000; 
след 30 години са $320,000; след 36 го-
дини са $640,000; след 42 години са 

$1,280,000 и най-накрая след 48 години, 
за сравнение с другите два процента - 
3% и 6%, имаме $2,560,000 като крайна 
стойност.

Гледайки този пример, повечето от 
нас се питат - как да намерим 12%, но 
също толкова важно е и

времето от 48 години
в което тези пари са останали да се мно-

жат, докато са били инвестирани. А твоя-
та дъщеря, както много от децата на мо-
ите клиенти на тази възраст, имат това 
богатство - времето пред себе си, в кое-
то могат да оставят тези пари да играят и 
потенциално да се множат при един до-
бър подбор от фондове, с което аз мога 
да помогна, както го правя за всички 
клиенти, надявам се, и за много от деца-
та им с течение на времето.

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.

(Продължава в следващия брой)

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

Защо е важно за децата ни 
да се научат да инвестират

след колко години $1 ще се удвои сам 

да се научат да инвестират
XВъпроси и отговори от изминалата седмица

Години

Графика 1

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

З
а разлика от типичната лятна 
тенденция, времето на паза-
ра сега се движи с най-бърза-
та скорост, която сме виждали, 
откакто Националната асоциа-

ция на брокерите в САЩ (NAR) започна 
да събира тази информация, базирана 
на проучвания от 2011 г. насам. Най-
новият индекс на доверието на броке-
рите показва, че продаваният дом е на 
пазара средно само за 17 дни, както е 
показано в зелено на графика 1. Това 
означава, че къщите се продават с мно-
го по-бързи темпове от типичното лято, 
което оранжевите ленти представляват. 

Ако искате да купувате и сте сериоз-
ни в това ваше решение, това означава, 
че трябва да сте подготвени да се пред-
вижвате по-бързо в процеса. Подгот-
вете се за бързо темпо и разчитайте на 
вашия агент, за да сте в течение с налич-
ните домове във вашия район.

А ако мислите да продавате вашия 
дом, данните показват, че къщата ви ве-
роятно ще се продаде по-бързо от вся-
ко едно време преди това. Ако се при-
теснявате къде ще отидете, след като 
къщата ви се продаде, помислете за но-
вопостроен дом като добър начин да се 
предвижите в по-бърз темп.

Цените продължават 
да растат

Не забравяйте и това.
Последният голям фактор, който пра-

ви този необичайно силен пазар това 
лято, е поскъпването на жилищата. Спо-

ред Държавния индекс на цените на жи-
лищата от Федералната агенция за жи-
лищно финансиране (FHFA) в момента 
изпитваме двуцифрено поскъпване на 
цените на жилищата и имаме средно 
12,6% поскъпване в цялата страна. Гра-
фика 2 използва данни от NAR, за да по-
каже по-подробен поглед върху това 
как цените са се променили от месец на 
месец през последните няколко годи-

ни. Зелените ленти показват текущото 
поскъпване на цените, което изпитваме 
днес. Нашите настоящи нива са доста 
над това, което видяхме през последни-
те лета, показани от оранжевите ленти.

А ако искате да купувате, войните на 
наддаване и конкуренция все още пра-
вят така, че да се повишават цените. По-
лучаването на предварително одобре-
ние (pre-approval letter) може да покаже 

на продавача, че сте сериозни, и да ви 
помогне да разберете какво можете да 
си позволите. След като го имате налич-
но, работете с вашия агент, за да напра-
вите по-силно и конкурентно предло-
жение, което да накара продавачът да 
избере вашата оферта.

Ако мислите да продавате, използ-
вайте тази възможност, като използвате 
изплатения си до момента (home equity) 
капитал от това поскъпване на цената, 
за да подсилите следващия си ход, без 
значение дали ще се придвижвате към 
по-голямо или по-малко следващо жи-
лище (upgrade or downsizing).

В заключение
Това не е типичното лято, което сме 

свикнали да виждаме в нашия сектор. 
Независимо дали сте купувач или про-
давач, нека се свържем, за да погово-
рим как можете да се възползвате от 
днешните пазарни условия, за да про-
дадете къщата си или да намерите меч-
тания дом на най-добрите условия за 
вас.

„Като агент на недвижими имоти, 
аз не само помагам на своите клиен-
ти със закупуване, продажба и отдава-
не под наем, но и непрестанно ги уведо-
мявам относно всеки възможен аспект, 
който би повлиял на тяхната дълго-
срочна инвестиция, която всъщност за 
повечето хора е най-важната и най-го-
лямата, която те са направили или ще 
направят някога в живота си.

Ако имате въпроси, свързани с тази 
или други мои статии досега, или въ-
обще с всичко свързано с пазара на не-
движимите имоти, ще се радвам да ме 
потърсите, а за мен ще е удоволст-
вие да мога да помогна. Моят дирек-
тен номер е: 773-827-7827, или ми пи-
шете 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.

XВижте последните тенденции в цените на жилищата и в предлагането им

Нетипично лято: Съвети към 
продавачите и купувачите на имоти

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

Графика 1: Средно дни, в който един имот се продава

Графика 2: Средна цена на всички жилища 
независимо от модела и размера им

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕИстория  
на емиграцията

Дедеагач е едно от гръцки-
те, а всъщност, оказва се, и 
български, че дори и турски 
пристанища, където някои от 
нашите сънародници, които 

са били на гурбет в САЩ, акостират, ко-
гато се прибират в „стария край“ - Бъл-
гария.

Повечето реклами за пътувания от 
САЩ към България и Македония обяс-
няват, че има няколко варианта, кога-
то се пътува с кораб. Вариантите са от 
САЩ до Европа – най-често това са ня-
кои френски пристанища и след това 
към Гърция – пристанищата Пирея, Пи-
ракус, Каламата и Солун. Цената от Ню 
Йорк до първите три гръцки пристани-
ща е 48 долара, до Солун е 50 долара, а 
до Дедеагач е 51 долара. Това са цените 
за трета класа.

Предимно италиански, френски и ан-
глийски параходи пътуват директно от 
САЩ до Дедеагач и Солун. Проблемът е, 
че повечето хора, които пътуват, искат 
да спрат, колкото се може

по-близо до България
за да имат по-малко път по суша, защото 
пътуването по суша е доста по-трудно, 
отколкото с парахода. Именно заради 
това повечето предпочитат да пътуват 
до Европа с параход, след това от френ-
ските пристанища, директно, или след 
пътуване от единия до другия френски 
бряг с влак, да се качат отново на пара-
ход, който да ги откара най-често до Со-
лун, а още по-често до Дедеагач. Имен-
но това виждаме и в цените на билетите. 
Разлика от три долара, което в онези го-

дини никак не е малко, е доплащането, 
когато се пътува до Дедеагач, който е 
само на около 40 километра на юг дори 
и от съвременната българо-гръцка гра-
ница.

Дедеагач, или както е известен днес 
- Александруполис - е сравнително нов 
град с кратка история. През 1847 г. на 
мястото на града е съществувало кафе-
не и караулен пост против контрабан-
дисти. След 1850 г. рибари от околни 
села се събират тук и образуват малко 
село, наречено Дедеагач, което в пре-
вод от турски означава „старо дърво“ 
или,,дърво на отшелник“.

На това място действително е имало 
вековен дъб, под сянката на който е жи-
веел, а в последствие е и погребан тур-
ският отшелник на име Деде.

Градът е преименуван за кратко на 
Неаполис, а после на Александруполис, 
в чест на тогавашния гръцки крал Алек-
сандрос I, а не на древния цар на Маке-
дония Александър Велики – както по-
някога се твърди. Непосредствено след 
развоя на тези събития Александрос I 

посетил града заедно с Елевтериос Ве-
низелос – тогавашния министър-пред-
седател на Гърция.

Когато нашенците пътуват по този 
маршрут от САЩ към „стария край“, 
през френските пристанища и до Гър-

ция, те винаги предпочитат именно 
Александруполис, или Дедеагач.

Повечето рекламни агенции за про-
дажба на билети в онези години споме-
нават, че техните кораби

не пренасят контрабанда
и поради тази причина няма да бъдат 
забавяни по пристанищата от провер-
ки, както и няма да има „арестуване“ на 
кораби.

Така те успокояват своите потенциал-
ни клиенти пътници, за да бъдат спокой-
ни за пътуването си, като ги уведомяват 
и за това, че могат, един вид като екс-
тра, да ползват корабите, които пътуват 
между френските и гръцките пристани-
ща, чак до Дедеагач!

Това наистина е „българският“ прис-
тан за нашенците, които пътуват от САЩ 
за дома си по този маршрут. Дори и ко-

гато Дедеагач не е в пределите на гео-
графската карта на България, дори и 
тогава нашенците го предпочитат, за-
щото е най-близо до границата с Роди-
ната. Така най-безопасно, безпроблем-
но и бързо ще се придвижат до родните 

си места, а веднъж влезли в България, 
пътят им, поне така те мислят, ще е по-
лесен, защото ще се движат по родна 
земя, могат да отседнат при българи, 
макар че такива живеят и в повечето на-
селени места в Северна Гърция.

В онези години заради войните гра-
ниците се менят често и населението 
не може постоянно да се мести, за да е 
все в пределите на България или Гър-
ция. Дедеагач, или Александруполис, 
днес е един прекрасен град, който от-
ново посреща българи, но сега вече той 
е туристическа дестинация, която отно-
во се ползва, защото е близо до гранич-
ния пункт с България и само за около 
40 мин. човек може да се окаже от юж-
ната ни граница направо на Беломори-
ето, където плажовете са прекрасни, а 
на тях отново се развява и българското 
знаме, заедно с гръцкото…!

Дедеагач – българският пристан 
на емигрантите от САЩ

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Българските следи
В Дедеагач се открива и българско 

училище. През 1896-1900 г. учител е Ки-
рил Совичанов, а в 1900-1901 г. - Иван 
Липошлиев, Ат. Думчев, Иван Чонтев, 
Фания Ташкова. През 1902 г. идват още 
нови учители. Така през учебната 1905-
1906 г. работят три български училища 
- две основни и едно трикласно - „Св. 
св. Кирил и Методий“. 

През 1909 г. е избран първият бъл-
гарски кмет на Дедеагач - Никола Таба-
ков.

С акт на Народното събрание от 14 
май 1941 г., точно 21 години от датата, 
когато градът е даден на Гърция, той 
заедно с цялото Беломорие пак е част 
от България, второ по значение бъл-
гарско пристанище на Бяло море след 
Кавала. Българин отново става кмет на 
Дедеагач. Това е Иван Попянчев.

Визитната картичка на града е фарът 
- поставен на висока кота, той е втори 
по големина в света с неговите 27 м ви-
сочина и е запазен и днес.

XКогато сънародниците ни пътуват от Америка към „стария край“, винаги спират тук

Пристанището на Дедеагач през 40-те години на миналия век. 

Снимка: http://www.lostbulgaria.com/

Военната гара на Дедеагач, от която вероятно са пътували и българските емигранти, завръщащи се от САЩ - 
20-те години на миналия век.



11 - 17 август 2021 г.22

WORLD ТЕЛЕГРАФ
Хванаха пощенска пратка  
с три куршума до папата

Плик с три куршума, адресиран 
до папа Франциск, е бил открит 
от пощенски служители в сорти-

ровъчен център близо до Милано. По 
данни на полицията в плика е имало и 
послание, свързано с финансови опера-
ции, извършвани във Ватикана. Писмото 
е било иззето от карабинерите и поли-
цията е започнала разследване. Според 
информационната агенция ANSA подателят на писмото е от Франция. Очаква се 
допълнителна информация по случая.

Великобритания оставя 
контингента си в Афганистан

Британският министър на отбрана-
та Бен Уолъс е обсъдил със страни-
те от НАТО запазването на контин-

гента в Афганистан. Великобритания се 
опита да сформира коалиция в НАТО, за 
да поддържа военно присъствие в Афга-
нистан, след като САЩ обявиха оттегля-
нето си от страната, посочва британския 
министър на отбраната Бен Уолъс. Спо-

ред него се е обсъждала възможността за запазване на едностранно военно при-
съствие на Великобритания в Афганистан.

Съдят принц Андрю за 
изнасилване и побой на момиче
Британският принц Андрю ще бъде 

съден в Ню Йорк за сексуално на-
силие и побой над жена, която 

твърди, че е била „наета за секс“ от по-
койния американски финансист Дже-
фри Епщайн. Във внесения обвините-
лен акт в окръжния съд в Манхатън се 
посочва, че Вирджиния Джуфре е ищец 
по делото срещу ответника, наречен 
„принц Андрю, херцог на Йорк". Според жалбата Андрю я е малтретирал сексуал-
но в лондонското жилище на приятелката на Епщайн Г. Максуел преди повече от 
20 г, когато е била под 17 г.

Експлозия в най-голямата ТЕЦ 
в Южна Африка

Експлозия временно е извадила от 
експлоатация най-голямата елек-
троцентрала на Южна Африка само 

седмица след като тя влезе в мрежата. 
Държавната електроснабдителна ком-
пания Eskom обяви, че е станала експло-
зия в електроцентралата в Медупи къс-
но в неделя вечерта по причини, които 

все още са неизвестни. Въпреки че според съобщенията няма пострадали, общо 
седем служители трябвало да бъдат лекувани от шок. Електроцентралата влезе в 
мрежата 14 г. след началото на строителството.

