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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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През 1977 г. Политбюро на ЦК на БКП, 
ръководено от Тодор Живков, прие-
ма секретно „Б“ решение №17 относно: 
„Усъвършенстване работата за ограни-
чаване и обезвредяване дейността на 
българската вражеска емиграция и за 
подобряване подбора и подготовката на 
българските граждани, заминаващи зад 
граница“. Върхушката на БКП се опася-
ва чрез активната българска емиграция 
да не се създаде опозиционен център в 
страната.

Първостепенна задача за МВР-ДС сре-
щу емиграцията е да се дискредитира и 
парира дейността на най-активните еми-
грантски ръководители, да се насажда 
недоверие в специалните служби на про-
тивника към тях и техните сподвижници“.

МВР, МВнР, идеологическите ведом-
ства и институти и средствата за масова 
информация са задължени да провеждат 
съгласувани мероприятия за системно 
изучаване и успешно противодействие 
на идейно-диверсионните действия, 
провеждани от противника чрез еми-
гранти и техните организации, за разоб-
личаване и прекратяване на антибългар-
ската им дейност.

Това е 1977 година… а колко прили-
ча на 2021-ва? Мислех си, че въпросът с 
гражданството на министър Кирил Пе-
тков ще се превърне основно във въпрос 
за Конституционния съд и юридически 
спорове. Но темата някак си отново се за-
въртя по оста „за“ и „против“ българите в 
чужбина със същите методи, които Дър-
жавна сигурност използва да преследва 
невъзвращенците – така комунистиче-
ският режим нарича българите, избрали 
свободата в чужбина.

Дали Кирил Петков е спазил Конститу-
цията, която забранява на хора с двой-
но гражданство да бъдат министри, е 
изключително важен въпрос. И той тряб-
ва да се реши от Конституционния съд 
– достатъчно ли е отказването от друго 
гражданство или трябва да се изчака ре-
шението на съответната страна, въпреки 
че човекът няма контрол върху сроко-
вете и процеса и те често не са изрично 
упоменати в съответните имиграцион-
ни закони. Спазен ли е духът на Консти-
туцията с писмения отказ и заявление за 
отказ от чуждо гражданство или трябва 
потвърдено решение на другата страна 
– това е въпросът, но той е за Конститу-
ционния съд.

В българското ДНК изглежда остава 
тази втълпена от комунистите омраза 
към невъзвращенците, към българите в 
чужбина. Омраза, вероятно премесена 
и с доза завист за свободата да правиш 

каквото решиш с живота си, където ре-
шиш и често в резултат да станеш мно-
го добър в професията си и да имаш по-
вече пари. Ненавистта на българина към 
тези, които знаят и могат повече, е вина-
ги явна, особено на избори. Те избират 
обикновено масово някой, който отго-
варя на мотото – „Аз съм прост и вие сте 
прости, затова се разбираме“. И не, не е 
само бившият премиер.

Българите в чужбина внасят над 1 ми-
лиард евро всяка година по официални 
данни и вероятно още толкова на ръка 
и като харчове, когато посещават Роди-
ната. Част от тези пари отиват за данъци 
– ДДС например. Но често се чуват при-
зиви правото за гласуване на българите 
зад граница да бъде ограничено – от по-
литици и от други наши сънародници. То 
всъщност беше ограничено дълги годи-
ни с лимита на броя на секциите. Липсата 
на дистанционно гласуване през 2021 го-
дина също е вид ограничение.

Темата за гражданството на Кирил Пе-
тков, подета от „Има такъв народ“ (кои-
то се оказа, че също имат кандидат-ми-
нистър в проектокабинета им с двойно 
гражданство), поета и от ГЕРБ и ДПС, ясно 
показва, че тук не се търси отговор на 
въпроса спазват ли се правилата, а ом-
аскаряването на един успял в чужбина 
българин, който се радва на широко об-
ществено одобрение. А методите наисти-
на са познатите от комунизма и Държав-
на сигурност. А кофата с кал не е само за 
министър Петков (който получава канад-
ското си гражданство от родителите си, 
а не по собствено желание), а за всички 
онези стотици хиляди от нас, които са из-
брали да живеят и работят по света.

А България има отчайваща нужда от 
хора с опит и знания, такива нямаме мно-
го – нито в България, нито зад граница.

Между другото, комунистическият за-
кон, който отнема гражданството на хо-
рата, заминали в чужбина, е премахнат 
едва през 1998 г. А безумното правило в 
Конституцията, което забранява сериоз-
но политическо участие на хора с двой-
но гражданство, отдавна трябваше да от-
падне. Но преди да променим законите, 
да започнем с отношението ни към тези 
хора в чужбина. Защото те не са врагове 
на народа. И го показват ясно – с пари-
те си, а някои и с желанието да оставят 
всичко, за да помогнат на страната си.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

30 г. след ДС – 
българите в чужбина 
са все врагове

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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Ш
ансовете за съставяне на 
редовен кабинет в 46-ото 
Народно събрание се из-
паряват. След всички кон-
султации и разговори за 

приликите в политиките между „Има та-
къв народ“, БСП, „Демократична Бълга-
рия“ и „Изправи се БГ!Ние идваме!“ остана 
само един мандат и шанс за сформиране 
на правителство.

„Има такъв народ“ първи върнаха ман-
дата, и то реализиран, но въпреки това 
парламентът гласува, че той е неуспешен 
заради изненадващото решение на Сла-
ви Трифонов да го оттегли. Така вместо 
партиите на протеста да подкрепят или 
сформират кабинет, напрежението меж-
ду тях ескалира и те заявиха готовност за 

нови избори. Междувременно партията 
на Слави Трифонов се обяви за опозиция, 
а ГЕРБ-СДС представиха свой проектока-
бинет, но след като получиха мандата от 
президента Румен Радев, го върнаха вед-
нага.

Започна и задочна война за получа-
ването на третия мандат. От БСП обяви-
ха, че са готови да говорят с президента 
за оставането на министри от служебния 
кабинет „Янев“ в редовно правителство. 
От „Демократична България“ обаче кон-
трираха, че няма да подкрепят мандат на 
социалистите, по-назад не останаха и от 
„Изправи се БГ!Ние идваме!“, които дори 

увериха, че нито една партия не би под-
крепила левицата.

От партията на Трифонов пък останаха 
на твърдата си позиция, че изобщо

няма да подкрепят кабинет
от третия мандат.

И докато социолозите на „Алфа Рисърч“ 
изчислиха, че шансовете за съставяне на 
правителство вече клонят към 1%, от ко-
алицията на Мая Манолова решиха да из-
ползват и последните останали възмож-
ности. „Изправи се БГ!Ние идваме!“ поеха 
инициатива за нови разговори за третия 
мандат с всички без ГЕРБ и ДПС, но идеята 

пропадна. Причината е, че БСП ги бойко-
тира, защото не прие искането на Мано-
лова формациите сами да се разберат на 
кого да връчи президентът третия мандат. 
Социалистите определиха подобни пре-
говори като противоконституционни, от 
„Има такъв народ“ също заявиха, че няма 
да се включат.

Междувременно се завъртяха и въз-
можни имена за премиер. От БСП лан-
сираха лидерката си Корнелия Нинова. 
От „Демократична България“ пък дадо-
ха идея на „Има такъв народ“ да издиг-
нат шефката на парламента Ива Митева и 
обявиха, че ще я подкрепят. А Митева от 
своя страна каза, че третият мандат тряб-
ва да се връчи на най-малката парламен-
тарна партия ИБГНИ.

В същото време ДБ обявиха, че са гото-
ви и с кабинет, и с президент. Лидерът на 
ДСБ Атанас Атанасов поиска и нов кръг от 
консултации, за да се стигне до решение 
на политическата криза. „Ние сме готови 
да участваме в преговори за съставяне на 
кабинет, в противен случай държавата ще 
влезе в много по-тежки кризи“, каза съп-
редседателят на ДБ.

XИмената на Корнелия Нинова и Ива Митева се завъртяха за премиер

В море от преговори: Шансовете 
за правителство се изпаряват

ИРИНА 
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

Ива МитеваКорнелия Нинова

https://www.samsfarmersmarket.com
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П
ри неизпълнение и на тре-
тия мандат за състав на ре-
довен кабинет, президентът 
за втори път тази година ще 
назначи служебен, ще раз-

пусне Народното събрание и ще насро-
чи нови избори, както изисква от него 
Конституцията. Вотът трябва да се про-
веде най-късно до два месеца след пре-
кратяване на пълномощията на предиш-
ното правителство. Вероятно 46-ото 
Народно събрание ще се разпусне в 
края на август или началото на септем-
ври. Това означава, че вотът може да се 
насрочи в края на октомври или начало-
то на ноември. Възможните дати за гла-
суване за нов парламент са 24 октомври, 
31 октомври, 7 ноември или 14 ноември.

Изборите за президент все още не са 
насрочени, но най-вероятно те биха се 
състояли през ноември. Сигнал за това 
даде председателят на парламента Ива 
Митева. Вотът за държавен глава тряб-
ва да се произведе не по-рано от три ме-
сеца и не по-късно от два месеца преди 
изтичане на срока на пълномощията на 
действащия президент.

Румен Радев встъпи в длъжност на 22 
януари 2017 г. и това означава, че избо-

рите за президент трябва да се състоят 
на 24 октомври, 31 октомври, 7 ноември, 
14 ноември или 21 ноември.

От фирмата доставчик на машините за 
гласуване „Сиела норма“ съобщиха, че 
ще бъде двойно по-евтино, ако изборите 
са 2 в 1. Сумата, която може да се спести, 
е 65 млн. лв. Допълнително ще трябва да 
бъдат закупени още 1300 машини.

Някои партии заявиха обаче, че избо-
рите 2 в 1 не са удачен вариант, защото 
щели да размият предизборната кампа-
ния.

Кой ще насрочи изборите 
за президент

Изборите за президент се насроч-
ват от НС. Така хем 46-ият парламент си 
отива, хем има важна задача, ако това 
НС не свърши тази работа, то следва-
щото ще трябва да определи датата. 47-
ият парламент обаче ще се конституи-
ра в началото на ноември и до края на 
конституционния срок, в който може да 

се проведат президентските избори, ще 
има по-малко от месец, което е крайно 
недостатъчно за кампания и би вкарало 
страната в конституционна криза.

Проблемът е и че избори няма как да 
се организират по-малко от 2 месеца 
преди датата на вота, защото ЦИК има 
твърде много задачи, за изпълнението 
на които трябва време - съставяне на из-

борните комисии, регистрацията на кан-
дидатите, избирателните списъци, раз-
яснителна кампания и разпращане на 
машините.

Съществуват и прогнози, че изборите 
може да не са 2 в 1, а в три поредни не-
дели – първо предсрочните парламен-
тарни, а след това президентските в два 
тура.

Избори 2 в 1 или гласуване 
три недели поредИРИНА 

ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

XВотът за президент 
ще е най-вероятно 
през ноември
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Л
етище София обяви план за 
разширяване на междуконти-
ненталния трафик и увелича-
ване на полетите до и от Се-
верна Америка.

Стратегическа цел, заложена в про-
грамата на летищния оператор, е старти-
рането на междуконтинентални полети 
до Северна Америка и до Азия, обяви-
ха от дружеството концесионер „СОФ 
Кънект“ преди няколко дни. Плaнoвeтe 
нa oпepaтopa ca дa пpeдлoжи oтcтъпкa 
oт тaкca кaцaнe в paзмep нa 99% зa 
aвиoпpeвoзвaчитe.

Въпросът за пускането на пряк полет 
мeждy Бългapия и CAЩ се повдига чес-
то от летище София, нo дoceгa дo peaли-
зиpaнeтo нa тaзи цeл тaкa и нe ce cтигнa. 
От съобщението на летищната управа не 
стават ясни подробности за това кога би 
стартирала реализацията на стратегията 
и кои ще са дестинациите, до които ще се 
лети в Северна Америка.

Преди няколко месеца българската 
авиокомпания GullivAir получи разреше-
ние за директни полети от България до 
Щатите. Разрешението беше дадено от 
Департамента по транспорт на САЩ и е 
валидно за две години.

Компанията GullivAir, която е проектно 
дружество на BH Air, която преди години 
също правеше опити да получи разреше-
ние за директни полети, обяви, че плани-
ра да лети от летище София до летище 
Кенеди в Ню Йорк три пъти седмично.

Стартирането на директен полет меж-
ду България и САЩ е дългоочаквана но-
вина от много български емигранти, 
както и предсатвители на бизнеса. Зара-
ди липсата на реализация обаче това се 
превърна в мит и мнозина вече

не вярват, че това някога 
ще стане

Още през 2017 година се появиха но-
вини, че линията ще тръгне, но това така 
и не се случи. Причината тогава беше, че 
летището в София не участваше в про-
грамата на американските власти FITA – 
secured �ight information, която е задъл-
жително условие за полети до Америка. 
От аеропорта тогава обявиха, че отгова-
рят на всички условия, а от компанията 
„BH Air“ оставиха твърдението без комен-
тар.

