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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

Каква невероятна футболна драма
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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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У
дари, влачене, затискане, по-
бой... Укрити кадри от поли-
цейското насилие по време 
на протеста срещу правител-
ството на Бойко Борисов и 

Иван Гешев излязоха на бял свят година 
по-късно. Те са от камерите под колони-
те на Министерски съвет, които са запи-
сали задържането и ударите над про-
тестиращи в една от първите размирни 
вечери на недоволството - 10 юли 2020 
г.

Кадрите бяха показани за първи път 
по време на извънредно заседание на 
комисията за разследване на полицей-
ското насилие и подслушването в пар-
ламента. Неин председател е един от 
организаторите на антиправителстве-
ните прояви от миналата година - ад-
вокат Николай Хаджигенов, депутат от 
„Изправи се БГ! Ние идваме“.

Според него записите от камерите, 
които са на Националната служба за ох-

рана, са били укривани от властите в 
продължение на повече от една годи-
на, включително от два съдебни съста-
ва. „Подобно укриване на доказателства 
за престъпление е

престъпление 
само по себе си

каза Хаджигенов.
На кадрите, които са без звук, се виж-

да как младежите са ритани, блъскани, 
хвърляни един върху друг. В един мо-
мент се вижда как полицай натиска с 
крака си гърба на задържан младеж. В 
друг момент полицаите довличат мла-
до момиче. Един от тях дори се снима с 
него, докато е със свалени от влачене-
то дрехи.

„Ако тези хора бяха военнопленни-
ци, подобно държание спрямо тях би 
било нарушение на Женевската конвен-
ция“, каза Николай Хаджигенов. Кадри-
те бяха разкритикувани и от „Демокра-
тична България“ и БСП.

XПоявиха се укрити кадри за насилие по време 
на недоволството срещу Борисов през 2020 г.

Удари, влачене, побой...  
Как полицията бие 
протестиращи

https://www.samsfarmersmarket.com
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Ч
аст от полицаите, участвали 
в побоите, бяха разпознати 
благодарение на разпрос-
транените кадри, а техни 
снимки се появиха в соци-

алните мрежи. Сред тях бе забелязана и 
жена, която наравно с колегите си рита 
протестиращите.

Веднага след излизането на кадрите 
от прокуратурата обявиха, че те са из-
следвани по предвидения в закона ред. 
Резултатът е, че на четирима от полица-
ите са повдигнати обвинения за причи-
няване на лека телесна повреда, а нака-
занието, което могат да получат, е две 
години затвор или пробация. 

Според служебния вътрешен минис-
тър Бойко Рашков обаче разследване 
на побоя не е имало, а обвиненията са 
повдигнати спешно след излизането на 

скандалните записи. Той обяви, че ще 
направи нова проверка на полицейско-
то насилие.

Един от униформените, заснети от ка-

мерите, е Андон Андонов, който към 
онзи момент е ръководител на сектор 
към специализираните полицейски час-
ти в СДВР. 

По време на специално заседание на 
парламента, посветено на скандала, де-
путатката от „Демократична България“ 
Антоанета Цонева показа снимката му 
от парламентарната трибуна. Тя обясни, 
че в рамките на дисциплинарното про-
изводство срещу него е установено, че 
именно

той е давал 
разпорежданията

мирни протестиращи да бъдат завлича-
ни зад колоните на Министерски съвет. 
Андонов е сред най-тежко наказаните за 
побоя – забрана за повишаване за срок 
от две години. След санкционирането 
Андонов е сменил местоработата си и 
е отишъл да работи в Бюрото за защита, 
което е на подчинение на главния про-
курор Иван Гешев.

Жената, участвала в побоя на 10 юли 
миналата година, беше разпозната като 
Дани Димитрова. Младата руса жена 
също е подведена под отговорност. Ос-
таналите двама са Али Алиев и Стоян 
Стоименов.

Кои са биячите и има ли 
наказани година по-късно
XЕдин от полицаите започнал работа в 

Бюрото за защита към главния прокурор

С пълно единодушие - 167 гласа 
„за“ и нито един против и въздър-
жал се, депутатите решиха главни-
ят прокурор Иван Гешев да изгот-
ви и представи пред Народното 
събрание доклад за действията 
на прокуратурата във връзка с по-
лицейското насилие над протес-
тиращи през лятото на миналата 
година. Срокът за представяне на 
доклада е 20 август.

Проектът за решение беше вне-
сен от представители на протест-
ните партии, а в пленарната зала 
беше представен от съпредседа-
теля на „Демократична България“ 
Христо Иванов.

Всички искат Гешев 
в парламента

Сн.: БТА
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П
артиите на протеста „Демо-
кратична България“ и „Из-
прави се.БГ! Ние идваме“, 
както и БСП, препотвърди-
ха готовността си да опитат 

да съставят правителство с третия ман-
дат. Намеренията им обаче продължа-
ват да изглеждат обречени на провал 
заради отказа на „Има такъв народ“ да 
даде подкрепа за такъв кабинет, както 
и заради нежеланието на трите форма-
ции да разговарят с ГЕРБ и ДПС.

Позициите на партиите бяха препо-
твърдени по време на новите консулта-
ции при президента преди връчването 
на втория и третия проучвателен ман-
дат за съставяне на правителство.

И пред него представителите на „Има 
такъв народ“ декларираха, че не възна-
меряват да обсъждат и подкрепят ка-
къвто и да било кабинет след провала 
на преговорите за предложения от тях. 

ГЕРБ потвърди, че ще 
върне втория мандат 

още при получаването му, и настоя кон-
ституционната процедура да не се бави 
и да не се обвързва с актуализирането 
на бюджета, а БСП - че е готова да при-
еме мандат по преценка на държавния 
глава и ще иска разговори с „Има такъв 
народ“, „Демократична България“ и „Из-
прави се.БГ! Ние идваме!". Социалистите 
разчитат на динамичната обстановка и 
натиска на задаващите се здравна и миг-
рантска кризи, за да успеят да променят 
позицията на най-голямата парламен-
тарна група.

През втория ден от консултациите 
разговорите продължиха с „Демокра-
тична България“, ДПС и „Изправи се.БГ! 

Ние идваме!". Дясната коалиция обяви, 
че е

готова да състави 
правителство

и дори вече има състав за него.
По време на разговорите с президен-

та Христо Иванов поиска с третия ман-
дат четирите партии в 46-ия парламент 
извън ГЕРБ и ДПС да се опитат да си из-
влекат уроци и за кратко да излъчат уп-
равление, което може да осигури пър-
ва помощ на страната.

Според него формулата е с третия 
кризисен мандат да се състави прави-
телство за зимата, а ключовият елемент 
е готовността на „Има такъв народ“ да 
влязат в разговори с останалите пар-
тии. Засега от партията на Слави Трифо-
нов твърдят, че няма да подкрепят пра-
вителство с третия последен мандат.

Междувременно лидерът на ГЕРБ 
Бойко Борисов обяви, че би подкрепил 
правителство с третия мандат, но по-
стави няколко условия пред това. „Бих 
подкрепил трети мандат, но да сложат 
премиер, който разбира за какво ста-

ва въпрос… Оттам нататък хора като 
Томислав Дончев, Киро Ананиев, земе-
делието, строителството трябва ведна-

га да бъдат върнати в един такъв каби-
нет. И тогава могат да искат подкрепа“, 
каза той.

В опит за правителство: 
По ръба на третия мандат
XДБ, БСП и ИБГНИ готови за общ кабинет, но ИТН не иска

https://www.desplaineseyecare.com
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BG ТЕЛЕГРАФ
Подготвя се евакуация  
на българите от Афганистан
България подготвя план за евакуа-

цията на българите в Афганистан. 
Това съобщи служебният преми-

ер Стефан Янев край граничното село 
Габрово. „В Афганистан има 11 българи, 
които са във връзка с нашето Външно 
министерство, но и още няколко души, 
и вече подготвяме план за евакуация-
та им“, подчерта Янев. Янев допълни, че 
евакуирането на сънародниците ни ще стане съгласувано заедно с други граж-
дани на държави в ЕС. Премиерът се срещна и с български и македонски пожар-
никари, които участваха в гасенето на пожарите от двете страни на границата.

Мрачни прогнози за COVID 
ситуацията в България

„Зaбoляeмocттa лeти. Зaрaзeнитe c 
СОVID-19 в cрaвнeниe c минaлия 
втoрник ca cъc 70% пoвeчe.“ Зa 

тaзи кoвид oпacнocт, нaдвиcнaлa нaд 
cтрaнaтa, aлaрмирa oт личния cи Фeйc-
бук прoфил бившият миниcтър нa 
здрaвeoпaзвaнeтo прoф. Кocтaдин Aн-
гeлoв. Eтo кaквo oщe нaпиca и зa кaквo 
прeдупрeди тoй: „Тoвa oбикнoвeнo e дe-

нят, в кoйтo дaннитe бeлeжaт нaй-виcoки cтoйнocти и дaвaт пocoкa нa ceдмич-
нaтa тeндeнция. Пaзeтe ce! Вaкcинирaйтe ce!“, прeдупрeди тoй.

Доживотен затвор за 
убийството на малката Кристин
Мартин Трифонов ще изтърпява 

наказание „доживотен затвор“ 
за убийството на малолетна-

та Кристин в село Сотиря. На последна 
инстанция присъдата бе изменена от 
„доживотен затвор без замяна“ в „дожи-
вотен затвор“. На първа инстанция Три-
фонов беше осъден за престъплението, 
извършено преди две години в сливен-
ското село. А в присъдата беше записано, че умишлено е умъртвил по особено 
мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост малката Кристин.

Нападнаха с бокс жена заради 
забележка за маска

Жeнa e c тeжкa трaвмa нa глaвaтa, 
cлeд кaтo e прeбитa oт цигaнин в 
aвтoбуc. Тя e c 6 шeвa нa глaвaтa, 

cлeд кaтo цигaнин я удaрил c бoкc в 
тилa при cлизaнe oт aвтoбуca. Жeнaтa 
пита шoфьoрa зaщo пoлoвинaтa пътни-
ци ca бeз мacки, кoитo ca зaдължитeл-
ни в грaдcкия трaнcпoрт в Coфия зaрaди 

eпидeмиятa oт СОVID-19. Когато слиза от автобуса, мъжът с бокс я удря отзад в 
главата. Пoлициятa прoдължaвa дa издирвa извършитeля. Жената се възстановя-
ва вкъщи, но все още е изплашена и шокирана от случилото се.

Ще бъде ли гласувана 
актуализацията на бюджета
Дo крaя нa aвгуcт щe бъдe глacу-

вaнa aктуaлизaциятa нa бю-
джeтa. Това обяви дeпутaтът oт 

„Имa тaкъв нaрoд“ Микa Зaйкoвa на 
фона на отказа на някои от партии-
те в парламента да я приемат и при-
зивите на служебни министри, че 
без него много плащания ще бъдат 
спрени. Според Зайкова мoтивитe нa 
cлужeбния кaбинeт дa нacтoявa зa актуализация ca „вeрни, нo мaлкo ocтaрeли“. 
Cпoрeд нeя зaрaди виcoкитe цeни нa тoкa щe ce cтигнe дo пo-виcoкa инфлaция, 
пoрaди кoeтo трябвaт пoвeчe пaри зa пeнcии и coциaлни пoмoщи.

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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П
очиналият от коронавирус 
български полицай във Фи-
ладелфия, Владимир Малеев, 
беше изпратен с почести от 
семейството си, приятели и 

колеги. Те се събраха в православната ка-
тедрала „Свети Стефан“, за да си вземат по-
следно сбогом с него.

Малеев почина на 6 август на 39 години.
Той работи в полицейското управление 

на Филаделфия от четири години. Поли-
цейският комисар Даниел Аутлоу каза, че 
полицай Малеев е бил „отличен служител, 
който показвал всички характеристики, в 
които виждаме най-доброто от себе си“.

Владимир Малеев е роден в Карлово. 
Той оставя непрежалима мъка в родители-
те си Събка и Николай Малееви, годеница-
та си Джаклин Палмери и децата й Йосиф, 
Джордан и Женивиев.

Владимир израства заобиколен от лю-
бящо семейство в България. Някога аван-
тюрист, той напуска Родината и всичко, 
което познава на 19-годишна възраст, за 
да замине за Америка.

В САЩ Малеев построява

невероятен живот 
от нищото

Той кара хубави коли, ходи на страхот-
ни ваканции, посещава епични спортни и 
музикални събития, кара сноуборд в най-
добрите планини, знае как да се радва на 
живота, отбелязват колегите му от поли-
цейското управление във Филаделфия.

Бил е запален фен на Atlanta Falcons и 
UFC, обичал кучета, „Междузвездни вой-

ни“, хаус музика и партита в басейна.
Владимир прекарва 13 години в Атлан-

тик Сити, който става негов дом да-
леч от България. Той обожава града 
и има голям кръг приятели там.

Като едно от най-големите си по-
стижения обаче отбелязва превръ-
щането си в полицай във Филадел-
фия. Той обичаше да бъде част от 
семейството на PPD, приемаше от-
говорността си много сериозно и 
беше отдаден на общността, на коя-
то служи, пишат колегите му. Те раз-
казват още, че през 2019 г. Влади-
мир среща Джаклин, която малко 

по-късно с любов ще нарече „най-добро-
то нещо, което някога ми се е случвало“. 
Той беше обичан от трите й деца, Джо-
узеф, Джордан и Женивиев, и никога не 
пропуска възможността да им помогне и 
да ги подкрепи във всичките им начина-
ния, описват българина още полицаите от 
Филаделфия.

През 2020 г. Владимир открива Българ-
ско-американската полицейска асоциа-
ция и бързо става неразделен член на тази 
тясно свързана група.

Отличен служител: Почести за 
българския полицай във Филаделфия
XВладимир Малеев беше изпратен от своите близки, приятели и колеги

Сн.: Philadelphia Police Department/Facebook

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

http://imgtrucking.com
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Р
адостин Рашков загина в тра-
гичен инцидент на 6 август в 
предградие на Чикаго. 33-го-
дишният българин е починал 
в тежка катастрофа с влак на 

Metra Union Paci�c Northwest, разказаха 
негови близки.

За смъртта на Радо стана ясно от пуб-
ликация в GoFundMe, създадена от прия-
телката му Катарина Митрикова, за да се 
подпомогне транспортирането на тяло-
то на Радо в България и предстоящото му 
погребение.

Кампанията бе спряна, след като бяха 
събрани над 18 000 долара. Те ще бъдат 

дадени освен за транспортирането на 
тленните останки, така и за подпомагане 
на майката на Радостин по изпращането 
му в България.

Младият българин е бил шофьор на 
Uber. Трагичният инцидент станал около 
4 РМ на 6 август, докато бил на работа и 
имал клиент – тийнейджър, който отивал 
на абитуриентско парти.

Според abc7chicago белият седан, шо-
фиран от Радо, преминал на спусната ба-
риера в предградието Norwood Park и 

бил връхлетян от влака, който

нямал никаква 
възможност да спре

Автомобилът бил смачкан до неузна-
ваемост.

„Бариерите са били пуснати и шофьор-
ът не е спазил регулацията на прелеза. 
Съчувстваме на семейството, се казва в 
изявление на Metra. - Но това беше на-
пълно предотвратима катастрофа.“

Тийнейджърът, който се возел в авто-

мобила, е в тежко състояние. Българинът 
е издъхнал около 7 РМ в петък от тежки-
те си рани в болницата Lutheran General 
Hospital в предградието Парк Ридж.

„Загубихме те твърде рано и ще ни 
липсваш ужасно“, пишат близките и при-
ятелите на Радо в GoFundMe.

Радостин е от Русе. Той е бил активен 
в социалните мрежи и само преди дни е 
публикувал в профила си във Facebook 
видео от триумфа на Ивет Горанова в То-
кио. Младият мъж идва в САЩ през 2008 
г. Освен в Uber е работил и в компания за 
транспорт на скъпи картини.

В профила му в Linkedin пише, че оби-
ча да е сред добри и позитивни хора и да 
бъде част от нещо голямо.

Български шофьор на Uber загина 
в тежка катастрофа в Чикаго
XРадостин Рашков минал на спуснати бариери в Norwood Park и бил пометен от влак

Сн.: Facebook

Кадър: abc7chicago

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

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
Нов рекорд по деца с COVID 
в американските болници
Нов рекорд по приети в болница 

заради усложнения на коронави-
рус деца поставиха САЩ. Около 

1900 непълнолетни лица са хоспитали-
зирани в момента, според данни на Ми-
нистерството на здравеопазването към 
понеделник. Това е и около 2,4% от об-
щите хоспитализации на коронавирус в 
страната. Скокът е в щати, регистрирали 
големи огнища - Тексас, Флорида, Калифорния, Охайо и Джорджия. Ваксинира-
ните там с две дози са под 55%. Засега на лицата под 12-годишна възраст не е раз-
решена нито една от наличните ваксини срещу COVID-19.

Ученици се стреляха  
в Ню Мексико, един бе убит

Учeник бe убит при cтрeлбa в учи-
лищe в грaд Aлбукeрки, в щaтa 
Ню Мeкcикo, cъoбщи зaмecтник-

нaчaлникът нa мecтнaтa пoлиция Кaйл 
Хaртcoк. Инцидeнтът e cтaнaл при cкaн-
дaл мeжду двaмa учeници пo врeмe нa 
oбeднaтa пoчивкa. Eдин oт тийнeйджъ-
ритe oткрил cтрeлбa, при кoeтo друг 

учeник e зaгинaл. И двaмaтa ca нa 13-гoдишнa възрacт. Мoмчeтo, oткрилo cтрeл-
бaта, e зaдържaнo. Училището бе затворено и родителите помолени да приберат 
децата си. Полицията разследва мотивите за престъплението и изяснява откъде 
ученикът се е сдобил с пистолет.