Мъж прегази две жени в Иран - 
не били забулени
Две жени са били тежко ранени в 

Иран в понеделник, след като мъж 
ги е прегазил с колата си, защото 

не са били забулени, съобщиха местни 
медии. Инцидентът е станал в град Ур-
мия, в северозападната част на стра-
ната. Шофьорът е вдигнал скандал на 
жените за начина, по който са били об-
лечени и който по думите му „не бил уго-
ден на исляма“. Това довело до спор, след който мъжът блъснал жените с колата 
си. Жените са тежко пострадали, но без опасност за живота. Нападателят е арес-
туван.

https://www.krilchev.com/


11 - 17 август 2021 г. 23

https://connectmortgagecorp.com/


11 - 17 август 2021 г.24

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

С 
шест медала, от които три 
златни медала, приключиха 
за България летните Олим-
пийски игри в Токио. Всички 
те завоювани от български 

спортистки.
За последен път толкова много меда-

ли българи са печелили на Олимпийски-
те игри в Атина през 2004 г. (12 медала), 
а с три златни отличия спортистите ни 
са се връщали от Олимпийските игри в 
Сидни през 2000 г., когато бяха спечеле-
ни пет златни медала.

Последният златен медал пък беше 
спечелен за България в Пекин през 2008 
г.

42-ма състезатели в 12 спорта отпъту-
ваха за Токио през юли. Това беше два-
десет и първата лятна олимпиада, на 
която България имаше свои представи-
тели.

Знаменосци на родната делегация 
бяха Мария Гроздева и Йосиф Милади-
нов, а броят на участващите жени значи-
телно надвиши този на мъжете.

Това беше най-малкият брой спорти-
сти, които България изпраща на лятна 
олимпиада от олимпийските игри в Бер-
лин през 1936 година. Но те се оказаха 
много по-успешни от редица други до-
сега.

На 25 юли Антоанета Костадинова 
спечели първия медал за България - 
сребро в дисциплината 10 метра възду-
шен пистолет. Това е

първият медал за България
в спортната стрелба от олимпийските 
игри в Атина през 2004 година, когато 
Мария Гроздева печели бронз в същата 
дисциплина.

На 30 юли Йосиф Миладинов се кла-
сира на финал 100 метра бътерфлай и 
по този начин български плувец отиде 
на финал в плувна дисциплина за първи 
път от летните олимпийски игри в Сеул 
през 1988 година, когато Таня Богомило-
ва и Антоанета Френкева спечелиха от 
трите вида медали.

Дойдоха бронзовите медали на Тайбе 
Юсеин и Евелина Николова в борбата.

На 4 август Стойка Кръстева се кла-
сира на финал в категория до 51 кило-
грама. За последно български боксьор 
участва на финал на олимпийските игри 
в Атланта през 1996 година, когато Да-
ниел Петров печели златото.

Първият златен медал за Родината от 
13 години насам беше получен на 5 ав-
густ, когато 21-годишната Ивет Горано-
ва спечели титлата в карате кумите до 
55 килограма и по този начин се нареди

сред първите 
олимпийски шампиони

при дебюта на този спорт в олимпийска-
та програма.

Два дни по-късно втора българка чу 
химна на почетната стълбица. На 7 ав-
густ Стойка Кръстева спечели златен ме-
дал в бокса категория до 51 килограма 
и стана петият български олимпийски 
шампион в този спорт и първата жена.

В последния ден от Олимпийските 
игри в Токио, 8 август, България получи 
и първата си олимпийска титла в спорт 

с дългогодишни традиции в страната - 
художествената гимнастика. Със злат-
ни медали се окичиха момичетата от 
ансамбъла в състав Симона Дянкова, 
Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова, 
Лаура Траатс и Ерика Зафирова.

Въпреки рекордно малката делегация 
олимпиадата за България завърши из-
ключително успешно - с 3 златни меда-
ла, 1 сребърен и 2 бронзови. Всичките 
спечелени от жени.

В Токио България постигна и най-ви-

сокия си процент златни медали спрямо 
общия брой отличия на едни игри, като 
един от всеки два медала е златен. А Ро-
дината се нареди на 30-то място по брой 
медали на игрите.

Победител в класирането по спечеле-
ни отличия станаха САЩ (39 златни, 41 
сребърни, 33 бронзови медала), следва-
ни от Китай (38, 32, 18) и домакините от 
Япония (27, 14, 17).

България взима участие още на пър-
вите модерни олимпийски игри в Атина 

през 1896 г. с един участник - гимнасти-
кът Шарл Шампо.

Страната започва да печели редовно 
медали от летни олимпийски игри, счи-
тано от олимпиадата в Хелзинки през 
1952 година. Спортните успехи се увели-
чават с всяка следваща олимпиада, за да 
достигнат кулминацията си на олимпиа-
дата в Москва през 1980 година, където

България печели 
общо 41 медала

(сред които 8 златни) и се нарежда на 
трето място в общото класиране по ме-
дали.

След падането на комунизма в стра-
ната политическите и социални проме-
ни засягат и олимпийските и спортни ус-
пехи, като с всяка следваща олимпиада 
успехите намаляват драстично, за да се 
стигне до олимпиадата в Лондон през 
2012 година, където страната печели 
едва 2 медала, което е най-слабият ре-
зултат за България от 1956 година насам.

Традиционно силните спортове за 
страната са борба и вдигане на теже-
сти. Докато борбата успява да запази в 
някаква степен предишната си слава, 
вдигането на тежести изпадна в кри-
за най-вече поради множество допинг 
скандали. Последният медал от вдига-
нето на тежести за България е на олим-
пийските игри в Атина през 2004 година. 
Третият най-успешен олимпийски спорт 
за страната е леката атлетика - общо 19 
спечелени медала.

Страната има успехи и на зимни олим-
пийски игри. Единственият златен ме-
дал от зимна олимпиада е спечелен от 
Екатерина Дафовска на олимпийски-
те игри в Нагано през 1998 година. Ос-
вен в биатлона България има медали и в 
шорттрека и ски бягането.

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Златните момичета 
на България!
XРодните спортистки донесоха 6 отличия от Токио

Антоанета КостадиноваСтойка Кръстева Златната медалистка по карате Ивет Горанова 

Евелина НиколоваТайбе Юсеин

Снимки: БТА
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XКои са шампионките на България на олимпиадата

Младата българска състезател-
ка по карате е родена на 6 март 
2000 година в Плевен.

Състезава се за клуб „Петро-
макс“, като става една от първите 
олимпийски шампионки в кара-
тето и първата в своята катего-
рия.

Тя бе обявена за „Спортист на 
годината 2019“ в Плевен заедно с 
друг състезател в бойните спор-
тове – кикбоксьорът Димитър 
Пенчев. Ивет печели това при-
знание за трета поредна година.

През 2019 година Ивет Горано-
ва спечели златен медал на Евро-
пейските игри в Минск. Година 
по-рано тя стана трета на Светов-
ното и Европейското първенства, 
провели се в Испания.

След като получи олипийската 
титла в категория до 55 кг, Ивет 
не можа да сдържи емоциите си.

„Нe мoгa дa oпишa кaквo уce-
тих, крaкaтa ми трeпeрехa. Нe 
мoжeх дa кoнтрoлирaм eмoции-
тe cи. Изключитeлнo изживявaнe. 
Никoй нe мoжe дa гo рaзбeрe. 
Иcкaм дa кaжa нa вcички в Бъл-
гaрия дa прaзнувaт зa мeдaлa“, 
cпoдeли тя зa БНТ.

„Aкo зaпoчнa дa ви oбяcнявaм 
зa лишeниятa, нямa дa ни cтигнe 
врeмeтo и дa мe рaзбeрeтe. 
Мнoгo труд, мнoгo eмoции прe-
живях и ce oпитaх дa нe oбръщaм 
внимaниe нa вcички нeгaтивни 
нeщa. Тoвa бe нaй-гoлямaтa ми 
цeл в живoтa и уcпях“, cпoдeли 
oщe Горанова.

Симона Дянкова, Лаура Траатс, Ма-
длен Радуканова, Стефани Киряко-
ва, Ерика Зафирова, водени от Весела 
Димитрова и Михаела Маевска (меда-
листка от последната олимпиада) се 
превърнаха в световен феномен.

Преди олимпийското злато петте 
момичета вече се окичиха със златен 
медал на обръчи от Световното пър-
венство през 2018 г., 2 златни медала 
от Европейски първенства – 2018-а (3 
топки/2 въжета), 2021-а (5 топки). Граб-
наха и 24 златни отличия от Световни 
купи в периода 2017-2021 г.

Олимпийският медал беше един-
ственият, който липсваше в колекция-
та от множество отличия на поколени-
ята златни момичета. Симона, Лаура, 
Мадлен, Стефани и Ерика го донесоха!

Ивет Горанова
Друг е пътят на олимпийска-

та шампионка в бокса Стойка 
Кръстева. През 2018 г. тя се от-
казва от спорта, но любимият 
мъж я връща на ринга, за да се 
окичи само три години по-късно 
с олимпийското злато.

Стойка Кръстева (по баща 
Петрова) е родена на 18 септем-
ври 1985 г. в Добрич. Тя се състе-
зава в дисциплината бокс в кате-
гории до 54 и 51 кг.

На 13 години започва да тре-
нира бокс с първи треньор Сте-
фан Петков през 1999 г. Учи в 
Спортно училище „Георги Раков-
ски“ в Добрич (2000-2004), като 
го завършва с пълно отличие. На 
26-годишна възраст, като състе-
зател на Боксов клуб „Добрич“, 
става първата българка боксьор-
ка на Олимпийски игри – в Лон-
дон 2012, където печели катего-
рично една среща и достига до 
четвъртфинал в категорията си 
(5-то място).

През 2018 г. неочаквано Стой-
ка решава да сложи край на ка-
риерата си на боксьор, след като 
печели сребърен медал от све-
товното първенство. Само годи-
на и няколко месеца по-късно тя 
се връща в залата, за да триум-
фира със златния медал на игри-
те в Токио.

„Мислех, че това е моментът, 
в който трябва да сложа край на 
своята кариера – след доброто 
представяне на световното пър-
венство, защото вече съм в на-
преднала възраст. Мислех, че 
съм показала в бокса какво мога 
като състезател и имам какво да 
дам като треньор на следващи-
те, които идват след мен. Срещ-
нах мъжа до себе си, мислех, че 
вече е време за нов етап в моя 
живот“, разказа Стойка Кръстева 
пред bTV.

„Попитах я защо пренебрег-
ва това, в което е най-добра - 
спомня си пък съпругът й Борил 
Кръстев. - Няма много жени, на-
ционални състезателки по бокс, 
които могат да направят нещо 
повече. Момичетата са малко, 
категориите са много и я попи-
тах защо пък да не опита. Казах й, 
че с нейния талант може да взе-
ме злато. Посъветвах я като неин 
фен, като човека до нея. След 
това един треньор също й под-
хвърли нещо подобно и тя каза: 
„Да, ще играя“.

Стойка Кръстева

Много лишения, сълзи и силна 
воля има по пътя на победите-
лите. Ивет, Стойка и момичетата 

от ансамбъла по художествена гимнас-
тика единствени знаят какво струва да 

станеш най-добрият. Ако започна да ви 
обяснявам, няма да ме разберете, каз-
ва Ивет. И все пак - кои са новите злат-
ни момичета на България и как стигна-
ха дотук.

Ивет, Стойка 
и Ансамбълът  

по пътя към върха

Ансамбълът по художествена гимнастика

Ансамбълът на България по художествена гимнастика спечели титлата в многобоя на Олимпийските игри 
в Токио. Симона Дянкова, Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс и Ерика Зафирова събраха 
92.100 точки за двете си композиции, които изпълниха много силно.

Сн.: БТА

Съчетанието с топки, което донесе олимпийското злато на Ансамбъла по художествена гимнастика. 

Сн.: БТА

Ивет Горанова победи европейската шампионка 
от Нови Сад 2018-а Анжелика Терлюга 
(Украйна) с 5:1 точки на финала и донесе първа 
олимпийска титла на България от 13 години.

Стойка Кръстева в победния мач за 
олимпийската титла срещу европейската 

шампионка и световна вицешампионка 
Бусе Наз Чакъроглу (Турция).

Сн.: БТАСн.: БТА
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„Владимир Тенев и бизнес 
партньорът му Байджу Бхат 
имат велики планове, ис-
кат истинска революция.“ 
Така медии по света описват 

34-годишния милиардер от български 
произход, който е съосновател на компа-
нията „Робинхуд“.

Влад е роден във Варна, но е емигри-
рал в САЩ като дете заедно с родители-
те си.

„Владимир Тенев и Байджу Бхат имат 
велики планове. Двамата основатели на 
мобилното приложение за борсови опе-
рации „Робинхуд“, които се запознават по 
време на следването си в университета 
„Станфорд“, са си поставили за цел - ни по-
вече, ни по-малко - да демократизират за 
всички финансовия пазар“, пише специа-
лизираното издание „Manager Magazin“.

„Революция на Уолстрийт“
„Търговия с ценни книжа от мобилния 

телефон, купуване и продаване на акции 
само с няколко докосвания по дисплея, 
при това без никакви такси: с този порив 
„Робинхуд“ иска да направи революция в 
правилата, които царят на Уолстрийт. За 
целта обаче Тенев и Бхат имат нужда от 
още много пари - и решиха да си ги наба-
вят на борсата. (…) И все пак „Робинхуд“, 
защитникът на малките, тепърва трябва 
силно да расте - Тенев и Бхат го знаят до-
бре“, обобщава „Manager Magazin“.

„Finanz und Wirtschaft“ пък разказва за 
излизането на борсата и за това, че то е 
можело да протече по-успешно за Вла-
димир Тенев. „Миналия четвъртък из-
пълнителният директор изкара своята 
платформа „Робинхуд“ на американска-
та технологична борса Nasdaq. Ценните 
книжа започнаха да се търгуват на цена 
от 38 долара за акция, но в края на бор-
совия ден цената им падна с 8%. А целта 
беше акциите да стигнат равнище от поне 
42 долара, което щеше да оформи обща-
та борсова „тежест“ на концерна в размер 
на 35 милиарда долара.