Последният път, в който директни по-
лети от София са кацали в Ню Йорк, е 
преди цели 22 години на фалиралата 
вече авиокомпания „Балкан“. След което 
Федералната агенция по авиацията (FAA) 
забрани на българските превозвачи да 
летят до щатски летища. През 2008-а тази 
забрана е отменена.

От ръководството на летище София 
обявиха, че друг техен приоритет е пре-
връщането му в регионален хъб, като за 
трасферно преминаващите пътници по 
редовни международни и вътрешни ли-
нии отстъпката ще е 60%. Oт кoмпaния-
тa обясниха, чe отстъпките ще е в cилa 
oт нaчaлoтo нa oктoмвpи дo кpaя нa гo-
динaтa, но срокът може да бъде удължен 
и пpeз 2022 гoдинa.

За развитието на туризма, стимулира-
нето на българската икономика и свърза-

ността на регионите „СОФ Кънект“ пред-
вижда стимули и за вътрешните полети. 
Превозвачите с редовни пътнически ли-
нии до Бургас и Варна ще ползват отстъп-
ка от такса кацане в размер съответно на 
70% и на 90%.

Предвижда се

намаляване на такса 
за паркирането

на самолети.
„Новата програма цели да стимулира 

трафика през летище София, като оси-
гури възможности за откриване на нови 
дестинации, увеличаване на полетните 
честоти, привличане на нови авиоком-
пании и създаване на дългосрочни стра-
тегически партньорства. Всичко това е в 
полза на пътниците, които ще имат по-го-
лям избор за планиране на своите пъту-
вания. Нашите действия са насочени и 
към развитието на туризма и икономи-
ката, които са неразделна част от авиа-
ционния бизнес“, заяви Хесус Кабайеро, 
изпълнителен директор на „СОФ Кънект“ 
АД.

За първите три месеца (май, юни и юли 
2021 г.) от дейността на новия оператор 
четири авиокомпании – Ел Ал, Таром, 
Бритиш Еъруес и Аерофлот, са възобно-
вили полетите си. Нови сезонни дестина-
ции за летище София са Корфу, Родос и 
Солун. През летните месеци юли и август 
са се увеличили полетните честоти при 
повечето опериращи авиокомпании.

Летище София с нова програма: 
Полети до САЩ и Канада
XАвиооператорът ще предложи 99% отстъпка от такса кацане за превозвачите

Сн.: Летище София

Преди няколко месеца българската авиокомпания GullivAir получи разрешение за директни полети от България до Щатите.

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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BG ТЕЛЕГРАФ
Радев връчва 3-ия мандат  
за правителство до петък
Президентът Румен Радев е готов 

да даде на партиите време за диа-
лог най-късно до петък. Тогава из-

тича крайният срок за връчване на по-
следния трети мандат за съставяне на 
правителство. Държавният глава обаче 
отново не каза коя парламентарна гру-
па ще го получи, а само подчерта, че 
„всички опции са възможни“. Радев при-
зова, когато се правят „тънки партийни сметки“, да се мисли за интересите на хо-
рата, и заяви, че търпението на българите се изчерпва. „Без компромис няма да 
се получи“, каза държавният глава.

Иван Гешев поиска КС  
да го спаси от депутатите

Главният прокурор Иван Гешев е 
внесъл в Конституционния съд ис-
кане за обявяване на противокон-

ституционност на чл.24 и на част от чл. 
86, ал.1 и ал.4 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Народното съ-
брание. Това съобщиха от пресцентъра 
на прокуратурата. Още при изслушване-
то си в НС на 19-и август Гешев се закани 

да атакува текстовете в НС. В искането се сочи, че двата члена противоречат на 
разпоредбите на Конституцията за принципа на разделение на властите и неза-
висимостта на съдебната власт.

Бойко Борисов призова  
за по-масово ваксиниране
Бившият премиер Бойко Борисов 

отправи призив през социалната 
мрежа за по-масово ваксиниране. 

Призивът на лидера на ГЕРБ във Фейс-
бук е придружен със снимки, на които се 
вижда, че той си е поставил втора доза 
от ваксината на „Модерна“. Близо 1900 
са новите случаи на Covid-19, почти 35% 
повече от миналия вторник. С 21 повече са настанените в интензивни отделения, 
отбелязва Борисов и призовава за отговорност. „Само така можем да победим 
коронавируса и да продължим да живеем нормално“, написа бившият премиер.

Жестоко убийство на 
17-годишна бременна в Ямболско

Жестоко убийство на 17-годишно 
бременно момиче в ямболското 
село Недялско. Обвинен в убий-

ството е 44-годишен мъж, който е оста-
вен за постоянно в ареста от Окръжния 
съд в Ямбол. Престъплението е извър-
шено на 12 август по особено жесток на-
чин, чрез удушаване в дома на жертвата. 

Трупът е намерен изхвърлен в кладенец край селото на 19 август от приятели на 
убитата Мария Христова. Обвиненият Йовчо Стоянов е съжителствал с майката 
на момичето на семейни начала. Двамата имали други две общи деца.

Влак прегази човек в Пловдив, 
блокира около 100 души
Инцидент с влак на БДЖ е станал 

в района на Пловдив след не-
правомерно пресичане на желе-

зопътната линия. Полицията установя-
ва самоличността на човек, който е бил 
прегазен от влак в района на жп линии-
те на моста на Камотевския възел в гра-
да, съобщиха от пресцентъра на ОД на 
МВР - Пловдив. Инцидентът е станал с пътническия влак София - Бургас, в който 
по данни на служител на НКЖ е имало около стотина пътници. Според първона-
чалната информация загиналият е мъж и е бил легнал на релсите.

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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Б
ившият български футболист 
Иван Тодоров загуби битката 
за живота си на 37 години. Той 
се бори до последно с рядко 
онкологично заболяване - ос-

теосарком на меките тъкани. През чети-
рите години на трудната му битка на ня-
колко пъти ходи на лечения в Турция, 
Китай и Германия, а накрая се наложи и 
ампутация на десния му крак.

Безброй родни спортни клубове и 
спортисти събираха средства, за да му 
помогнат. Катрин Тасева дори продаде 
своя златен медал от Световната купа в 
София, за да събере 10 000 лева за лече-
нието му. В кампанията се включи и голе-
мият футболен отбор „Реал Мадрид“, на 
който Иван Тодоров беше луд фен. Фла-
нелка с автографи на звездите бе прода-
дена на търг, за да се съберат средства.

Преди година беше основана Фонда-
ция „Иван Тодоров“. Първият проект на 
Фондацията стартира на 11.06.2020 г. - 
рожденият ден на Иван, а също така и 
на първия благодетел на Фондацията, а 
именно българския футболен национал 
- Михаил Александров. За Ванката той 

дари безвъзмездно своята лична, уни-
кална и сантиментална колекция от 88 
футболни фланелки, събирани през го-
дините.

Приятелите на Иван са категорични, 
че по време на трудната си битка, 

той се е превърнал 
в символ на смелост

и непримирим дух, след като направи и 
невъзможното, за да се възстанови.

Сега близките на Иван събират сред-
ства, за да приберат тялото му от Герма-
ния в Родината.

От официалния фенклуб на „Реал Мад-
рид“ в България разпространиха призи-
ва им.

Семейството му има нужда от помощ, 
за да прибере тялото му в България, за-
щото се оказва, че това е сложна и скъпа 
процедура, за която близките му нямат 
необходимите средства.

„За да организират прибирането му в 
страната ни, семейството на Иван, тряб-
ва да подсигури солидна сума, която на-
раства с всеки изминал ден и имат нуж-
да от помощ в набирането на средствата. 

Тук е моментът да се обърнем към всич-
ки вас за една последна помощ към на-
шия обичан приятел, за да може безпро-
блемно, близките му да го приберат у 
дома и да си вземем последно сбогом с 
него“, написаха от клуба.

Те призоваха всичките му прияте-
ли да се обединят за последнто в него-
ва помощ и да му помогнат да се прибе-
ре в Родината си. Сметката за дарения 
е BG95CECB979010A0940001 - БОГДАНА 
ЛЮДМИЛОВА КОЛЕВА.

Български футболист загуби 
битката за живота си в Германия
XИван Тодоров си отиде на 37 г., събират се средства за връщането му в Родината

Иван Тодоров и фланелката с подписите на звездите на „Реал Мадрид“

Снимки: архив

http://imgtrucking.com
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Б
ългарин се призна за виновен 
за участие в схема за източва-
не на $200 000 от банкомати 
в Масачузетс. 34-годишният 
Анатоли Митрев бил задър-

жан точно преди година в София в акция 
на Интерпол. Тя била по искане на САЩ, 
а Митрев бил издирван с червена бюле-
тина.

Българинът бил съучастник на друг 
наш сънародник, който през май месец 
също се призна за виновен за престъ-
плението.

Анатоли Митрев и Георги Кънев прис-
тигнали в Мартас Винярд, малък остров 
на няколко километра от Кейп Код. Там те 
инсталирали скимиращи устройства на 
банкоматите и започнали ежедневно да 
ги източват.

Когато натрупали достатъчно пари, те 
се върнали в Европа. Години по-късно 
обаче били издирени. Кънев е арестуван 
в Австрия, а Митрев в София.

Кънев вече получи 30 месеца затовр и 

$200 000 глоба. Той се разкая пред съда, 
че е бил подведен от младостта и лошата 
си компания. Съжалявал много и осъзна-
вал грешките си.

През май Кънев изпрати и писмо до 
съдията, в което изрази угризения. Бъл-
гаринът написа, че

присъдата му е 
отворила очите

че е взел лоши решения, които му ко-

стват свободата.
„Нараних хората, които обичам и за 

които ме е грижа. Искрено съжалявам за 
действията си, не само защото съм в за-
твора, а за всички нанесени щети на из-
мамените“, написа тогава Кънев.

Сред документите на защитата имало и 
осем писма от приятели на Кънев, в кои-
то се посочва, че българинът е лоялен, но 
е попаднал в лоша компания.

Митрев също казал, че съжалява. Най-
тежката присъда, която той може да по-
лучи е от осем години и половина затвор 
и глоба от $250 000.

Според обвинителния акт, внесен през 
юли 2018 г., престъплението е извърше-
но в продължение на четири седмици за 
периода юли и август 2013 г., когато Къ-
нев и Митрев са инсталирали скенери на 
клавишите на банкоматите и камери. 

Вградените устройства са позволили 
на измамниците да получат информация 
за магнитната лента и ПИН кода на банко-
вите карти. След това открадната инфор-
мация се е използвала за фалшифици-
ране на дебитни карти и изтеглянето на 
суми от банкомати в Ню Йорк и Чикаго.

Български футболист загуби 
битката за живота си в Германия

Българин се призна за виновен, 
откраднал $200 000 в Масачузетс
XТой бил съучастник на друг наш сънародник, който вече излежава присъдата си

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Осъденият вече Георги Кънев. 

Сн.: архив

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
Десетки жертви и изчезнали при 
наводнения в Тенеси
Най-малко 22-ма са загинали при 

наводнения в окръг Хъмфрис, Те-
неси, причинени от урагана Хе-

нри. Спасителни екипи претърсваха цял 
ден разрушени къщи и купчините от-
ломки в търсене на хора. От полицията 
уточниха, че броят на издирваните хора 
е 20, а не 45, както беше обявено по-ра-
но, тъй като поради силната буря е имало проблеми с комуникациите с хората в 
района и те не са могли да се свържат с близките си. Картината е опустошителна, 
пометени са цели домове и коли.

Байдън и Борис Джонсън се 
разбраха за евакуацията от Кабул

Борис Джонсън и Джо Байдън се 
споразумяха да работят заедно, 
за да гарантират, че всеки, който 

има право да напусне Афганистан, ще 
има възможността да го направи, вклю-
чително и след края на първата фаза на 
евакуацията, това съобщи кабинетът на 
Джонсън. „Двамата обсъдиха усилията 
на Великобритания и САЩ да координи-

рат бързата и безопасна евакуация от летището в Кабул на нашите граждани, как-
то и на тези, които преди това са работили за нашите правителства“, заяви гово-
рител на „Даунинг стрийт“.

Ваксината на Pfizer-BioNTech 
получи пълно одобрение в САЩ
Американският регулатор на ле-

карствата предостави пълно 
одобрение на ваксината P�zer/

BioNTech. FDA, която даде разрешение 
за спешна употреба на ваксината с две 
дози през декември, сега дава вече пъл-
ното си одобрение за употреба при хора 
на възраст над 16 г. въз основа на акту-
ализирани данни от клиничното изпитване и прегледа на производството на 
компаниите. Служителите на общественото здраве се надяват по този начин да 
убедят неваксинираните американци, че ваксинирането с P�zer е безопасно и 
ефективно.