Рекорден брой деца без 
придружител емигрират в САЩ
CАЩ oтчeтoхa рeкoрдeн брoй дeцa 

нa мигрaнти, прeминaли южнaтa 
грaницa нa cтрaнaтa бeз при-

дружитeл. Брoят нa дeцaтa мигрaн-
ти в cъoръжeниятa зa грaничeн пaтрул 
нeпрeкъcнaтo нaрacтвa, пoкaзвa aнaлиз 
нa дaннитe нa прaвитeлcтвoтo нa CAЩ. 
Нa 1 aвгуcт e имaлo пoвeчe oт 2200 дeцa 
бeз придружитeл в цeнтрoвeтe нa митницитe и грaничнaтa зaщитa нa CAЩ, кoeтo 
e двoйнo увeличeниe cпрямo прeдишния мeceц. Нaй-гoлям e брoят нa дeцaтa oт 
Мeкcикo и Цeнтрaлнa Aмeрикa.

Америка ще проучва за 
статута на руската икономика

CAЩ зaпoчнaхa нoвo прoучвaнe зa 
cъoтвeтcтвиeтo нa руcкaтa икoнo-
микa cъc cтaтутa нa пaзaрнa. Тoвa 

oбяви aмeрикaнcкoтo миниcтeрcтвo 
нa търгoвиятa. Oчaквaт ce кoмeн-
тaри дo крaя нa гoдинaтa. Прoучвaт ce 
oпрeдeлeни дocтaвки oт cтрaнaтa. Тoвa 
e cъoбрaзeнo c прaвилaтa cрeщу дъм-

пингa. Рaзглeждaт ce прaвилa, кoитo oпрeдeлят eднa икoнoмикa кaтo пaзaрни. 
Руcия пoлучи тaкъв cтaтут прeди 19 гoдини. Руското правителство спечели подо-
бен спор преди една година. Тогава той беше с ЕС.

Обвиниха Боб Дилън в сексуално 
насилие над непълнолетна
Жена обвини американския певец 

Боб Дилън, че нееднократно я 
подлагал на сексуално насилие 

през 1965 г., когато тя била 12-годишна, 
съобщиха световните агенции. Жалбата 
е внесена в съд в петък. В нея се твърди, 
че Дилън е давал на жертвата наркотици 
и алкохол и многократно я е подлагал на 
сексуално насилие между април и май 1965 г. Освен това се посочва, че певецът 
я е заплашвал. Тогава Дилън е бил на 24 години. Говорител на Дилън заяви, че 
музикантът и носител на Нобелова награда за литература отрича обвиненията.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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М
алко над 300 българ-
ски деца са осинове-
ни в чужбина през 2016 
г., най-много от тях – в 
САЩ. Сред българчетата 

с ново семейство в Щатите през тази го-
дина били и Златка и брат й Съби. Два-
мата били осиновени от многолюдно 
семейство в американския щат Вирджи-
ния, но вместо в мечтания нов свят, те се 
оказали в петгодишен ужас на глад и фи-
зически тормоз. В крайна сметка се на-
ложила намесата на щатските власти и 
двете деца били поверени на различни 
осиновители и настойници. Сега с помо-
щта на новия си законен настойник Зла-
тка се опитва да открие българските си 
корени. А преживеният тормоз е изтрил 
от съзнанието й родния й език.

„Била съм на 3-4 г., когато майка ми, 
Пенка Георгиева Козарова, ме е остави-
ла в дом за осиновяване“, сподели Зла-
тка на английски език пред BG VOICE. 
Родена на 15 февруари 2004 г. в Бургас, 
Златка Пенкова Козарова разказа, че 
майка й я е посещавала няколко пъти, 
докато е била в Дом за деца, лишени от 
родителски грижи, „Щурче“ в град Сре-
дец, Бургаска област. 17-годишното сега 
момиче е срещало баща си само вед-
нъж, преди да бъде осиновена от амери-
канско семейство през февруари 2016 г., 
но не помни името му.

Златка смята, че в сиропиталището в 
Средец има хора, които знаят кои са ро-
дителите й.

Осиновителите на Златка в САЩ се 
оказали с над 15 деца, включително още 
три деца, които са осиновени от Бълга-

рия. Сред тях е и брат й. През следващи-
те пет години осиновителите не се отна-
сят добре към Златка - не й разрешават 
да разговаря с брат си, да говори на бъл-
гарски език и

дори да споменава 
България

което е причина да забрави родния си 
език.

От няколко месеца Златка живее в 
щата Оклахома, където за нея се гри-
жи законен настойник - университетски 
преподавател по кибернетика, с науч-
ни степени, който владее няколко чуж-
ди езика. Преди 20 г. жената остава на-
пълно сляпа и посвещава живота си на 
работа и отглеждане на деца в неравно-
стойно социално положение. Приемен 
родител на 37 момичета и момчета, оси-
новител на три деца. Дефицитът на зре-
ние не й пречи да продължава да пре-
подава онлайн, да провежда домашно 
обучение на своите деца, за да ги под-
готвя за гимназия.

Законният настойник, пожелал ано-
нимност, обясни, че ще изчакат Златка 
да навърши 18 г. през 2022 г. и ще посе-
тят България, за да открие тя биологич-
ните си родители. От думите на настой-
ника стана ясно, че са наели частен

детектив и адвокат 
в България

за откриването на роднините на българ-
ката и за да върнат на Златка родния й 
език и българската култура.

Догодина Златка ще може да се обър-
не и към българския съд за разкриване 
на информация за биологичните й роди-
тели.

От Регионалната дирекция за социал-
но подпомагане - Бургас към Агенция-
та за социално подпомагане съобщиха 
пред BG VOICE, че „осиновителите или 
навършилият пълнолетие осиновен мо-
гат да поискат от Окръжния съд, поста-

новил решението за допускане на оси-
новяването, да им бъде предоставена 
информация за произхода на осинове-
ния, когато важни обстоятелства нала-
гат това.“

Но от дирекцията уточняват, че Златка 
и Съби са международно осиновени и в 
този случай Софийски градски съд /СГС/ 
е компетентният съдебен орган, който е 
разгледал молбата за осиновяване.

„Информация за разкриване на рож-
дените родители на осиновените деца 
може да бъде предоставена само по съ-
дебен ред, чрез постановяване на съ-
дебно решение на СГС. Молба до ком-
петентния съд (в настоящия случай 
Софийски градски съд) 
може да се подаде само и 
единствено от осиновите-
лите или от навършилия 
пълнолетие осиновен, с 
описание на важните об-
стоятелства, които нала-
гат това“, заключават от 
дирекцията.

Член 105 от Семейния 
кодекс позволява разкри-
ване

произхода 
на осиновено дете

В края на януари 2021 г. 
Върховният касационен 
съд /ВКС/ взе ключово 
решение, което дава въз-
можност на осиновените 
по-лесно да откриват би-
ологичните си родители. 
Според тълкуванието пра-
вото на осиновения да по-
знава произхода си може 
да бъде ограничено един-
ствено ако се упражнява с 
намерението да се увре-
дят правата на трети или 
с неморална или корист-
на цел. С решението съдът 

разтълкува какво има предвид чл.105 от 
Семейния кодекс под важни обстоятел-
ства, заради които на осиновения може 
да бъде разкрито кои са биологичните 
му родители. До този момент съдът не 
се бе произнасял по този казус. Съди-
ите отбелязват в решението си, че „ва-
жни обстоятелства“ по смисъла на чл. 
105 СК са всички тези факти от обектив-
ната действителност, които са свързани 
със съществени за осиновения обстоя-
телства – от здравен, социален, морал-
но-етичен или правен характер, и при 
наличието на които за него биха се по-
родили определени правомерни прав-
ни последици, респ. такива, които са 
свързани с гражданскоправния, здрав-
ния, социалния му статус, с неговия ми-
роглед и душевен живот, при съобразя-
ване на съществуващите в обществото 
морално-етични правила и при зачита-
не на личния и семейния живот както на 
осиновения, така и на неговите осино-
вители и биологични родители.

Тази промяна може да помогне на Зла-
тка да открие биологичните си родите-
ли.

Според данни на Министерството на 
правосъдието през последните годи-
ни най-много българчета са осиновени 
в САЩ, Италия, Франция, Испания и Ни-
дерландия. Българското законодател-
ство гласи, че към процедура по осино-
вяване в чужбина се пристъпва, когато 
няколко пъти има отказ от български 
семейства да осиновят детето. През по-
следните около 3 г. над 640 български 
деца са осиновени в чужбина.

Ако желаете да помогнете на Зла-
тка да открие родителите си, можете 
да пишете на имейл Njo2993@gmail.
com.

Тормозена от US осиновители 
българка търси родителите си
X17-годишната Златка била изведена от семейството във Вирджиния и сега има нов настойник

ЦВЕТЕЛИН ПЕНЕВ
cvetelin@bg-voice.com
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Добри новини за имигрантите в 
САЩ. Имиграционните служ-
би (USCIS) обявиха, че канди-
датите за статут на постоян-
но пребиваване ще могат да 

подадат молба за получаване на номер 
на социална осигуровка (Social Security 
number) по-лесно. Това ще става още по 
време на

процедурата 
за регистрация

на постоянен адрес или промяна на ста-
тута. До този момент това можеше да 
стане единствено след посещение в спе-
циален офис, издаващ документите.

Промяната ще се осъществи, след 

като въпросите, необходими за получа-
ването на SSN, бъдат добавени към фор-
муляра I-485, попълван при регистра-
ция на постоянен адрес.

От USCIS смятат, че по този начин зна-
чително ще бъде подобрена натоваре-
ната имиграционна система в САЩ, като 
се отстрани допълнителната бюрокра-

ция и се оптимизира взаимната рабо-
та между отделните служби. В повечето 
случаи необходимата информация ще 
бъде предавана

директно 
по електронен път

което ще позволи на отговорната по 

издаването на SSN администрация да 
действа по-бързо.

Промените вече са в сила и от тях мо-
гат да се възползват всички нови ими-
гранти. Няма промяна в цената на услу-
гите. В USCIS постъпват над 576 хиляди 
заявления за регистрация на постоянно 
пребиваване годишно.

ПАВЕЛ  
ХАДЖИЕВ

pavel@bg-voice.com

Имигрантите ще получават номер 
на социална осигуровка по-лесно

XПромените вече са влезли в сила, цената на услугите остава същата
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Делта вариантът на коронавиру-
са продължава да напредва в 
САЩ и да увеличава новите слу-
чаи на COVID-19. На този фон се 
появиха различни гласове, кои-

то обвиняват хората, влизащи в страната, 
и по-специално мигрантите, пресичащи 
американската граница, за разпростране-
нието на заразата.

Сред най-гласовитите са републикан-
ските правителства - Грег Абът в Тексас и 
Рон Десантис във Флорида.

Абът многократно обвини имигрантите 
без документи за увеличаването на случа-
ите на COVID-19 в щата и издаде изпълни-
телна заповед за

ограничаване на 
транспорта на мигранти

в Тексас, които могат да предадат вируса.
Министерството на правосъдието на-

рече заповедта „опасна и незаконна“, а съ-
дия временно я блокира. От своя страна 
Десантис обвини президента Джо Байдън 
за вноса на вируса от цял свят пред „широ-
ко отворената южна граница“.

„Имате над 100 различни държави, от 
които хората се изливат“, каза Десантис на 
4 август. „Не само че ги пускате, а след това 
ги развъждате във всички наши общности 
в цялата страна, пускате ги в самолети, по-
ставяте ги в автобусите.“

Губернаторът републиканец на Айо-
ва, Ким Рейнолдс, изрази подобна гледна 
точка в края на юли, като обяви, че макар 
американците да се борят с COVID-огра-
ниченията, има „хора, идващи през грани-
цата, които не са били ваксинирани“.

Миналата седмица, докато обсъждаха 
възможността да се разпореди използва-
нето на маски в училищата, членовете на 
училищните съвети от два окръга в Север-
на Каролина също обвиниха имигранти 
без документи, че причиняват увеличава-
нето на случаите на COVID-19 в страната, 
съобщи The Charlotte Observer.

Освен това около една трета от невак-
синираните граждани смятат, че чужде-
нците, пътуващи до САЩ, са причина за 
увеличаването на коронавирусните ин-
фекции, според проучване на Axios-Ipsos, 
публикувано на 3 август.

Но няма доказателства в подкрепа на 
този тип обвинения. Вярно е, че хора-
та, влизащи в страната без разрешение, 
биха могли да допринесат за общия брой 
на случаите на COVID-19, както се случи 
наскоро в Макалън, Тексас, но експерти-
те смятат, че въздействието на тези слу-
чаи няма значение за здравната ситуация 
в САЩ.

Не миграционните модели обясняват 
скорошните огнища на COVID-19, а

ниските нива 
на ваксинация

в някои щати, каза за Noticias Telemundo 
Артър Каплан, директор на отдела по ме-
дицинска етика в Медицинския факултет 
на Нюйоркския университет.

„В някои щати не е ясно дали изобщо в 
момента има много миграция, въпреки че 
има големи огнища“, каза Каплан. „Докол-
кото знам, миграционните модели през 
последния месец са по-скоро на север, 
отколкото на юг. Това изобщо не корели-
ра.“

10-те щата с най-висок процент на ин-
фекции с COVID-19 през последните седем 
дни са разположени на юг, включително 
Флорида и Тексас, където Десантис и Абът 
възпрепятстват училищата да налагат за-
дължително носене на маски на фона на 
нарастващите случаи сред децата.

Мисисипи е един от петте щати с най-
нисък процент имигранти без документи 
в страната, според оценки на изследова-
телския център Pew. В момента това е щат-
ът с най-ниска ваксинация в страната – и 
се класира на трето място по инфекции с 
COCID-19 на 100 000 души миналата сед-
мица. Според правителствените данни в 
Мисисипи по-малко от 36% от жителите са 
напълно ваксинирани.

Антъни Фаучи, директор на Национал-
ния институт по алергии и инфекциозни 
болести, каза, че противно на казаното 
от Десантис, скокът на COVID-19 в щата се 
дължи на ниския процент на ваксинация.

„Флорида наистина е един от най-ло-
шите примери по отношение на броя на 
новите случаи и броя на хоспитализации-

те“, каза Фаучи пред CBS в Тампа, Флорида. 
„Това е фундаментално огнище, пандемия 
на неваксинираните, и като се има пред-
вид относително по-ниското ниво на вак-
синации във Флорида в сравнение с ня-
кои от другите щати

вие сте много по-уязвими
За Каплан обвиняването на имигранти 

за скорошните огнища на COVID-19 е не 
само погрешно, но и „расистко“.

Уилям Шафнер, професор по преван-
тивна медицина в университета Вандер-
билт, наскоро заяви пред PolitiFact, че 
предвид широкото разпространение на 
вируса, което вече е в САЩ, „имиграцион-
ният принос е подобен на изливането на 
кофа с вода в плувен басейн“. „Трудно е да 
се измери и е доста тривиално“, каза Шаф-
нер.

Друго невярно твърдение, което се 
повтаря около COVID-19, е, че граници-
те на страната са широко отворени и все-
ки може да влезе, както е казал Десантис. 
Това не е така.

През март 2020 г. САЩ затвориха сухо-
пътните си граници с Мексико и Канада 
за несъществени пътувания като туризма. 
Оттогава мярката се удължава месечно. 

Освен това от края на януари федерални-
те здравни власти изискват отрицателен 
тест за COVID-19 за международни път-
ници, включително граждани и жители, 
които пристигат в Съединените щати по 
въздух. На южната граница американски-
ят граничен патрул е експулсирал 750 000 
души, които са преминали в САЩ, дори и 
тези, които търсят убежище, съгласно за-
повед за обществено здраве, въведена за 
първи път от бившия президент Доналд 
Тръмп, а сега поддържана от администра-
цията на Байдън.

Администрацията на Байдън е експул-
сирала по-малко хора, мигрирали в САЩ, 
отколкото администрацията на Тръмп. Но 
това не означава, че всички хора, които са 
успели да останат, продължават пътя си 
в страната. От 75 000 имигранти без пра-
вен статут, задържани през юни, които не 
са били експулсирани, малко над полови-
ната остават в ареста на федералните или 
местните власти. Някои са прехвърлени в 
САЩ за имиграционно и митническо из-
пълнение, а други се оказват под поли-
цейски или шерифски арест. Останалите 
са освободени със заповедта да се явят 
пред имиграционния съд месеци по-къс-
но.

COVID-19 в САЩ напредва. Но не, 
мигрантите не са виновни
XДанните опровергават опитите ръстът да бъде приписан на влизащите в страната

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

https://upravlenie.bg
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И
сторически за САЩ законо-
проект ще даде шанс на шо-
фьорите на възраст под 21 
години да работят като шо-
фьори на камиони на дъл-

ги разстояния. Предложението се очак-
ва скоро да бъде гласувано от Сената и 
е подкрепено и от двете партии след ме-
сеци на тежки преговори. Целта на кон-
гресмените е по този начин да се разре-
ши проблемът с недостига на шофьори 
на ТИР-ове, който тормози страната от 
години. Забележителният проектозакон 
представлява най-скъпата подобна по-
правка в сектор „Транспорт“ и е на стой-
ност 1 трилион долара.