Няколко дни по-късно обаче акциите 
на компанията на Влад Тенев скачат гла-
воломно само за ден. Миналия вторник 
те добавиха 24.2% към стойността си и в 

края на деня се търгуваха на 46.80 дола-
ра за брой, след като по-рано трансакции 
бяха сключени и на рекордните 48.59 до-
лара за лот. Всичко това повиши състоя-
нието на Тенев с 600 млн. долара за ден.

Базираната в Калифорния компания 
предостави 25% от книжата си на свои-
те клиенти и миналата седмица се пре-
върна в най-търгуваната компания през 
Fidelity. Компанията освен това бе и 
най-често споменаваната акция в чата 
WallStreetBets на Reddit.

Оптимистично настроените инвести-
тори, наричани още „бикове“, харесват 
компанията заради бързото й развитие 
по време на пандемията. Платформата за 
търговия на акции, опции и криптовалу-
ти разполага с 22.5 млн. клиенти в края на 
юни месец, спрямо 18 млн. за тримесечие 
по-рано и 7.2 милиона в началото на пан-
демията.

„Нашата мечта“
„Manager Magazin“ цитира и казаното 

от Тенев по време на изслушването му в 
Конгреса: „Нашата мечта е да направим 
инвестиционната дейност по-достъпна, 
особено за хора с по-малко пари. Вяр-
ваме, че финансовата система трябва да 

бъде устроена така, че да функционира 
за всички, а не само за шепа избраници“.

За първия борсов ден на „Робинхуд“ 
разказва и германският икономически 
всекидневник „Ханделсблат“: „В деня, ко-
гато компанията им излиза на борсата, 
Владимир Тенев и Байджу Бхат решават 
да се поразходят по Уолстрийт. Основа-
телите на необрокера „Робинхуд“ искат 
да отдадат дължимото на своя най-ва-
жен крайъгълен камък: техният стартъп 
от Силициевата долина, основан преди 
осем години, най-после стъпва на Уол-

стрийт. Компанията, която атакува стария 
финансов свят, струва на борсата 32 ми-
лиарда долара. Както повечето неща при 
технологичните компании, и тази разход-
ка е перфектно инсценирана, цитира из-
данието „Дойче веле“. Фотографите деб-
нат 34-годишния Тенев и 36-годишния 
Бхат, които възбудено разговарят помеж-
ду си, прегръщат се и с искрящи погледи 
позират пред рекламата на „Робинхуд“, 
която техните пиари прожектират на го-
леми екрани във финансовия квартал на 
Манхатън.“

Според вестника личното богатство на 
Тенев възлиза на 2,4 милиарда долара, 
а състоянието на Бхат - на 2,8 милиарда. 
Медиите пишат и че милиардерът с бъл-
гарски корени и американски паспорт 
още преди излизането си на „Уолстрийт“ 
е влязъл списъка на супербогатите, изгот-
вян от „Форбс“.“

Чуждестранните медии разказват и 
историята на двамата млади предприе-
мачи, които преди „Робинхуд“ основават 
още две компании, и уточнява, че родите-
лите на Тенев са българи, които работят в 
Световната банка. „Ханделсблат“ и други-
те две германски медии не пропускат да 
разкажат подробно и за ролята, която Те-
нев и Бхат изиграха в началото на година-
та, когато акциите на фирмата „Gamestop“ 
експлозивно се вдигнаха благодарение 
на координираната дейност на дребни 
вложители.

Най-богатият българин и неговата 
революция на Уолстрийт

XСамо за ден Влад Тенев увеличи състоянието си с 600 млн. долара

Владимир Тенев и Байджу Бхат

Сн.: БТА

Сн.: БТА

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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„Д
обър вечер, и при нас в Аляс-
ка е лято и жеги“, смеят се 
Иван и Жана. Сериозно? Из-
ненадана съм. Нали сме свик-
нали да свързваме Аляска със 

суровите зими... При нас е 18 часа, а при 
тях - 7 сутринта. „По обяд ще е 30 градуса, 
защото тук има бели нощи, слънцето грее 
и през нощта и става по-топло, отколкото 
в България“, пояснява Иван. Двамата зву-
чат свежо в ранната утрин, макар че 4-ме-
сечният им син Калоян пак не ги е оста-
вил да спят спокойно през нощта.

За тях сред приятелите им в България 
се носят легенди - че Иван Гяурски е запо-
чнал бизнес с палачинки на един котлон, 
а сега имат 3 ресторанта, хостел, имоти... 
И че са страхотни купонджии, душата на 
компанията. Иван пояснява през смях, че 
котлоните в началото са 2, ресторантите 
вече не са 3, но всичко по реда си.

„Пътят ни от България до Аляска е дос-
та по-различен от този на други емигран-
ти - казва Жана. - Не сме си мечтали да 
притежаваме обекти в Аляска.“ Двама-

та са софийски деца, шопчета, играещи 
в града и прекарващи летата си на село, 
при баба и дядо. И много влюбени в Бъл-
гария. „Лично аз никога не съм се вижда-
ла като емигрант, Иван пък се е канел да 
остане година-две, но ето че сме тук, аз от 
6 години, той от 10“, смее се Жана.

Тя завършва Първо СУ в центъра на Со-
фия, в паралелка с изобразително изку-
ство. Следва международни отношения 
в Софийския университет. „Оказва се, че 
в София сме живели на 5 минути един от 
друг, но не сме се познавали. Срещнахме 
се в Аляска“, казва Иван. Той е завършил 
Втора английски гимназия, социални дей-
ности в Софийския университет и магис-
тратура по международни бизнес отно-
шения.

И двамата отиват в Аляска на студент-
ска бригада, първо Иван, през 2011 г., 
после Жана, през 2015-та. „Имаме твърд 
план след няколко години да се прибе-
рем в България. Не искаме синът ни да 
стане американец“, казва Иван. В начало-
то не е мил чинии, но сега, като собстве-
ник на заведение, му се е случвало, смее 
се той. Първите 3 години, преди да отво-
ри собствен бизнес, е работил на две, че 
и на три места. Бил е сервитьор, барман и 
управител на ресторант. Никога не е гот-
вил. Правил е и дограми и прозорци, бил 
е шофьор на шатъл - хотелски автобус. 
Целия си професионален опит в ресто-
рантьорството е придобил в Аляска, спо-
деля той пред „Труд“.

Избрал е един от най-актуалните биз-
неси на полуострова. Феърбанкс, градът, 
в който живеят, е само около 100 хиляди 
души, но затова пък потокът от туристи, 
които минават през него, е 2 милиона го-
дишно. Просто през летището на Феър-
банкс минават туристи за посещение на 
Националния парк „Денали“, където е и 
най-високият връх в Северна Америка - 
Денали.

Признават, че въпреки че ги тегли към 
България, са влюбени и в Аляска. Разказ-
ват за най-големите природни паркове в 
Америка, които са там, за огромни тери-
тории само от гори и абсолютно ненасе-
лени, за многото езера, уникалната при-
рода и приятелски настроените хора, 
които са много по-близки по мантали-
тет до българите. За разлика от америка-
нците от другите щати, където всичко е 

От студентска бригада 
до американска мечта: 
Жана и Иван в Аляска
XВ най-северния американски щат българите притежават 

най-популярния ресторант, хостел и имоти

БОРЯНА АНТИМОВА

Пред ресторанта им „The Crepery“ във Феърбанкс.
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автоматизирано, в Аляска все още деца 
играят на улицата, а хората са усмихнати, 
приветливи и готови да помогнат.

Необикновените 
атмосферни условия

в началото шокират новодошлите. На 21 
срещу 22 юни - лятното слънцестоене - 
слънцето не залязва и е светло през цяла-
та нощ. Всеки следващ ден тъмнината се 
увеличава с 10 минути на ден и до края на 
август нощта е колкото в България, като 
слънцето изгрява към 6 часа и залязва 
към 21 ч. При зимното слънцестоене на 
22 декември денят е само 4 часа, през ос-
таналото време е тъмно. Слънцето изгря-
ва към 10.30 и залязва към 15 ч. Оттам за-
почва да расте отново с 10 минути на ден. 
Нощта е по-дълга от края на септември 
до средата на февруари. През останала-
та част на годината нощта е по-кратка, от-
колкото в България. „Промяната е доста 
бърза. Вече не ни прави впечатление, но 
първите години ни беше доста трудно да 
свикнем“, споделя Жана.

Северното сияние може да се наблю-
дава от септември до май. Не всяка нощ 
се вижда, но ако един турист дойде през 
февруари за 5 дена, ще го види, обяс-
няват двамата. Как се понасят дългите 
нощи? „Тук сме, за да работим, за да си 
осигурим повече свобода в България. На-
вън може да е плюс 40 или минус 40 гра-
дуса, в кухнята температурата е една и 
съща, е обяснението на Иван. Аляска е 
земя на крайностите - става много студе-
но и много тъмно и много светло и много 
топло, допълва той. През зимата се случ-
ва нощем да е минус 30, но най-често е 
минус 15-20 градуса. А как се приспива 
бебе в такава променяща се обстановка? 

„С много плътни пердета - смее се Иван. - 
И за възрастните е задължително да има 
плътни пердета.“

Много хора ходят в Аляска заради Се-
верното сияние. Там се провежда и све-
товното първенство по айс карвинг - леде-
ни скулптури. През зимата има ескимоски 
олимпийски игри, фестивал на среднощ-
ното слънце, защото на 22 юни слънцето 
изобщо не залязва. Големият университет 
пък често е посещаван от хора от НАСА и 
във Феърбанкс ходят много учени, за да 
изучават Северното сияние.

Иначе Феърбанкс си е атрактивно мяс-
то и за туристи, и за работа. Легендарните 
от миналите векове златотърсачи вече ги 
няма. Находищата на злато са монополи-
зирани. Сега актуален е добивът на нефт. 
През града минава инженерното чудо, 
1300-километровият нефтопровод „Тран-
саляска“, по който се докарва нефт от зам-

ръзналата земя през континента надолу, 
към топлите земи около Тихия океан.

Иван наблюдава как се развива актив-
ният туризъм целогодишно и решава да 
се насочи към ресторантьорската и хоте-
лиерска индустрия. Казва си, че за двуми-
лионния поток от туристи може да се на-
правят по-добри заведения. В града има 
тайландски и други азиатски ресторан-
ти, но всичко друго е американска кухня, 
която според него е „лишена от въобра-
жение“. „Работил съм в общо 10 ресторан-
та и забелязах, че навсякъде правят едни 
и същи грешки в постоянството, об-
служването, качеството. Знаех си, че във 
Феърбанкс

има място за нещо 
по-добро

коментира Иван.
Жана каца в Аляска точно на първата 

година откакто Иван е отворил ресторан-
та си - 25 май 2015-та, на студентска бри-
гада с идеята да поработи 3 месеца и да 
се върне. Има съвсем други виждания за 
бъдещето и едно от тях е да пътува. В на-
чалото работи като камериерка в хотел 
в една от големите вериги в града, които 
поемат всички круизи на туристи от „до-
лните щати“ (така наричат в Аляска други-
те щати южно от тях - б.а.). Към средата на 
лятото започва при Иван. Покрай рабо-
тата между двамата се „заформя любов“ 
и така вече 6 години са заедно в Аляска.

„Дойдох тук с една чанта дрехи и 80 
долара в джоба - разказва Иван. - Три го-
дини по-късно нямах пари за някаква 
гигантска инвестиция. Започнах собст-
вения си бизнес в един местен туристи-
чески парк, отворен само през лятото. В 
една малка кабинка 3 на 3 метра и с 2 кот-
лона започнах да правя палачинки.“ След 
много успешен сезон в края на лятото той 
се премества в целогодишен малък рес-

торант с 35 места.
На следващата година Иван работи и в 

парка, и в малкия ресторант. На края на 
годината отваря

още един ресторант 
за дюнери

гируси, мусака и друга средиземномор-
ска кухня. „За кратко имахме 3 ресторан-
та, но на следващото лято нямаше как да 
отворим и лятната локация, защото не ус-
пявахме. С Жана държим на един много 
висок стандарт, който изисква присъст-
вието и контрола ни навсякъде. И точ-
но затова сме толкова големи“, обяснява 
Иван.

За ресторанта им „The Crepery“ двама-
та купуват нова сграда в центъра на гра-
да. С много по-голямо меню, много пове-
че персонал и с много по-голяма заетост. 
„The Crepery“ е номер едно във всичките 
онлайн форуми за Феърбанкс - Google, 
Yelp, TripAdvizor, Urban Spoon. „Това е рe-
зултат от стандарта, който сме заложили 
и поддържаме“, коментира Иван.

Хитът, с който Иван и Жана привличат 
милионите туристи, са над 40 вида па-
лачинки, които не са това, което знаем. 
Имат палачинки със сьомга, с телешко, 
пилешко, крем брюле, вегетариански, ве-
гански, безглутенови, с месо от краб, пан-
чета, прошуто и с какво ли още не. Тури-
стите си падат по палачинки с наденица 
от северен елен - екзотика. Вкарали са 
и много неща от българската кухня - на-
шенска

чубрица, която си 
поръчват от Чикаго

а също и българско сирене. Имат и мно-
го рецепти, повлияни от българската кух-
ня, например сладко-солено - със сладко 
и фета сирене, което никой друг не прави. 
Добавят и много чушки, маслини и други 
типични европейски продукти. „Сега вече 
в ресторанта имаме 120 места вътре и 72 
места отвън“, казва Иван.

Двамата отварят и хостел за туристи, 
където Жана е човекът - занимава се с ре-
зервациите, счетоводството. Иван при-
знава, че откакто идва Жана, бизнесът 
му се разраства много повече и може да 
предприема смело нови проекти. Вече 
имат и няколко имота, които отдават под 
наем.

„Ние сме две противоположности, кои-
то се допълват - казва Жана. - Той е изклю-
чително позитивен и смел в поемането на 
рискове човек, аз съм реалист. Намирам 
кусури, които Иван не вижда, защото гле-
да само напред и нагоре. Но винаги успя-
ваме да се допълним в това отношение. 
Двамата гледаме в една посока, затова 
сме успешни.“

Луди по летенето.