Талибаните плениха американски 
самолети и хеликоптери

Радикалното движение „Талибан“ 
е завзело няколко американски 
самолета, военни хеликоптери и 

противотанкови ракети, съобщи теле-
визионният канал „Ал-Арабия". „Може 
да е трудно за талибаните да използват 
американките хеликоптери и самолети, 
тъй като нямат пилоти, а и поддръжката 

не е достъпна и за талибаните“, коментират наблюдатели. САЩ, според „Ал-Ара-
бия“, очакват завършването на процеса на евакуация, за да вземат решение за от-
делни операции, включително удари по военни складове.

На 38 години почина най-високият 
мъж в Америка
Игор Вовковински, най-високият 

мъж в САЩ, почина на 38 годи-
ни в Минесота, съобщи Асошией-

тед прес. Семейството сподели, че роде-
ният в Украйна Вовковински е починал 
от сърдечно заболяване в клиниката 
„Мейо“ в Рочестър. Майка му Светлана Вовковинска, която е медицинска сестра 
в клиниката, съобщи за смъртта му във Фейсбук. Вовковински за първи път вли-
за в клиниката „Мейо“ като дете за лечение. Хипофизата му отделя много хормон 
на растежа заради тумор, който я притиска. Той пораства до 2,35 см и става най-
високият мъж в САЩ.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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В 
условията на отново увелича-
ващ се брой заразени с коро-
навирус и нови рестрикции, 
българските училища в Север-
на Америка се готвят за учеб-

ната година. За повечето тя ще стартира 
около 15 септември – близо месец след 
началото на американската учебна годи-
на. Но други избират по-късна дата. Всич-
ки обаче готвят различни планове, които 
да отговорят на желаната форма на обу-
чение от родителите и децата.

Българското

училище „Родолюбче“ 
в Торонто

е едно от тези, които усилено се подгот-
вя за старта на учебната година. Създа-
телката му Мая Василиева сподели пред 
BG VOICE, че за поредна година школото 
ще даде възможност на деца и родители 
да изберат дистанционна или присъстве-
на форма на обучение. Учебната година 
в „Родолюбче“ ще започне на 18 септем-

ври - най-близката събота до 15 септем-
ври. В някои филиали стартът ще бъде от-
белязан на 19 септември.

„Откриването на учебната година по 
традиция става със събиране пред учи-
лището. Ще звучи химнът, след това ще 
бием първия звънец и под венче от цве-
тя дечицата ще влязат по класните стаи. 
За всеки един клас традиционно правим 
и открит урок пред родителите“, допълни 
директорката. Концерт училището няма 
да има заради ограниченията около пан-
демията. Но след открития урок те ще ор-
ганизират родителска среща, на която 
се разяснява всичко, което предстои на 
ученици и родители.

В столицата на САЩ Вашингтон

училище „Христо Ботев“
ще организира ден на отворените вра-
ти на 12 септември. А на 19-ти ще стар-
тира и учебната година. Тогава ще има 
тържество, като учебните часове ще бъ-
дат намалени, за да успеят учениците да 
участват и в концерта, и да стартират с 
учебния материал.

„Планираме да сме във вътрешната 
част на училището. Имаме голяма зала 
и можем спокойно да подсигурим раз-
стояние между присъстващите. Децата 
се подготвят, вече имаме сценарий. Оч-
акваме и посещение на телевизионен 
екип от България“, сподели директорът 
Бойко Антонов. Той казва още, че учебна-

та година ще стартира присъствено, но 
са подготвени и за дистанционна форма 
на обучение. В „Христо Ботев“ тази годи-
на ще посрещнат учениците с нови учи-
тели в екипа им, както и нови помагала.

В Бостън училище 
„Св.св. Кирил и Методий“

също ще отвори класните си стаи за всич-
ки ученици присъствено, като за учени-
ците, които предпочитат онлайн обуче-
нието, ще има и възможността да се учат 
дистанционно. Директорът на училище-
то Росен Димитров разказва, че повече 
от 15 деца от различни части на страната 
са се записали през изминалата година, 
откакто училището е започнало да пред-
лага и онлайн обучение.

„Тази година първо ще направим сре-
ща с родителите. Основно с новите роди-

тели, но ще бъде отворена 
и за останалите. Тогава ще 
ги запознаем с историята 
на училището и с начина 
ни на работа. А на самия 
учебен ден смятаме за де-
цата, които ще бъдат при-
съствено, да организира-
ме тържество на открито 
на паркинга с идеята да 
няма струпване на хора 
в сградата. Там ще бием и 
звънеца. Имаме подарък 

истински звънец от България, беше ни 
подарен преди няколко години. Предпо-
лагам, че ще имаме възможност да вдиг-
нем и българското знаме като форма на 
официално откриване на учебната годи-
на“, споделя още той. Росен Димитров 
допълва, че миналата година училище-
то не е имало възможност официално 
да открие собствената им сграда, но тази 
година ще се възползват да го направят. 
Българският Център в Нова Англия купи 
собствена сграда през февруави 2020 г., 
в която освен училището се помещават 
българската църква „ Св. Петка“ и култу-
рет център „Мадара“.

Сградата се намира в Билерика, Маса-
чузетс, на кратко разстояние от път № 3 
край Бостън. Тя е приблизително 3700 кв. 
фута, разположена на 1,64 декара земя и 
има паркинг за поне 60 коли. На първия 
етаж има голяма зала, която може да по-
бере до 150 души.

Българските училища в САЩ и Канада готови 
за дистанционно и присъствено обучение

XУчебната година в тях ще бъде открита около 15 септември

АИДА 
БУРНУЧЯН

aida@bg-voice.com

Сградата на Български център в Нова Англия. 

Сн. Георги Енчев

Училище „Св.св. Кирил и Методий“ в Бостън

Училище „Родолюбче“ в Торонто Училище „Христо Ботев“ във Вашингтон
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К
амери за разчитане на регис-
трационните номера се инста-
лират по магистралите в района 
на Чикаго. От полицията обяс-
ниха, че целта е да бъдат засне-

ти и разкрити хората, които стрелят по 
пътищата. Този проблем е станал още по-
сериозен през тази година, уточняват ор-
ганите на реда.

Досега през тази година полицията на 
щата Илинойс е регистрирала 157 стрел-
би по пътищата в района на Чикаго. Този 
брой е поне три пъти по-висок от минала-
та. Камерите за четене на регистрационни 
табели с висока разделителна способност 
първо ще бъдат инсталирани в окръг Кук 
и след това ще бъдат монтирани и в оста-
налата част на щата.

Една от жертвите на стрелбите по пъ-
тищата е Тамара Клейтън. Тя е убита на 
Interstate 57 преди повече от две годи-
ни. „Тамара шофираше за работа, когато я 
простреляха“, разказа преди дни сестра й 
Алма Хил.

Инсталираните по това време камери 
са с ниска разделителна способност и не 
са могли да записват. Така убийството на 
Клейтън до ден-днешен остава неразкри-
то.

От смъртта й насам семейството й се 
бори за промяна. Миналата година гу-
бернаторът Джей Би Притцкер подписа 
Закона за скоростта на Тамара Клейтън. 
Безвъзмездната финансова помощ пре-
достави 12 милиона долара за инстали-
ране на камери с висока разделителна 
способност с оборудване за четене на ре-
гистрационни табели. Тази седмица про-
цесът по създаването му започна.

„Започват в окръг Кук и районите около 
Чикаго“, каза Хил.

„Когато разберем, че е имало стрел-
ба, ще можем да проследим от коя кола 
е произведен изстрелът“, обясни и Приц-
кер.

Камери ще разчитат номерата 
по магистралите в Чикаго

XТака властите се надяват да задържат хората, които стрелят и убиват по пътищата

АИДА 
БУРНУЧЯН

aida@bg-voice.com

Над 1 милион фиша са издадени за пе-
риод от 4 месеца, откакто новият закон, 
който намалява допустимата скорост за 
движение, влезе в сила.

На 1 март Чикаго прие закон, според 
който ако надвишите ограничението на 
скоростта над 9,5 км (6 мили) в час, мо-
жете да получите глоба от камера за ско-
рост.

За превишаване на скоростта от 9,5 
km в час до 16 (10 мили) км в час глобата 
е 35 долара; за превишение с над 17 км/ч 
(11 мили/ч) санкцията остава на стой-
ност $100. За четирите месеца, след като 
новият закон влезе в сила, са издаде-
ни над 1 милион глоби от всякакъв вид. 
Това е повече от два пъти над 424 000, из-
дадени през същия период на 2020 г.

Скок на глобите за превишена скорост

Сн.: Flickr, Pixabay

https://www.desplaineseyecare.com
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Р
екордни бонуси при назнача-
ване на нови шофьори пред-
лагат някои от водещите 
транспортни компании в САЩ. 
Базираната в Балтимор, щата 

Мериленд, фирма Cowan Systems напри-
мер е готова да похарчи до две хиляди 
долара за всеки водач, постъпил на ра-
бота. Безпрецедентните суми се харчат 
поради липсата на достатъчно шофьо-
ри на камиони в страната, която поста-
вя бранша в ситуация, непозната през 
последните години. Търсенето на пазара 
продължава да е изключително високо, 
независимо от настъпващата нова въл-
на на COVID-19. Много магазини се оп-
итват да се презапасят със стоки, докато 
потребителите са в готовност да харчат 
средства. Добре платени позиции в дру-
ги сфери на труд пък доведоха до смяна 
на попрището на много шофьори, кое-
то допълнително доведе до криза на ка-
дри в сектора. Решението на проблема 
изглежда е в щедрите премии, които да 
изкушат водачите да седнат зад волана.

Cowan Systems е компания с близо 
100-годишна история и разполага с над 
две хиляди влекача и над шест хиляди 
ремаркета. Шефовете й казват, че подо-
бен шанс се отдава веднъж в кариерата 
на шофьора на тежкотоварен камион. 15 
хиляди долара е минималният бонус за 
всеки един новопостъпил водач.

Парите нарастват 
на 17,500 долара

при наличието на поне една година про-
фесионален опит или притежаване на 
сертификат за превозване на опасни 
товари (Haz-Mat). В случай, че шофьор-
ът може да се похвали и с двете – тога-
ва общият бонус става 20 хиляди дола-
ра. Офертата е валидна до 1 октомври, 
единственото минимално условие е да 
разполагате с CDL-A лиценз. Оператив-
ният директор на Cowan Systems Стийв 
Уелс заяви следното: „Новите попълне-
ния в нашата компанията ще си полу-
чат половината от бонуса в рамките на 
шест месеца. Тази премия няма за цел 
да ви държи обвързани с нас за години 
напред. Трябва да сте получили цялата 
сума до изтичането на 18-ия месец“.

Кризата се увеличава
Транспортните компании изнемогват 

поради липсата на шофьори, а конку-
ренцията в заплащането е по-голяма от 
всякога. Експерти от U.S Express изчис-
ляват, че компанията е вдигнала възна-
гражденията с 35% през последните 12 
месеца и вероятно ще трябва да вдигне 
летвата още по-високо. Данни от Бюро-
то по труда сочат, че транспортната ин-
дустрия е загубила над 1,5 млн. водача 

от старта на пандемията, като до края на 
юли тази година е успяла да привлече 
обратно едва 63 000. Като основна при-
чина за това е посочена програмата за 
изплащане на допълнителни средства за 
загубилите работата си по време на пан-
демията, която обаче изтича през сеп-
тември. Голяма 

част от шофьорите 
се насочват и към 
други индустрии 

– строителство и производство, защото 
там възнагражденията също са сравни-
телно високи, но и естеството на работа 
позволява прекарване на повече време 
със семейството за разлика от кариерата 
на шофьора на ТИР.

Целият този недостиг и допълнителни 
разходи логично се отразява и на край-
ния потребител, който е принуден да 
плаща високи суми за доставка на сто-
ки. Специалистите предвиждат пазарът 
да отбележи спад, който да доведе до 
уравновесяване на цените. Все още оба-
че няма яснота кога ще стане това, като 
изгледите са за най-рано през пролетта 
на следващата година. Дотогава компа-
ниите ще трябва да вдигнат премиите и 
заплатите още повече, ако желаят да раз-
полагат с желания от тях набор от шо-
фьори, категорични са специалистите.