Какво включва 
законопроектът

Над 550 млрд. долара от предвиде-
ните пари ще трябва да дойдат от феде-
ралната хазна. От тях $110 млрд. ще оти-
дат за ремонт на пътищата в страната и 
стартирането на нови инфраструктурни 
проекти. $66 млрд. са предвидени за жп 
транспорта, а $25 млрд. ще отидат за по-
добрение на летищата. Предложението 
има за цел да създаде програма, по коя-
то младите шофьори между 18 и 21-го-
дишна възраст да могат да пренасят 
стоки на територията на САЩ с тежко-
товарни камиони. В момента федерал-
ните закони са категорични, че всички 
водачи на ТИР-ове трябва да са поне на 
21 години, за да могат да кръстосват от-
делните щати. Програмата предвижда 
навършилите 18 години да преминат 
през допълнителни обучения под спе-

циално наблюдение, за да добият пра-
вото да пренасят стоки на дълги разсто-
яния. Необходимо е водачите вече да 
имат CDL книжка, като освен това ками-
оните, които ще управляват, трябва да 
бъдат снабдени със системи за намаля-
ване на спирачния път и специални ка-
мери за видеонаблюдение. Предвижда 
се първоначално да бъдат обучени 3000 
млади шофьори.

Реакцията на бранша
Собствениците на транспортни ком-

пании отдавна алармират, че са необ-
ходими още шофьори на пътя. От Аме-
риканската асоциация на шофьорите на 
камиони (ATA) обявиха, че приветстват 
предвидените в проектозакона проме-
ни – нещо, за което техни представители 
лобират във Вашингтон от години. „Тру-
долюбивите американци, които рабо-
тят упорито, за да движат икономиката 
на колела, чакаха този момент достатъч-
но! Крайно време беше управляващите 
да решат проблема с разпадащата се ин-
фраструктура“, заяви Крис Спиър, пре-

зидент на ATA.
В момента средната възраст на един 

водач на ТИР в САЩ е 46 години, а спо-
ред данни отпреди пандемията от 
COVID-19, незаетите позиции са над 60 
хиляди. Основното опасение на иконо-
мистите и експертите от бранша е, че 
всичко това води до по-високи цени на 
продуктите, особено на хранителните. 
В момента при дистрибуцията на хра-
ни се търсят около 15 хиляди шофьори. 

В щата с най-много българи – Илинойс, 
повече от половината транспортни ком-
пании трябваше да увеличат плащания-
та към служителите си с около 8%, за да 
могат да ги задържат. Големи са бонуси-
те и при шофьорите на опасни материа-
ли (Haz-Mat). Последните статистики от 
Илинойс посочват, че те получават до-
пълнителни 30 долара на час.

Законопроектът обаче среща и

отпор сред сенаторите
Основните опасения идват след тъл-

куване на статистиката за катастрофи-
те, завършили със смърт, причинени от 
млади шофьори на леки коли, и притес-
нения, че данните могат да се пренесат 
и при ТИР-овете. Цифрите показват, че е 
три пъти по-вероятно водачите на въз-
раст между 16 и 19 години да бъдат ви-
новни за такова фатално произшествие.

Законопроектът може да бъде изме-
нен отново, преди да бъде окончател-
но гласуван от Сената, като преди това 
трябва да бъде одобрен и от Камарата 
на представителите.

Историческа поправка: И младежите 
над 18 г. ще карат тирове
XПредложението скоро ще бъде гласувано от Сената с подкрепата и от двете партии

ПАВЕЛ  
ХАДЖИЕВ

pavel@bg-voice.com

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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С
енатът на САЩ прие инфра-
структурния план за 550 
млрд. долара, който би пред-
ставлявал най-големият по-
ток от разходи за обществени 

работи в САЩ от десетилетия. Това е зна-
чителна победа за икономическата про-
грама на президента Джо Байдън.

Гласуването е огромен пробив, по-
стигнат благодарение на това, че и двете 
партии в САЩ припознават инфраструк-
турата като приоритет и проблем, за 
който си заслужава постигането на ком-
промис, пише Bloomberg.

Приемането на законопроекта за ин-
фраструктурата в Сената идва след ме-
сеци на преговори и мудни дебати, по 
време на които републиканците, проти-
вопоставящи се на законодателството, 

принудиха демократите да изчерпят ча-
совника по процедурни предложения.

Пътят беше дълъг 
и криволичещ

но ние продължихме и сега пристигнах-
ме, коментира лидерът на мнозинството 
в Сената Чък Шумър. Разходите ще „ук-
репят всяка голяма категория от физи-
ческата инфраструктура на страната ни“, 
допълва той.

Законопроектът все още е изправен 
пред препятствия в Камарата на пред-
ставителите, която ще почива до 20 сеп-
тември.

Гласуването в Сената след месеци на 
напрегнати преговори е решаваща пър-
ва стъпка както за икономическата про-
грама на Байдън, така и за по-широки-

те му надежди да покаже на света, че 
Вашингтон може да работи отново за 
решаване на големите проблеми след 
ерата на разделение в американската 
политика по времето на Доналд Тръмп.

Ако инфраструктурният пакет в край-
на сметка мине през двете камари, всеки 
щат ще почувства ефектите. Той включ-
ва около 110 млрд. долара нови разхо-
ди за пътища и мостове, 73 млрд. долара 
за модернизация на електропреносната 
мрежа, 66 млрд. долара за железопътни 
проекти и 65 млрд. долара за разширя-
ване на широколентовия достъп. Осигу-
ряват се и

55 млрд. долара 
за чиста вода

Байдън изпрати най-добрите си по-
мощници да преговарят директно с гру-
па републикански и демократични сена-
тори. Вотът е значително постижение и 
за Шумър и двупартийната група от 22 
сенатори, водени от републиканеца Роб 
Портман от Охайо и демократа Кирстен 
Синема от Аризона, която се намеси, 
след като първоначалните преговори 
между Белия дом и републиканците се 
сринаха през юни.

Републиканците също могат да пре-
тендират за победа, тъй като пакетът 
включва големи разходи за техните при-

оритети, без да се повишават данъци-
те. Байдън може да се похвали с това, 
че пакетът избягва въвеждането на не-
популярни данъци върху газа или дру-
ги налози, които биха ударили средната 
класа.

Сенатът не успя да получи единодуш-
но съгласие и одобрение на двупартий-
ните усилия за замяна на разпоредбата 
за отчитане на данъчното облагане на 
криптовалута с друга мярка, която би из-
исквала определени борси за цифрова 
валута да докладват данни на Службата 
за вътрешни приходи. Индустрията на 
криптовалутите заяви, че първоначал-
ната версия е несправедливо насочена 
към нея и е твърде широка по обхват.

Други двустранни опити за промяна 
на законопроекта, включително поправ-
ка, която би позволила на щатските и 
местните власти да използват част от не-
изразходваните от тях средства за COVID 
облекчения за инфраструктурни проек-
ти, също отпаднаха.

Бюджетната служба на Конгреса зая-
ви, че инфраструктурното законодател-
ство ще добави

256 млрд. долара 
към дефицита

на федералния бюджет през следващото 
десетилетие. По-рано службата прогно-
зира, че дефицитът ще достигне 3 трлн. 
долара само през тази година, преди да 
се свие до 1,15 трлн. долара през 2022 г.

Републиканците, които се противо-
поставиха на плана, защото го смятат 
за твърде скъп, цитираха прогнозите на 
службата и предупредиха, че законопро-
ектът може да стимулира допълнителна 
инфлация. Други сенатори обаче каз-
ват, че сметката ще бъде платена с дру-
ги средства, които службата не може да 
отчете.

Инфраструктурният план – 
големият пробив на Байдън
XИ двете партии в САЩ го припознаха като 

приоритет, за който си заслужава компромис



18 - 24 август 2021 г.18

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

(Продължение от миналия брой)

К
ога трябва да започне човек 
да инвестира и защо е важно 
децата ни да се научат да пра-
вят това? Отговорът на този 
въпрос започнахме да търсим 

в миналия брой след въпрос на мой чи-
тател, който ме помоли да представя ня-
колко начина, по които би могъл да при-
учи дъщеря си да инвестира, вместо да 
харчи парите си за ненужни неща. В от-
говор предишната седмица представих 
правилото 72, което дава възможност да 
изчислим след колко години ще удвоим 
инвестициите си.

Ето и втория „жокер“, който можеш да 
използваш в дадената ситуация с твоята 
дъщеря, илюстриран на таблицата.

На тази илюстрация отново се показва 
колко е важно

времето на инвестиране
а не толкова сумата, която сме инвести-
рали като цяло.

Нека назовем първия инвеститор с 
името Атанас, който е започнал да вна-
ся по $5,500 в инвестиционен акаунт на 
22-годишна възраст, и прави това, до-
като стане на 29, всяка година вади от 
джоба си $5,500 ($458 на месец, което е 
изплащането на един автомобил напри-
мер). На 29-годишна възраст Наско спи-
ра да инвестира, защото се жени за ху-
бавата Мария, с която има 2 прекрасни 
деца и няма вече пари за инвестиране. 
Разбира се, това е в кръга на шегата, но 
помага на хората да си представят ситуа-
цията по реален начин.

Забравяйки за тези $44,000 инвести-

рани между 22 и 29-годишна възраст, 
Наско се сеща да си провери акаунта от-
ново, като решава да се пенсионира на 
67-годишна възраст, и с огромна радост 
научава, че там са се събрали $2,030,280 
при средна лихва на фондовете от 9% 
на година. В този момент Наско разбира 
колко мъдър е бил, че вместо да си дава 
парите за алкохол, нови коли и красиви 
жени

в годините между 22 и 29
той е инвестирал правилно и сега има на 
какво да се облегне в периода на пенси-
ониране, когато доходите му ще намале-
ят драстично, но благодарение на този 
акаунт, неговият жизнен стандарт ще се 
запази или дори може да се повиши.

В колонката до Наско обаче е илю-
стрирана ситуацията на неговия добър 
приятел Митко.

При Митко, явно, фокусът е бил по-
вече върху алкохол, нови коли и краси-
ви жени, поради което в периода между 
22 и 29 години не е могъл да спести нито 
стотинка в инвестиционния си акаунт, 
защото просто е имал други по-належа-
щи разходи. Но на 29-годишна възраст 
Митко е решил да стане сериозен мъж и 
като вижда Наско как напредва с инвес-
тициите, решава да се включи в играта и 
той.

От 29 до 67-годишна 
възраст

Митко инвестира всяка година по 
$5,500, което е значително повече от 
това, което Наско бе инвестирал от 22 до 
29 години, равнявайки се на $209,000. На 
67 години, при същата средна лихва от 
9% на година, Митко обаче има по-мал-
ко от Наско, а точната събрана сума е 
$1,871,460. Разбира се, че Митко е щаст-
лив от този факт, но откровено завижда 
на Наско, че за по-малко инвестицион-
ни години и с по-малко пари, извадени 
от джоба, накрая се е оказал с по-голяма 
крайна сума в акаунта си.

Това е магията на натрупващата се лих-
ва, която работи усърдно през годините, 
а колкото повече са годините, толкова 
по-добре тя работи в наша полза. Затова 
важното за всички млади инвеститори 
е да запомнят, че не е най-важно колко 
пари инвестираш, а колко дълго инвес-
тираш, защото тогава и само тогава ти 
даваш шанс на лихвата да работи усърд-
но в твоя полза и да трупа дивиденти и 
печалби върху парите, които ние сме от-
делили от залъка си да инвестираме.

Надявам се информацията, която ви 
представих днес, да ви бъде полезна и 
ако е така, моля, споделете я с хора, кои-

то мислите, че ще се възползват по най-
добрия начин от нея.

Това е от мен за днес. Ако имате въпро-
си или се интересувате от различните 
аспекти на финансовата част от жи-
вота, вие можете да си запазите час за 
консултация на директния ми телефон 
- (224) 522-2413 или на електронната ми 
поща - Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.
com. Въпросите, които четете, са зада-
дени от клиенти, с които съм работил 
по време на консултации 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

Децата ни и инвестирането: 
Защо е важно да се научат рано

Инвеститор A: Внася от 22 до 29 години

Внесена сума: $44,000 Внесена сума: $209,000

Натрупана сума: $2,030,280 Натрупана сума: $1,871,460

Инвеститор B: Внася от 30 до 67 години

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Цените на жилищата се уве-
личиха значително през по-
следната година, което от 
своя страна увеличи и нетна-
та стойност на собствениците 

им (equity gains). И с тези скорошни пе-
чалби броят на собствениците, тяхната 
финансова стабилност и благосъстояни-
ето им нарастват до рекордни нива.

Най-новото проучване на Home Price 
Expectations Survey, проведено сред 
група от повече от 100 икономисти, екс-
перти по недвижими имоти и инвести-
ционни и пазарни стратези, показва, че 
техните очаквания са цените на жили-
щата

да продължат 
да се повишават

през следващите пет години. В този слу-
чай те ще достигнат до рекорден размер 
на собствения капитал, който собстве-
ниците вече са спечелили през послед-
ната година.

На графика 1 са очакваните процен-
ти на поскъпване на цените на жилища-
та за годините от доклада:

Какво означава това за собствениците 
на имоти в САЩ?

Цените на жилищата се покачват днес 
и данните в проучването показват, че 
те ще продължат да растат, но с темпо-
ве, които се доближават до по-нормал-
ни измерения. Дори и при успокояване 
на пазара, размерът на състоянието от 
имота, който собственикът може да спе-
чели занапред, е значителен. Това наис-

тина става ясно, когато разгледаме сце-
нарий, в който се използва жилище със 
средна цена, закупено през януари 2021 
г., и прогнозираният процент на поскъп-
ване на този дом през следващите пет 
години.

Както показва графика 2, собствени-
кът на жилище може да увеличи нетната 
си стойност със значителна сума - над 93 
000 долара до 2026 г.

„Като агент на недвижими имоти, аз 
не само помагам на своите клиенти със 

закупуване, продажба и отдаване под 
наем, но и непрестанно ги уведомявам 
относно всеки възможен аспект, който 
би повлиял на тяхната дългосрочна ин-
вестиция, която всъщност за повечето 
хора е най-важната и най-голямата, коя-
то те са направили или ще направят ня-
кога в живота си.

(Продължава в следващия брой)

Ако имате въпроси, свързани с тази 

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

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

Как ще се променя цената 
на жилищата до 2025 година

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

Очакван процент на поскъпване до 2025 г.

Източник: Home Price Expectations Survey

Прогнозен процент на поскъпване на имот 
през следващите 5 години, ако е закупен 

през януари 2021 г.

XНяколко примера, които ще ви помогнат да се ориентирате на пазара на имоти

графика 1 графика 2

Източник: Home Price Expectations Survey

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

И
сторията на „Титаник“ е 
достатъчно известна, не 
толкова известна обаче е 
социалната историята на 
този легендарен кораб. 

Кои са хората, които са пътували на 
него, как са били разпределени, защо 
в спасителните лодки са се качили поч-
ти наполовина пасажери, като е може-
ло да се качат поне още толкова, защо 
са били

заключени вратите 
на трета класа

на коридорите към горните палуби и 
били ли са заключени…!? Всичко това 
са въпроси, на които сякаш отговорите 
се прокрадват между големите истори-
чески фрагменти за легендарния „Тита-
ник“.

Всъщност на кораба са пътували 
2224 пасажери, от които спасените са 
само 710! Жертвите са 1514! В първа 
класа са пътували 325 пътници, от кои-
то 202-ма са спасени, което прави над 
60%. Спасените от втора класа пътници 
в проценти са малко над 43%, а от трета 
класа се спасяват само малко над 24% - 
почти колкото и от персонала – 23,6%!

От тези данни могат да се направят 
достатъчно валидни глобални изводи. 
Те сочат, че първокласните пътници са 
с най-големи права и възможности за 
спасяване, а третокласните, сред кои-
то е имало и много емигранти, са при-
равнени на персонала, който обслуж-
ва кораба и който се предполага, че е 
„редно“ да потъне, за да имат шанс път-
ниците, които са си платили!

Ето така стигаме до основния момент 
– плащането, парите, благосъстояние-
то. Именно това е индулгенцията, коя-
то дава или

не дава „право“ 
за живот

С една дума – ако имаш пари, ако си 

богат, ако си с положение в общество-
то, имаш драстично по-големи шансове 
„по право“ да живееш. Почти три пъти 
по-голям е шансът на богатите да се 
спасят, в сравнение с този на хората от 
най-бедната класа.

Романтиката от пътуването с „Ти-
таник“, която видяхме във филма на 
Джеймс Камерън, е едно, но дори и там 
социалният елемент беше показан дос-
татъчно ярко. Бедните почти нямат дос-
тъп до богатите, те са отделени и в об-
ществото, но и на кораба. „Титаник“ е 
една малка, но достатъчно представи-
телна извадка на обществените нрави, 
порядки и настроения в тогавашното 
общество.

Социалната стратиграфия отбелязва 
достатъчно ясно и точно кой има пра-
ва и кой също има права, но в по-огра-
ничен обем. Формално всички са с пра-
ва, но когато „Титаник“ потъва, става 
ясно, че богатите имат повече права „по 
кръв“ и само защото са знатни особи, 
защото са по-високо в социалната йе-
рархия, имат съответстващият им по-
голям шанс за живот и спасяване.

Ето и това ни показва много ясно 

историята с „Титаник“ – обществото в 
онези години. То е такова - разслоено, 
секуларизирано до откровена неспра-
ведливост, но е такова!