На Полярния кръг.
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В разговори за България обичам да се 
хваля с разни не съвсем очевидни неща. 
Едно от тях е успехът на българските 
жени.

Когато назначиха Мариана Коцева за 
генерален директор на Евростат, няколко 
колеги ми писаха, къде на шега, къде на 
истина, как, ето на, още една българка се 
озовала във властова позиция. В предиш-
ното правителство на ГЕРБ правеше впе-
чатление, че 50% от министрите са жени. 
Много рядка статистика за Европа.

Всички български еврокомисари до-
сега са жени. За Мария Габриел е може 
би още малко рано да се каже, но Мегле-
на Кунева и Кристалина Георгиева имаха 
много висока репутация в Брюксел. Геор-
гиева оглави Световната банка. Из Брюк-
сел има много българки на все по-клю-
чови позиции. А в България жени заемат 
ред трудни и войнствени политически 
позиции - в енергетиката, външната поли-
тика, съдебната реформа, редица важни 
кметски постове - София е най-очевидни-
ят пример.

Жени ръководят традиционно мъж-
ки предприятия - например в банковия 
и енергийния сектор. Наскоро един ев-
рокомисар ми каза как няколко държа-
ви се събрали на енергийна среща на ви-
соко равнище, всички делегации - само 
мъже, българската делегация - само жени. 
Жени оглавяват повечето медии и кому-
никационни фирми. Това не са само лич-
ни впечатления, а също и статистики. Бъл-
гария неизменно стои в първите позиции 
в Европа по съотношение на жени спря-
мо мъже в ръководни постове, ИТ индус-
трия, наука, инженерни позиции, висши 
финансови длъжности и какво ли още не. 
България е единствената страна в Европа, 
в която повече жени, отколкото мъже зае-
мат висши длъжности в централната бан-
ка. Примерите са много.

Мимоходом, един PR съвет в нашенски 
разговори с белгийци, германци и люк-
сембургци - като говорите с тях, загри-
жено им казвайте, че са на абсолютното 
дъно по този показател. С две думи, ис-
торията как жените управляват България, 
колко са напред и нагоре и какво равен-
ство на половете цари сред българите е 
една от най-изненадващите позитивни 
истории, които може да разкажете, кога-
то усетите, че върху вас тежат погледите 
на хора, замислени и загрижени, че идва-
те от най-бедния и корумпиран край в Ев-
ропа.

Колко положителен е този разказ?
Наглед изключително. Въпросът обаче, 

който е редно да си зададем, за да знаем 

хубава ли е тази работа или лоша, е дали 
жените на България са много свестни или 
мъжете не струват. Тук нещата се обър-
кват. Да започнем с това, че в България 
няма партия, предприятие или някаква 
друга организация, която да има полити-
ка за издигане на жени.

У нас властва балканска култура на пре-
небрежение към жените, техния ум, раз-
ум и умения за всичко извън кухнята, лег-
лото и детското обгрижване. Един мъж на 
власт наскоро дори каза, че брачният до-
говор анулира категорията сексуално на-
силие, тоест тайнството на брака включ-
ва задължение за сексуално обслужване 
(само от страна на жената, разбира се). 
Голям дял от жените са жертва на домаш-
но насилие, много други - на натурална 
местна домашна дискриминация. Жена-
та трябва да сготви, да изчисти, да отглеж-
да деца, да се грижи за роднини и близ-
ки и ако не го прави както трябва, тя не е 
стока. Като свърши всичко това, тя може в 
свободното си време да върши нещо дру-
го - да печели пари, да стане изпълните-
лен директор, министър, депутат или да 
започне свой бизнес. Или по-скоро семе-
ен бизнес, в който тя върши всичко, а мъ-
жът й знае всичко.

Често ще чуете обяснението, че българ-
ската женска работа била такава, защото 
комунизмът, добър или лош, въвел равен-
ство между половете. Не е така. Сканди-
навските страни не са били комунистиче-
ски, а с тях сме често в една статистическа 
група. Румъния, Словакия, Полша са стра-
дали не по-малко от комунизъм, но там 
само 10-20% жени държат висши позиции 
в централната банка, у нас са над 50%. По-
ловината от висшите длъжности в научни 
институции в България се заемат от жени, 
в Унгария са 9%, Полша са 8%, в Румъния 
и Словения са 0%. В България 70% от ви-
сшите длъжности в медиите се държат от 
жени, в Полша - 0%.

Какво обяснение да намерим тогава за 
нашата женска история?

Не е комунизмът, надали е и османско-
то наследство или пък южният вятър... 
Възможно е да става дума за някакъв тип 
семейна култура, която разглезва момче-
тата и ги прави безполезни. Или липсата 
на спорт в училище. (Не, не е липсата на 
казарма.) Или пък е потиснатата гордост 
на мъжете на прехода, които не можаха 
да преглътнат, че от инженери, военни и 
научни работници 2-ра степен трябваше 
да станат таксиджии или да продават кра-
ве сирене в гаража, обърнат от жена им в 
дребна квартална бакалия...

Вероятно нашето общество се е тран-
сформирало донякъде

Така, както много неща правим доня-
къде – реформи, строежи, образование, 
раздяла с миналото или осмислянето на 
миналото. Може би в това донякъде же-
ните са се еманципирали, но те все още 
поддържат мита за главата на семейство-
то, защото така е редно. Така или иначе 
необяснимо е защо България ще е хем 
страната, в която жените са най-еманци-
пирани, хем те са подложени на ракиено 
презрение и кухненска принадлежност. 
Проблемът е тежък и доста усложнен. Чо-
век не знае от къде да го подхване. При-
знаването му е поне една крачка напред.

ЮЛИЯН 
ПОПОВ

Мъжете са проблемът 
на България*

Текстът е от 2018 г., но бе припомнен в социалните мрежи в конте-
кста на успеха на българките на олимпиадата в Токио.

 блог

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

„Жените са силният пол и това се 
доказа на тази олимпиада.“

Боксьорът Тервел Пулев коментира 
медалите, които българските жени 

спечелиха в силовите спортове в 
Токио

„Ловците, когато убият прасе, този, който 
го е улучил, взема главата, но после 
всички, които са го гонили, си го делят. 
„Има такъв народ“ убиха прасето и го 
поискаха цялото.“

Депутатът от БСП и лидер на „Нормална 
държава“ Георги Кадиев коментира 
поведението на „Има такъв народ“

„Тези дънки ще ги нося вече само 
в частен план и на места, където 
никой не може да ме види, т.е. 
вкъщи.“

Депутатът от „Има такъв народ“ 
Филип Станев, след като бе порицан 

за вида си в Народното събрание

„И Христос да бяхме предложили за 
министър, пак щяха да му намерят кусури.“

Депутатката от „Има такъв народ“ 
Мика Зайкова по повод критиките към 

министрите, предложени от партията

„Слави, ти направи немислимото - Борисов да 
звучи убедително на тема морал!“

Това написа журналистът Сашо Диков в 
отворено писмо до лидера на „Има такъв народ“

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

20 000 

90
-годишната баба Мария 
се превърна в символ 
на борбата срещу опус-
тошителните пожари в 
България през послед-
ната седмица. Тя сама 
гаси пламъците в къщата, 
в която живее в Старосел. 
Марийка Нейчева се бори 
докрай - готова да изгори, но 
не и да остави своя дом. Уви, къ-
щата, в която живее от десетиле-
тия, изгоря, а тя бе спасена от съсед, 
който я изнесе на ръце.

е цената на билетите за 
суборбитални полети, 
които компанията „Вър-
джин галатик“ пуска в 
продажба. През юли ос-
нователят на компания-
та Ричард Брансън лично 
изпробва възможността 
да се разходи до ръба на 
Космоса. Първият субор-
битален полет е плани-
ран за края на септем-
ври, досега 600 души са 
потвърдили готовност да 
пътуват до ръба на Кос-
моса.

5
километра пробяга робот, 
създаден от инженери от 
университет в щата Орегон, 
и постави рекорд. Създате-
лите му получили дарение от 
1 милион долара за проек-
та. Те ползвали като модел 
движението на щраусите. Ма-
шината носи името Каси. Тя 
стана първият робот на два 
крака, който изминава такава 
дистанция на открито.

$450 000 
-килограмова бисквита приготвиха 
баба и нейният внук и се прицелиха 
в рекорд на Гинес. 95-годишната жена 
от Охайо, която е звезда в социални-
те мрежи, и Рот Смит, който е инфлуен-
сър, известен с клиповете, които снима 
с баба си, изпекоха гигантска бисквита 
Орео. Досегашният рекорд се държеше 
от 72-килограмова бисквита.

80

http://www.prospectlicensing.com/


11 - 17 август 2021 г. 33

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

Р
аздялата с колата е трудно 
нещо, но рано или късно това 
се случва. Но знаете ли, че има 
правилен момент, в който да го 
направите?

Разбира се, това не е задължително за 
всички собственици на автомобили. Яcнo 
e, чe кoгaтo изпoлзвaтe колата си вceки 
дeн и нямaтe финaнcoвa възмoжнocт да 
си купите дpyгa, пo-нoвa, тoгaвa едва ли 
може дa cтaвa дyмa зa пpoдaжбa.

Възможно е и coбcтвeникът да e 
cвикнaл дa eкcплoaтиpa aвтoмoбили-
тe cи изключитeлнo дo изтичaнeтo нa 
фaбpичнaтa гapaнция. Тoгaвa тoй cъщo 
нямa нyждa дa cи „нaтoвapвa мoзъкa“ 
c пpoблeмитe oкoлo нaй-пoдxoдящия 
мoмeнт зa пpoдaжбaтa нa пopeднoтo cи 
вoзилo, пише money.bg.

B дpyгитe cлyчaи обаче тpябвa дa 
пpeдлoжитe кoлaтa cи зa пpoдaжбa в 
дaдeн пoдxoдящ зa вac мoмeнт, кaтo 
имaтe пpeдвид някoи нacoки.

1. Техническото състояние
Haй-вaжнoтo e тexничecкoтo cъcтoя-

ниe нa пpeвoзнoтo cpeдcтвo. Koгaтo ко-
лата изиcквa caмo cтaндapтнa pyтиннa 
пoддpъжкa - пoдмянa нa мacлeни фил-
тpи, изгopeни кpyшки, aнгpeнaжни peмъ-
ци и дpyги пoдoбни, нямa cмиcъл дa 
бъpзaтe дa ce oтъpвeтe oт нея. Стига да 
нямaтe дpyги ocнoвaтeлни пpичини зa 
тoвa.

Ho aкo зaпoчнaт пpoблeмитe c гoлe-
ми aгpeгaти и cиcтeми нa вaшия aв-
тoмoбили: двигaтeл, cкopocтнa кyтия, 
eлeктpичecкaтa cиcтeмa, кopмилнoтo 
yпpaвлeниe, тoвa oзнaчaвa, чe oбщият 
pecypc нa мaшинaтa ce пpиближaвa към 
кpaя cи. И мнoгo cкopo щe ca нeoбxo-

дими нaиcтинa cepиoзни мнoгoкpaтни 
инвecтиции, зaгyбa нa вpeмe и нepви. 
Зaтoвa e вpeмe дa ce paздeлитe c кoлaтa и 
дa пpexвъpлитe гpижитe зa нeя нa някoй 
дpyг.

2. Появата на ръжда
Дpyгa „кaмбaнкa“ мoжe дa бъдe пoя-

вaтa нa pъждa в oнeзи чacти нa кyпeтo, 
зa кoитo знaeтe cъc cигypнocт: нe e 
имaлo пoвpeдa или дpyгa пpичинa зa 
бoядиcвaнe. Toвa oзнaчaвa, чe лaкoвoтo 
пoкpитиe вeчe e „yмopeнo“ caмo пo 
ceбe cи - микpoпyкнaтини oт ecтecтвeн 
пpoизxoд в бoятa и гpyндa ca пpoник-
нaли в мeтaлa. Bpeмe e дa пpoдaдeтe 
тaкaвa кoлa.

3. Промяна в нуждите
Cpeд paзyмнитe ocнoвaния зa 

пpoдaжбaтa нa aвтoмoбилa мoжe дa ce 
нapeчe и бaнaлнa пpoмянa в нyждитe 
нa coбcтвeникa нa aвтoмoбилa. Haпpи-
мep aкo дeцaтa ca пораснали и са ce 
„paзпpъcнaли“ oт гнeздoтo нa poдитeля, 
глaвaтa нa ceмeйcтвoтo вeчe нямa cмиcъл 
дa пoддъpжa мнoгoмecтeн кpocoyвъp 
или микpoбyc. Bpeмe e дa взeмeтe пo-
мaлкo пpocтopeн тpaнcпopт.

Или oбpaтнoтo, кoгaтo caмoтeн млaдeж 
cтaвa ceмeeн и бaщa, нeгoвият двyмecтeн 
poдcтъp или двyвpaтo кyпe oтивa нa 
пaзapa и вмecтo нeгo в ceмeйcтвoтo ce 
пoявявa нeщo гoлямo и yдoбнo зa пoвeчe 
xopa и бaгaж.

4. Икономически причини
Пoвишaвaнeтo нa цeнитe нa гopивaтa 

cъщo мoжe дa ce пpeвъpнe в cтимyл зa 
пoдмянa нa нeнacитнaтa ви зa бeнзин и 
дизeл кoлa c пo-икoнoмичeн мoдeл. 

Пpoмянaтa нa икoнoмичecкия ви cтaтyc 
- пo-ниcки дoxoди, липca нa пocтoяннa 
дoбpa paбoтa (или oбpaтнoтo), cъщo e 
лoгичнa пpичинa дa пpoдaдeтe вaшия aв-
тoмoбил и дa гo cмeнитe c пo-eвтин или 
c пo-cкъп.

признака: За смяна 
ли е колата?