Недостиг и при шофьорите 
на автобуси

Безпрецедентни премии се разда-
ват и при новопостъпилите шофьори 
на автобуси. С присъственото начало на 
учебната година, освен с Делта вариан-
та на COVID-19, училищата се сблъскват 
и с друг неочакван проблем – този с не-
достига на водачи на училищни автобу-
си. Отделните щати и училищни райо-
ни се справят по различен начин с това 
необичайно препятствие. Един от райо-
ните на щата Монтана например разда-
ва впечатляващи бонуси от по 4 хиляди 
долара на желаещите да опитат профе-
сията на шофьор на училищен автобус. 
В щата Делауеър пък родители получа-

ват по 700 долара допълнително, за да 
осигурят собствен транспорт на децата 
си. Училища в цялата страна поемат раз-
носките по обучението на шофьорите на 

автобуси и вдигат заплащането, за да ус-
пеят да набавят необходимия персонал, 
без който децата не могат да се завърнат 
обратно в класните стаи.

Премии за нови шофьори решават 
проблема с кризата в бранша

XЛипсата на водачи за камиони и автобуси е непозната за сектора

ПАВЕЛ  
ХАДЖИЕВ

pavel@bg-voice.com

https://www.msbinsuranceagency.com/
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И
зискванията за ваксинация 
в САЩ се увеличават с въ-
веждането на нови задъл-
жителни имунизации в дър-
жавни и градски структури. 

Расте и броят на работодателите в част-
ни компании, които планират да нало-
жат задължително ваксиниране на слу-
жителите си. Натискът се засилва, тъй 
кaтo Дeлтa вapиaнтът пpoдължaвa дa 
зacтpaшaвa плaнoвeте и пpoгнoзите зa 
възcтaнoвявaнe oт пaндeмиятa.

Администрацията на президента Бай-
дън също продължава да търси начини 
да насърчи американците да се вакси-
нират.

В понеделник Пентагонът обяви, че

ще задължи 
военнослужещите

да се ваксинират срещу COVID. Това се 
случи часове след като Агенцията на 
САЩ за контрол на храните и лекарства-
та напълно одобри ваксината на „P�zer“.

В началото на месеца министърът на 
отбраната на Лойд Остин съобщи, че ще 
поиска от президента Джо Байдън раз-
решение за задължителна имунизация 
на военнослужещите веднага след като 
FDA даде пълно разрешение за „P�zer“. 
Досега продуктът се ползваше в услови-
ята на спешност.

Според различни оценки САЩ имат 
намерение да ваксинират около 1,3 млн. 
военнослужещи.

И в момента поне половината от во-

енните са ваксинирани, като във флота 
този процент се покачва до 73.

Междувременно кметът на Ню Йорк 
Бил де Блазио заяви, че ваксинацията 
ще стане задължителна за всички рабо-
тещи в училищата. По думите му те тряб-
ва да получат поне по една

доза ваксина до 27 септември, т.е. 
малко след началото на учебната годи-
на. По-рано градът въведе задължите-
лен сертификат за ваксина при посеще-
ния на ресторанти, фитнес зали и други 

обществени места.

Служителите 
в училищата

на Чикаго, Лос Анджелис и Вашингтон 
също получиха разпореждане да се вак-
синират. Със започването на учебната 
година в САЩ все по-силно се разгарят 
споровете дали учениците да бъдат за-
дължени да носят маски в клас-
ните стаи.

В Ню Джърси пък всич-
ки щатски служители, в 
това число и препода-
вателите, ще трябва 
да се ваксинират или 
да представят отри-
цателен тест за коро-
навируса най-малко 
един път седмично.

Кметът на Чикаго 
Лори Лайтфут също обяви, 
че ще въведе задължително 
ваксиниране за всички градски ра-
ботници до края на седмицата. Градски-
те власти са третият по големина рабо-
тодател в Чикаго с над 30 000 служители.

Все повече фирми и болници в града 

предприемат задължително ваксинира-
не заради покачващия се брой на случа-
ите на коронавирус и най-вече на силно 
заразния Делта вариант. Има и такива 
обаче, които отказват да се ваксинират 
и дори заплашват със съд, ако бъдат за-
дължени. Но Лайтфут няма намерение 
да отстъпва. „Абсолютно се нуждаем от 
задължителна ваксинация“, каза кме-
тът. „Тя е необходима за сигурността на 
всички градски работници, както и за 
хората, които общуват с тях всеки ден“, 
допълни Лайтфут.

Преди няколко дни и президентът 
Джо Байдън обяви, че ще изиска всички

работещи в домове 
за възрастни

да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 
като условие домовете да продължават 
да получават финансиране по програ-
мите Медикеър и Медикейд.

Държавният глава съобщи това в об-
ръщение към нацията от Белия дом. 
„Ако посещавате, живеете или работи-
те в дом за възрастни хора, не трябва 
да бъдете излагани на висок риск от за-
разяване с COVID-19 от неваксинирани 
служители“, заяви той.

Междувременно стана ясно, че Бели-
ят дом планира да включи „apмия oт ин-

флyeнcъpи“, зa дa нacъpчи млa-
дитe xopa дa ce вaкcиниpaт.

Тhе Nеw Yоrk Тіmеѕ 
съобщи, че aдми-

ниcтpaциятa нa Бaй-
дън ce e cвъpзaлa и e 
нaeлa кaтo пocлaни-
ци нaд 50 пoтpeби-
тeли нa пoпyляpни-

тe плaтфopми Тwіtсh, 
YоuТubе и ТіkТоk, зa дa 

дocтигнe дo oгpoмния 
бpoй пocлeдoвaтeли, кoи-

тo пpeдcтaвлявaт дoвepeнaтa 
ayдитopия нa тeзи влиятeлни лич-

нocти в интepнeт, кaтo възpacтoвият 
пpoфил нa пocлeдoвaтeлитe им нaй-oб-
щo мoжe дa бъдe oпиcaн кaтo cъcтaвeн 
oт млaди xopa, нa възpacт пoд 30 гoдини.

Задължително ваксиниране 
в САЩ: Натискът се засилва

XВ Чикаго се въвежда имунизиране за всички градски работници

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Х
ората в САЩ задлъжняват с 
рекордни за последните 14 
години темпове. Според екс-
перти никoгa дoceгa aмepи-
кaнцитe нe ca имaли тoлкoвa 

мнoгo дългoвe.
Пpeз втopoтo тpимeceчиe нa 2021 г. 

дългът нa дoмaкинcтвaтa в нaй-гoля-
мaтa икoнoмикa нapacтвa c $313 млpд., 
или 2,1 пpoцeнтa, пo дaнни нa Fеdеrаl 
Rеѕеrvе Ваnk оf Nеw Yоrk, цитиpaни oт 

СNN и money.bg. Toвa e нaй-гoлямoтo 
пoвишeниe oт 2007 г. нacaм в нoминaл-
нo изpaжeниe и нaй-гoлямoтo пpoцeнт-
нo yвeличeниe oт ceдeм гoдини и пoлo-
винa.

Oбщo aмepикaнcкитe пoтpeбитeли 
дължaт $14,96 тpлн. дълг към кpaя нa 
юни, кaтo cyмaтa никoгa дoceгa нe e 
билa тoлкoвa oгpoмнa. Cпpямo кpaя нa 
2019 г., пpeди пaндeмиятa дa yдapи, дъл-
гoвeтe pacтaт c $812 млpд.

Пpeз тpитe мeceцa oт aпpил дo юни 
знaчитeлeн pъcт имa в дългa пo кpeдит-
нитe кapти - $17 млpд. Toй oбaчe ocтaвa 
cъc $140 млpд. пoд нивaтa oт кpaя нa 
2019 г. Зaeмитe, изтeглeни зa пoкyпкa нa 
aвтoмoбил, ce yвeличaвaт c $33 млpд.

Eдинcтвeнo

cтyдeнтcкитe кpeдити 
нaмaлявaт

пpeз минaлoтo тpимeceчиe - c $14 млpд.

Ипoтeчнитe кpeдити, нaй-знaчимoтo 
пepo в зaдължeниятa нa дoмaкинcтвaтa, 
pacтe c $282 млpд. дo $10,44 тpлн. 
Heвepoятнитe 44% oт зaдължeниятa пo 
нeгo пpoизтичaт oт пocлeднaтa eднa гo-
динa. B тoзи дял влизaт и нoви зaeми и 
peфинaнcиpaнe нa cтapи.

Maкap чe жилищният пaзap в Cъe-
динeнитe aмepикaнcки щaти oщe да e 
гopeщ, имa 2 млн. кpeдитoпoлyчaтeли, 
чиитo зaeми ca в мopaтopиyм към 
мoмeнтa, нo щe изпaднaт във финaнco-
ви зaтpyднeния, кoгaтo пepиoдът пpи-
ключи, кaзвaт oт Nеw Yоrk Fеd.

Meждyвpeмeннo миналата седмица 
бe yдължeн мopaтopиyмът, в paмкитe нa 
кoйтo e зaбpaнeнo пpинyдитeлнoтo из-
вeждaнe oт дoмa. Зaбpaнaтa щe oбxвaнe 
paйoни в cтpaнaтa, в кoитo имa виcoки 
нивa нa зapaзeни, и щe пpoдължи дo 3 
oктoмвpи.

СNВС cъoбщaвa, чe нaд 11 млн. aмepи-
кaнци изocтaвaт c плaщaнeтo нa нaeмa 
cи. Hoвaтa зaбpaнa щe дaдe вpeмe нa 
щaтитe и гpaдoвeтe дa paзпpeдeлят oт-
дeлeнaтa oт Koнгpeca пoмoщ в paзмep 
нa $45 млpд. Kъм кpaя нa юни eдвa $3 
млpд. ca дocтигнaли дoмaкинcтвaтa, 
кoитo ca в зaтpyднeнo пoлoжeниe и нe 
мoгaт дa плaщaт нaeмa cи.

Американците трупат 
дългове с невиждана скорост
XХората в САЩ дължат рекордните $14,96 тpлн.
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М
оже би си мислите, че ми-
лион е огромна сума и 
вие нямате против да спе-
челите и по-малко. Но ис-
тината е, че много хора 

мечтаят да бъдат милионери, а спечел-
ването на заветната сума не е толкова 
трудно, колкото си мисли човек. B cъ-
щoтo вpeмe много от богатите хора при-
знават, че пeчaлбaтa нa пъpвия милиoн 
e мoжe би нaй-тpyднaтa cтъпкa в цяло-
то начинание. Защото вeднъж щoм бъдe 
дocтигнaтa тaзи гpaницa, пapитe зaпoч-
вaт caми дa paбoтят зa вac.

Toвa пишaт oт cпeциaлизиpaнoтo из-
дaниe Wеаlthfасе. Оттам описват под-
робно и стъпките, кoитo биxa пoмoгнaли 
нa чoвeк дa cпeчeли пъpвия cи милиoн. 
Ето ги:

Зaпoчнeтe 
дa инвecтиpaтe oт paнo

Toвa e мoжe би eднo oт нaй-вaжнитe 
призиви cpeд тeзи cъвeти. „Cpeднo ми-
лиoнepитe инвecтиpaт oкoлo 20% oт гo-
дишнитe дoxoди нa дoмaкинcтвoтo cи. 
Taкa чe тяxнoтo бoгaтcтвo нe идвa тoл-
кoвa oт тoвa, кoeтo пeчeлят нa гoдинa, a 
oт тoвa, кoeтo cпecтявaт и инвecтиpaт“, 
oбяcнявa Paмит Ceти, кoйтo e aвтop нa 
книгaтa „І Wіll Теасh Yоu То Ве Rісh“.

Бъдeтe внимaтeлни 
c дългoвeтe

Пoнякoгa e възмoжнo чoвeк дa paзчи-
тa нa зaeми ocoбeнo зa гoлeмитe пoкyпки 
в живoтa cи. Ho имa дoбpи и лoши дъл-
гoвe. Пpимep зa пъpвoтo мoгaт дa бъ-
дaт влoжeниятa в oбpaзoвaниe, кoитo ce 
oтплaщaт c вpeмeтo. A лoши дългoвe ca 

нaпpимep тeзи, кoитo тpyпaмe, дoкaтo 
пaзapyвaмe нeщa c кpeдитнa кapтa, oт 
кoитo дopи нямaмe нyждa. Bcъщнocт 
пъpвитe мoгaт дa бъдaт paзглeждaни и 
кaтo инвecтиции в бъдeщeтo.

He бъpзaйтe 
c пoкyпкитe

Гpeшнo e чoвeк дa ce xвъpля в cкъ-
пи пoкyпки, кoгaтo пoлyчи бoнyc зa 
дoбpaтa cи paбoтa. Bcъщнocт oбщoтo 
мeждy бoгaтитe xopa e, чe тe xapчaт пo-
мaлкo, oткoлкoтo пeчeлят. Taкa чe cкъ-
питe cмapтфoни и лъcкaвитe aвтoмoби-
ли нe ca ви нyжни, aкo вaшитe cи paбoтят 
дoбpe.