Строителите на най-луксозния кораб 
по онова време са били толкова убеде-
ни, че той не може да бъде потопен при 
никакви обстоятелства, че не са си на-
правили труда да осигурят

спасителни лодки 
за всички пътници

и екипажа на кораба. „Титаник“ е обо-
рудван само с 16 спасителни и 4 сгъва-
еми лодки. С пълен догоре капацитет в 
тези лодки е можело да се поберат едва 
около 1170 души, или приблизително 
половината от всички 2224 пътници и 
екипаж, които са се намирали на кора-
ба.

Първите лодки с евакуирани пътници 
са спуснати с много незаети места. Гово-
ри се, че една от тях дори била почти на-
половина пълна с хора! Ето тук отново 
личи зловещият, озъбен, свиреп анта-
гонизъм в обществото! Богатите, които 
са успели все пак да се качат на лодката, 
не искат да бъдат притеснявани дори и 

в този ужасяващ момент от по-бедните, 
които са по-зле облечени, по-немарли-
ви към етикета и обноските! Това е про-
ява на вулгарно високомерие, уви, така 
характерно за аристократичната про-
слойка и тогава, а в някаква степен и 
сега!

Спасените пътници не са се опита-
ли да потърсят оцелели във водата. От 
една страна, ги е било страх наистина 
обречените, в последните си сили, да 
не обърнат лодката и така да загинат и 
тези, които са имали шанс, но от друга 
– това е инстинктът на аристокрацията 
– да бъде спокойна, отделена от просто-
людието и снобска дори и пред лицето 
на смъртта!

В крайна сметка в лодките с капаци-
тет 1170 човека са се спасили само 710 
души. Лодките се върнали на мястото на 
потъването, след като „Титаник“ се от-
правил към дъното, но в онези ледени 
води дори и само минути са били доста-
тъчни, за да замръзне човешкото тяло!

Връщането е повече 
опит за индулгенция

да се оправдаят, че са направили всич-
ко, но не, не са…, върнали са се твърде 
късно. „Титаник“ потъва часове, а през 
това време едно живо тяло в ледената 
вода няма шанс да оживее. Дори и оне-
зи, които са попаднали в океана, след 
като корабът потъва, са били завлечени 
от завихрянето на водата надолу и също 
не са имали шанс, ако все пак това е оп-
равданието за връщането на лодките 
едва след края на този плаващ ковчег!

Колкото до заключения проход от 
трета класа нагоре, твърди се, че не 
бил заключен, но може да е бил разбит 
при падането на кораба на дъното. И 
все пак, ако е бил заключен, това е още 
едно грозно доказателство за злове-
щата дистанцираност на обществените 
слоеве в тогавашния свят.

„Титаник“ – Ноевият 
ковчег на емигрантите

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ
XСоциалната страна на трагедията, за която се говори малко

Макет на парахода „Титаник“.
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Над 1400 са вече жертвите  
след силния трус в Хаити

Броят на потвърдените жертви от 
разрушителното земетресение в 
Хаити през уикенда достигна до 

1419, а ранените са около 6000, съобщи 
Асошиейтед прес, като се позовава на 
агенцията за гражданска защита на ка-
рибската страна. Земетресението раз-
руши хиляди жилищни сгради, офиси, 
църкви и други постройки. Бедствието може да се задълбочи заради приближа-
ващата се тропическа буря Грейс, която се очаква да удари острова тази нощ със 
силни ветрове и валежи, достигащи на места до 380 мм, които могат да причинят 
свлачища и внезапни наводнения.

Пълен локдаун в Нова Зеландия 
заради един COVID случай

Нова Зеландия въвежда тридневен 
национален локдаун заради уста-
новен един случай на COVID-19. 

Мярката влезе в сила в полунощ във 
вторник, съобщи министър-председа-
телката Джасинда Ардърн. Това е пър-
вият случай на COVID-19 в страната от 
февруари насам. През тези 6 месеца гра-

ниците на Нова Зеландия останаха предимно затворени, а в страната нямаше 
ограничения. Новият случай е регистриран в най-големия новозеландски град 
Окланд, където локдаунът ще продължи 7 дни.

Огромен горски пожар бушува  
на 50 км от Сен Тропе
Френските пожарникари се оп-

итват да овладеят голям пожар 
в департамент Вар, Югоизточна 

Франция. Властите призоваха хората да 
стоят далеч от пожара, разразил се бли-
зо до село Гонфарон, на около 50 км за-
падно от популярният курортен град 
Сен Тропе на Ривиерата. Министърът на 
вътрешните работи Жералд Дарманен, който е на мястото, съобщи, че с огъня се 
борят над 600 пожарникари и възможно най-бързо ще бъдат изпратени подкре-
пления, за да се гарантира безопасността на населението.

Въоръжени убиха 3-ма и 
отвлякоха 20 в Нигерия

Въоръжени нападатели са убили 
трима души в селскостопански ко-
леж в северозападния нигерий-

ски щат Замфара и са отвлекли 20 дру-
ги, включително 15 студенти, съобщи 
ръководството на колежа. Тежко въоръ-
жени групировки атакуват селата, за да 
плячкосват, крадат добитък и отвличат 
за откуп, но от началото на годината се 

насочват към училища. „Въоръжени лица нападнаха училището в неделя“, каза 
секретарят Амину Марадун. Те са убили един полицай и двама служители по си-
гурността и отвлякоха 20 души“, каза той.

Албания приютява афганистанци 
с опасност за живота
Премиерът Еди Рама потвърди ин-

формацията, че Албания е приела 
искането на САЩ да се грижи за аф-

ганистанци, чийто живот е застрашен от та-
либаните. „Вярно е, в последните дни пра-
вителството на САЩ поиска от Албания да 
прецени дали може да служи като транзит-
на държава за редица афганистански поли-
тически имигранти, чиято крайна дестинация са САЩ. И няма да кажем не само 
защото нашите големи съюзници го изискват. Албания е домът на албанеца, кой-
то не затръшва вратата пред непознати, чукащи за защита“, казва Рама.

https://www.krilchev.com/
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ФРУД БЕЖАН*

Т
алибаните превзеха столица-
та на Афганистан Кабул, а пре-
зидентът Ашраф Гани напусна 
страната. САЩ и други западни 
държави започнаха да евакуи-

рат своя дипломатически персонал.
Засега новините се ограничават с тези 

две изречения и повече яснота за бъде-
щето на Афганистан няма. Ислямистка-
та групировка също не съобщава своите 
конкретни планове. Въпреки това има въ-
проси, които много хора по света си зада-
ват. Ето отговорите на някои от тях:

Какво става с избраното 
правителство?

Признатото от международната общ-
ност правителство в Афганистан на прак-
тика се разпадна.

Президентът Ашраф Гани напусна стра-
ната в неделя и на практика предаде 
властта на талибаните. По това време въ-
оръжените бойци вече бяха обградили 
Кабул и навлизаха в него. Гани кацна в съ-
седен Таджикистан, след което се е отпра-
вил към трета страна.

Ключови представители на админи-
страцията на Гани също напуснаха стра-
ната. Сред тях са първият вицепрезидент 
Амрула Салех, остър критик на талибани-
те, съветникът по национална сигурност 
Хамдула Мохиб, както и Фазел Фазли, на-
чалник на администрацията на президен-
та.

Някои висши представители на прави-
телството остават в града. Сред тях има и 
министри.

Кой управлява сега?
Афганистанските сили за сигурност 

контролираха частично Кабул в неделя, 
но бързо отстъпват пред талибанските 
бойци. Групировката първоначално каз-
ваше, че няма да влиза в столицата и из-
праща свои представители „само в някои 
части“, за да поддържат реда и да предо-
твратят грабежи.

Съобщава се за спорадични изстре-
ли из града, но като цяло обстановката е 
спокойна.

Някои афганистански войници и поли-
цаи напускат постовете си, свалят уни-
формите си и бягат заедно с оръжието.

Бяха разпространени кадри, на които 
се виждат талибани как се разхождат из 
президентския дворец в Кабул и свалят 
афганистанското знаме, издигнато пред 
сградата. Талибаните бързо превзеха 
всички правителствени сгради.

Международното летище в Кабул все 
още се контролира от няколко хиляди 
американски войници, които осигуряват 
излитането на чужди дипломати, работе-
щи в Кабул чужденци, както и афганиста-
нци, работещи за западни представител-
ства.

Бившият президент Хамид Карзай обя-
ви създаването на „координационен съ-
вет“ в неделя, който да наблюдава мирно-
то предаване на властта.

В съвета влизат Абдула Абдула, втори-
ят високопоставен правителствен служи-
тел в Кабул, и Хекматяр Гулбудин, един от 
най-прочутите военни командири на Аф-
ганистан.

„Изглежда, че този съвет управлява“, 
казва Али Адили, изследовател в Афга-
нистанската мрежа за анализи, независи-
ма организация в Кабул. „Но не е ясно кой 
е упълномощил този съвет“, добавя той. 
Още по-неясно стана в неделя вечерта, 

когато талибаните започнаха да се дви-
жат по улиците на Кабул.

Какво правителство 
се очаква да дойде?

Министърът на вътрешните работи Аб-
дул Сатар Мирзакавал каза, че властта ще 
бъде предадена на преходно правител-
ство.

Талибаните обаче нямат подобни на-
мерения и настояват да получат цялата 
власт.

„Опасявам се, че талибаните директно 
ще поемат контрола или пък ще имаме 
временно правителство, което ще бъде 
контролирано пак от тях“, казва Харун Ра-
хими, преподавател по право в Амери-
канския университет в Афганистан.

„В такъв случай бъдещата политическа 

система едва ли ще бъде представителна 
и много афганистанци ще я приемат като 
наложена насила и нелегитимна“, добавя 
той.

САЩ обявиха, че няма да признаят та-
либанско правителство, ако групировка-
та вземе властта насила.

Какво идва след това?
Анализаторите са единодушни, че в Ка-

бул най-вероятно идва доминирано от та-
либаните правителство. По време на тях-
ното управление преди 2001 г. властта 
беше централизирана в ръцете на „вода-
ча на вярващите". Върховният лидер беше 
държавен глава и имаше неограничена 
власт. Това беше Молла Омар, основате-
лят на талибаните.

Талибаните отричат демокрацията и из-

борите, като ги наричат „внесени отвън". 
Не е известно дали талибаните ще устано-
вят отново подобен брутален режим.

По време на талибанското управление 
от 1996 до 2001 г. ислямистите потискаха 
жените, убиваха представителите на ет-
нически и религиозни малцинства, забра-
ниха музиката и телевизията.

Вече има знаци, че бунтовниците ще 
върнат част от тези порядки в Кабул, за-
щото вече са го направили в по-рано пре-
взени градове.

Екстремистката групировка забрани 
на жените да работят извън домовете си, 
спряха образованието на момичетата и 
въведоха изискване жените да бъдат при-
дружавани от роднина мъж, ако искат да 
излязат навън.

Съобщава се за няколко случая на мла-
ди момичета, които са били принудени да 
се омъжат за талибански бойци.

Талибаните обаче се опитват да се 
представят за по-умерени и обещават да 
уважават правата на жените и да защита-
ват чужденците и местните. „Уверяваме 
хората, особено в Кабул, че техният живот 
и тяхната собственост са в безопасност“, 
каза говорителят на талибаните Сухайл 
Шахийн в неделя.

Ще може ли да се влияе 
на талибаните?

Западните държави са поемали анга-
жимент да не се отказват от Афганистан, 
дори и след оттеглянето на военните кон-
тингенти, което трябва да приключи до 31 
август.

„Съдбоносно е международната общ-
ност да не изостави отново Афганистан, 
както го направи между 1989 и 2001 г.“, 
казва Омар Самад, бивш афганистански 
дипломат в Европа. „Талибаните трябва да 
зачитат правата на жените и други основ-
ни свободи, като свободата на изразява-
не.“

Анализатори казват, че Съединени-
те щати ще могат да влияят на талибани-
те, като ги признаят и предоставят мате-
риална помощ на страната. Очакванията 
във Вашингтон са този път талибаните да 
не се опитват да управляват в пълна изо-
лация, както беше миналият път.

Не е ясно обаче доколко международ-
ната легитимност е важна за талибаните. 
Те на практика контролират вече цялата 
страна - късно вечерта в неделя те бяха 
превзели 27 от общо 34 провинции.

Талибаните се върнаха, 
какво следва?
XВ Афганистан най-вероятно ще бъде дадена неограничена 

власт в ръцете на „водача на вярващите“

* Фруд Бежан е журналист в централния нюз-
рум на Радио Свободна Европа. Той отразява 

събитията в Афганистан и Пакистан.

Талибаните превзеха и президентския дворец в Кабул

Сн.: БТА

Карта на бързото завземане на властта от талибаните
Под контрола 
на талибаните

АПРИЛ 2021 г.

ТУРКМЕНИСТАН

ИРАН ПАКИСТАН

11 АВГУСТ 2021 г.

15 АВГУСТ 2021 г. 16 АВГУСТ 2021 г.

Оспорвани

Панхшър е един-
ствената област, коя-

то не се е предала. 
Талибаните прего-

варят с областните 
управители

Правителство Неясно

Източник: Long War Journal/AP

Кабул

Кабул

Кабул

Кабул
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Л
етището в Кабул се превър-
на в място на напрежение 
и хаос, а според някои меж-
дународни информационни 
агенции в избухналите без-

редици са били убити най-малко пети-
ма души. Безпрецедентната ситуация е 
предизвикана от опитите на стотици аф-
ганистанци да се качат на излитащи са-
молети и да напуснат страната, за да из-
бягат от талибаните. Според свидетели 
част от жертвите са паднали от излита-
щите самолети.

Международното летище „Хамид Кар-
зай“ е контролирано от американски во-
енни, но

ситуацията там 
изглежда извън контрол

Съединените щати контролират и въз-
душния трафик и работят за евакуация-
та на персонала си. Заради ескалацията 
на напрежението и пълния хаос се нало-
жи да бъдат отменени всички пътниче-
ски полети. Това стана причина стотици 
хора да се втурнат към летището, а след 
това се струпаха на пистите край излита-
щите самолети, за да се качат и да избя-

гат от ислямисткото движение.
В интернет се появиха кадри с афга-

нистанци, опитали да избягат, като се 
вкопчат в американски военнотранс-
портен самолет, докато се опитва да 
потегли от пистата. В момента не е из-
вестно дори дали помагалите на НАТО 
и коалицията в 20-те години до изтег-
лянето на САЩ афганистанци ще успе-

ят да напуснат страната; критичният към 
изтеглянето британски министър на от-
браната Бен Уолъс призна днес през 
сълзи, че най-вероятно някои

ще трябва да бъдат 
изоставени

От неделя много големи авиокомпании 
избраха да пренасочват полетите си и 

да не летят на Афганистан - от „Бритиш 
еъруейз“ и „Юнайтед ерлайнс“ до голе-
ми компании от Обединените арабски 
емирства, като последните отмениха и 
полетите си за Кабул до второ нарежда-
не.

На летището все още остава част от 
персонала на посолството на САЩ и 
други мисии и според Държавния де-
партамент американската армия обезо-
пасява периметъра. Миналата седмица 
Пентагонът одобри временното разпо-
лагане на общо 6000 военни за подпо-
магане на евакуацията, част от които пъ-
туват или се готвят да отпътуват натам в 
следващите 48 часа.

XВсички пътнически полети бяха напълно отменени

На летището в Кабул: 
Безредици, хаос и жертви

„Нашата мисия в Афганистан 
започна преди 20 години и 
никога не е била за изграж-

дането на нация, а срещу тероризма. 
Така, както се борихме с подобни за-
плахи от сходни терористични гру-
пировки в Сирия и други държави. 
Оставам обаче твърдо зад решени-
ето си за изтегляне на войските ни 
тази година. Похарчихме милиарди 
долари за присъствието си и обучи-
телните мисии там. Аз съм вече чет-
върти президент на страната, който 
продължи да води тази война. Кол-
ко още американски животи трябва 
да бъдат дадени там? САЩ не могат 
да продължават участието си война, 
която вече не е тяхна. Не това иска 
американският народ. Афганистан-
ската армия трябва да се пребори за 
страната си срещу талибаните“.

Байдън: Тази 
война вече 
не е наша

Сн.: БТА

Сн.: БТА
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И
талиански оперен певец от-
кри биологичната си майка 
българка в Гърция. Драма-
тичната развръзка се слу-
чи 33 години след като мла-

дата българка оставила сина си в дом в 
Бургас малко след като го родила.

Трогателната история разказа лично 
Даниел Джулианини в сутрешно токшоу 
по първи канал на италианската общест-
вена телевизия, писаха медиите на Апе-
нините.

Той е роден като Даниел Атанасов от 
16-годишната Зорка, която нямала въз-
можност да го гледа. Бъдещата звезда 
на „Ла Скала“ прекарва първите си годи-
ни в дома край Бургас, но има късмета 
да бъде осиновен от италианско семей-
ство. Това се случва, когато е на 6 годи-
ни.

За времето в дома Даниел разказва, 
че може да не е имало хляб, но звучала 
непрекъснато музика. Според него ве-
роятно това е насочило сетивата му към 
това изкуство.

„Помня как в началото не знаех кой е 
Павароти. Мислех, че това е вид сладо-
лед“, споделя певецът, който прави де-
бюта си в миланската „Ла Скала“ през 
2016 г., цитиран от newsbg.eu.