XАко имате възможност, предайте грижата 
за автомобила си в точния момент

4

https://www.samsfarmersmarket.com
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К
раставиците са четвъртите в 
света най-култивирани зелен-
чуци и са известни като една от 
най-добрите храни за човеш-
кия организъм, често са спря-

гани и за суперхрана.
Родината на краставиците е Южна 

Азия, където те са познати повече от 10 
000 г. Там те се увивали около дървета. 
Произходът им местните жители свърз-
ват с легендата за княза, който имал 60 
хиляди деца, колкото са и семките в крас-
тавицата. От Южна Азия краставиците са 
пренесени в Индия от ранните изследо-
ватели и туристи, които ги прехвърлят и в 
други райони на Азия. Ранните колониза-
тори пък са пренесли краставиците в Съ-
единените щати.

Още по времето на френския крал Луи 
XIV се въвежда отглеждането на краста-
вици в оранжерии. В Испания те са пре-
несени от римските императори и там за 
пръв път започва мариноването на све-
жия зеленчук.

Пакистанците са единствените, които 
приемат краставицата за плод – те я

сервират като десерт 
с бонбони

По света са ценени не само заради вку-

совите си качества, но и заради целебни-
те си свойства.

Полезните и лечебните свойства на 
краставиците са известни отдавна. През 
XVIII век семената на краставицата били 
описвани като едни от „четирите най-сту-
дени семена“ и използвани за охлажда-
не на организма и борба с глистите. Във 
Франция печени краставици се използ-
вали за нормализиране на функциите на 
черния дроб и при стомашно-чревни раз-
стройства и инфекции.

В миналото е била позната като сред-
ство за борба с възпаленията и повише-
ната температура, най-вече при децата. 
Препоръчвали я при

увреждания 
на белите дробове

бъбреците. Диетолозите препоръчват, за 
да намалим теглото си, всеки ден да ядем 
пресни краставици, тъй като те помагат 
за прочистването на организма и норма-
лизират работата на храносмилателния 
тракт. Само една краставица дневно по-
добрява състоянието на кожата и нама-
лява отоците.

Може един-два пъти седмично да си 
устроите разтоварващ ден с един кило-
грам краставици, разделени на пет пор-
ции. Ако не можете да издържите, към 
тях прибавете едно яйце или 50 г варено 
месо плюс една ябълка, круша или банан 
- това е за целия ден.

Зеленчукът се състои от 95% вода, а ос-
таналите пет са от целулоза, както и тар-
тонова киселина, която възпрепятства 
образуването на мазнини. По препоръка 
на диетолозите всеки човек трябва да из-
яжда по 12-13 кг краставици годишно.

Сокът от краставици и моркови дейст-
ва

отлично при ревматични 
заболявания

тъй като причината за тези болести е за-
държането на пикочна киселина в орга-
низма. Ако към този сок се добави и сок 
от цвекло, то процесите на лечение се ус-
коряват.

Краставичният сок действа противо-
възпалително върху зъбите и венците. 
Предотвратява неприятното разцепване 
на ноктите и предпазва от косопад.

Краставиците съдържат витамините К, 
А, С, малко количество от витамините от 
група В и много минерали - желязо, ка-
лий, фосфор, мед и магнезий, които спо-
собстват за подобряване на метаболизма, 
понижават нивото на захарта в кръвта и 
изчистват кръвоносните съдове от хо-
лестериновите плаки. Вътрешността на 
зеленчука път нормализира работата на 
червата.

Краставиците също така съдържат и 
хормона серотонин, затова лекарите съ-
ветват да се включват

при апатия, умора 
и депресия

Те овлажняват кожата, предотвратя-
ват обривите и зачервяванията, заглаж-
дат фините бръчки. Придават на ноктите 
здрав вид и правят косата по-копринена 
поради съдържанието на силиций. Съ-
държащите се в тях физетини подобряват 
паметта и намаляват риска от развитието 
на алцхаймер.

Сокът от краставици съдържа хормон, 
който е необходим на клетките на пан-
креаса за производството на инсулин. 
Установено е, че той е от полза за болни-
те от диабет или като профилактика. Из-
следванията показват, че стеролите в 

краставиците могат да помогнат в реду-
цирането на нивата на холестерол. Крас-
тавиците съдържат магнезий, фибри и 
калий, което подпомага ефективно под-
държането на по-добри нива на кръвно-
то налягане. Това прави краставиците до-
бра храна както за хора с високо, така и за 
хора с ниско кръвно налягане.

Ароматът на прясна краставица може 
да ви освободи от главоболие, депресия 
или безсъние.

Все пак има и противопоказания - по-
лезният зеленчук не бива да се консуми-
ра при заболявания на стомашно-чрев-
ния тракт като язва, гастрит и колит, тъй 
като краставичният сок може да повиши 
киселинността в стомаха.

Хрупането на зеленчука помага  
и за намаляване на теглото

Краставицата –  
от суперхрана  
до лекарство

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Ако само за един ден минем на 
краставична диета, резултатът е 
минус един килограм. Това е лека 
закуска и чаша подсладен с мед 
чай, а след това три пъти днев-
но – салата от краставици и тън-
ка филийка хляб. Преди лягане 
се разрешава плод като ябълка, 
круша, банан, портокал или пло-
дова салата. Препоръчителният 
срок на тази диета е до 7 дни.

Настъргана на ситно ренде и 
смесена с мед, краставицата ле-
кува кашлица и отнема темпера-
турата. При кашлица се препо-
ръчват няколко супени лъжици 
пресен краставичен сок, подсла-
ден с 1 ч.л. мед. Този сок се пре-
поръчва и за лечение на хро-
ничен запек, тъй като действа 
слабително.

Освен това краставиците под-
помагат заздравяването на упо-
рити рани. Изсушена и стрита на 
прах, краставицата може да леку-
ва изгаряния и други кожни забо-
лявания, като преди това трябва 
да се премахнат семената.

Диета и 
зараснали 
рани

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Armani 2021: 
Време е  

за блясък
Дизайнерът кръсти колекцията си  

за есен/зима 2021 „Shine“

В
реме е да заблестим! Това ни 
казва Джорджо Армани във 
втората година на пандемия-
та. Той кръсти своята haute 
couture колекция за есен/

зима 2021 „Shine“ и не ни остава нищо 
друго, освен да се съгласим.

87-годишният дизайнер има твърде 
огромен опит, за да позволи на изми-
налата година и половина да преобър-
не тотално работата му: „Пандемията 
не промени отношението ми към това, 

което правя. Винаги съм бил емоцио-
нален в работата си и това ще продъл-
жи да е така. Но може би сега е по-не-
обходимо по още по-ясен начин да 
изразявам тези емоции, защото хората 
искат да видят нещо истинско, силно и 
зареждащо“, казва той, цитиран от EVA.

Именно Джорджо Армани отвори ва-
жна дискусия за модата още в разгара 

на пандемичните събития и изолация-
та. Той се противопостави на нуждата 
да се създават нови колекции постоян-
но, отричайки разбирането, че дизай-
нерските произведения „остаряват“ 
след един сезон. „Особено щом става 
дума за висша мода, тук говорим за по-
стоянство, за стойност извън времето. 
А за мен тази устойчивост, това безвре-

мие са централни идеи във всички мои 
колекции. Не творя с идеята, че дрехи-
те, които съм създал, ще остареят след 
един сезон“, категоричен е Армани.

В момента повечето усилия на голе-
мите дизайнери са съсредоточени в 
това да променят перспективата и не 
само да създават устойчиви артику-
ли, но и да върнат стойността на мод-
ните произведения, които не са прос-
то вещи.

Ето и част от моделите в „Shine“.

Снимки: Vogue, Alessandro 
Lucioni / Gorunway.com

Джорджо Армани

http://www.bulstate.com/
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Н
а 31 декември 1993 година 
Ал Бано и Ромина Пауър чу-
ват дъщеря си Иления Кари-
си за последен път. Малко 
по-късно най-голямото мо-

миче на известните италиански певци 
излиза от хотел в Ню Орлиънс и повече 
не се връща.

Тогава Иления е на 23 години. Тя е ху-
дожник, певица, актриса, пише поезия 
и обича да пътешества по целия свят. 
Именно хобито й я отвежда в САЩ, къде-
то нищо не предвещава, че нещо може 
да й се случи. Но в първите часове на 
1994 година родителите й не успяват да 
се свържат с нея. Не успяват и в следва-
щите дни. Не успяват никога. На 18 януа-
ри те съобщават на полицията за нейно-
то изчезване.

Всичко това се случва

при загадъчни 
обстоятелства

в Ню Орлиънс, Луизиана. По това вре-
ме Иления е отседнала в хотела заедно 
с уличния музикант Александър Маске-
ла. Първоначално именно той е аресту-
ван за изчезването й, но в последствие 

се разбира, че не е отговорен, и е осво-
боден.

Следват дълги години на надежда и 
страх в очакване на различни новини. 

През тях бащата Ал Бано сякаш свиква 
с мисълта, че никога няма да открие де-
тето си. Не и майката. Ромина Пауър не 
престава да вярва, че ще намери дъще-
ря си, защото тялото й така и не е откри-
то.

Една от версиите, които дълго време 
се разглежда като 
основна, се бази-
ра на показанията 
на охранител, кой-
то описва момиче, 
напомнящо за Иле-
ния. Той разказва, 
че тя се е хвърли-
ла в река Мисиси-
пи с думите, че при-
надлежи на водата. 
Тяло обаче така и не 
е открито. И докато 
Ромина не спира да 
смята, че дъщеря й 
е била отвлечена и 
сигурно е жива, Ал 
Бано се опитва да 
се примири с тъж-
ната истина. През 2013 година той дава 
да се разбере, че приема версията на 
охранителя и дори иска декларация за 
предполагаемата смърт на дъщеря си.

Но опитите да бъде разгадана загад-
ката на изчезването не спират. Частни 
детективи и любители на заплетените 
случаи продължават да търсят дру-

го обяснение. Не след дълго идва нова 
версия.

През 2015 г. в град Тампа е открито 
тяло. Възстановка на лицето на жертва-
та напомня поразително на Иления. Но 
без категорично доказателство не може 
да се твърди нищо. Затова и полицаи от 
САЩ се свързват с Ал Бано, за да поис-
кат ДНК-то му. Следите на разследва-
нето завели полицаите до Кийт Хънтър 
Джесперсън – 60-годишен канадец, кой-
то излежава три доживотни присъди в 
щатския затвор Сейлъм, щата Орегон.

120-килограмовият 
сериен убиец

е известен като Хепи Фейс – „щастливо-
то лице“, заради усмивката, която рисува 
под самопризнанията си, изпращани от 
него до вестниците. Той се хвали с убий-
ствата на 160 души, но е доказано, че е 
умъртвил 8. Сред тях е и намерената в 
Тампа жена.

Той разказал, че жертвата се предста-
вила като Сюзън. Това е псевдонимът, 
който Иления си е избрала по време на 
престоя си в САЩ. Трупът е намерен на 
15 септември 1994 г., а Кийт Джесперсън 
обяснил и че не помни добре кога точно 
е извършил убийството. През 2014 г. по-
лицията в Палм Бийч моли експерта Пол 
Муди да реконструира лицето на нераз-
познатата жена от Тампа с помощта на 
заподозрения в престъплението Джес-
персън. Приликата с Иления е порази-
телна, но въпреки това всяко съмнение 
ще отпадне едва след ДНК експертизата. 
За щастие или не, тя не дава съвпадения. 
Иления отново не е открита.

Въпреки това през декември 2015 го-
дина трибунал в италианския град Брин-
дизи – района, в който била последната 
жилищна регистрация на Иления, обя-
ви дъщерята на певците официално за 
мъртва. Това стана по молба на самия 
Ал Бано. Съдът спази процедурата и 2 г. 
очакваше новини за евентуалната съдба 

на момичето. Ромина Пауър обяви, че е 
дълбоко огорчена от решението на Ал 
Бано, с когото в този момент вече бяха 
разделени.

Въпреки всички опити историята да 
бъде разплетена, и до днес тя няма обяс-
нение. И се е превърнала в един от най-
големите италиански трилъри.

Жива ли е Иления? Или къде е 
дъщерята на Ал Бано и Ромина
XИсторията се превърна в един от най-големите италиански трилъри

Иления с майка си и баща си. 

Сн.: Donna Pop

Иления с по-малките си сестри. 

Сн.: Notizie.it

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Доктор от клиника за репро-
дуктивно здраве в Канада се 
оказа баща на над 200 деца, 
а скандалът за това, избухнал 
преди няколко години, при-

ключи наскоро в съда.
Историята започва отдавна, още през 

90-те години на миналия век. Тогава Дан 
и Давина Диксън са на кръстопът след 
годините опити да имат дете. В крайна 
сметка посещават специалист по репро-
дуктивно здраве, Давина забременява 
и през 1990 г. ражда момиченце, което 
кръщават Ребека.

В продължение на повече от две десе-
тилетия семейство Диксън живее нор-
мално и убедено, че Дан е биологични-
ят баща на Ребека и те са едно съвсем 
обикновено семейство. През 2016 го-
дина обаче един ДНК тест разкрива, че 
20-годишното вече момиче всъщност е 
биологична дъщеря на лекаря, който е 
помогнал на Давина да забременее - д-р 
Норман Баруин. През 2016 г. семейство 
Диксън съдят Баруин, който по това вре-
ме е ръководител на клиника за репро-
дуктивно здраве в Канада. По време на 
съдебния процес се появяват още се-
мейства, които твърдят, че са се сблъс-
кали със същия проблем. Към момента 
над 200 души твърдят, че Баруин е из-
ползвал погрешна сперма - понякога 
собствената си - с която е извършвал 
изкуственото оплождане при минимум 
100 свои пациентки.