Cпeчeлeтe 
дoпълнитeлнo пapи

Cпeциaлиcтитe cъвeтвaт чoвeк дa имa 

някoлкo paзлични изтoчникa нa дoxoди. 
Ocвeн пacивeн дoxoд, cтapтиpaнeтo нa 
coбcтвeн мaлък бизнec или paбoтaтa нa 
cвoбoднa пpaктикa нa пpoeктeн пpин-
цип ca дoбpи вapиaнти зa пeчeлeнeтo нa 
дoпълнитeлни пapи.

Инвecтиpaйтe 
в имoти

Eкcпepтитe пocoчвaт, чe имoтитe ca 
чyдeceн изтoчник нa пacивeн дoxoд и 
винaги имa cмиcъл oт влoжeниятa в тaки-
вa.

Mиcлeтe зa 
пo-дoбpa зaплaтa

Heзaвиcимo c кaквo ce зaнимaвaтe, зa 
дa нaтpyпaтe бoгaтcтвo, тpябвa дa cтe 
cигypни, чe пoлyчaвaтe тoчнo тoвa, кoeтo 
зacлyжaвaтe кaтo cпeциaлиcт. Пoвeчeтo 

xopa нe пoлyчaвaт пoвишeния зapaди 
нeщo мнoгo пpocтo - тe нe питaт зa тяx.

Oт дpyгa cтpaнa, oбикнoвeнo пoвишe-
ниeтo нa зaплaтaтa в eднa и cъщa кoм-
пaния нe e c мнoгo. B cъщoтo вpeмe 
тeзи, кoитo cмeнят paбoтнoтo cи мяcтo 
нa вceки някoлкo гoдини, мoгaт дa 
пoлyчaвaт дo 50% пoвeчe oт възнaгpaж-
дeниeтo нa пpeдишнoтo cи мяcтo.

Мяcтo c пo-ниcки 
paзxoди зa живoт

Дopи paбoтaтa ви дa изиcквa дa бъдeтe 
в някoй гoлям гpaд, тo пoнe избepeтe 
paйoн, в кoйтo жилищaтa ca пo-eвтини, 
a в мaгaзинитe мoжeтe дa пaзapyвaтe пo-
изгoднo. Aкo иcкaтe дa cпeчeлитe пъp-
вия cи милиoн бъpзo, тo paзxoдитe зa жи-
вoт щe бъдaт eдин oт вaжнитe фaктopи 
пo пътя към нeгo.

Вашите 
пари

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

съвета: Как може да 
спечелите първия си милион
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XНяколко стъпки, които ще ви научат как правилното 

отношение към парите се възнаграждава
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(Продължение от миналия брой)

В 
миналия брой разгледахме 
как ще се развива пазарът на 
жилища през следващите го-
дини до 2025 г. Според данни-
те на Home Price Expectations 

Survey те ще продължават да растат, 
което ще доведе до увеличаване на нет-
ната печалба на собствениците от тях.

Наскоро CoreLogic публикува своя 
тримесечен отчет на жилища Equity 
Insights, който проследява нарастване-
то на собствения капитал през година-
та. Той показва средна годишна печалба 
от 33 400 долара на кредитополучател 
през последните 12 месеца. В доклада 
д-р Франк Нотхафт, главен икономист на 
CoreLogic, допълнително обяснява:

„Двуцифреният ръст на цените на жи-
лищата през последната година укрепи 
собствения капитал на собственика на 
имот до рекордна сума. Националният 
индекс на цените на жилищата CoreLogic

отбеляза ръст от 11,4%
през годината до март 2021 г., което до-
веде до увеличение от 216 000 долара 
на средния размер на собствения ка-
питал (equity gains), притежаван от соб-
ствениците на жилища с ипотека.

Очакваният устойчив ръст на цени-
те на жилищата означава, че собстве-
ниците на жилища могат да продължат 
да надграждат рекордно високите нива 
на капитала си през изминалата годи-
на, както и своя финансов просперитет. 

Ръстът на цените също така предоставя 
една уникална възможност: използва-
не на същия този капитал, за да закупят 
собствениците така мечтаното по-голя-
мо жилище, за което винаги са мечта-
ли. С толкова малко жилища, които са 
на разположение на пазара в момента, 
и силно търсене от страна на купувача, 
може да няма по-подходящ момент да 
продадете настоящата си къща и да се 
преместите в такава, която по-добре от-
говаря на вашите нужди. Тенденцията е, 
че средно големите жилища са и ще по-
качват цените си много по-бързо, откол-
кото по-големите и луксозни такива.

В заключение
Очаква се цените на жилищата да про-

дължат да нарастват през следващите 
пет години, а свързаните с тях печалби 
са най-бързият начин собствениците на 
жилища да изградят сигурно и по-бър-
зо състояние, в следствие на възвраща-
емостта на капитала, който са вложили. 
Ако сте настоящ собственик на жилище, 

който е готов да се възползва от вашия 
натрупан капитал до момента или при 

евентуална продажба, нека се свържем 
днес, за да обсъдим вашите възможнос-
ти.

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

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

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

Как цените на жилищата укрепиха 
рекордно собствения капитал

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

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

Сн.: Pixabay

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

„Влязохме в щата Юта и пъ-
тувахме към град Бийвър. 
Тук е фермата на българи-
на Константин Дерибеев. 
През Втората световна вой-

на той бил с германската армия на Крим-
ския полуостров. Оженил се за рускиня. 
Имат дъщеря. Когато се изтегляли гер-
манците от Русия, той избягал заедно 
с тях и от там заминал със семейството 
си за Америка...“. Това пише в своя пътен 
дневник Георги Иванов от София. Той 
пътува в САЩ заедно с втората си съ-
пруга през далечната 1971 г. Георги по-
сещава дома на Дерибеев в Америка на 
28 май. От неговите разкази става ясна 
историята на един български емигрант 

по принуда.
В САЩ Константин Дерибеев се уста-

новил в Калифорния. Климатът обаче не 
понасял на жена му и той напуснал Лос 
Анжелис. Там останала само дъщеря му. 
Той си

купил ранчо в щата Юта
„…Вечерта му помогнах да издои кра-

вите. Той имаше шест крави и доенето 
става с агрегат. Пуска ги в обора по две 
прави, слага едни железа на главите им 
да не се въртят. Щом влязат, те започват 
да ядат ярма в яслата. Поставят се агре-
гатите и се пуска шалтер. Дерибеев из-
викваше следващата крава по име. Ако 
по-напред имаше друга, тя чакаше, кое-

то значи, че си знаят имената! Дерибеев 
имаше малко камионче, което употре-
бява една година и след това срещу 100 
долара взема ново. Така той не плащаше 
за ремонт на колата. Тук бяхме в продъл-
жение на една седмица. Аз всеки ден по-
магах на Дерибеев...“, пише още в днев-
ника си Георги. 

„На третия ден Дерибеев ме помоли 
да му помогна да заколи една овца. Хва-
на един овен и му помогнах. Дерибеев 
остана много доволен от мен и предло-
жи да ме изтегли на следващата година 
в САЩ при него. Обеща да ми плаща по 
100 долара месечно. Аз се съгласих…“, 
пише още в пътните си бележки Георги.

В онова време спасението в САЩ се 
нарича „изтегляне“. Георги наистина по-
лучава предложение за работа в Аме-
рика. Къде на шега, къде на истина, той 
дори се колебае известно време, но се 
разколебава окончателно, когато разби-
ра, че ако остане да работи в Америка, 
дъщеря му в България ще бъде репреси-
рана като

близка на 
„невъзвращенец“

а втората му съпруга или трябва да оста-
не с него в САЩ, или да се върне в Бъл-
гария, но да е готова също да бъде под-
ложена на известни репресии заради 
евентуалното решение на съпруга й, ма-
кар и втори, да остане в Америка.

За самия Константин Дерибеев няма 
много данни. Не са известни подробнос-
ти около престоя му в Крим. Не е ясно 
и с какво точно той се е занимавал там. 
Известно е обаче, че предпоставките за 

битката при Керч започват да се офор-
мят през есента на 1941 г., когато гер-
манските войски овладяват почти целия 
Кримски полуостров (без крепостта Се-
вастопол). В последните дни на година-
та съветското главно командване (Став-
ка на върховното главно командване) 
стоварва в източния край на Крим, при 
Феодосия и Керч, 40-хиляден десант. 
Първоначалната му задача – да отсла-
би немския натиск върху Севастопол, е 
постигната. Впоследствие Ставката съ-
средоточава значителни сили на овла-
дения Керченски полуостров и се готви 
да изгони немците от целия Крим, но съ-
ветската офанзива, започната в края на 
февруари 1942 г., се проваля.

Когато немците напускат Крим, Дери-
беев напуска заедно с тях. Това може да 
означава, че той или е работил на някак-
ва цивилна длъжност при германците, 
или пък просто е осъществявал търго-
вия с войската, което е често срещана 
практика в такива условия. Много тър-
говци са осъществявали дейност с кожи, 
храни и други необходими материали 
за войската. Когато немците напускат 
Крим, Дерибеев е принуден да се отте-
гли, очевидно защото бизнесът му вече 
е бил изчерпан.

В България не може 
да се върне

защото налаганият съветски режим 
по всяка вероятност ще го подложи на 
крайни репресии, както впрочем много 
други, които остават тук.

Съдбата среща Дерибеев и Георги 
Иванов случайно. Иванов, който е вете-
ран от войната и офицер от запаса, оти-
ва в САЩ на гости на сестра си със съ-
действието на лични свои приятелства, 
заради които му разрешават на него и 
на съпругата му да заминат отвъд Оке-
ана.

От тази среща се ражда едно силно, 
макар и краткотрайно приятелство. А 
то е краткотрайно, защото политически 
нюанси в България не му позволяват да 
се развие повече от една интензивна, но 
контролирана епистоларна кореспон-
денция.

От Крим до САЩ – съдбата на един 
български емигрант по принуда

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Битката при Керч
Какво разказва историята за вре-

мето, в което Костантин Дерибеев е 
на Кримския полуостров: Битката при 
Керч водят съветски и немско-румън-
ски войски през май 1942 г. по време 
на Втората световна война. Завършва с 
тежко поражение на Червената армия, 
която губи Керченския полуостров и 
възможността да помогне на обсаде-
ния Севастопол.

С директива до германските войски 
на Източния фронт от 5 април 1942 г. 
Хитлер поставя ликвидирането на съ-
ветския плацдарм в Керч като една от 
задачите, които трябва да бъдат изпъл-
нени преди решителното настъпление 

на Вермахта към Сталинград и Кавказ. 
На 8 май германската 11-а армия на ге-
нерал Ерих фон Манщайн предприема 
офанзива на Керченския полуостров 
срещу съветските войски от Кримския 
фронт.

В резултат на битката при Керч, съ-
ветската армия понася сериозни чо-
вешки и материални загуби. Пленени 
са между 150 000 и 176 000 души, по-
вече от 1100 оръдия, над 250 танка и 
друга бойна техника. Жертвите от гер-
манска страна са 7500. Потенциалната 
заплаха за южния фланг на Вермахта е 
отстранена и се създават предпоставки 
за настъплението му към Кавказ.

XИсторията на Константин Дерибеев, който участвал  
във Втората световна война на страната на германците

При семейство Дерибееви във фермата им в щата Юта – снимка за спомен пред закланата овца, за която 
Георги пише в пътния си дневник (Константин Дерибеев е вляво на снимката).

Георги и втората му съпруга Елена в САЩ.

Георги и втората му съпруга Елена във Вашингтон – 
есента на 1971 г.

Сн.: Архив на автора
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Буря край Австралия може да 
стане метеорологична бомба

Австралийски синоптици преду-
преждават, че бурята край източ-
ния бряг на Зеления континент 

може да се превърне в рядка „метеоро-
логична бомба“. В щата Нов Южен Уелс 
се очакват огромни вълни, бурни ветро-
ве и проливни дъждове. Сидни и окол-
ните райони могат да се сблъскат с най-
лошото време, вълните може да достигнат над 8 м височина. Вълнението ще бъде 
по-силно и вероятно ще причини ерозия на почвата по крайбрежието. Метео-
рологичната служба издаде предупреждение хората да стоят далече от океана.

Нов пожар избухна на остров 
Евия, евакуират хора

Само дни след като пожарникарите 
успяха да изгасят опустошителния 
горски пожар в Северна Евия, кой-

то унищожи части от горските масиви, 
нов пожар избухна близо до Мармари - 
крайбрежен град в югоизточната част на 
острова. На жителите на Кокини им е на-
редено да се евакуират, въпреки че по-
жарната служба заяви, че пламъците все 

още не застрашават къщите. Властите предупредиха, че кораб на бреговата ох-
рана, частна лодка и два пътнически кораба са акостирали в Мармари в случай, 
че жителите трябва да бъдат евакуирани по море.