Само преди няколко дни Даниел и би-
ологичната му майка успели

да се видят за първи път
Това се случва, след като той провеж-

да издирване и се свързва с уебсайт, кой-
то търси изгубили се роднини. В крайна 

сметка оперният певец разбира, че Зор-
ка живее в Гърция. Двамата са провели 
сърцераздирателен видеоразговор и 
възнамеряват оттук нататък да не пре-
късват връзката си. Българката също 
е правила опити да открие сина си, но 
всички те удряли на камък. Тя не полу-

чила разрешение да разбере кои са оси-
новителите на детето й, защото сама се е 
отказала от него. Въпреки опитите си да 
открие Даниел и чрез гръцка телевизия, 
отново не стигнала до сина си.

„Да имаш две майки е много обърква-
що. Сега, когато срещнах биологичната 
си майка, се чувствам странно – все едно 
съм се родил втори път. Но моята втора 
майка, Катерина, е също толкова важна 
за мен. Тя ми даде много сила и благода-
рение на нея се развих в музиката“, каз-
ва още Даниел. На края на предаването 
той изпява популярната италианска пе-
сен от 1940 г. „Мама“, като я посвещава 
„на всички майки по света“. Песента е 
изпълнявана от над дузина световноиз-
вестни певци, сред които и кумирът на 
Даниел Лучано Павароти.

Днес Даниел Джулианини е щастлив 
със семейството си – с жена си Анджела, 
двамата им сина Томас (3) и Браян (8), с 
които живеят до град Форли. „След като 
открих биологичната си майка, в извес-
тен смисъл намерих онази реалност, 
която досега липсваше в живота ми“, до-
пълва той.

Италиански оперен бас намери 
българската си майка

XДаниел Джулианини откри в Гърция Зорка, която не спирала да го търси

Сн.: „24 часа“
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Т
я е млада и красива, говори 
перфектен английски и е стю-
ардеса на яхтата на кралското 
семейство на Саудитска Ара-
бия в продължение на три го-

дини. И ако това изглежда като супер 
късмет, трябва да се добави, че за да 
бъде взета на работа, Йоана Митева е 
трябвало да покрие моряшките изпи-
ти за плуване, за гасене на пожари и за 
оказване на първа помощ. Защото освен 
че обслужва кралското семейство като 
безупречен професионалист, тя трябва 
да може да се грижи и за сигурността му.

За младата жена от Добрич обаче това 
не се оказва голямо препятствие, защо-
то е възпитаничка на Военноморското 
училище във Варна и от дълго време се 
е подготвяла за това. А причината едно 
25-годишно момиче да поиска да е стю-
ард на яхта не е изненада – тя е най-ве-
че във

възможността дa пътува
и да види ширoкия cвят.

Йоана е благодарна за работата си на 
яхтата на кралското семейство. На бор-
да й тя е научила много неща, видяла е 
много красиви гледки в Саудитска Ара-
бия, Дубай и Оман и е имала незабра-
вими преживявания. Днес, когато вече 
работи за други компании и пътува най-
вече по моретата на Европа, българка-
та не спира да разказва една случка с 
преследване от пирати. Това се случило 
по време на 16-дневно плаване от Ду-
бай. По принцип на яхтата при такива 
маршрути винаги има въоръжена охра-
на, защото районът е известен с пират-
ските нападения. Те винаги са насочени 
към луксозни плавателни съдове и цел-
та на похитителите е само една – да спе-
челят пари. На седмия ден от пътуване-
то пиратите настигнали кралската яхта. 
Охранителите накарали всички жени да 
се скрият в специално изградено поме-
щение. След това излезли с автомати и 
калашници. Лодката на пиратите била 
малка и не можела да се мери с яхтата, 
която освен голяма била и много по-

бърза. В крайна сметка всичко приклю-
чило благополучно, но Йоана признава, 
че в един момент е било много страшно.

Иначе тя има и приятни спомени. На-
пример, когато сервирала на краля за 
първи път. Българката била предупре-
дена, че не трябва да говори с него и да 
го гледа в очите. Но когато влязла

кралят я попитал от къде е
Тя казала, че е от България, а той поис-
кал да му каже как е на нейния език „Бла-
годаря!“. След това се опитал да й благо-
дари на български.

Йоана разказва и за обичаите на ях-
тата. „Там рaбoтим c нoрмaлнa унифoр-
мa - c крacиви рoкли или c пoлa и ризa“, 
рaзкaзвa тя пред TravelNews. Нo кoгaтo 
излизaт oт яхтaтa в aрaбcкитe cтрaни, e 
зaдължитeлнo дa oбличaт aбaя - чeрнa 
рoкля, и дa cлaгaт хиджaб - фeрeджe.

Пeрcoнaлът нa яхтaтa нa крaлcкoтo 
ceмeйcтвo в никaкъв cлучaй нe издaвa 
инфoрмaция кaквo прaвят крaлcкитe 
ocoби или къдe ce нaмирa плaвaтeлният 
cъд дoри нa ceмeйcтвoтo cи.

Причинaтa e, чe oхрaнaтa нa крaля ce 

oпacявa някoй дa нe пoceгнe нa Йoaнa и 
ocтaнaлитe й кoлeги, зa дa изкoпчи ин-
фoрмaция зa влaдeтeля.

Заради това и стюардите не са има-
ли право да излизат, когато си поискат, 
а когато го правели, винаги били с ох-
рана. И друг интересен детайл – когато 
Йоана решава да напусне компанията, й 
взели пръстови отпечатъци от десетте 

пръста, както и й направили скенер на 
ретината и на зеницата. „Попитах защо, 
а те ми отговориха: - Защото ако напра-
виш нещо лошо

и ти отрежем ръцете
да можем да те познаем по очите“, раз-
казва младата жена пред Про Нюз До-
брич.

Българката споделя и че от всички по-
сетени от нея държави най-голямо впе-
чатление й е направила Саудитска Ара-
бия. По думите й тя е тотално различна 
от нашия свят.

„Там законите са толкова строги. Же-
ните не могат да вървят до мъжа, трябва 
да са на два метра след него и да гледат 
надолу. Нямат право да шофират, да пу-
шат цигари. По време на Рамадана, кой-
то е един месец, нямаш право да ядеш 
и да пиеш през деня. Това беше за мен 
голям културен шок“, разказва съграж-
данката ни.

В мoмeнтa тя прoдължaвa дa рaбoти 
зa мoрcки кoмпaнии, a пocлeднaтa й 
рaбoтa e в люкceмбургcкa фирмa. Крaca-
вицaтa e кaтeгoричнa, чe нямa дa изкaрa 
цял живoт във вoдaтa, въпрeки чe мaл-
цинa уcпявaт дa oбикoлят ceдeм държa-
ви зa три мeceцa. Плaнирa дa ce уcтaнo-
ви cлeд двe гoдини нa cтaбилнa рaбoтa, 
нo oтнoвo в cферата на туризма.

Йоана от Добрич на яхтата  
на краля на Саудитска Арабия
XТри години българката работи за кралското семейство и се грижи за сигурността му

Сн.: Про Нюз Добрич

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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Ю
ли 2021 година е бил 
най-топлият месец в ис-
торията, откакто про-
учванията се доку-
ментират, потвърдиха 

американски учени. Средната темпера-
тура на земната повърхност и на оке-
аните е била с близо 1 градус по Целзий 
по-висока от средната за 20 век - 15,8 гра-
дуса. Това означава, че е достигнат абсо-
лютен рекорд в 142-те години, в които се 
измерва температурата на Земята.

Най-горещият месец 
за всички времена

Предишният рекорд беше поставен 
през юли 2016-а, обясняват от американ-
ската Национална агенция на океански-
те и атмосферни изследвания (NOAA). 
„Юли обикновено е най-топлият месец 
в годината в света, но юли 2021 г. бе не 
само най-горещият юли, но и най-горе-
щият месец, регистриран някога“, каза 
изпълнителният директор на NOAA Рик 
Спинрад.

„Този нов рекорд допълнително под-
чертава тревожната и разрушителна тен-
денция, към която климатичните проме-
ни водят Земята“, допълни още Спинрад. 
Рекордните температури се усетиха във 
всички части на света. Азия регистрира 
най-горещия месец в записаната исто-
рия, Северна Америка и Европа страда-
ха от рекордни горещини и горски по-
жари.

Миналата седмица в Сицилия бе отче-
тена най-високата температура, достига-
на на Стария континент - 48,8 градуса по 
Целзий. Експертите на NOAA прогнози-
рат, че 2021 година ще остане в истори-
ята като една от десетте най-горещи го-
дини изобщо.

Катаклизми в целия свят
Освен до горещини и масивни пожари, 

климатичните промени предизвикват и 
все повече наводнения, предупрежда-
ват експерти. По-топлият въздух привли-
ча повече водни пари, което предизвика 
и по-големи количества дъжд. Преди ня-
колко седмици в Германия и Белгия само 
за две минути се изсипаха количества от 
дъжд, които обикновено падат в рамки-
те на два дни. 262 души загубиха живота 
си в невижданите наводнения, а преле-
лите реки наводниха и унищожиха по-
стройки и цели населени места. Възста-
новяването ще струва милиарди.

От рекордни наводнения бяха засег-
нати Индия и Китай, където също има-
ше жертви на водната стихия. А Турция 
трябваше да се бори едновременно с 
мащабни горски пожари и екстремни 
дъждове. Бразилия пък страда от най-

тежката суша от 100 години насам, която 
сериозно застрашава „белите дробове“ 
на планетата - тропическите гори край 

Амазонка.
Наскоро изследователи съобщиха, че 

вместо да абсорбират въглеродния дву-

окис както преди, голяма част от юго-
източната част на Амазония сега отделя 
парникови газове поради продължава-
щото изсичане на горите.

Броят на мигрантите расте
Жегите и сушата ограничават достъ-

па на милиони хора до храна и вода. В 
Мадагаскар над 1,14 милиона души са 
застрашени от глад след години на без-
милостна суша. Те са принудени да ядат 
листа и корени на растения, както и ска-
калци.

Броят на хората, които са били при-
нудени да бягат поради конфликти или 
природни бедствия, достигна десетгоди-
шен връх през 2020 г.: 55 милиона души 
напуснаха родните си страни. Доклад, 
публикуван наскоро от няколко орга-
низации, установи, че три четвърти от 
вътрешните мигранти са жертви на екс-
тремни метеорологични условия. Пред-
вижда се в следващите години броят им 
да се увеличи.

Юли 2021 г. счупи всички 
рекорди по жега в света
XМиналата седмица в Сицилия бяха измерени 48.8 градуса по Целзий

Сн.: БТА

Сн.: БТА
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Имам първа братовчедка в град Хе-
рат в Западен Афганистан. Израснахме 
заедно през 70-те години. Спомням си, 
че слушахме записи на винилови пло-
чи и танцувахме заедно. Не съм я виж-
дал от близо петдесет години. Помня я 
като ярка млада жена със зелени очи и 
лунички и топла, заразна усмивка.

Звънях й вчера. Звучеше ужасена. Тя 
ми каза, че всичките й пораснали деца 
са избягали от Херат. Сега тя е останала 
сама със сина си в град, който вече е под 
флага на талибаните.

Чувствах се съкрушен, безпомощен. 
Притеснявам се за братовчедка си. При-
теснявам се за милионите афганиста-
нци, които са избягали от домовете си 
и се борят с екзистенциални въпроси. 
Къде ще отидат? Какво ще стане с тях? 
Никой не може да каже със сигурност. 
Но най-много се притеснявам за моите 
афганистански сестри. Жените и моми-
четата губят повече от всяка друга об-
ществена прослойка.

Има много трайни ужасяващи обра-
зи от последния път, когато талибаните 
управляваха Афганистан. Това са карти-
ните на публичните побои, отрязване-
то на ръце, екзекуциите на стадионите, 
варварското и безсмислено унищожа-
ване на исторически артефакти. Но за 
мен трайната мисловна картина на тали-
баните около 90-те години на миналия 
век е тази на тоягата, с която талибанът 
бие жена, облечена в бурка. Талибани-
те систематично тероризират жените. Те 
им отнеха свободата на движение, сво-
бодата да работят, правото им на обра-
зование, правото да носят бижута, да си 
пуснат дълги нокти и да ги боядисат, да 
се смеят, дори да покажат лицата си.

Това ли очаква братовчедка ми? А 
дъщеря й? А безбройните смели афга-
нистански жени, които в продължение 
на двайсет години се трудиха за пости-
гане в известна степен на автономия, 
достойнство и самоувереност? Дали 
афганистанските жени отново ще бъ-
дат задържани в домовете? Ще ги бият 
ли по улиците? Нима жените вече няма 
да имат право да работят? Ще останат 
ли класните стаи за момичета празни? 
Дали женските лица ще изчезнат от аф-

ганистанската телевизия и женските гла-
сове от радиото? Ще бъде ли лишен Аф-
ганистан още веднъж от значим принос 
от половината от населението му?

Може би талибаните са се променили, 
казват някои. Но дали е така? Следващи-
те дни, седмици и месеци ще ни дадат 
отговора на този въпрос. Това е мънич-
кото късче надежда, упражнение за по-
зитивно мислене, което си позволявам. 
Всъщност последните кадри от Херат, 
показващи талибански бойци, които 
влачат „крадци“ с лица, боядисани в чер-
но, и с примки около врата, показват, че 
това е слаба надежда. Същите изобра-
жения биха могли да бъдат направени и 
през 1997 г.

И така, ако талибаните не са се проме-
нили и няма нищо, което да ги спре да 
налагат варварските си и нечовешки за-
кони, какво може да се направи? Какво 
ще се случи с жените и момичетата там? 
Откъде ще дойде помощта? Не знам от-
говора. Определено не го знам днес. 
Днес не се притеснявам. Днес съм с раз-
бито сърце. Днес скърбя за изгубените 
надежди и стремежи на моите афганис-
тански приятели.

Американското решение е взето - и 
кошмарът, от който се страхуват мно-
го афганистанци, включително и аз, е в 
процес на разкриване пред очите ни. И 
все пак, колкото и мрачни и безнадежд-
ни да изглеждат нещата сега, светът не 
може и не трябва да забравя Афганис-
тан. Човечеството не трябва да изоста-
вя народ, който търси мир повече от 
четири десетилетия. Светът трябва да 
застане в солидарност с обикновените 
афганистанци, особено с жените и мо-
мичетата, и да предприеме необходи-
мите стъпки, за да притисне талибаните 
да зачитат основните им човешки пра-
ва - приемайки, че талибаните скоро ще 
контролират цялата нация. Светът тряб-
ва да направи всичко възможно, за да се 
увери, че милиони афганистански жени 
отново няма да бъдат принудени да из-
немогват зад заключени врати и дръп-
нати завеси. Тези жени са едни от най-
смелите и издръжливи хора, които съм 
срещал. Моят братовчедка е ярък при-
мер. Жени като нея ме вдъхновяват от-
ново и отново. Позор е, че трябва да 
страдат още веднъж, след всичко, което 
понесоха вече през дългите години на 
трудности и борби.

Те и афганистанският народ като цяло 
заслужават по-добро от това.

И последна забележка: тъй като тали-
баните продължават да настъпват, бро-
ят на разселените афганистанци ще про-
дължи да расте. Още от май тази година 
над 300 000 души са избягали у дома. Те 
отчаяно ще се нуждаят от храна, под-
слон и спешна помощ. Моля, помисле-
те за подкрепа на организации, като 
Върховния комисариат на ООН за бежа-
нците и други, чийто мандат е защита на 
тези хора.

ХАЛЕД 
ХОСЕЙНИ*

Не забравяйте 
Афганистан

*Текстът на световноизвестния писател е от профила му във Facebook

 блог

http://www.newchancetransport.com/contact.php
http://www.trifonovalaw.com/
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Не забравяйте 
Афганистан

 казана дума

„Вече не знам премиер 
ли съм или не съм.“

Номинираният за 
министър-председател 
на ИТН Пламен Николов, 

след като парламентът 
не събра кворум от 

първия път, за да 
разплете сложния 

казус с оттеглянето на 
проектокабинета

„Болонката може да бъде приятел, но 
може да има и доста силен характер. 
Така че не се знае какво ще стане и какъв 
характер ще проявя.“

Ива Митева отговаря на обвиненията на 
Татяна Дончева

„Я си сядай на дебелия задник.“
Депутатът от ИТН Тошко Йорданов към 

Татяна Дончева по време на Председателски 
съвет в парламента. Реплика, разказана от 

присъствали на заседанието

„Председателят на парламента трябва да се 
държи като председател при всички случаи, а 
не като болонка на някой сценарист.“

Татяна Дончева по адрес на шефката на 
НС Ива Митева, която отказа да подпише 
проекторешениео за освобождаването на 

Пламен Николов

„Не са прави съпартийците на 
Корнелия Нинова да я гонят с 
викове „Оставка!“ по Бузлуджа, а тя 
да бяга като дива коза.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по 
адрес на шефката на БСП. По-късно 

той призна, че се е изказал грубо и я 
сравни с кошута

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

20 000 

8.6% 

пъти по-твърдо от 
диаманта стъкло 

създадоха китайски 
учени. Изобретение-
то не само е по-здра-

во от диамантите, 
но и може да остави 

върху тях дълбока 
драскотина. Матери-

алът AM-III, който се 
състои изцяло от во-

дород, е жълтеникав, 
но прозрачен. Той 

няма да се използва 
вместо диамантите, 

но може да послужи 
за разработването на 
по-добри бронирани 

прозорци и др.