Ребека и още 17 вече пораснали деца 
откриват чрез ДНК тестове, че лекарят е 
техният биологичен баща. Повече от 80 
други младежи не знаят

кой е биологичният 
им баща

но откриват, че не е мъжът, който нари-
чат „татко“ и който се грижи за тях.

Миналата седмица семейство Диксън 
постига съдебно споразумение с д-р Ба-
руин, според което той дължи на бивши-
те свои пациенти общо 10,7 милиона до-
лара. Споразумението предстои да бъде 
одобрено във Върховния администра-
тивен съд в Онтарио, съобщава webcafe.

Лекарят обаче не се е признал за ви-
новен. Той твърди, че е приел споразу-

мението, за да се спре с разхищаването 
на още време и пари в съдебния процес, 
и отказва да коментира случая пред The 
Washington Post.

За Диксън историята започва да се 
разплита през февруари 2016 г. Тогава 
Давина Диксън вижда пост във Фейсбук, 
според който е крайно необичайно два-
ма синеоки родители да имат дете с ка-
фяви очи, а именно това е случаят в ней-
ното семейство.

Тя решава да запише час при семей-
ния им лекар, който предлага да напра-
вят ДНК тест. Тестът потвърждава подо-
зрението на Давина, че съпругът й не е 
бащата на Ребека.

Младата жена е шокирана.
„Поглеждах се в огледалото и сякаш 

не виждах моето лице. Черти от лицето 
и тялото ми, които винаги съм харесва-
ла, ми изглеждаха чужди. Абсолютно за-
губих представа коя съм“, споделя тя.

„Светът ми се обърна с краката наго-
ре“, добавя Дан Диксън. „Ребека е

наше дете, 
но не е наше дете

Тя е, но не е. И това прави всичко раз-
лично“, казва той.

Докато семейството започва да раз-
следва какво се е случило, и тримата 
започват да забелязват, че Ребека носи 
доста от физическите черти на д-р Бару-

ин. Те просто не могат да премълчат оче-
видното: тя прилича на него.

Самата Ребека се свързва чрез 
Facebook с друго младо момиче, което е 
било заченато в същата клиника в Отава: 
Кат Палмър. По това време Палмър вече 
е проследила корените си до д-р Баруин 
и го е склонила да си направи ДНК тест, 
който потвърдил, че той е баща й. Лека-
рят признава, че е използвал собствена-
та си сперма, за да тества дали спермо-
грамите, които изработва, дават точни 
резултати. В последвали имейли към 
семейство Палмър той твърди, че е ста-
нало объркване и грешката не е била 
умишлена.

Междувременно Ребека и Кат си пра-
вят последващи ДНК тестове, които по-
твърждават, че двете са полусестри с 
общ баща.

През 2019 г. канадските здравни вла-
сти лишават д-р Баруин от лиценза му. 
Toй е осъден да плати 8,619 долара гло-
ба, но властите не спират дотам и назна-
чават опитен акушер-гинеколог, който 
се занимава с репродуктивна медици-
на, да разрови допълнително случая. 
Назначеният гинеколог докладва, че д-р 
Баруин е допуснал „вреда, която е може-
ло да бъде избегната“, когато е оплодил 
десетки жени с грешната сперма, поня-
кога своята собствена.

Адвокатът, който представлява се-
мейство Диксън, Питър Кронин, изчис-
лява, че между 1973-а и 2012 г. Барвин 
е „осеменил“ близо 500 пациентки, кои-
то са забременели успешно и са родили 
здрави деца.

След приключването на делото срещу 
Баруин хората, които имат ДНК доказа-
телство, че детето им не е биологично 
поколение на бащата

ще получат по 
40,160 долара

Мъжете, които са дали на лекаря 
спермата си за съхранение, а тя е била 
използвана за създаване на поколение 
без тяхното знание и съгласие, могат 
да получат до 20,080 долара обезщете-
ние. А „децата на Баруин“ ще вземат по 
32,130 долара.

В изявление пред медиите адвокатът 
Кронин нарича споразумението „без-
прецедентно“, но след този случай за-
почват да излизат новини за други спе-
циалисти по репродуктивно здраве, 
които са допускали подобни грешки.

Преди две години десетки семейства 
в Лас Вегас обвиниха експерт по репро-
дуктивна медицина, който някога е бил 
носител на титлата „лекар на година-
та“, че тайно е „оплодил“ свои пациент-
ки със собствената си сперма, докато са 
се лекували от инфертилитет в неговата 
болница. Историята беше екранизира-
на в документалния филм на HBO „Baby 
God“, който бе пуснат в платформата ми-
налата година.

Подобен случай има и в Ню Йорк от 
1983 г.

Баща на 200 деца: Д-р Баруин 
и „грешната“ му сперма

XСкандалът предстои да приключи скоро във Върховния съд в Онтарио

Д-р Норман Баруин
Сн.: Radio-Canada

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


11 - 17 август 2021 г.38

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

26 май - 1 юни 2021 г.38

CDL DRIVERS , 
Цена US$ , Зипкод 10000, Търсим Тим или са-
мостоятелени шофьори за постояни курсо-
ве за PA,Ga,TX,NV,MA,NC,KS,MS за повече ин-
формация 847 254 2504 №18799
DELIVERY DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 15, Търсим шофьор за 
взимане 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$1,200.00, Зипкод 60191, Търся шо-
фьор с опит за бокс трък до 26000lbs (class 
c). Заплащане 35% от оборота. Телефона 630 
930 1955 №18790
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner 
operators за локална/регионална рабо-
та в радиус от 200 мили от вашия паркинг. 
$800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка ве-
чер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 
№18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транс-
портнa компания набира котрактори с CDL 
за съвместна работа. За повече информация 
търсете Зори 224-659-2356. №18773
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 ра-
бота като офис асистент и касиер. Опит не се 
изисква. За повече информация, моля позвъ-
нете 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

Chicago + suburbs

ПОЧАСОВО ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, MyProHelpers 
предлага работа за почасово почиствчне 
на домове и офиси. Опит и собствен транс-
порт. Отлично заплащане. 224-334-1818 
2243341818 №18842

ПОЧАСОВО ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, 224-334-1818 
Опит и собствен транспорт Отлично запла-
щане 3125931392 №18843

DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-
Op търси шофьор за dedicated run Minooka 
IL - Dayton OH вкъщи всеки уийкенд. Твър-
до заплащане започващо от 1500 с бонуси. 
7734954405 №18844

LOCAL C-CLASS DRIVER, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60090, -Pick up 
and deliver cars in Chicago area and nearby 
states -New equipment -Home every night 
-Driver pay a week - $1200-$1800 -Routes IL-IL, 
IL-WI, IL-IN, IL-MI -Yard located in Wheeling, IL 
7739804191 for English 6304459520 за Бълга-
рия 6304459520 №18845

ТЪРСЯ CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся caregiver в ра-
йона на Woodsock (Мchenry). 8 часа на седми-
ца. За контакт тел: (847) 962-0084. 8479620084 
№18851

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

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
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 
почива. FedEx Ground, doubles endorsement 
and 1 year experience. 6302903092 №18819
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-$18.00 na 
chas. Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-
5108, 224-500-2339 №18821
CAREGIVER TARSIM , 
Цена US$ 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

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

HELP WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Tarsiat 
se rabotnisi za montirane i demontirane 
na stilaji ,raboti se izvan Chicago 
, transport,hotel ysigureni ,dobro 
zaplashtane za informasia se obadete na 
7736064860 №18488

PRODUCTION ASSISTANT 
Tърсим Production Assistant.  Full 
Time.W-2.Да подпомага дейността на 
мениджър проекти.Изискава се пер-
фектен английски и шофьорска книж-
ка.Офиса е в Burr Ridge. Обадете се на 
847-630-4050 за повече детайли и на-
значаване на интервю. №18489

TEAM CDL DRIVERS , 
Цена US$ 84, Зипкод 60005, We are 
looking for CDL team drivers for drop 
and hook. 5000+ miles per week, 84 
cents per mile .Experience and clean 
driving record required. For more 
information please call 773-865-1852. 
7738651852 №18766

ACCOUNTANT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, GMG 
EXPRESS INC located in Burr Ridge 
is looking for accountant Candidate 
must have: Good planning, attention to 
detail, organizational and prioritization 
skills, ability to multitask and work 
under time constraints. Job Functions 
include but are not limited to: • 
Accounts Receivable • Customer invoice 
preparation and sending invoices to 
customers. • Collections • General ledger 
• Data entry, fi ling and scanning reports 
and payments • Driver’s settlement. 
6304682472 №18682

CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, 
MyProHelpers Предлага почасова ра-
бота за почистване на домове и офи-
си. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания търси диспечер за 
работа в офис. За повече информация 
- тел.: 847-571-0945. №18486

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL Class 
A- Транспортна компания търси да 
назначи шофьори с минимум 2 годи-
ни опит. Автоматик камиони с АPU. 
Заплащане според опита- $0.60-$0.70 
cpm! 7736036413 №18426

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

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

LOCAL CLASS-C DRIVER, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60090, Pick 
up and deliver cars in Chicago area and 
nearby states -New equipment -Home 
every night -Driver pay a week - $1200-
$1800 -Routes IL-IL, IL-WI, IL-IN, IL-MI 
-Yard located in Wheeling, IL 7739804191 
№18846

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
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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
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 задължи-
телен, но е препоръчителен. За повече ин-
формация, моля звъннете на 773-656-8076. 
17736568076 №18740
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи момиче за ра-
бота като офис асистент и касиер. Опит не е 
задължителен. За повече информация, моля 
звъннете на 773-656-8076 №18741
ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProhelper 
Предлага почасова работа за почистване на 
домове и офиси. Много добро заплащане. 
Изисква се опит и личен транспорт 224-334-
1818. www.myprohelpers.com 2243341818 
№18744
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да на-
значим работник за поддръжка и почиства-
не в сервиз. 6303509989 №18694
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьор $275 per day or 30% load rate.
Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За пове-
че информация се обадете на 708-831-8432 
№18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 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 заплаща-
не. Тел: 847-877-4745 №18359

COAST TO COAST
NEED HOUSEKEEPERS , 
Цена US$ , Зипкод 13, Нужни са камериери 
за New Jersey , NY, Philadelphia 3039748716 
№18841
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Интересуват ли 
ви повече клиенти? Можем да ви бъдем по-
лезни. Позвънете на 224 281 2020 Говорим 
Български. №18835

ELECTRCIAN, 
Цена US$0.00, Зипкод 97497, Malka kompaniq 
tarsi elektrichar i vodoprovodchik za rabota 
izvan shtata Illinios.Rabotata e za ne poveche 
okoli edin mesets. 7737470875 №18788

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
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем 
за непушач в Des Plaines 7739344547 №18847
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам 
стая в 3b/3b къща в Elk Grove village 60007. 
Перално помещение, паркинг, обзаведени 
общи части, WiFi и нетфликс са гарантирани 
:) френдли съм, но не pet friendly, sorry. За по-
вече инфо моля драснете съобщение на 305-
916-0160. 3059160160 №18848
1BD C ВЪТР. ГАРАЖ, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60016, Дава се 
под наем 1BDR апартамент с вътрешен га-
раж в центъра на Des Plaines. Цената е $1200. 
На разположение: 15ти октомври. За пове-
че информация на 224 875 0402. 2248750402 
№18850
ДАВАМ ПОД НАЕМ CТAЯ,
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. 
Давам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн 
aпaртaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлюче-
ни (вода, електричество, internet, gas, перал-
ня и cyшилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa 
и Maлинчо. Цeнa $460. За OTR шофьори цeнa 
$390. Oт September 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 
847-222-3412 8472223412 №18839
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 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 Франклин Парк. Включва спалня, кухня с 
трапезария, баня с тоалетна и просторна те-
раса. 7733223640 №18818
ЕТАЖ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 800, Давам първи етаж на 
къща под наем. Две стаи, баня, гараж, перал-
ня и сушилня. Намира се в Ho� man Estates, 
на Golf Rd и Roselle Rd. Ще бъде свободен на 
1-ви Септември. Всичко разходи са включе-
ни в цената. 5082926787 №18806
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 800, Давам първи етаж на 
къща под наем. Две стаи, баня, гараж, перал-
ня и сушилня. Намира се в Ho� man Estates 
на Golf Rd и Roselle Rd. Ще бъде свободен на 
1-ви Септември, всички разходи са включени 
в цената. 5082926787 №18807
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60025, Стая под 
наем Niles/Glenview, с отделна баня и VC.- 
8477307903 №18808
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, $500.00 
INCLUDING EVERYTHING.RIGHT BEHIND 
RODINA CENTER -CUMBERLAND&LAWRENCE 
6305394849 №18809

1BEDROOM DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 1 BDRM ALL 
NEW INSIDE, RIGHT BEHIND WALMART, AT 
ELMHURST RD & GOLF RD.6305394849 TEXT 
BETTER.AVAILABLE NOW.727 DULLES RD 
$950.00 6305394849 №18810
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 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 
свободен от 1ви Септември. Намира се в 
близост до O\\\'Hare, walking distance from 
Cumberland Blue Line. No pets. 3128044023 
№18758
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent 
townhouse 3 bedrooms, 1.5 baths in Mount 
prospect, great location, great schools, brand 
new kitchen remodeled, freshly painted, call 
708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth 
apartment available for RENT in Schaumburg 
as of July 1st. Convenient location near Costco, 
Wood� eld Mall, I-90. Second � oor with balcony. 
Central A/C. Pool in the complex. For more 
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 
№18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA 
Apartment for rent in Arlington Heights IL 
60005. Newly renovated, great location and 
schools! For information: 847 630 8884 Stancho 
№18755