Дъжд валя на върха на 
ледената шапка в Гренландия
Дъжд падна в най-високата точка 

на ледената шапка на Гренландия. 
Това се случва за пръв път и е тре-

вожен признак за затоплянето на клима-
та. Водата обливаше няколко часа върха 
на ледената покривка на височина 3216 
метра. Температурите тук почти нико-
га не се повишават над нулата, но сега 
случва вече три пъти за по-малко от десетилетие. Последното масово топене 
Гренландия преживя в края на юли, когато само за един ден се втечни толкова 
лед, че да покрие целия американския щат Флорида с 5 см вода.

Пожар на нефтена платформа 
в Мексико взе 5 жертви

При пожар на петролната платфор-
ма Ku-Alfa, управлявана от мек-
сиканския петролен и газов ги-

гант Pemex, загинаха най-малко петима 
души, двама са изчезнали и шестима 
са ранени, съобщи компанията. Инци-
дентът стана в залива Кампече в южния 
Мексикански залив по време на ремонт-
ни дейности. Един от ранените е в тежко 

състояние, каза Октавио Ромеро на пресконференция. „Издирването на изчезна-
лите продължава. Имаме надежда, че изчезналите ще бъдат намерени невреди-
ми“, каза той.

Полша ще строи 2,5 м ограда 
на границата с Беларус
Полските власти решиха да построят 

ограда с височина 2,5 м на граница-
та с Беларус. Според министъра на 

отбраната на републиката Мариуш Блащак 
„ще бъдат увеличени и войниците за по-
мощ на граничарите“. В близко бъдеще Бла-
щак планира да представи подробности за 
по-нататъшното участие на армията в охра-
ната на границата. В момента участват около 1000 военни. Полша и Литва при-
зоваха Европейския съюз да приложи по-строги мерки срещу Беларус заради 
миграционната криза в региона, за която се твърди, че е провокирана от Минск.

https://www.krilchev.com/
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А
ко искате да разберете ужа-
сяващото завръщане на власт 
на талибаните в Афганистан, 
трябва да се задълбочите в 
историята на планинската на-

ция, която многократно отблъсква чуж-
дите страни, но прибира техните инвес-
тиции, пише в. „Дейли мейл“.

Един такъв пример е сагата с деветте 
италиански кози. Тези животни от Тоска-
на били транспортирани със самолет в 
страната като част от план на Пентагона 
за близо 6 млн. долара. Идеята била да се 
подпомогне афганистанската индустрия 
за кашмир и да се създадат хиляди ра-
ботни места.

Така животните били изпратени да се 
размножават с по-тъмни женски, за да 
повишат

добива и качеството 
на луксозната вълна

която се получава от девет милиона 
местни кози. Няколко обаче бързо се 
разболели на новото място, а новопро-
ектираният им дом бил твърде малък. 
Огромните разходи за храна попречили 
плановете да се реализират, а намерени-
те афганистански партньорки избягвали 
италианските и това принудило шефа на 
проекта да се откаже от идеята.

Отговорните лица дори не знаели как-
во е станало с животните от Италия и се 
чудели дали нещастните кози не са по-
паднали в нечия тенджера.

„Не знаем. Това беше толкова лошо 
управляван проект“, казва Джон Сопко, 
специален генерален инспектор по въз-
становяването на Афганистан.

Тази лоша схема перфектно символи-
зира скъпоструващата и разяждаща глу-
пост на Запада да изгради

ново общество 
в Афганистан

основано на арогантност, оръжие и ог-
ромни потоци от помощи, отбелязват 
експерти.

160 млн. долара пък отишли за купува-
нето на вили в Дубай, докато друга фи-
нансова помощ от 500 млн. долара била 
изразходвана за самолети, които не 
били използвани и накрая били преда-
дени за скрап.

Но въпреки известния напредък в об-
разованието, овластяването на жените 
и просперитета наивните чужди намеси 
изиграха вредна роля за подхранване на 
корупцията, засилване на разделението 
и създаване на мафиотска държава, като 
по този начин подпомогнаха завръщане-
то на талибаните, пише „Дейли мейл“.

Американските дипломатически съоб-
щения разкриха, че един афганистански 
вицепрезидент е отлетял за Дубай с 38 
милиона долара в брой и че наркотра-
фикантите и корумпираните служители 
са

прехвърляли $231 млн. 
седмично

от страна, където средните доходи са 
едва $585 годишно. Шефът на ЦРУ е бил 

пратен на място, за да провери всичките 
твърдения, както и да преговаря с тали-
баните.

Плановете на Запада били толкова на-
ивни, контролът толкова слаб, разходи-

те толкова големи, а промените в персо-
нала и стратегията толкова чести, че сега 
това служи като учебник за как не тряб-
ва да се гради по-добра и демократична 
държава, смятат анализатори.

ЦРУ, кози, корупция и трилион долара. 
Какво се случва в Афганистан?

XМилиарди потънали за кашмир и изграждането на ново общество

Джо Байдън е изпратил шефа на 
ЦРУ да се срещне вчера с ръководи-
теля на талибаните - дипломатиче-
ската среща на най-високо равнище 
между представители на двете стра-
ни след превземането на афганис-
танската столица от бунтовниците, 
съобщиха пожелали анонимност из-
точници на Ройтерс в САЩ.

Директорът на ЦРУ Уилям Бърнс 
се е срещнал в Кабул с водача на та-
либаните Абдул Гани Барадар, каза 
пред Ройтерс американски официа-
лен представител и друг добре осве-
домен източник.

Срещата се е състояла на фона на 
евакуацията от Кабул и хаоса на лети-
щето в афганистанската столица в на-
вечерието на крайния срок за евакуа-
цията 31 август.

Пръв за срещата съобщи в. „Ва-
шингтон пост“, отново като се позова 
на пожелали анонимност американ-
ски източници.

Представител на ЦРУ заяви, че 
управлението няма да коментира. 
Няма коментар и от Белия дом.

Миналата седмица Байдън заяви, 
че американските войници може да 
останат в Афганистан и след изтича-
нето на крайния срок другата седми-
ца, за да довършат евакуацията на 
американските граждани.

Усилията на британците с 6,6 млрд. 
лири да спрат търговията с опиум са се 
провалили, тъй като отглеждането на 
мак процъфтява и до днес. Един губер-
натор дори бил хванат с 9 тона опиум. 
След като бил уволнен, той се присъе-
динил към талибаните със своите 3000 
души.

През 2010 г. афганистанският съвет-
ник по националната сигурност казва, 
че „корупцията не е просто проблем за 
системата на управление в Афганистан 
– това е системата на управление“.

Въпреки това в страната са наляти 
почти трилион долара под формата 
на различни помощи. Според анализа-
тори, ако цялата похарчена междуна-
родна помощ била просто разделена 
между афганистанците, всеки от тях е 

можело да стане мигновено милионер.
Вместо това равнището на бедност 

се е повишило през последните годи-
ни, за да погълне повече от половина-
та население. През годините големите 
бенефициенти били водещите моше-
ници и пазарът на имоти в Дубай, къ-
дето мнозина скрили откраднатото си 
богатство.

В един момент Конгресът на САЩ 
беше изчислил, че $4 милиарда, което 
е равно на 22% от афганистанския БВП, 
се изнасят контрабандно от страната.

Счетоводителят Герт Бертолд, който 
помогнал да се анализират 3000 дого-
вора на стойност над $100 милиарда, 
обобщава, че 4 от всеки 10 долара са 
отишли в джобовете на корумпирани 
служители, гангстери или бунтовници.

Опиумът и опитите да бъде спрян

Тайното 
посещение на 
Уилям Бърнс

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Сн.: БТА
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ДЕЛФИН ТУИТУ
Франс прес

Т
алибаните обещаха да подо-
брят афганистанската иконо-
мика, но без достъп до между-
народна помощ и до резервите, 
държани в чужбина, бъдещето 

на страната - една от най-бедните в све-
та, се очертава трудно.

Някои страни вече заявиха, че замра-
зяват подкрепата си. Международният 
валутен фонд също обяви, че ще спре 
помощта си заради несигурността по от-
ношение на статута на властта, след като 
талибаните поеха контрола над страна-
та. Световната банка пази мълчание, но 
може би ще се наложи и тя да замрази 
финансовото подпомагане на азиатска-
та държава.

„Афганистан е в жестока зависимост 
от външната помощ“, изтъква Ванда 
Фелбаб-Браун, експерт по афганистан-
ските въпроси в института „Брукингс“, 
като посочва, че помощите надхвърлят 
най-малко 10 пъти доходите на талиба-
ните.

През 2020 г. БВП на Афганистан възле-
зе на 19,81 милиарда долара, а постъпи-
лите помощи бяха 42,9 на сто от БВП, со-
чат данни на Световната банка.

„Афганистанската икономика е крехка 
и зависима от (международната) помощ“, 
подчертава Вашингтонският институт и 
отбелязва, че икономическото развитие 
и диверсификацията на частния сектор 
досега бяха „забавяни от несигурността, 
политическата нестабилност, слабостта 
на институциите, недостига на инфра-
структура и повсеместната корупция“.

Колкото до сегашните приходи на та-
либаните, според оценки те достигат 
между 300 милиона и над 1,5 милиарда 
долара годишно, се казва в доклад на 
Комитета по санкциите към Съвета за си-
гурност на ООН, публикуван през май 
2020 г.

Опиум и данъци
Талибаните печелят основно от прес-

тъпни дейности като отглеждането на 
мак, от който се получава опиум, а после 

хероин, съответно и от наркотрафик, а 
също така от рекет на местни предпри-
ятия и отвличания срещу откуп.

„Голям дял от приходите им идва и от 
събиране на данъци“, обяснява Чарлз 
Купчан, експерт към Съвета за външни 
отношения, като изтъква, че те са стана-
ли специалисти в тази област и облагат 
едва ли не всичко в контролираните от 
тях територии - от правителствени про-
екти до стоки за продан.

„Афганистан вече няма да е страна, 
произвеждаща опиум“, увери впрочем 
говорителят на талибаните. По думите 
му продукцията ще бъде сведена „отно-
во до нула“, доколкото през управление-
то си - до 2001 г., те бяха забранили от-
глеждането на мак.

В момента, независимо че междуна-
родната общност от години харчи мили-
арди за изкореняване на маковите на-
саждения, Афганистан произвежда над 
80 на сто от всичкия опиум в света.

От това зависят стотици хиляди работ-
ни места в страната, съсипана от безра-
ботица след 40 години конфликти.

Пандемията от COVID-19 влоши неща-
та още повече и самите талибани при-
знаха, че икономиката няма как да бъде 

подобрена без помощ от чужбина.
„Преговаряхме с много страни. Бихме 

желали те да ни помогнат“, посочи Заби-
ула Муджахид.

Добри позиции?
Международната общност, изглежда, 

приема талибаните не толкова резерви-
рано, колкото по време на техния драко-
нов режим от 1996 до 2001 г. Русия, Ки-
тай и Турция приветстваха вече първите 
публични изявления на бунтовниците. 
Много държави донори обаче още се 
държат нащрек - и на първо място САЩ.

Вашингтон отсече, че очаква от тали-
баните да зачитат правата на човека, по-
специално тези на жените.

А канадският премиер Джъстин Трю-
до заяви, че Канада „няма намерение да 
признае правителство на талибаните“.

Берлин обяви още в понеделник, че 
спира помощта си за развитие. Герма-
ния, която е сред десетте най-големи 
донори на Афганистан, се очакваше да 
отпусне тази година като помощ 430 ми-
лиона евро, включително 250 милиона 
за развитие.

Според Чарлз Купчан от Съвета за 
външни отношения талибаните имат ин-

терес да се представят добре, ако искат 
да получат икономическа помощ. Още 
повече че Китай, втората икономическа 
сила в света, по думите му няма изгледи 
да замести във финансов план западни-
те страни.

„Китайците са много меркантилни. 
Склонни са да проявяват интерес пове-
чето към страни с благоприятна търгов-
ска среда, където биха могли да строят 
нови пътища на коприната“, отбелязва 
той.

„Да не би китайците да са стъпили в 
Сирия? В Ирак? В Ливан? Не. Съответно 
не бих надценявал и ролята на Китай в 
Афганистан“, заключава експертът.

„Това е още една причина да смятам, 
че талибаните ще се опитат да запазят 
достатъчно добра репутация, за да мо-
гат да се обърнат към международната 
общност в широкия смисъл на понятие-
то“, добавя той.

Стратегически подход, още повече че 
„държаните в САЩ активи на централ-
ната банка - притежание на афганистан-
ското правителство, няма да бъдат пре-
доставени на талибаните“, предупреди 
в понеделник представител на админи-
страцията на Байдън.

Финансова мощ – огромната 
нужда на талибаните

XМного страни и МВФ замразиха подкрепата си за Афганистан

Сн.: БТА
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Т
я е само на 12 години, а вече 
има роли в два филма. Едини-
ят е испански, за участие в кой-
то се преборва със стотици 
деца. А другият е холивудска 

продукция, в която си партнира с голе-
мия актьор Антонио Бандерас и още куп 
звезди.