50 
градуса по Целзий е стигнала 
температурата на космиче-
ския апарат „Бепи Коломбо“, 
преминавайки на 550 кило-
метра от планетата Венера. 
Той направи нейни снимки, 
като две от трите му камери за 
наблюдение заснеха черно-бе-
ли изображения с разделителна 
способност 1024x1024 пиксела. 
Снимките бяха направени във фа-
зите на приближаване и отдалечава-
не от Венера.

морски фара в над 50 държави по света е заснела българка-
та Бела Бенова. Последното й фотопътешествие е в Дания, където 
заснема над 100 фара. До всички от тях тя пътува с велосипеда си. 
Бела започва ежегодните си велосипедни пътешествия по морските 
фарове през 2007 с обиколка на българското Черноморие.1000

2

по-малко са американците, оп-
ределящи се като „бели“ през 
2020 година в сравнение с 2010 
г. Това сочат данните от последно-
то преброяване в страната от ми-
налата година и е първият спад от 
началото на преброяванията през 
1790 година. Делът на афроаме-
риканците остава стабилен, около 
12,4 на сто от населението. Броят 
на азиатците обаче е нараснал до 
6 на сто от населението на САЩ

http://www.prospectlicensing.com/


18 - 24 август 2021 г. 33

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

Ж
ивотните често вършат 
доста странни неща, с 
които обаче така сме 
свикнали, че почти не им 
обръщаме внимание. И 

рядко се сещаме да потърсим отговор 
на въпроса защо го правят. А може би 
ще е хубаво да обръщаме повече вни-
мание на знаците, които ни дават, за да 
ги разчетем. Ето някои от възможните 
обяснения на наглед най-обикновени на 
пръв поглед неща, които прави кучето – 
като например, че ви следва в тоалетна-
та или че се върти в кръг, преди да лег-
не. Възможно е всичко това да говори за 
конкретен проблем.

Защо кучето идва 
след вас в тоалетната

Ако кучето ви обича да ви наблюда-
ва, докато седите на тоалетната чиния, 
спокойно – не си е изгубило ума. Всъщ-
ност това е съвсем нормално поведение 
за домашен любимец. Ето възможните 
причини на това поведение:

- Не иска да е само. Когато сте вкъщи, 
кучето ви обича да прекарва възможно 
най-много време с вас.

- Скучно му е и му е любопитно. Пред-
ставете си колко трудно е да си почти 
през целия ден сам у дома.

- Иска да се увери, че сте в безопас-
ност. С други думи, влиза в ролята на 
ваш личен бодигард.

Защо кучето рита, 
когато го галите по корема

Това е напълно неосъзната реакция. 
Когато галите или чешете кучето по ко-
рема, е възможно леко да го дразните. 
Това се дължи на факта, че нервите под 
кожата му са свързани с гръбнака. Към 
мозъка се изпращат сигнали да се пред-
приемат действия за отстраняване на 
дразнителя.

Защо кучето обикаля 
в кръг, преди да си легне?

За целта са наблюдавани 62 кучета. 
Установено е, че повече от половина-
та правят поне един пълен кръг, преди 
да си легнат. Освен това го правят око-
ло 3 пъти по-често, когато лягат на гра-
пава повърхност, вместо на гладка и 
мека. Според изследователите това по-
ведение може да се обясни с кучешки-

те предшественици, които е трябвало да 
спят навън. Обикалянето в кръг е начин 
да се отъпче тревата, за да стане по-ме-
ко и удобно – като гнездо за спане.

Защо кучето спи 
върху дрехи?

Да оставим настрана факта, че дрехи-
те ви вероятно са меки и удобни, най-ве-
роятно кучето ви има нужда да усеща 
вашата миризма. Това е начин да се по-
чувства близо до вас и да се успокои.

Защо кучето накланя глава, 
докато ви слуша?

Толкова сладка картинка – вие гово-
рите нещо на домашния си любимец, 
а той ви гледа в очите и леко килва на-
страни глава. Едната причина е, че по 
този начин ви чува по-добре. Според 
някои ветеринари по този начин кучето 
също ви вижда по-добре. Ето защо този 
жест е по-типичен при малките кучета, 
защото тяхното зрение все още не е тол-
кова добре развито.

Защо кучето яде ако?
В редица случаи кучето изяжда собст-

веното си ако. Не е сред най-приятните 
гледки на света. Според ветеринарите 
това се дължи на някакъв стрес, свързан 
с околната среда. Възможно е да се под-
сили от чувство на страх, тревожност 
или липса на внимание.

Защо кучето обикаля в кръг? 
И още странни навици

XВижте обяснението на някои от необичайните 
неща, които домашният любимец прави

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Ч
есто е голямо предизвика-
телство да се храним здраво-
словно. Толкова много хра-
ни са украсени със „здравен 
ореол“, че усещането е, че са 

супер полезни за организма ни. Хелти 
модата навлезе с пълна сила навсякъде 
– от скъпите ресторанти, до супермар-
кета и дори в заведенията за бързо хра-
нене. Всичко това е благодатна почва 
за разпространението на много греш-
на информация и битуването на десетки 
митове за полезната и вредната храна. 
Как да преодолеем заблудите и да раз-
граничим истината.

Ето реалността за някои от най-често 
срещаните и упорити митове за люби-
мите ни храни.

Медът е по-полезен 
от захарта

Медът се среща в природата, така че 
е по-здравословен вариант на захарта, 
нали? Това е грешно. Смята се, че ме-
дът има антибактериални свойства и се 
бори с възпалението, но твърденията 
засега не са доказани.

Бялата захар идва от захарна тръсти-

ка или захарно цвекло – и двете расте-
ния са еднакво „естествени“. И медът, и 
захарта имат около 16 калории на чаена 
лъжичка. Всички те са добавени захари 
и трябва да се използват умерено.

След тях са още кафява захар, агаве, 
сироп от кафяв ориз, меласа, тръстиков 
сироп, фурмова захар.

Въпреки че има много лични препо-
ръки за антибактериалните и противо-
възпалителните ефекти на меда, тези 
резултати се основават на лабораторни 
изследвания и са недоказани в реалния 
свят. Почти всички здравни претенции 
за меда са недоказани извън установе-
ните изследвания.

Динята е пълна 
с вредна захар

Това, че динята има сладък вкус, оз-
начава, че е с високо съдържание на за-
хар... И това не е вярно. Докато динята 
съдържа плодова захар - фруктоза - като 
всички останали плодове, тя е съставе-
на почти 92% от вода. Това, че има сла-
дък вкус, не я прави с високо съдържа-
ние на захар.

Объркването идва от оценките за това 
как динята влияе върху кръвната захар. 
Динята има висок гликемичен индекс, 
термин, свързан с бързо покачване на 
кръвната захар след консумация на хра-
на. Колкото по-голям е, толкова по-бър-
зо се повишава кръвната захар.

Гликемичният индекс на динята е око-
ло 75 от 100. Това обаче е подвеждащо 
число. По-важен термин се отнася по-
точно до това как кръвната захар реа-
гира на определена храна. Този термин, 

наречен гликемичен товар, е много ни-
сък за динята - което означава, че кръв-
ната захар не се променя много след 
яденето. Гликемичното натоварване е 
по-важният термин, свързан със здра-
вето.

Динята има множество ползи за здра-
вето. Не само че е с ниско съдържание 
на калории, около 45 калории на 100 г, 
размерът на порцията съдържа 20% от 
дневните нужди от витамин С, 17% вита-
мин А, малко фибри.

Като червен плод, динята съдържа и 
антиоксиданта ликопен с още по-висока 
концентрация от доматите... И с цялото 
си съдържание на вода е добър източ-
ник на хидратация.

Черният шоколад 
е добър за здравето

Черният шоколад съдържа флавано-
ли, за които е доказано, че умерено по-
нижават кръвното налягане, но тези ре-
зултати може да не се отразят на вида, 
който хората обикновено ядат.

Не всички шоколади са създадени 
равни. Известните ползи за здравето на 
шоколада идват от специфичен вид ан-
тиоксидант, наречен флаваноиди (или 
флаваноли). Но повечето шоколади ня-
мат достатъчно от тези флаваноли, за да 
бъдат полезни и стимулатор на здраве-
то.

Дори 70% какао може да не е богато 
на флаваноли поради променливостта в 
преработката на шоколада, от какаови-
те зърна до готовия за консумация про-
дукт. Докато лабораторните проучвания 
показват, че флаванолите могат скром-
но да понижат кръвното налягане и да 

„отпуснат“ кръвоносните съдове, което 
улеснява притока на кръв - това изслед-
ване обикновено използва пречистени 
продукти.

Което означава, че въздействието на 
яденето на обикновен черен шоколад 
върху вашето здраве едва ли е впечат-
ляващо. И това съждение също по-ско-
ро не е вярно. Защото например, умере-
но понижаване на кръвното налягане се 
наблюдава при хора, които консумират 
четвърт килограм черен шоколад днев-
но в продължение на три седмици. При 
160 калории на унция, това са 640 кало-
рии на ден само от шоколад, около 1/3 
от препоръчителния дневен прием.

Специално обработено какаово зър-
но, наречено CocoaVia, съдържащо мно-
го по-големи количества флаваноли, се 
предлага като какао на прах. Считан за 
хранителна добавка, а не за храна, може 
да се използва като стандартно какао на 
прах.

Замразеното 
кисело мялко няма захар

Замразеното кисело мляко е избор с 
ниско съдържание на захар! Пълен мит. 
Това кисело мляко винаги ще бъде из-
бор с по-ниско съдържание на мазни-
ни, в сравнение със сладоледа напри-
мер, но не е вариант за храна с ниско 
съдържание на захар. Ето защо: Когато 
съдържанието на мазнини се понижава 
в храните, често се добавя повече захар, 
за да се балансира вкусът. Единственият 
начин да знаем със сигурност дали има 
добавена захар е да прочетем етикета 
на продукта.

И още няколко заблуди, на които 
хората робуват от години

Медът е по-полезен 
от захарта?  
Не, това е мит

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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S
chiaparelli изгони скуката, като 
даде плът и кръв на една осо-
бена симбиоза между сюрреа-
лизма и модата.

Създателката на модната 
къща, Елза Скиапарели, е един от най-
големите съперници на Коко Шанел 
във времето между двете световни вой-
ни. Започвайки с трикотаж, дизайнът на 
Скиапарели е силно повлиян от сюрре-
алисти като Салвадор Дали и Жан Кокто, 
които са нейни сътрудници.

Тя успява да наложи своя уникален 

почерк, качвайки въображението си на 
крилете на ирационалното, сънищата, 
оптическите илюзии - всички онези спе-
цифични елементи, правещи движение-
то на сюрреализма толкова разпознава-
емо.

Днес начело на Schiaparelli е дизайне-
рът Даниел Розбъри и смеем да кажем, 
че той достойно продължава делото на 
Елза. Вижте само haute couture колекци-
ята на бранда за есен/зима 2021! Истин-
ско удоволствие за очите, висша мода в 
пълния смисъл на думата.

Schiaparelli 
2021:  

Да изгоним 
скуката
Модната къща, създадена от 

емблематичната Елза Скиапарели, 
отново е на ниво

Сн.: Vogue/Daniel Roseberry/Courtesy of Schiaparelli
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И
нфлуенсърите обикновено 
набират скорост с весели 
истории и смешни случки, 
които карат хората да спо-
делят профилите им и да 

увеличават феновете им. Но има и таки-
ва, които залагат на скандала и на своя-
та уникалност, за да станат вайръл. Сред 
тях напоследък се нареждат стотици за-
творници в САЩ, които бавно, но сигур-
но се превръщат в звезди в Instagram 
или TikTok. Те успяват да го постигнат, 
като разкриват завесата на живота в за-
твора и показват „сурови“ кадри, далеч 
от тези, представяни във филмите.

През миналата година сред

хитовете от 
затворническите килии

бяха видеа с уроци как се топли храна 
при почти полеви условия или как да си 
заредиш телефона, когато не разпола-
гаш със зарядно, както и с това кой как-
во е успял да си купи.

Разбира се, телефоните в килиите са 
забранени, а причините за това са мно-
го. На първо място, защото дори и с 
един обикновен смартфон човек може 
да продължи да управлява кримина-
лен бизнес дори и от затвора, сякаш е 
на свобода. Освен това може да поддър-
жа непрекъсната връзка със семейство-
то си, а както се вижда напоследък, и да 
прави клипове и да ги качва в интернет.

Сред добралите се до мобилно ус-
тройство е и Кевин Смит. Той излежава 
7-годишна присъда в Поправителния 
дом в Саут Бей. Попада там, защото се 
представял незаконно за полицай във 
Флорида. Седмица преди да излезе, той 
започва да публикува видеа в TikTok с 
надеждата, че докато го хванат, вече ще 
е на свобода. Сметките му се оказват 
грешни и той добавя година и половина 
към присъдата си.

Други заплахи, които грозят затвор-
ниците, хванати с телефони, са карцер 
и отнемане правото за посещения. За 
Смит рискът си е струвал - твърди, че 
идеята му е да покаже на младите истин-
ското лице на затвора. И да ги стимули-

ра да не попадат там.
„Хората бяха толкова заинтересувани 

(от видеата), защото искаха непременно 
да видят какво е зад стените на затвора.

Това е изцяло друг свят
Не е място, където искате да свърши-

те. Знам, че в TikTok има много деца, за-
това исках да публикувам какво реал-
но ще се случи, ако влезете в затвора“, 
обяснява Смит пред VICE, цитиран от 
webcafe.

От април тази година той вече е на 
свобода и не се притеснява да говори 
пред медиите. Казва, че е криел мобил-
ното си устройство в дупка в стената, по-
крита с парче скоч и боя.

Други популярни TikTok-ъри предста-
вят храната в затвора и мрачните усло-
вия на живот. Показват и как излежа-
ващите присъди там трансформират 
ежедневни предмети, за да се възполз-
ват максимално от тях в различни ситуа-
ции - рамките на леглата се превръщат в 
котлони, а осветителни тела стават кани 

за кипване на вода, макар с риск от то-
ков удар.

В някои клипове затворници призова-
ват потребителите да дарят пари за ре-
монт след теч, заради който не могат да 
се къпят. Други се оплакват от плесен и 
плъхове, а трети призовават за по-до-
бри медицински грижи.

В едно от най-популярните видеа на 
Кевин Смит той показва импровизиран 
бойлер. Разказва как е отклонил елек-
трически проводник от осветително 
тяло към метална кофа, окачена на кука 
на стената.

Най-голям интерес като цяло предиз-
викват видеата, които представят оби-
чайното ежедневие в затвора - как оби-
тателите му се размотават в килиите си 
или как бездомни котки се навъртат на-
около.

Над 10 милиона гледания например 
има клип, в който група затворници 
обясняват как са направили зарядно ус-
тройство за телефон. Друго почти тол-
кова гледано видео показва разказа на 
мъж, лишен от свобода, за трудностите 
да бъдеш бисексуален в среда, в която 
мачовщината е не просто норма за по-
ведение, а и условие за оцеляване.

Част от успеха на видеата се крие в 
алгоритмите на TikTok. В социалната 
мрежа потребителите лесно се свърз-
ват по интереси. Освен подразделения 
като Cop TikTok, 
Doctor TikTok или 
Lesbian TikTok, с 
повече от 2 ми-
лиона души в за-
творите само в 
САЩ, не е изне-
нада, че има и 
Prison TikTok.

Тук съдържа-
ние създават и 
близки на лише-
ните от свобода. 
Пример за това е 
Саманта Гудман, 
чийто съпруг из-
лежава 10-го-
дишна присъда в 

Ню Йорк за нападение и грабеж, наред с 
други обвинения.

„Не съм тук да скандирам, че съпру-
гът ми е невинен и трябва да бъде ос-
вободен. Просто искам той да запази 
основните си човешки права и достойн-
ство непокътнати. Най-важното за мен е 
просто повишаване на осведоменост-
та за семействата на затворниците като 
цяло“, казва Гудман, която има 50 000 по-
следователи.

Тя визира условията, които отдавна се 
коментират, но едва сега обществото за-
почва да вижда по-ясно. Като пренасе-
леността

насилието и жестоките 
условия

в някои затвори. Групите за граждан-
ски свободи като ACLU и Human Rights 
Watch отдавна призовават федерални-
те и местните правителства за реформи.

Но в по-голямата си част успехът на 
видеата се дължи на рядката възмож-
ност хората да видят от първа ръка жи-
вота, който остава скрит за тях.

„Причината, поради която хората на-
мират това за шокиращо, но интересно 
за гледане, е, че ни е продадена грешна-
та представа, че хората зад решетките са 
животни. Сега те показват, че те са нечия 
майка, баща или дете. И всъщност поня-
кога се смеят, въпреки бруталността на-
около“, коментира пред Wired историч-
ката Хедър Ан Томпсън, която е носител 
на „Пулицър“. Печели наградата за кни-
гата си „Кръв във водата“, в която раз-
казва за въстанието в затвора в Атика от 
1971 г. и малтретирането на затворници.

И докато властите се опитват да се 
справят с все повечето видеа и съответ-
но телефони в затвора, къде загрижени 
за безопасността на обществото, къде 
от показването на истинския облик на 
тези места, видеата вече живеят собст-
вен живот отвъд решетките.

XЗатворници се превръщат в Instagram и TikTok звезди с истории от затвора

Вайръл „на топло“:  
Новото хоби зад решетките

Кевин Смит в едно от вайръл видеата си. 