SOMEWHERE ELSE
DAVAM NAEM SHAMBURG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Schaumburg-
1� r, 1garage,2 beds, 2 full baths living dining 
granite kitchen many closets laundry in 
condo with new washer&dryer.closet&bath in 
master.laminate/tiles.Patio, parking spots.54 
schooldstr, close Mall. Association swimming 
pool&party room. 2246596601 Neviana 
2246596601 №18849
СТУДИО ЕЛЕНИТЕ, 
Цена US$ 120.00, Зипкод , Луксозно студио, 
55 м2, в затворен, тих комплекс в Елените, 
контролиран достъп, сред много зеленина и 
добре поддържана инфраструктура. Студио-
то има собствен вход. Хол, трапезария, кух-
ня, спалня, баня/WC, напълно обзаведено, за 
2ма възрасти +1 дете. $120 за нощувка, отда-
ва се за минимум 5 нощувки. 359884780493 
№18816

ИМОТИ 
Продавам

SOMEWHERE ELSE
ЖИЛИЩЕ В САНДАНСКИ, 
Цена US$ 826.00, Зипкод , Продават се апар-
таменти в Сандански, в слънчев, напълно 
завършен комплекс, с акт 16. Охрана, виде-
онаблюдение, басейн, добре оформена ин-
фраструктура. Завършени до ключ, подови 
настилки, обзаведени бани. Асансьор и под-
земни паркоместа. Без комисионна от купу-
вача. 359884780493 №18814
АПАРТАМЕНТ РУСЕ, 
Цена US$ 73,000.00, Зипкод , Монолитен 
апартамент от 1972 г, вътрешен, топъл, из-
ложение Изток-Запад, 90 м2, ет.1 от 5, ж.к. 
Възраждане, до Покрития пазар. Изряд-
ни документи. Без комисионна от купувача. 
359884780493 №18815

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ПСИХОЛОГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, Ние предлагаме пси-
хотерапевтична подкрепа на българи които 
живеят в чужбина. Повече може да проче-
тете 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 ваши-
те домашни филми като ги презапишете на 
DVD преди касетите да станат неизползва-
еми. Презапис от VHS, MiniDV видео касети 
на DVD. 630-456-1366 №18732
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на 
негативни филми в дигитални снимки, JPEG 
формат. Запазете вашите стари ленти като ги 
направите дигитални снимки преди на ста-
нат неизползваеми. 630-456-1366 №18733
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v 
doma si v Ho� man estate.Predlagam domashno 
prigotvena hrana,mnogo igri,razhodki i 
zabavleniq Tel: 224 659 1156 №18609

НЮ ЙОРК
ПСИХОЛОГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, Ние предлагаме 
психотерапевтична подкрепа. Повече може 
да прочетете в сайта ни: www.ptpool.net 
889291674 №18830
ПСИХОТЕРАПЕВТИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ние предлагаме псхи-
хологична подкрепа на българи живеещи 
в чужбина, които имат нъжда от специали-
зирана 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 пи-
шете на: аleko_todorov@abv.bg 0 №18751

COAST TO COAST

ТАРСЯ ЖЕНА !, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Тарся жена! 
Балгарин живеещ в Чикаго тарси жена за 
сериозна връзка около 50 годишна, статута 
е без значение. 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 
лятото. Трябва само да се пазите от слънце-
то 48 часа преди и след процедурата. Теку-
щи промоции: фотоепилация на цели КРА-
КА 99лв, ИНТИМ+ПОДМИШНИЦИ 50лв! www.
prettylab.bg/fotoepilacia . 359885108502 
№18837

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
PETERBILT FOR SELL, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Продавам 
Peterbilt 2007, 385 day cab. 865 000 мили.
Много добро състояние и готов за работа. 
7086912897 №18852
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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Б
ългария е благословена с без-
брой красиви кътчета, едно 
от най-впечатляващите е раз-
положено в Западна Стара 
планина и граничи с Искър-

ския пролом. В живописното Искърско 
дефиле се намира Черепишкият мана-
стир. В църквата са и мощите на светите 
братя безсребърници Дамян и Козма от 
Мала Азия, които като малки, подкрепя-
ни от майка си, се отдали на християнска-
та вяра и се посветили в изучаването на 
целебните свойства на билките. Заради 
прилежанието и благочестието им били 
надарени от Господ да „лекуват хора и 
животни“. Всичко това те правили, без да 
искат пари, и затова били наречени без-
сребърници.

Много хора редовно посещават све-
тата обител с благодарност - за изцеле-
ние, за успешно взети изпити, за сбъдна-
та мечта или дори за това, че са открили 
сродната си душа или са стартирали до-
бър бизнес. Всички са убедени, че е ста-
нало с Божията помощ, която са получи-
ли на това свято място. И до днес могат да 
се видят хора, които идват в манастира и

долепят чела 
в ковчежето с мощите

До средата на миналия век в един скит 
в скалите над Черепишкия манастир се 
подвизавал монах, разказват миряните. 
Над трийсет години този старец прека-
рал уединен в това осеяно с бели скали 
място, спазвайки стриктно древните мо-
нашески устави. Носел груба конопена 
дреха, хранел се през два дни с накиснат 
във вода хляб и с горски треви и плодо-
ве. Към края на живота си бил надарен с 
лечителството. След като изцерил дъще-
рята на един овчар от парализа, славата 
му бързо се разнесла. Въпреки почти от-
весния каменлив път до скита, все пове-
че хора, даже чак от другия край на Бъл-
гария, започнали да го търсят

за да му 
изплачат болките си

Той не връщал никого. Житието му 
било съвсем просто и обикновено - жи-
вотът му се изчерпвал с пост и молитва 

и с няколкото чудодейни случая на изце-
ление.

С горещи молитви към Бог и силна 
вяра в сърцето пристигнал и 45-годишен 
жител от Мездра, болен от рак на гърло-
то. Къде ли не ходил болният мъж, какви 
ли не светила го преглеждали, но всички 
лекари и знахари само вдигали рамене. 
Тогава той чул за чудесата на манастира. 
Престоял седмица зад дебелите мана-
стирски порти. После от болестта няма-
ло и помен. Лекари не вярвали на чудото, 
че това наистина се случило. Тази неве-
роятна история разказвали монасите, а и 
миряните, които видели с очите си изце-
лението.

Християнската вяра 
и надежда

Свидетелствата за излекуване от теж-
ки заболявания са безброй, но местни-
те помнят още един пример за Божието 
чудо и за силната християнска вяра. Те 
дават за пример човек, който потърсил 
изцеление от зависимостта си към алко-

хола. Загубил работата си, семейството, 
приятелите си, бил на прага на мизери-
ята. Останал сам и без перспектива, той 
се обърнал към Бог, който чул молитвата 
му. След кратък престой в светата обител 
си тръгнал като чисто нов. След няколко 

години се завърнал, за да разкаже какво 
се променило в живота му. Оказало се, че 
започнал престижна и добре платена ра-
бота. В чужбина свил ново семейно гнез-
до и бил много щастлив.

Пред манастирските порти пристигна-
ла и жена с високи стойности на кръвната 
захар. С молитви и здравословно хране-
не духовниците й помогнали да я намали 
и тя се подложила на животоспасяващата 
операция, която преди това била невъз-
можна. В същия манастир близки довели 
и старец, почти обездвижен. Само след 
няколко дни престой и молитви към Гос-
под той се изправил на крака, захвърлил 
бастуна и патериците.

Българските поети 
и писатели в Черепиш

Струва си да поскитате тук, за да види-
те местата, наричани от Алеко Констан-
тинов „Българската Швейцария". Те са 
вдъхновили Вазов да напише през 1899 
г. безсмъртния разказ „Една българка“ 
и поетичния цикъл „Скитнишки песни". 
Знаменитият географ, пътешественик, ху-
дожник и разузнавач Феликс Каниц също 
бил пленен от красотата на Стара плани-
на край гара Черепиш.

Въздухът в светата обител е изпълнен 
с преданията за престоя на Иван Вазов в 
манастира и за творбите, които създава, 
вдъхновен от разказите на манастирски-
те братя и на местните селяни, както и от 
величествената природна гледка на Ис-
кърския пролом и дефилето.

Дълги години сред манастирското 
братство се разказва за посещението 
на Вазов и излетите му в околността. От 
тези разкази се ражда и идеята в мана-
стира да бъде създаден „Вазов кът“ и „Ва-
зова тераса“, където, според преданията 
на монасите, патриархът на българската 
литература пиел кафето си, заслушан в 
шума на Искъра.

XВижте историите за хора, намерили тук лек за нелечимите си болести

На една от скалите, непосредстве-
но до стените на манастира, е издиг-
ната Рушидовата къща. Легендата 
разказва, че е построена от Рушид 
бей, врачански управител. Той имал 
тежко болна от туберкулоза дъще-
ря. Една нощ на момичето се явила 
жена, която й казала да отиде в Чере-
пишкия манастир. Отчаяните родите-
ли веднага завели дъщеря си в свя-
тото място, където й чели молитва за 
здраве и тя действително оздравяла. 
В знак на благодарност беят постро-
ил върху непристъпните скали къща.

Легенди за чудеса

Черепишкият манастир: 
Свято място, което 
цери рак и диабет

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Сн.: Авторът
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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
Периодът е много подходящ 
за организиране на събития, 
а ако работите за някаква ка-
уза, сега лесно ще успявате 
да привлечете хора към нея. 

Разчитайте на харизмата си – благодарение на 
нея ще постигате целите си без кой знае как-
ви усилия. В личния ви живот всичко ще бъде 
нормално – ще се разбирате с човека до вас и 
общуването с него ще ви доставя удоволствие. 
Старайте се да правите съвместно интересни 
неща, независимо от колко отдавна сте заед-
но, това ще освежи връзката си.

РАК
Осъзнаванията и разкрити-
ята, до които достигнете, ще 
ви озадачат, защото веро-
ятно ще се окаже, че досе-
га сте гледали на нещата ед-

ностранчиво или просто не сте разполагали с 
цялата информация, за да си направите верни 
изводи. Най-големият подарък, който звезди-
те ще ви направят, е възможността да разчупи-
те малко мисленето си и да промените някои 
свои убеждения, които или са остарели, или 
просто не ви носят нищо добро. Вечерите ви 
ще бъдат изпълнени с позитивни емоции.

ВЕЗНИ
Периодът е много подходящ 
за установяване на нови кон-
такти и запознанства – как-
то в личен, така и в служебен 
план. Творческите начинания 

също ще се развиват благоприятно за вас, тъй 
като ще бъдете креативни и ще намирате все 
нови и нови начини да постигнете онова, което 
сте замислили. Звездите ще бъдат особено бла-
госклонни към вас, що се отнася до срещи и ко-
муникация – ще можете много свободно да из-
разите това, което мислите и чувствате. Все пак 
бъдете малко по-внимателни.

КОЗИРОГ
Не си правете стриктни пла-
нове и най-вече не се ядос-
вайте, ако нещата не се 
случват както сте решили. Пе-
риодът е доста благодатен за 

вас, що се отнася до пари и сделки. Ако получите 
предложение, обмислете го сериозно – по всяка 
вероятност ще се окаже изгодно. Много подхо-
дящи дни за уреждане на финансови въпроси, 
така че ако трябва да се заемете с разрешава-
нето им, не отлагайте. Що се отнася до личния 
ви живот, излезте да се повеселите или отделете 
време за някакво хоби.

ТЕЛЕЦ
Пътувайте, отидете на някое 
различно място, пробвай-
те нещо ново - що се отнася 
до интимния ви живот, малко 
експерименти ще ви дойдат 

добре. Необвързаните от вас недейте да чака-
те любовта да почука на вратата, а бъдете мал-
ко по-активни – има вероятност съдбата да ви 
изненада и да станете обект на нечий интерес. 
Може да се запишете на танци, на спорт или на 
нещо друго, което ви е приятно. Ще се почув-
ствате много по-добре, ако успеете да излезе-
те от рутината си.

ЛЪВ
Би било чудесно, ако помог-
нете малко на звездите, като 
се откриете повече към ново-
то и непознатото, а също така 
и към идеи, които на пръв по-

глед ви се струват странни – независимо дали 
са ваши или на някой друг. Ако смятате, че сте 
непременно прави, сами ще се лишите от по-
лезните знания и уроци, които животът е спо-
собен да ви даде. Най-правилните решения ще 
дойдат, без да сте ги очаквали – не вследствие 
на постоянното ви умуване и на разсъжденията 
ви, а като проблясък.

СКОРПИОН
През тези дни има вероят-
ност нервното напрежение 
да ви дойде в повече или да 
влезете в спор с някого само 
да докажете, че сте прави. 

Любовта ще се носи във въздуха. Необвързани-
те ще имат шанс да започнат нова любовна ис-
тория, а обвързаните – да разнообразят взаи-
моотношенията си. При някои от вас има риск 
да се почувстват обсебени от желанията си, ако 
не искате сами да си създавате проблеми, общу-
вайте по-активно с любимия човек и се съобра-
зявайте с чувствата му.

ВОДОЛЕЙ
Звездните влияния ще под-
крепят личните изяви, твор-
ческите занимания и забавле-
нията, така че не потискайте 
желанието да правите това, 

което ви идва отвътре, оправдавайки се, че вре-
мето не ви достига, че няма с кого, че не ви се 
занимава, че имате много работа. Не се лиша-
вайте от удоволствия – работа винаги ще има. 
Възможно е комуникацията с колегите ви да ста-
не по-трудна – това не означава да се откажете 
да водите разговор, ако се налага или ако има 
проблем – положете усилия.

БЛИЗНАЦИ
Правете нещата по разли-
чен начин и ако имате жела-
ние за забавления, ходете на 
места, където преди не сте 
били. Не е препоръчително 

обаче да правите прекалено големи компро-
миси – не забравяйте, че вашите собствени же-
лания също имат значение. Ще сте подтикнати 
да погледнете на някои скорошни или по-от-
давнашни събития от друг, различен ъгъл. Ми-
налото и бъдещето по някакъв начин ще си да-
дат среща, за да прецените какво вече не ви е 
нужно и да продължите уверено напред.