Вивиан Милкова застава до киновели-
чието преди 12 месеца. Тя е очарована 
и притеснена. За да се успокои, я запоз-
нават с актьора и двамата разговарят 
дълго, докато стопят ледовете. Антонио 
Бандерас не само че не демонстрира по 
никакъв начин превъзходство, но и се 
оказва изключително позитивен и ус-
михнат джентълмен. А когато снимките 
свършват, той се обръща към Вивиан с 
думите: „Чака те голямо бъдеще, повяр-
вай ми!“

Филмът The Enforcer, в който участват 
двамата, се снима в Солун. Холивудски-
ят актьор истински се изненадва, кога-
то разбира, че Вивиан живее в Марбея, 
съвсем близо до неговото родно място 
- Малага. Тогава от английски двамата 
веднага минават на испански и основ-

но така разговарят до края на снимките, 
пише „24 часа“.

Режисьор на екшън трилъра е австра-
лиецът Ричард Хюз. В холивудската про-
дукция участват още куп звезди. Сред 
тях са рапърът 2 Chainz, Арън Коен, кра-
савиците Кейт Босуърт, Алексис Рен и 
Золи Григс.

Вивиан влиза в този звезден състав 
без кастинг, а

с директна покана 
да участва

във филма. Екипът издирвал в Гърция 
малка актриса, която да владее амери-
кански английски. Не успели да наме-
рят, но пък гледали видеопредставяне 
на Вивиан и веднага я харесали. Нито тя, 
нито майка й Вили знаят как екипът е по-
паднал на видеото, затова са и истински 
изненадани, когато им звънят по теле-
фона с поканата за участие във филма.

А че вероятно младата българка я 
чака звездно бъдеще, говори още един 
факт – преди да участва в холивудската 
лента, тя играе главната роля в испан-
ския филм The Nanny's Night. За нея се 
явява на кастинг сред 417 деца. Минава 
през няколко етапа и похвалите, които 
получава, са:

„Гениално! Ти не си родена за актри-
са, родена си за звезда. Дойде и ни уби!“.

Снимките на холивудския филм били 
в началото на тази година и Вивиан се 
снима с актьори, участвали в хитови 
ленти като „Карибски пирати“, „Междуз-
вездни войни“, „30 сребърника“.

Лентата е трилър, в него тя влиза в ро-
лята на малката Никол, чиято гледачка 
се оказва част от сатанинска секта. Оч-
аква се лентата да се появи на големия 
екран в края на тази година. В началото 
на следващата трябва да е премиерата 
на продукцията с Антонио Бандерас.

Вивиан живее с майка си в Марбея 
от две години, където започва да посе-
щава курс по актьорско майсторство. 
Това обаче не е единственият й талант. 
Била само на 6 месеца, когато баща й я 
вкарва в басейна. Самият той - Вален-
тин Милков, е със стотици медали от на-
ционални и международни шампионати 
по плуване. Участвал е в 5 европейски и 
3 световни първенства На 21-годишна 
възраст

заминава за 
Съединените щати

където през 2001 г. взема злато и сре-
бро от Откритото първенство на САЩ 
по плуване. В момента е ръководител 
на IТ проeкти. Внедрявал е такива в го-
леми компании в Дания, Нидерландия, 
Швеция, Англия, Полша, Саудитска Ара-
бия, ОАЕ, Катар, Оман, Пакистан, Египет 
и Америка. 

В свободното си време заедно с вто-
рата си съпруга и с още няколко IТ екс-
перти създали концепция за изкуствен 
интелект в плуването и получили награ-
да от Google, Alibaba и Международния 
олимпийски комитет.

Майката на Вивиан, Вили, е бивша на-
ционална състезателка по тенис на маса. 
Има многобройни международни отли-
чия. На 21 години заминава за САЩ при 
Валентин, с когото вече имали връзка, и 
влиза във фитнес индустрията. 

След няколко години в Щатите двама-
та се връщат в България, където се раж-
да дъщеря им Вивиан. Във Варна Вили 
получава шанса да ръководи и развива 
голяма верига фитнес клубове. 

В момента ръководи компания, коя-
то продава фитнес уреди и аксесоари и 
консултира изграждането и менажира-
нето на спортни центрове в България, 
Испания и Саудитска Арабия.

Българката, на която Антонио 
Бандерас предрече „голямо бъдеще“
XВивиан Милкова се снима в холивудска продукция с големия актьор и още куп звезди

Сн.: Instagram

С Антонио Бандерас. В кадър от филма Nanny's Night.
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„Колко пари са нужни според 
теб, за да се нахранят 100 
гладни африкански деца за 
един ден? - пита Даниел и си 
отговаря: - Някакви си 100 

български лева, представяш ли си?... За 
левче на ден едно африканско дете може 
да получи обяд и вечеря...“ Все още има 
държави в Африка, където деца умират 
от глад - тази мисъл не дава мира на бъл-
гарина Даниел Делибашев. Гледа филми, 
видеа, чете статии в интернет и си казва, 
че един ден ще замине за Африка, за да 
помага на бедните деца.

Една снимка на широко усмихнато аф-
риканско дете, която не може да забра-
ви, му дава идея да нарече фондацията 
си „Усмивка за Африка“. Регистрира я, за 
да разшири мащаба и дейността си и за 
да има прозрачност в изразходването на 
даренията на хора с големи сърца - бъл-
гари и чужденци. Даниел Делибашев е 
основателят и лицето на

Фондация „Усмивка 
за Африка“

човекът, който менажира набирането и 
изразходването на средствата, поради 
което и все повече от времето си прекар-
ва в Уганда.

Защо един квалифициран финансист 
зарязва хубавата си кариера и уюта на 
банковия офис, за да се отдаде на до-
броволчеството в изключително мизер-
ни условия? „Исках да помогна там, къ-
дето има най-голяма нужда и където с 
най-малко средства можех да постигна 

най-много. Там, където истинското щас-
тие може да се намери, без да е обвър-
зано с материално облагодетелстване“, 
казва той.

Роден е в Гоце Делчев, а част от дет-
ството му минава в село Црънча до До-
спат. Основното училище завършва в 
Црънча, а средното - в Доспат. Следва ба-
калавър по финанси в УНСС и магистра-
тура по банков мениджмънт в Нов бъл-
гарски университет, тъй като вече работи 
в банка. Намерението му е да гради кари-
ера в банковия мениджмънт, но в един 
момент Корпоративна банка, където е на 
позиция шеф на отдел, фалира и Даниел 
остава без работа. Това, вместо да го де-
пресира, го мотивира най-после да осъ-
ществи мечтата си - да тръгне по пътя на 
доброволчеството в Африка.

През 2017 г. заминава за 5 седмици 
като доброволец в сиропиталище в Гана 
с училище и пансион. Заварва потресава-
ща мизерия, не само там, но и в Уганда, 
където стъпва през 2019 г. Голяма част от 

хората живеят в къщурки, измазани

с глина и покрити 
със слама

с външни тоалетни. Някои са успели да 
изградят къщички от тухли със стаи като 
кутийки, но в повечето от тях вода и ток 
няма.

В Гана изненадите и изумленията го 
преследват на всяка крачка. Денят на 
децата, на които помага, както и негови-
ят собствен, започва в 4-5 часа сутринта. 
Трябва да си донесат вода от най-близ-
кия източник - кладенец, извор, чешма. 
Носят вода с кофи, като пътят е от 10 до 
20 минути в едната посока. „По-големи-
те деца там носят кофите на главите си, 
като балансират умело. И аз опитвах, но 
не ми се получаваше, разплисквах вода-
та и се прибирах целия мокър“, смее се 
Дани. Банята, силно казано, представля-
ва циментов мръсен под, ограден с ръж-
дясали ламарини. Душ няма, полива се с 
канче. Рядко децата в Африка, особено в 

подобни приюти и сиропиталища, раз-
полагат дори с хавлии и четки и пасти за 
зъби. Липсата на нормални и хигиенич-
ни условия, като използване на мръсни 

Чичо Дан – българинът, който 
стана баща на 400 африканчета
XС фондацията си доброволецът подслонява, храни и обучава деца от Гана и Уганда

БОРЯНА АНТИМОВА

Деца, заспиващи в прегръдката на Чичо Дан. Уганда 2019-2020 г.

Традиционна селска къща в Уганда от глина, пръчки 
и слама, 2020 г.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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външни тоалетни, често води до зарази, 
не само стомашни, но и урологични, кож-
ни и всевъзможни други болести.

Всекидневната храна на децата е каша 
от царевично брашно, нещо като кача-
мак, но по-безвкусна. Към нея обикно-
вено се добавя и малко боб - за разкош. 
Само по празниците като Рождество, 
Възкресение или Байрам, ако някоя до-
бра душа дари средства, се купуват ко-
зичка и ориз и се готви голяма порция 
ориз с мъничко парченце месце, на кое-
то децата много се радват. „В Гана и Уган-
да децата масово страдат от гастрити и се 
превиват от стомашни болки заради не-
качествената или недостатъчна храна“, 
казва Даниел.

След завръщането от първата мисия 
си дава сметка колко малко трябва, за да 
се направи едно африканско дете щаст-
ливо, и че това, поне за него, е много по-
ценно от придобивките, които всички 
ние имаме и които въпреки това ни ка-
рат да се чувстваме незадоволени и не-
щастни.

„За мен вече нямаше значение в кой 
курорт ходя на почивка, в колко голям и 
луксозен апартамент живея, каква кола 
карам. Целият лукс и прахосване на сред-
ства вече ме караха да се чувствам като 
„риба на сухо“. Престанах да харча пари 
за скъпи пътувания, почивки и глезотии.

Вече не давах 50-100 лв. 
на ресторант

или бар. Вместо тениски от 100-200 лева 
започнах да си купувам такива от 20-30 
лева. Предпочитах да отделям повече 
средства за децата в Африка и доста по-
малко за себе си. Разбрах, че когато чо-
век насочи усилията си да прави другите 
щастливи, щастието и удовлетворението 
му са много по-големи, по-зареждащи и 
по-трайни, отколкото тези, породени от 
скъпи материални придобивки“, споделя 

Дани пред „Труд“.
През 2019 г. той 

заминава отново 
за Гана за 2 седми-

ци. Оттам лети директно за Уганда, за да 
провери в какви условия живеят и от как-
во имат нужда децата там, на които вече 
от няколко месеца помага, но не е посе-
щавал. Пандемията през 2020 г. обърква 
плановете му и вместо през април, зами-
нава за Уганда през октомври, за да ре-
ализира проекта си да закупи земя и да 
изгради училище и детска градина. На-
мира имот с изоставено училище, което 
обаче е в отчайващо състояние. Органи-
зира генерален ремонт, вече я има и но-
воизградена детска градина. След 5 ме-
сеца за кратко се връща в България през 
март тази година и още на следващия ме-
сец се налага отново да замине за Уганда 
за 3 месеца.

Освен децата в училището, подпома-
га и други местни благотворителни ор-
ганизации, като изцяло или частично се 
грижи за изхранването и образование-
то на общо около 400 деца. „За в бъдеще 
целта ни е да имаме и средно училище, 
но за момента най-належащо е да изгра-
дим пансион за 100-150 деца, където да 
приютим сираци и деца, които не живе-
ят в близост до училището или живеят в 
много тежки условия“, разказва доброво-
лецът.

Докато е в България, Даниел пак ми-
сли за децата в Африка. Разговаря с фир-

ми, с медии за популяризиране на кауза-
та, за привличане на дарения. Среща се 
с евентуални дарители и съмишленици. 
Има желаещи да пратят на децата дрехи, 
обувки, играчки, учебни пособия, но се 
оказва, че таксата за 20 кг пратка до Аф-
рика е 700 лева. Затова Даниел се фоку-
сира в набирането на парични средства. 
Преди около месец е изнесъл няколко 
лекции в Щатите, за да привлече хора от 
българските общности и чужденци за ка-
узата.

Желаещите 
да направят дарение

за фондация „Усмивка за Африка“ могат 
да го направят на www.smileforafrica.eu/
donate

Защо за африканчета, а не за българ-
чета? Много пъти са му задавали този въ-
прос, някои от любопитство, други - по-
скоро като нападка - „защо там, а не тук“. 
„Трябва да се прави разлика между деца, 
които са в нужда, и такива, които буквал-
но умират от глад. Всеки родител с недос-
татъчно средства първо би лекувал и на-
хранил детето, а след това би му купил 
нови обувки, нали? А за мен разлика по 
цвят и националност между деца няма“, 
казва Дани.