Сн.: Pixabay

Кадър: Vice

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Джо Лигън е осъден на доживо-
тен затвор през 1953 година, 
когато е на 15 години. И изкар-
ва следващите 68 години зад 
решетките – без да е със съз-

нанието, че е извършил престъпление-
то, в което е обвинен, без дори да знае 
точната си присъда и възможностите, 
които има по нея. Сам със себе си, сам 
в килия, Джо вече има цял един живот 
зад гърба си. Когато преди няколко ме-
сеца той беше освободен благодарение 
на променени законови разпоредби, 
подкрепени от решение на Върховния 
съд, Лигън е на 83 години. И е най-ста-
рият и дългогодишен затворник в САЩ, 
осъден като непълнолетен на доживо-
тен затвор.

Всичко започва един петък вечер 
през февруари 1953 година. Тогава 
15-годишният Джо се разхожда с ня-
колко момчета, които току-що е засякъл 
в квартала си във Филаделфия и които 
едва познава. По някое време се засичат 
с друга група младежи, следва размяна 
на реплики, искане на пари за алкохол, 
сблъсък и... когато всичко приключва, 
резултатът е шестима прободени, двама 
от които - мъртви.

Лигън е първият арестуван
В полицейското управление той каз-

ва съвсем честно, че не може да каже 
на полицаите кои са другите момчета, 
с които е арестуван. „Дори на двама-
та, които познавах, не знаех имената, а 
само прякорите им.“

Джо е в полицейско управление, да-
леч от дома му, и остава там в продъл-
жение на пет дни, без достъп до правна 
помощ. Той споделя, че дълго време бил 
ядосан, че на родителите му не е било 
позволено да го посетят, въпреки опи-
тите им да го направят.

Тази седмица тогавашното 15-годиш-
но момче е обвинено в убийство – об-
винение, което той винаги е отричал. 
Пред телевизия CBS тогава Джо наисти-
на признава, че е намушкал някого, но 
той е оцелял.

„В полицията ни накараха да подпи-
шем декларация, с която ме замесиха с 
убийството. А аз не убих никого“, споде-
ля още Джо.

Пенсилвания е един от шестте щата 
в САЩ, където доживотният затвор не 
може да бъде заменен с условно осво-
бождаване. По време на делото за оп-
ределяне на така наречената степен на 
вина Лигън е признат за виновен по две 
обвинения за убийство от първа степен.

Тийнейджърът не е в съда и така и не 
разбира, че е осъден на задължителен 
доживотен затвор без условно освобож-

даване. Така той влиза зад решетките, 
без да знае пълните условия на присъ-
дата си - и не му хрумва да пита някого.

Дори не знаех какво 
да попитам

„Знам, че е трудно да се повярва, но 
това беше истината“, сподели Лигън 
пред BBC при излизането си на свобо-
да наскоро. „Знаех, че трябва да се по-
интересувам, но нямах представа, че ще 
бъда в затвора до края на живота си. Ни-
кога дори не бях чувал думите „условно 
освобождаване “.

Джо признава и че не е можел да чете 
и да пише и това допълнително е затруд-
нило нещата. Така той остава в затвора 
почти седем десетилетия. Докато един 
адвокат, Брадли Бридж, открива, че 
може да се пребори за неговата свобо-
да, подкрепен от решение на Върховния 
съд от 2015 година, че непълнолетните 
не могат да бъдат осъждани на доживот 

без право на условно освобождаване. 
Бридж се среща с Лигън в затвора и той 
научава, че присъдата му е незаконна.

През 2016 година Върховният съд 
реши, че всички задържани и осъдени 

на доживот малолетни лица трябва да 
бъдат съдени отново. Година по-късно 
Джо получава нова присъда - 35 години 
затвор - и може да кандидатства за ус-
ловно освобождаване, защото вече ги е 
излежал.

Лигън обаче отказва, защото това ще 
означава, че и на свобода ще бъде на-
блюдаван от властите. Година по-късно 
също отказва условно освобождаване и 
отново с мотива, че то няма да му даде 
абсолютната

свобода, за която 
мечтае от години

Затова Бридж беше принуден да ос-
пори решението на съда и да отнесе де-
лото до федералния съд, който в крайна 
сметка се произнася в полза на Лигън.

„Детето, извършило тези престъпле-
ния през 1953 г., вече не съществува. 
Човекът, излязъл от затвора през 2021 
г., е на 83 години, пораснал, променен и 
вече не е заплаха“, каза Бридж след това.

„Вече съм възрастен“, обясни и Лигън. 
„Вече не съм дете. Не само че съм порас-
нал мъж, аз съм възрастен човек и с все-
ки ден остарявам още повече.“

Ден и половина след като бе освобо-
ден, той бе запитан какво е да се върнеш 
в света. „Прекрасно е. Прекрасно“, отго-
вори той. И обясни, че ще се придържа 
към това, което умее да прави най-до-
бре - да чисти, както е чистил в затвор-
ническата кухня.

Свобода след 68 г. в затвора: 
Историята на Джо Лигън
X83-годишният старец е най-дългогодишният 

затворник, затворен като непълнолетен

Джо Лигън

Сн.: ghana�aver.com

Kадър: CBS

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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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-$18.00 na 
chas. Zapochvane na rabota vednaga. 847-
813-5108, 224-500-2339 №18821
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local 
rabota za CDL sho� or. Elk Grove Village do 
Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za poveche 
informaciq tel 7739412232 №18797
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local 
rabota za CDL sho� or. Elk Grove Village do 
Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za poveche 
informaciq tel 7739412232 №18798
CDL DRIVERS , 
Цена US$ , Зипкод 10000, Търсим Тим или са-
мостоятелени шофьори за постояни 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

Chicago + suburbs

КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка компа-
ния набира контрактори с dry van за съв-
местна работа. За информация търсете Зори 
на телефон (224)658-2356. №18855

NOW HIRING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60201, CDL A OTR 
TRUCK DRIVERS ,SOLO $0.75 A MILE WITH ALL 
MILES PAID EMPTY AND LOADED,3000-3500 
,TEAM DRIVERS PAY $0.85-$0.90 PER MILE 
,5500-7000 MILES A WEEK.OTR POSITION - 
BRAND NEW TRUCKS 2020-2021 . 3126590884 
№18861

OWNER OPERATOR , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 53965, A small trucking 
company from WI now hiring owner operators. 
A� ordable dispatch fee. Give us a call at 608-
254-9977 and learn more about out starting 
bonus and reward program. №18863

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

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

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-$1800 -Routes IL-IL, 
IL-WI, IL-IN, IL-MI -Yard located in Wheeling, IL 
7739804191 for English 6304459520 за Бълга-
рия 6304459520 №18845
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 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
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

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

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

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

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

TARSIM RABOTNICI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60181, 
Construction compania tarsi da naema 
rabotnici. Ne se iziskvat specialni 
poznania no se iziskva se shofi orska 
knijka. Dobro zaplashtane i benefi ts. 
6303339292 №18864

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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FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair 
& Maintenance is looking to hire front desk 
associate at full time. For more information 
please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи момиче за 
работа като офис асистент и касиер. Опит 
не се изисква. За повече информация, моля 
позвънете на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED 
TEAM DRIVERS FOR LOAD from IL-
CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines 
more info tel 847 254 2504 №18767
CLEANING LADY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean 
Cleaning Company tarsi da naeme Jena za 
pochistvane na kashti v raiona na Palatine IL. 
Kola, knijka I opit sa zadaljitelni. Za poveche 
informacia tarsete Petya na (773)600-0019. 
Blagodarim vi. 7736000019 №18743
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

ФЛОРИДА
ДИСПЕЧЕР +9 ГОД, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, диспечер 
+9год-Hz/R/V/Flat Търся работа от Бълга-
рия 5618770865 email/text/call 5618770865 
№18859

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
CONDO FOR RENT, 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60004, RENT 
INCLUDES HEAT WATER GARBAGE and POOL. 
Maintenance free living in this 2nd � oor unit 
located in Brittany Place. Large living room. 
Complex features pond, pool, park and walking 
paths. 6095050341 №18856
2BD1B, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bd,1b v Schiller 
Park, svoboden v monenta.Za info 7082895771 
№18862
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 гараж в 
центъра на Des Plaines. Цената е $1200. На 
разположение: 15ти октомври. За повече 
информация на 224 875 0402. 2248750402 
№18850
ДАВАМ ПОД НАЕМ CТAЯ,
Цена US$ 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 включе-
ни в цената. 5082926787 №18807
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 
$950.00 6305394849 №18810
FOR RENT , 
Цена US$ 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 зелени-
на и добре поддържана инфраструктура. 
Студиото има собствен вход. Хол, трапеза-
рия, кухня, спалня, баня/WC, напълно об-
заведено, за 2ма възрасти +1 дете. $120 за 
нощувка, отдава се за минимум 5 нощувки. 
359884780493 №18816

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
ONE BED CONDO, 
Цена US$ 150,000.00, Зипкод 60004, Chisto 
nov, vsichko smeneno, el,voda, steni, tavan, 
pokriv, el uredi chisto novi, moket laminat novi 
... vsichko,$274 association vkluchva voda,gas 
gotvene,parno ima basein i malak gym. 
2242292560 №18858

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
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 №18853
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 №18854
TRUCK TRAILER REPAIR, 
Цена US$ , Зипкод 60118, Excel Truck Center 
Inc 8477377768 №18857
ПСИХОЛОГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, Ние предлага-
ме психотерапевтична подкрепа на бълга-
ри които живеят в чужбина. Повече може 
да прочетете в сайта ни: www.ptpool.net 
889291674 №18833
USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,,MERCUR"corp.
predlaga vsiakakvi boiadjiiski uslugi.
B a r z o, k a c h e s t ve 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
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 
псхихологична подкрепа на българи живе-
ещи в чужбина, които имат нъжда от спе-
циализирана помощ. Повече може да про-
четете 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 КРАКА 
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

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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Н
ационалната ни памет съх-
ранява спомен за чужденци, 
особено привързани към 
България. На едно от пър-
вите места стоят учителите 

по родолюбие - братята Георги и Богдан 
Прошек. Те са родом от гр. Бероун, Че-
хия. Житейският им път обаче е свързан 
с България. Те прекарват в Родината ни 
почти целия си живот и благодарение на 
тях съществуват голяма част от симво-
лите на София - Орлов мост, Лъвов мост, 
Народното събрание, паметникът на Ва-
сил Левски, Централна гара и още мно-
го други.

Малцина знаят, че освен пивоварната, 
братя Прошек са построили също така 
първата фабрика за тухли

поставят първия 
асансьор в България

вземат участие в първия градоустрой-
ствен план на столицата.

Пръв от фамилията Прошек в Бълга-
рия пристига Иржи, който по-късно при-

ема българското име Георги. През 1870 
г. 23-годишният младеж започнал рабо-
та като инженер в Дружеството за строи-
телство и експлоатация на железопътни-
те линии в Европейска Турция на барон 
Морис Хирш. По време на Освободител-
ната руско-турска война станал корес-
пондент на чешки вестници и отразявал 
хода на военните действия.

Именно той дава идеята в София да 
се издигне паметник на най-заслужилия 
българин – Васил Левски. Защо чехът се 
прекланя пред делото на Левски? Това 
не е случайно, тъй като в село Алмалии 
Прошек

се запознава лично 
с Апостола

Той е един от участниците в опитите да 
бъде спасен най-големият български ге-
рой непосредствено след залавянето му. 
За жалост неуспешно...

През 1878 г. при него пристига брат му 
Теодор, роден през 1858 г. Двамата пра-
вят собствена печатница. През 1879 г. 
първият кмет на София Стойко Салаба-
шев кани чешкия архитектурен техник 
Лубор Байер, който прави първия план 
за развитието на София. Негови асистен-
ти стават Георги Прошек и Вацлав Рау-
бал. За работата по този план двамата ка-

нят и братовчед си - aрх. Йозеф Прошек.
Строителството на Лъвов мост започ-

ва през 1888 г. Дотогава на това място в 
стара София имало

каменен мост, наречен 
Шарения

На следващата започва строежът и на 
Орлов мост. Строителството и на двата 
завършва през 1891 г. Фирмата „Братя 
Прошек“ поръчва на Рудолф Вагнер във 
Виена изработката на металните парапе-
ти и орлите. Те са поставени от братята 

Прошек в памет на българските заточе-
ници по време на турското робство в Ди-
арбекир. Мостът се намира на мястото, 
на което те са били посрещнати при за-
връщането си от плен през 1878 г.

Скоро след това Вагнер изработва 
българската църква в Истанбул „Св. Сте-
фан“, известна като „Желязната църква“.

Когато през далечната 1884 г. братята 
Прошек построяват чешката пивовар-
на „Прошек“, масивната за тогавашните 
представи сграда се извисява  самотна 
на хълма. 

Днес, 137 години по-късно, елегантна 
многофункционална сграда заема мяс-
тото на старата бирена фабрика, която 
се намира срещу сградата на Българ-
ската национална телевизия в София.

На мястото на освободения терен от 
6,5 дка беше изграден модерен ком-
плекс с луксозни апартаменти, магазини 
и офиси. Застроената площ на обекта е 
55 000 кв. м, в които се включват и чети-
ри подземни етажни паркинга. Архите-
ктурният проект предвиждаше главни-
ят вход, който е от ул. „Сан Стефано“, да 
бъде подчертан от атриум с ефектно ос-
тъкляване, осветление и водна площ.

Акцент на проекта е запазването на 
уникалността на пивоварната. Затова в 
централната част на имота имаше плано-

ве да бъде открита

двуетажна бирария 
в ретростил

която да напомня за миналата слава на 
бирената фабрика.

Тук е мястото да ви разкажем и за 
нещо рядко срещано. Подтикнати от лю-
бовта си към България, която те много-
кратно заявяват, че е тяхна втора Роди-
на, братята сменят родните си имена. 
Иржи Прошек се прекръщава на Георги, 
а Теодор - на Богдан. Това тяхно действие 
еднозначно показва, че дългият им пре-
стой в България далеч не е бил по про-
фесионални причини, а по-скоро

защото истински са 
я обикнали

Богдан Прошек почива един месец след 
брат си Георги, на едва 47-годишна въз-
раст. Изследовалите на живота му твър-
дят, че кончината му е следствие на мъ-
ката, която е изпитал от загубата на брат 
си.

Предсмъртните им желания са да бъ-
дат погребани в България, в полите на 
Витоша. Днес Георги Прошек почива в 
семейната гробница на Централни со-
фийски католически гробища. До него 
сънува вечния си сън и брат му Богдан.

XБлагодарение на тях съществуват голяма част от символите на София

Братя Прошек: 
Чехите, които бяха 
влюбени в България

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Сн.: Wikipedia

Орлов мост – емблематичното дело на двамата братя.

Пивоварната фабрика на братя Прошек, изградена през 1884 г. в София. Лъвов мост - преди построяването му през 1889 г. на това място се е намирал Шареният мост.
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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


18 - 24 август 2021 г.42

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

Астрологична прогноза 
ОВЕН
Възможности да споделяте 
мисли и впечатления с при-
ятели и познати няма да ви 
липсват, а много от вас ще 
бъдете във вихъра си. Ще 

сте стимулирани да общувате повече, да дава-
те идеи и да ги обсъждате, а някои от вас ще 
се проявите в ролята на посредници. Ако ви 
трябва информация, ще я намерите доста лес-
но – например в интернет или ще я получите от 
приятели. Възможно е да узнаете нещо, свър-
зано с бъдещето ви – например да ви отправят 
интересно предложение за сътрудничество.

РАК
По-често търсете компания-
та на хора, които внасят свеж 
полъх в мислите и плановете 
ви. С тяхна помощ ще реша-
вате проблеми и изчиствате 

съмнения, освен че ще ви е приятно и забав-
но. Вълненията ви по предстоящо събитие ще 
засилят активността ви, свързана с провежда-
нето му. С разностранни чувства и подбуди ще 
продължите да вървите по пътя си, търсейки и 
отстоявайки правата си. Насочете позитивната 
си енергия в делата си, покажете непоколеби-
мост на характер и намерения.

ВЕЗНИ
Като отплата за труда и прео-
долените препятствия е вре-
ме да изпитате облекчение, 
доволство и добро настрое-
ние. Без затруднения ще из-

пълнявате задълженията си и с творчески им-
пулс ще посрещате новостите. В състояние сте 
да се справите с всеки проблем, стига да го при-
емете като лична кауза. Но има неща, които не 
зависят от вас, за това не хабете излишно емо-
ции и чувства. Покажете истинските си способ-
ности и качества и бъдете сигурни, че ще има 
кой да ги оцени.

КОЗИРОГ
В хода на работата са възмож-
ни и разочарования, но удо-
влетворението ви ще бъде 
голямо и ще има с кого да го 
споделите. За други се очер-

тава смяна на работното място, успокоителното 
е, че има с каква да я замените. Участие в пече-
ливш проект е сред очакваните събития, за кои-
то сте подготвени. Изненади също са възможни, 
от вас зависи да ги насочите в желаната посока, 
доколкото енергията ще ви стигне за това. Не 
приемайте на всяка цена предложения, обсъде-
те ги с партньора си.

ТЕЛЕЦ
За много от вас периодът се 
свързва с новости от про-
фесионален характер, които 
ще изискват внимание и вре-
ме. Търсете начини да учите 

нови неща – така ще се възползвате от всички 
предимства и ще останете доволни. Възмож-
но е да станете раздразнителни, така че бъде-
те по-внимателни с изказванията си. Ако някой 
ви ядоса, ще се сблъска лице в лице с тъмната 
ви страна и ще се чуди откъде му е дошло. По-
следните дни са благоприятни за умствена ра-
бота и за интелектуални занимания.