ДЕВА
Практичното мислене, с кое-
то повечето от вас се горде-
ете, няма да ви помогне осо-
бено сега – най-много да ви 
създаде ограничения и да 

ви попречи да повярвате на нещо, което всъщ-
ност е истина. Не прекалявайте с работата – от-
деляйте повече време за почивка, срещи с при-
ятели и любими занимания. Способността ви 
да се наслаждавате на живота ще се прояви с 
пълна сила, така че от колкото повече възмож-
ности за забавления се възползвате, толкова 
по-добре ще се чувствате.

СТРЕЛЕЦ
Изобщо не помисляйте да 
гледате назад, особено що се 
отнася до романтични пре-
живявания – звездите ще под-
крепят новото и вълнуващо-

то, а не отдавна изхабеното старо. Тази седмица 
може да ви се стори някак странна, а за някои от 
вас ще бъде изпълнена с повече предизвикател-
ства. Не се безпокойте – това не означава, че ще 
се случи нещо лошо, а просто че събитията са не-
предвидими и ще трябва да променяте планове-
те си съобразно с тях – възможно е това да ви до-
кара малко стрес.

РИБИ
Добрата новина за вас е, че 
ще бъдете наясно със себе си 
и по-лесно ще правите избор. 
Когато се налага да решава-
те нещо, старайте се да не се 

вкарвате в клишета – вярвайте на интуицията 
си, а не слушайте хората. Вместо да претегля-
те „за“ и „против“, бъдете искрени – и със себе 
си, и с околните. Дори дадена ситуация да ви 
напомня друга от миналото, това не значи, че 
всичко се повтаря, тъй като сега има шанс да 
постъпите другояче и да постигнете различен 
резултат.

https://www.brookhavenmarket.com/
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В киселото мляко се разбърк-
ват содата и захарта, а след 
това се прибавят разбитите 

яйца, солта и брашното.
Замесва се тесто, по-меко от ба-

нично.
От него се източват кори, де-

бели 0.5 см, които се нарязват на 
ромбове.

Изпържват се в сгорещената 
мазнина и се поднасят топли с ки-
село мляко.

За кюфтенцата: чесънът заедно 
с магданоза се нарязват на мно-
го ситно. Слагат се при каймата и 

всичко се посолява. Омесва се добре с 
няколко лъжици студена вода. Офор-
мят се малки кюфтенца - около 15 броя.

За соса: лукът се наситява. В тендже-
ра се загрява олио и масло. Слага се 
лукът и печурките - ако са големи, се 
нарязват на дребно. Задушават се за 
минута и се заливат с виното.

След минута варене се слага домате-
ното пюре и сметаната. Посолява се и 
добавят кюфтенцата.

Налива се около 300 мл гореща вода, 
така че кюфтенцата да са частично по-
крити. На тих огън под капак ястието се 
вари за 20-25 мин.

Чеснови кюфтенца  
с гъбен сос и сметана

Продукти
500 г кисело мляко
5 бр. яйца
200 г захар
1 кг брашно
5 г сода бикарбонат
сол на вкус
растително масло за пър-
женежене

Да ви е сладко!  

Продукти
За кюфтенцата:
» 500 г кайма
» 2 скилидки чесън
» 5 стръка магданоз
» 1/2 ч.л. сол

За соса:
» 2 с.л. олио
» 1/3 глава лук
» 1 с.л. краве масло
» 3 с.л. млечна сметана
» 1/2 в.ч. бяло вино
» 2 с.л. доматено пюре
»  250 г стерилизирани дребни 

печурки
» 1/2 ч.л. сол

Родопски бухти

https://www.serdikabg.com
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Риалити звездата Кайли 
Дженър взриви Instagram 
с провокативна снимка. 

На нея тя позира гола, покри-
та само с блестяща златна боя, 
и носи единствено изрязани 
прашки в златисто. Феновете 
веднага я затрупаха с компли-
менти и я сравниха с Клеопатра.

Чрез секси кадъра и боя-
та в златисто Кайли промотира 
своята нова козметична колек-
ция на бранда си Kylie Cosmetics. 
Колекцията е направена спе-
циално за 24-ия рожден ден на 
звездата, който е на 10 август. Те-
мата на колекцията е „24-карато-
во злато“.

Преди месеци стана ясно, че 
Дженър се е събрала с бившия 
си Травис Скот. Те имат 3-годиш-
на дъщеря и звездите прекарват 
време заедно с малката. Въпре-
ки че не слагат етикет на връзка-
та си, казват, че са щастливи.

Шарън Сто-
ун поиска да 
работи с на-

пълно ваксинирани 
актьорски състави и 
снимачни екипи. Това 
нейно изискване оба-
че поставило работа-
та й в опасност, съоб-
щи CNN. Актрисата от 
„Първичен инстинкт“ 
иска всички около нея 
бъдат имунизирани на 
следващата снимач-
на площадка, на която 
трябва да се появи, и 
твърди, че може да за-

губи работата си заради това.
Стоун, която се кандидатира за член на Нацио-

налния съвет на директорите на SAG-AFTRA, зая-
ви желанието си в предизборно видео. „Заплаш-
ват ли ме, че ще загубя работата си заради това? 
Да, заплашват ме. Ще отстоявам ли правото на 
всички нас да можем да работим в по-безопасна 
среда, където вероятността да се заразим е све-
дена до минимум? Да, ще го направя.“

Шарън Стоун поиска да 
работи само с ваксинирани

Кайли Дженър остана  
само по златна боя

Риана в клуба на милиардерите 
с богатство от $1.7 млрд.
Богатството на поп звездата Ри-

ана възлиза на 1,7 милиарда 
долара, което я прави най-бо-

гатата изпълнителка в света, но му-
зиката й не е основният източник за 
богатството й, съобщи сп. „Форбс“.

Родената в Бардабос певица (с 
рождено име Робин Фенти) разпо-
лага с около 1,4 милиарда долара 
от козметичната линия Fenty Beauty. 
Остананалата част от богатството 
на Риана идва от участието й в ком-
панията за дамско бельо Savage x 
Fenty и от приходите й като певица 
и актриса, посочи „Форбс“.

Риана вече е на второ място по 
богатство сред жените артистки 
след Опра Уинфри. Myзикaлнaтa й 
кapиepa oбaчe изглeждa в зacтoй. 
Пeвицaтa, кoятo издaвaшe aлбyм 
пoчти вcякa гoдинa, нe e пycнaлa 
нoв нa пaзapa oт 2016 г.

Даниел Радклиф 
каза, че хората 
очакват от него 

да е „сбъркан“ заради 
славата. Актьорът при-
знава, че околните са 
учудени, когато виж-
дат, че въпреки че е 
известен от дете, това 
не му е повлияло зле. 
Актьорът споделя, че 
родителите му са успя-
ли да го задържат зе-
мен и са искали да се уверят, че му е комфортно 
да играе някои роли, когато е бил дете.

32-годишният Даниел придоби световна сла-
ва с участието си във филмите за Хари Потър. Той 
дори признава, че режисьор веднъж го е питал 
„как не е сбъркан“.

„Имам родители, които ме подкрепят, които 
между всеки филм са ме питали дали все още се 
забавлявам: А аз казвах: Наистина искам да пра-
вя това, мразя училището толкова много“, разказ-
ва той.

Даниел Радклиф: Хората се 
учудват, че не съм сбъркан

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


11 - 17 август 2021 г. 45

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

Рита Ора се мести в Ел Ей 
при Тайка Уайтити

Оперираха Оли Мърс  
след инцидент на концерт
Оли Мърс беше подложен на 

операция. Певецът се е кон-
тузил по време на концерт 

на състезание за конни надбягва-
ния в Нюмаркет, Съфолк. След вто-
рата песен, която изпял, фрагмент 
от кост, която била в коляното му, се 
преместила в задната част на коля-
ното и така било невъзможно този 
крак да мръдне. Това станало след 
скок на звездата.

Сега Оли е в болница и е благо-
дарен, че не се е случило нищо по-
лошо.

„Претърпях операция на левия 
си крак. Бяха луди 72 часа от кон-
церта до този момент... Ще си почи-
вам в следващите дни“, сподели той 
във видео в Instagram, в което раз-
казва и за инцидента.

Изпълнителят се надява да може 
отново да е на сцена по-късно този 
месец, но предупреди, че изпълне-
нията му няма да са толкова енер-
гични.

Шей Мичъл 
е щастли-
ва, че не се 

омъжва. Актрисата 
не чувства натиск да 
се омъжи за дългого-
дишния си партньор 
Мат Бабел и смята, 
че статусът им на об-
вързване позволява 
на нещата да останат 
„секси". Двамата са 
заедно от 2017 г. и имат дъщеричка Атлас, която 
през октомври ще навърши 2 г. Актрисата иска и 
второ дете.

„Не знам дали съм правила нещо, както му е 
редът. Не се омъжих преди детето. Имах дете, но 
не се омъжих. Харесва ми фактът, че се прибира-
ме вкъщи и всеки ден си мисля: „Аз те избирам и 
ти ме избираш". Това ни помага да сме готови за 
всичко. Казвам си: Хей, аз мога да си тръгна. Не се 
налага да минавам през адвокати, просто мога да 
си тръгна. Същото е и при него. Това пази нещата 
секси“, обясни Шей.

Райън Рейнолдс се пошегува, че със съпруга-
та му Блейк Лайвли са заедно от 145 холи-
вудски години. Скоро двамата отпразнуваха 

10 г. от първата си среща. Актрисата и актьорът са 
женени от 2012 г.

„Ние сме късметлии. Това е невероятно. В холи-
вудски години, това е 145 години или нещо тако-
ва“, сподели той.

Двамата имат 3 дъщери - Джеймс на 6 г., Инес на 
4 г. и Бети, която скоро ще навърши 2 г. „Ами, ние 
се харесваме един друг. Което е добра основа на 
всяка връзка“, обясни Райън.

Скоро Блейк призна, че папараци са преслед-
валия нея и децата. Това било много плашещо за 
момиченцата. Тя дори предложила на фотографи 
да снимат само нея, за да оставят децата на мира.

Шей Мичъл не бърза  
да вдига сватба

Райън Рейнолдс е с жена си 
от 145 холивудски години

Рита Ора се мести да живее в Ел 
Ей с приятеля си Тайка Уайтити. Пе-
вицата и режисьорът са заедно от 
март тази година и скоро направи-
ха дебюта си като двойка на чер-
вения килим. Изпълнителката и 
Тайка бяха забелязани заедно за 
първи път през април в Австралия, 
но стана ясно, че са заедно от март.

30-годишната звезда си купи 
луксозен дом в Лондон миналата 
година, но вече е решила, че бъ-
дещето й е в Ел Ей с 45-годишния 
й приятел.

„Рита планираше да пази лон-
донския си апартамент като неин 
основен дом. Но стана все по-оче-
видно за нея, че Ел Ей ще е мястото, 
на което ще живее в близкото бъ-
деще. Миналата година Рита напус-
на Великобритания и не се е връ-
щала“, споделя неин близък.
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Оркас, щата Вашингтон

Шип, Мисисипи

Коронадо, Сан Диего

Блок, Роуд Айлънд

Куадра, Ванкувър

Каталина, Лос Анджелис

С
ветът е пълен с острови, които пръскат разкош от палми и море, или такива, 
които крият мочурища, алигатори и недостъпни гори. Някои, като Сантори-
ни, Хавай или Аруба, ги знаят и децата. Но има и такива, за които не се гово-
ри, но които имат своя чар и са готови да омагьосат всеки, който ги открие.

Ето някои от най-очарователните острови в Северна Америка.

Малки и очарователни: 
Островите на 
Северна Америка
XРезервати, приказни плажове и дива природа очакват туристите

Този остров край 
бреговете на Роуд 
Айлънд в Атлантиче-
ския океан е обявен 
за едно от „последни-
те страхотни места“ в 
Западното полукълбо 
от Nature Conservancy.

Жителите и туристи-
те са привлечени към 
острова от спиращи 
дъха плажове, резер-
ватите и дивите жи-
вотни, сред които по-
вече от 40 застрашени 
вида.

Островът край бре-
говете на Лос Андже-
лис е любима дести-
нация за местните 
туристи. Те могат да 
избират между удоб-
ствата на хотела или 
спиращите дъха при-
родни пейзажи, които 
предлага къмпингът.

Посетителите често 
правят релаксиращо 
бягство в неповтори-
мия крайбрежен град 
Авалон.

Остров Санибел край бреговете на Флорида е дом на 
няколко изумителни бели пясъчни плажа. Бреговете му 
са известни като идеално място за събиране на миди.

Това е най-големият 
от островите Сан Хуан 
край бреговете на 
щата Вашингтон. По-
голямата част от него 
е хълмиста.

Като се има предвид 
това, не е изненада, че 
той е любим на вело-
сипедисти, планинари 
и плувци. Туристите 
могат да карат каяк, да 
наблюдават китовете 
или да се насладят на 
пътувания сред дивата 
природа.

Остров Шип се на-
мира в залива на Ми-
сисипи.

Н а й - п о п у л я р н и -
те дейности на този 
остров включват ри-
болов, плажни заба-
вления и обиколки 
на Форт Масачузетс 
- военна отбранител-
на крепост, изградена 
след войната от 1812 г.

Намира се край из-
точния бряг на остров 
Ванкувър.

Слабонаселен и из-
ключително зелен, 
това е идеалното скри-
валище за любителите 
на природата.

Намира се точно 
срещу центъра на Сан 
Диего, свързан е със 
сушата с мост над за-
лива.

На него се нами-
ра най-старият хотел 
на Западното край-
брежие - Hotel Del 
Coronado. Eдна от най-
очарователните ули-
ци в света, наречена 
Orange Avenue, е раз-
положена тук. Тя е и 
единствената улица 
със светофари на ос-
трова.

Туристите могат да 
видят и военномор-
ска база, както и един 
най-добрите плажове 
в САЩ. Санибел, Флорида

Снимки: Flickr
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