ЛЪВ
Не изпадайте в стрес, ако ви 
се наложи да променяте ста-
новището си, бъдете гъвка-
ви и позитивни. Никой не е 
застрахован от грешки, вие 

също. По-важно е да го признаете пред себе си 
и да търсите начини, за да наваксате празнота-
та в знанията си, продължавайки напред. Жи-
вотът ще ви налага правила и поведение, кои-
то невинаги ще приемате еднозначно, но не 
правете драми от това. Разумът ще отхвърля 
поредното ви увлечение, а изкушенията ще ви 
привличат неудържимо.

СКОРПИОН
Присъствието на любимите 
хора ще ви мотивира да по-
стигнете по-бързо целите си. 
Притеснени за делата си, ще 
се стараете повече, за да ус-

корите резултатите в работата си. Ще преодо-
лявате трудностите и с различно темпо нещата 
ще се случват, кога според очакванията ви, кога 
по-малко. Не падайте духом, защото ви пред-
стоят и хубави изживявания. За част от вас те 
са свързани с личните ви и професионални по-
стижения, за други с успехите на децата и близ-
ките ви.

ВОДОЛЕЙ
Мотивирани сте да постигне-
те повече и ще успеете. Ин-
тимният ви живот е в застой, 
но не си потискайте желания-
та. Изпълнени сте с желания, 

средства и време за които все не достигат. Съ-
битията ще са така сложени, че ще предпочете-
те да водите живот, близък до представите ви за 
добър, каквото и да ви струва това. Ще прозре-
те много истини за себе си и ще се питате къде 
сте били досега, за да не ги забележите. Изводи-
те ще ви помогнат да не се хабите за неща, които 
не си струват.

БЛИЗНАЦИ
Пропорционално на обема 
ще се повишат и отговорно-
стите ви, за това бъдете дру-
желюбни към колеги и хора, 
от които зависите, защото 

без подкрепата им ще ви бъде трудно. Не да-
вайте израз на обземащите ви емоции и по-
често се усмихвайте. С естественото си пове-
дение ще спечелите повече, отколкото с тайни 
планове и кроежи. Съобразявайки се с обсто-
ятелствата и с добра организация, ще избег-
нете рискованите и необмислени начинания, 
които биха провалили очакванията ви.

ДЕВА
С прилив на чувства и неж-
ност ще търсите път към 
щастието си. С приятели ще 
преодолеете колебания и на-
прежение, ще се отпуснете и 

заредите с повече оптимизъм. Само не изпа-
дайте в крайности. Добрите развития в дела-
та ви правят по-сговорчиви и добронамерени 
към всички. Това се забелязва и с добра енер-
гия се връща при вас. Променените обстоятел-
ства ще направят възможно да получите и по-
вече в очакванията си. Работата ще ви среща с 
различни хора, но вие умеете да общувате.

СТРЕЛЕЦ
За бизнесмените периодът 
носи послания, стига да сте 
проникновени и да не се обез-
куражавате от временните не-
удачи. Коректното ви отно-

шение към партньорите е гаранция за изгодни 
договорености и сделки, независимо от трудно-
стите, които срещат всички. Не загърбвайте лю-
бовта, тя е стимул за всичко добро, което пред-
стои да се случи. С позитивна мисъл ще ви бъде 
по-лесно да живеете и се развивате. Имате сили 
да се включите в нова задача и с интерес ще ра-
ботите по нея.

РИБИ
Добра перспектива за бързо 
решаване на финансов въ-
прос. Постарайте се да при-
ключите работата си в срок, 
материалните придобивки 

ще ви помогнат да подсигурите нуждите на се-
мейството си. Промените ще ви донесат и нови 
възможности за професионална реализация, 
осигурявайки ви по-добър живот. Някои от вас 
може да срещнат трудности с организация-
та, още повече, че тя ще изисква и финансова 
обезпеченост. Потърсете подкрепа от близките 
си, като добре се аргументирате.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Нищо не може да се сравни с вку-
са на домашно приготвен сладо-
лед, в който сте вложили стара-

ние и любов.
В тенджерка смесете млякото, сме-

таната и 1/2 от захарта. Разбийте жъл-
тъците с другата половина от захар-
та. Прибавете ванилията и налейте на 
тънка струя горещото мляко и сметана. 
Върнете обратно на котлона и варете 
около десетина минути, като разбърк-
вате енергично, докато започне да се 
сгъстява.

Свалете от котлона и оставете да се 
охлади на стайна температура. След 
това изсипете сместа в подходяща ку-
тия. Оставете във фризера за 5-6 часа, 
като през 2 часа изваждате и разбърк-
вате. Когато сладоледът вече е готов, 
сервирайте в подходящи чаши, поръ-

сете с малини и топчета от диня и пъ-
пеш. Украсете със сметана и поръсете 
със захарни декорации.

Гърдите се разрязват по дължи-
на на 2 парчета, посоляват и по-
ръсват с черен пипер. Запържват 

се за около 3-4 мин. от всяка страна в 
силно сгорещена мазнина, така че да 
хванат крупкава коричка. Изваждат се 
и се оставят настрана.

В същия съд, в лъжица масло, се за-
пържват ситно нарязаният лук и чесън. 
Щом станат стъклени, се деглазират с 
виното. Оставят се на котлона, докато 
течността се редуцира до гъст сос.

Прибавят горчицата, сметаната, ме-
дът и 2 клонки розмарин. Сосът се ос-
тавя да кипне и се вари 3-5 мин., за да 
се сгъсти.

Прибавя се пилешкото и се готви 
кратко. Подправя се със сол и черен 

пипер.
Ястието се сервира с пресен розма-

рин и горчица.

Пилешко със сметаново-
горчичен сос 

Да ви е сладко!  

Продукти
» 4 броя пилешки гърди
» 4 ч.л. масло
» 2 броя лук шалот
» 1 скилидка чесън
» 200 мл сухо бяло вино
»  4 ч.л. пълнозърнеста горчица 

плюс за гарниране
» 400 мл сметана (30%)
» 2 ч.л. мед
» 4 клонки розмарин
» сол и черен пипер на вкус

Домашен ванилов сладолед 
с плодове Продукти

» прясно мляко - 500 мл
» сметана - 500 мл
» ванилия - 3 бр.
» захар - 180-200 г
» жълтъци - 8 бр.

За гарниране
» диня
» пъпеш
» малини
» сметана

https://www.serdikabg.com
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Кралицата на попа Мадо-
на загатна на феновете си, 
че е на море, публикувай-

ки снимки от плажа. Те обаче са 
нощни и не е ясно където точно 
са направени.

Типично за г-жа Чиконе, тя про-
вокира отново последователите 
си, които очакват новата й музи-
ка. Мадона показа как се забавля-
ва в компанията на своя любим - 
27 годишният Аламалик Уилямс.

„Smoke on the Water“, напи-
са Мадона, качвайки видео в 
Instagram, събрало най-хубавите 
й мигове на пясъка край лагер-
ния огън и с децата й. Поводът за 
тяхното събиране е рожденият 
ден на едно от тях - Роко, от брака 
й с Гай Ричи.

Освен красива заря край мор-
ския бряг, певицата показва как 
целува приятеля си и танцува, 
увила се с черен шал и дълго пал-
то с кръпки.

Морски спасители опитаха да помогнат на 
гърбат кит, заплел се в мрежа срещу аку-
ли край Златния бряг на Куинсланд.

Специалистите са използвали дълги пръти със 
закрепени за тях остриета, с които да прережат 
мрежата с оранжеви шамандури и жълти тежести, 
в която се е оплела опашката на кита, докато той 
ревял отчаяно и биел с нея по водата.

Спасителните работи започнали, когато сърфи-
сти забелязали бедстващия кит. Операцията тряб-
вало да бъде временно прекратена заради лоши 
метеорологични условия. Преди това обаче те 
поставили проследяващо устройство на 8-метро-
вия кит, който вече можел да плува, за да го наме-
рят отново и да продължат усилията да го освобо-
дят от мрежата.

39-годишната певица Бионсе призна, че 
страда от инсомния и че не може да спи 
от болки в тялото. Годините, прекарани 

в ходене по турнета, са се отразили на звездата по 
много начини - тя трудно заспива, косата й и ко-
жата й са стресирани заради тежкия грим..

„Мисля, че не осъзнавах колко това се отразява 
на психическото и физическото ми състояние. Го-
дини увреждане на мускулите ми заради танцува-
нето на токчета и носенето на тежък грим на сце-
ната“, коментира изпълнителката.

Звездата призна, че в миналото е правила пре-
калено много диети и е тренирала много, тъй 
като била обсебена от боди имиджа си. Но сега се 
фокусирала повече върху психическото здраве и 
познава кога тялото й има нужда от почивка.

Спасяват 8-метров кит, заплел 
се в мрежи в Австралия

Бионсе не може да спи заради 
болки в тялото си

Ед Шийрън се оженил тайно 
през нощта

Мадона и младото й гадже си 
направиха купон на плажа

Ед Шийрън разкри, че с половинката му Чери Сийборн 
са сключили брак през нощта през януари 2019 г. По-
сле двамата отишли вкъщи, за да ядат къри и така да от-

празнуват повода.
На сватбата не е присъствал почти никой, но навсякъде е 

било украсено със свещи.
„Сватбата ни с Чери я направихме вечерта, в случаен ден, 

по средата на нищото. Запалихме свещи и се оженихме, при-
брахме се и ядохме къри“, разкри той.

След няколко месеца двамата направили по-голяма цере-
мония с някои от приятелите си. Музикантът забранил мо-
билните телефони, за да няма снимки, но все пак се учудва, 
че все още на бял свят не са се появили снимки от сватбата.

Ед стана баща за първи път през миналия септември. Той 
има момиченце - Лира.

Нина Добрев се радва на 
слънчева ваканция в Португалия
Нина Добрев се радва на лятна 

ваканция в слънчева Португа-
лия, и то вече няколко седми-

ци, но по-интересното е, че тя не е в 
компанията на гаджето си Шон Уайт, а 
е с най-добрата си приятелка - актри-
сата и танцьорка Джулиан Хъф. Заед-
но с тях са и родителите на Добрев.

Двете актриси прекараха послед-
ните няколко седмици и в заснема-
не на рекламна кампания за новата 
марка вино на Нина - Fresh Vine Wine - 
нисковъглехидратно, нискокалорич-
но и вегетарианско вино.

Очевидно Добрев и Хаф се наслаж-
дават на вълшебното си пътешествие 
из Европа, двете посетиха и порту-
галския СПА и еко курорт Quinta da 
Comporta.

Двете дами посетиха и уникалния 
хотел Areias do Seixo, който се нами-
ра на един час път с кола от Лисабон.
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Катрин Зита-Джоунс върти 
обръч като гимнастичка Лиъм Пейн и 

Мая Хенри сло-
жиха край на 

10-месечния си го-
деж само преди 9 
седмици, след като 
певецът призна, че 
трябва да работи по 
себе си.

Но скоро двамата 
бяха забелязани да 
пият коктейли край 
басейн в хотел в Бийкънсфийлд, Бъкингамшър. 
И източници сега казват, че музикантът дава най-
доброто от себе си, за да спечели доверието на 
Мая и да даде на връзката втори шанс.

„Лиъм осъзна какво е загубил. Той работеше 
здраво, за да спечели доверието на Мая отново. 
Лиъм е романтичен мъж, прави всичко, за да си я 
върне“, споделя негов близък.

Звездите се виждали и с общи приятели. Явно е, 
че Мая и Пейн отново се влюбвали. Но те не бър-
зали, защото искали този път връзката им да из-
държи.

Алфред Моли-
на се ожени за 
режисьорката 

на филма на Disney 
- „Замръзналото 
кралство“ - Джени-
фър Лий. 68-годиш-
ният актьор и но-
вата му 49-годишна 
съпруга направиха 
красива брачна це-
ремония на открито.

От публикувани-
те снимки в Instagram се вижда, че градинската 
им сватба е била наистина много романтична, а 
Алфред плаче от щастие.

„Успяхме. Ние го направихме!“, написа булката, 
коментирайки сватбените си снимки. На един от 
кадрите булката Лий също изглежда изпълнена с 
радостни емоции.

Двамата с Молина са представени един на друг 
от 36-годишния актьор и певец Джонатан Гроф. 
Самата Дженифър му изказа благодарността си с 
думите: „Тази красива и щедра душа е причината 
да се срещнем с Фред. Дължим му света.“

След разваления годеж  
Лиъм Пейн пак иска Мая

Алфред Молина се разплака 
от щастие на сватбата си

Дженифър и Бен Афлек търсят 
семейно имение в Ел Ей
Бен Афлек и Джей Ло се събра-

ха през пролетта на тази годи-
на, но връзката им се развива 

бързо. Те прекарват много време 
заедно и дори вече са били забе-
лязани да търсят жилище заедно 
в Бевърли хилс, Лос Анджелис, Ка-
лифорния. Звездите търсят имот, в 
който да живеят заедно с децата си.

Те огледали имение с 12 стаи и 24 
бани, което се продава за $85 млн. В 
него имало вътрешен спортен ком-
плекс с баскетболно игрище и бок-
сов ринг, огромен басейн и пентха-
ус за гости.

След това влюбените разгледа-
ли имот в долината Сан Фернандо, 
който преди е принадлежал на Боб 
Хоуп. Към имението имало голф иг-
рище.

Певицата живееше в Маями, но 
още през юни се появиха слухове, 
че ще се мести в Ел Ей, за да бъде 
с Бен.

Уелската суперзвезда Катрин Зи-
та-Джоунс излезе по бански пред 
вилата си на слънчевия остров 

Майорка, за да покаже на последовате-
лите си в Instagram, че въпреки възрас-
тта си от 51 години, тя все още е в топ 
физическа форма.

Освен това носителката на „Оскар“ 
демонстрира, че е запазила и чувството 
си за хумор. Красивата съпруга на Май-
къл Дъглас публикува видео в социал-
ната медия, на което показва уменията 
си да върти обръч като истинска гим-
настичка. Това е чудесно упражнение 
за оформяне на талия, бедра и дупе.

Освен че продължава да изглеж-
да фантастично, актрисата видимо е и 
страхотно гъвкава. Във видеото Катрин 
носи раирани бански в черно и бяло от 
две части, голяма черна козирка и чер-
ни слънчеви очила.

http://www.bulstate.com/
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Н
ад 4 милиона туристи посе-
щават всяка година прочу-
тия Гранд Каньон, привле-
чени от възможността да 
преживеят чудото на него-

вите непрестанно изменящи се пастел-
ни цветове и непредсказуемата игра на 
светлини и сенки. Най-доброто време 
да отскочите до там е през лятото, ран-
ната есен или късната пролет, но според 
местните жители зимата е най-хубавият 
сезон за посещение, защото тогава глед-
ката наистина е неописуемо красива.

376-километров живописен път, изви-
сяващ се на височина от 2400 метра, лъ-
катуши през каньона от Южния ръб до 
отдалечения Северен ръб, минавайки 
през впечатляваща местност със спира-
щи дъха гледки.

Големият каньон, или наричан още 

Гранд Каньон на река Колорадо в Се-
верозападна Аризона, САЩ, е едно от 
най-големите земни природни чудеса. 
Той е един от най-дълбоките каньони в 

света, като на места височината му дос-
тига до 1800 метра. Дълъг е 446 км и е 
широк около 29 км. Гранд Каньон е едно 
от седемте природни чудеса на света и 
една от най-популярните туристически 
дестинации. Разположен във високите 
пустинни плата, прочутият каньон, гор-
достта на Аризона, е включен в списъ-
ка на ЮНЕСКО за световното наследство 
още през 1972 г., което го 
прави едно от

първите природни 
чудеса

въведени в този списък.
В района на Гранд Ка-

ньон може да се пристигне 
от северната страна, коя-
то е по-отдалечена, или от 
южната му страна, която е 
по-достъпна, но и по-на-
товарена. И по двата пътя 
има няколко къмпинга, 

както и доста ресторантче-
та и хотели.

През лятото, когато тук е 
разгарът на туристическия 
сезон, места трудно се от-
криват. Есента, пролетта, 
дори и зимата са много по-
подходящи за посещение 
на Гранд Каньон. Тук има 
стръмни пътеки, по които 
опитни туристи могат да 
слязат пеша на дъното на 
каньона. Предлагат се пре-

литания над каньона с хеликоптери и 
малки самолети, както и яздене на муле. 
Последната голяма туристическа атрак-
ция е „Небесната разходка“, открита на 
28 март 2007 г. Тя представлява своеоб-
разна висяща стъклена тераса (във вид 
на подкова) извън ръба на каньона, от-
където се откриват невероятни гледки.

В южната част се отделят и трасетата 
на няколко пешеходни маршрута, раз-
ходката по които позволява в най-пъл-
на степен да опознаете детайлите на 
тази природна среда. Северната част на 

Гранд Каньон е с по-го-
ляма надморска височи-
на и по-рядко се посе-
щава от туристи. Много 
поети от миналия век 
са се опитвали да въз-
пеят красотата на това 
природно чудо. Когато 
поетът Карл Сандбърг 
вижда местните дивни 
гледки, възкликва: „Виж-
дам там Господ...“

Гордостта на Аризона, 
където се вижда Господ
XГранд Каньон е едно от седемте чудеса  

на света, посещавано от милиони туристи

Сн.: Pixabay

https://www.msbinsuranceagency.com/
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