А децата там му се отблагодаряват по 
много мил и трогателен начин. Наричат 
го с любов „Грижовното мече“. Втория 
път, когато отива в Уганда, го изненад-
ват с българско хоро. Разучават и още 

няколко наши 
танца, в чиято 
хо р е о гр а ф и я 
талантливите 
а ф р и к а н ч е та 
добавят свои 
си орнаменти, 
а също и някол-
ко от най-попу-
лярните и хуба-
ви български 
песни. Вълну-
ващо звучат на 
един доста пра-

вилен български език изпълнените про-
чувствено и с патос „Горда Стара плани-
на“, „Облаче ле, бяло“, „Моя страна“, „Една 
българска роза“ и др.

За всичките стотици африканчета бъл-
гаринът е просто Uncle Dan, или чичо 
Дан. „Тези дечица се радват най-много на 
дъвка, бонбонче, безалкохолно, сладо-
лед - неща, които получават много ряд-
ко, и като им ги дадеш, крещят от радост“, 
споделя Дани. - Но много по-ценен е емо-
ционалният контакт със сирачетата.“

„Какво ни коства да отидем при някое 
дете, най-вече при такова, което никога 
не е почувствало бащина или майчина 
грижа и прегръдка, и дори без причина 
да го прегърнем, да поиграем, да погово-
рим с него? - вълнува се доброволецът. - 
Имало е случаи по време на път или игра 
да прегърна някое дете, което е изтоще-
но и с наслада заспива в мен. Те така се 
вкопчват в мен, че ми е много трудно и 
жално да ги оставя след това, осъзнавай-
ки, че може би за пръв път са усетили ба-
щина прегръдка, чувстват се сигурни и 
обичани... Баща на стотици деца? Да, така 
се получава донякъде...

Баща, чичо, приятел
Даниел е на 40 години. Рано е станал 

баща, синът му Дани вече е на 19 годи-
ни, студент. Засега го вълнуват други 
неща, но Даниел смята, че с времето ще 
се включи в тази кауза, защото и самият 
той на 19 не е предполагал, че един ден 
ще осъществи мечтата си. Казва и че не 
би се върнал отново в банковия сектор, 
дори и да му предложат ръководна и до-
бре платена позиция. „Дори и да изкар-
вам повече средства, прекарвайки пове-
чето си време в България, моето място е 
там, на „бойното поле“. При децата. А и те 
често ме питат кога отново ще ме видят. 
Харесва ми да съм част от тази кауза, да 
виждам радостта в очите на тези деца, 
които ми показват колко малко е нужно, 
за да сме щастливи... ама истински и не-
подкупно щастливи“, казва доброволе-
цът.

Сградата на училището след ремонта.

Сградата на училището преди ремонта. Уганда 2020 г.
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Парламентарната криза се задълбоча-
ва и страната се изправя пред конститу-
ционна, защото според мен олигархия-
та и мафията имат силно влияние върху 
ръководствата на поне половината пар-
ламентарни формации. Поради това по-
литическата система е в патова ситуация. 
Едните искат реформи, но не могат да из-
лъчат изпълнителна власт, другите могат 
да излъчат, но не смеят.

Преди 10 години Ахмед Доган каза: Аз 
съм инструментът, който разпределя пор-
циите на финансирането в държавата. 
Съвсем наскоро г-н Трифонов със същия 
речник предупреди: Някои не са разбра-
ли, „Има такъв народ“ не предлага пор-
ции. Съжалявам, че трябва да ви разоча-
ровам, няма порции.

Така масовата публика у нас затвърди 
представата си, че властта е ядене на пор-
ции.

По-нататък г-н Трифонов, от когото за-
виси успехът на третия мандат, каза, че 
„Има такъв народ“ не раздава порции, а 
задачи. Въпросните задачи ги чухме как 
един сценарист ги прочете и зададе ня-
как си на останалите парламентарни гру-
пи. Но тези останалите не са артисти от 
„Шоуто на Слави“, за да им поставя той за-
дачи. Това вкара парламента в безизходи-
ца, в истинска безизходица.

В същото положение се намира и поли-
тическият речник. „Има такъв народ“ се 
обявиха за опозиция. Един наблюдател се 
питаше на кого и установи, че е възможно 
да са опозиция само на президента, защо-
то правителството е негово. Но Трифонов 
издигна г-н Румен Радев за кандидат-пре-
зидент. Очевиден е този хаос в езика.

Имам чувството, че не се разбират фун-
даментални политически неща. Когато 
гласуваме на избори, избираме в аванс 
своите избраници, не им даваме порции 
от властта и не чакаме да споделят част от 
нея с нас. Доверяваме им се, че ще изпъл-
нят своите обещания.

Следва най-сложното - политиците ста-
ват отговорни да оправдаят това наше 
доверие. Това е същинската власт. Така 
разбирана, властта - като отговорност - 
е извън представите на г-н Доган и на г-н 
Трифонов.

Какво щеше да стане, ако депутатите на 
„Демократична България“ се бяха съгла-
сили да изпълняват задачите, поставени 
им от „Има такъв народ“, и бяха гласували 
за наложения им състав на правителство-
то? Това се отнася и за БСП, и за „Изправи 
се БГ! Ние идваме". Първо, щяха да изпъл-
няват не своите, а чужди обещания, мъг-

ляво формулирани, така обтекаеми, че да 
не може да се установи изпълняват ли се 
или не. Второ, щяха на свой ред да прех-
върлят доверието на избирателите си на 
кандидат-министри, сред които измам-
ник, плагиат, съпруга на крадец и неясно 
още на кого. Ако го бяха направили, щяха 
да изгубят доверието, заради което са в 
парламента. Простичкият извод е, че е не-
допустимо на която и да е парламентар-
на група да се диктуват задачи и състав на 
кабинет. Защото тя ще изгуби напълно до-
верието на своите избиратели.

За да стигне до успех третият мандат, 
президентът трябва да направи още един 
кръг консултации с парламентарните 
формации. Не съм съгласен с уклончива-
та мекота, с която останалите се съгласи-
ха да участват в консултации с „Има такъв 
народ". Те направиха грешка. Грешка на-
прави и „Демократична България". Защо-
то не поискаха категорично преговори с 
„Има такъв народ". Подчертавам думата 
преговори, не раздумки. От позицията на 
споменатите политически принципи. Това 
даде възможност да бъдат обвинени в не-
последователност.

Този, който ще поеме мандата, трябва 
да види мнозинството, трябва да го дефи-
нира и да го мотивира, за да подкрепи из-
пълнителната власт. Тези неща ще бъдат 
успешни само ако всяка партийна форма-
ция от това мнозинство заяви, че ще под-
крепи само управленска програма, под 
която стои подписът на мандатоносителя 
и нейният собствен. На който и да се даде 
мандатът, трябва да е готов да подпише 
управленска програма и да я съгласува с 
останалите.

Второ, след като прецени внимателно 
каква отговорност може да поеме, всяка 
група трябва да представи на мандатоно-
сителя да одобри предложените от нея 
кандидати за министри. И трето - на свой 
ред да поиска да одобри състава на ми-
нистрите, предложени от мандатоносите-
ля. Защото който и да е мандатоносителят, 
не е в позиция да диктува на останалите 
своите условия.

Да ви напомня, че през 1997 г. Обедине-
ните демократични сили можеха да дик-
туват с желязна сигурност на парламен-
та всичко, защото имаха 137 депутати. 
Въпреки това ние отидохме към търсене 
на съгласие и парламентът прие Декла-
рация за националното съгласие. А има 
хора, които ме наричат авторитарен ли-
дер...

Има малка възможност за съставяне 
на правителство, ако „Има такъв народ“ 
премислят решенията си и не зависят от 
чужда воля. Президентът трябва с легал-
ни политически средства да наложи на 
всички политически формации да се гру-
пират в мнозинство и да съставят прави-
телство, защото може страната да остане 
без приет бюджет за следващата година. 
Иначе има възможност и мнозинството 
на олигархията да се охрабри и да със-
тави правителство. Ще бъде реванш за 
тези сили. Ако президентът не поеме тази 
роля, тези, които управляваха зад кулиси-
те държавата досега, ще се осмелят и ще 
направят правителство. Имат всичките 
възможности и в това Народно събрание 
да направят правителство.

ИВАН 
КОСТОВ

Ако парламентът не 
състави кабинет, 
мафията ще го направи

 блог

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

„Вие, г-н Карадайъ, ще ми кажете ли коя е 
вашата Родина майка?“
Президентът Румен Радев към лидера на ДПС 
Мустафа Карадайъ, който повдигна въпроса 

за гражданството на министър Кирил 
Петков по време на КСНС

„Огромната част от българите нямат нищо 
против да са канадски граждани.“

Говорителят на служебното правителство 
Антон Кутев в коментар на политическите 

реакции по казуса на министър Кирил Петков

„Бих подкрепил трети мандат, но да сложат 
премиер, който разбира за какво става въпрос. 
За съжаление по-подготвен от мен няма, но да 
речем, че това е доказано ясно.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с условия за 
подкрепа при евентуални разговори с партията му

„Корумпирани, крадци, 
сметкаджии, фалшификатори, 
лъжци, чалгаджии, простаци, 
невежи, службогонци, джуджета, 
гноми, дебели задници, болонки на 
каишка, грозни и т.н. Това ли сме 
българите?“

Режисьорът Нидал Алгафари в 
коментар на репликите, които си 
разменят политици в последните 

седмици

„Ако навремето на 
дивия плаж между 
Крапец и Дуранкулак 
плуваха лебеди, гордо 
размахваха криле 
застрашени видове, 
крякаха диви патки, то 
сега прелитат батки. 
Но не с орнитоложки 
пръстени, а с ланци.“
Тв водещият Ути Бъчваров 
се възмущава във Facebook 

от гледката по плажовете 
на Северното Черноморие

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

20 000 

$100 млн. 
хонорар ще получи британецът Даниъл Крейг за 
участието си в двете продължения на „Вади ножо-
вете“, след като Нетфликс придоби правата за зас-
немането им. Това го прави най-високоплатения ак-
тьор в Холивуд. След него се нарежда Дуейн „Скалата“ 
Джонсън, който ще заработи $50 млн. от участието си 
във филма „Red One“ на „Амазон Стюдиос“.

лисици трябва да бъдат отстреляни в Северна Франция и това стана причина за мо-
билизация на иконата на френското кино и видна защитничка на животните Бриджит 
Бардо. „Това е скандално“, написа тя до префектурата в Бове и обяви, че животните са част 
от биологичното разнообразие и важен съюзник на фермерите.

метра е висок „изключително голям“ корал, който бе открит в Големия бариерен риф. 
Той е полусферичен и е с широчина 10,4 метра, което го прави с 2,4 метра по-широк от след-
ващия по големина корал, измерен в Големия бариерен риф. Учените са изчислили, че кора-
лът Muga dhambi е на възраст между 421 и 438 години.

2000 
долара глоба и затвор от няколко месеца за-
плашват рок изпълнителя Мерилин Менсън 
заради това, че се изплюл и изсекнал върху 
видеооператорка по време на концерт през 
2019 г. Менсън се предаде миналия месец на 
полицията в Лос Анджелис във връзка със запо-
вед за арест от 2019 г. по случая. 

5.3 

3000 

http://www.prospectlicensing.com/
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Ч
акат ви куп скучни задълже-
ния като прибиране на по-
купките от пазар, подрежда-
не на разхвърляната къща 
или друго. Не се отегчавайте, 

скоро хуманоидният робот на Tesla ще 
може да ги свърши вместо вас.

И не, това няма да е сцена от нов ва-
риант на „Аз, роботът“ на Айзък Азимов 
или друг фантастичен филм, а бъдещето 
според Илон Мъск.

На представяне миналата седмица 
ексцентричният милиардер направи 
крачка към още едно измерение на на-
учната фантастика: хуманоидните робо-
ти, проектирани да помагат в ежеднев-
ните задачи.

Tesla Bot – прототип на който трябва 
да има още следващата година, е проек-
тиран да изпълнява „опасните, повтаря-
щи се и скучни задачи“ от ежедневието – 
като да се наведем, за да вдигнем нещо 
от земята, или да отидем до магазина на 
пазар, стана ясно от презентация в Деня 
за изкуствен интелект на компанията.

И както самият Мъск предвижда: „По 
същество бъдещето на физическата ра-
бота ще е въпрос на избор“.

Милиардерът вижда бъдеще за един 

от най-разпознаваемите си брандо-
ве отвъд автомобилите. „Tesla може да 
се каже, че е най-голямата компания за 
роботика в света“, каза той по време на 
представянето, цитиран от Bloomberg. 
„Нашите автомобили на практика са по-
лусъзнателни роботи на колела“, допъл-
ни той.

Роботът безспорно бе

„черешката на тортата“
на Деня за изкуствен интелект, по време 
на който инженерите на Tesla предста-
виха презентации и за технологията й за 
автономно шофиране с цел да привле-
кат нови таланти към базираната в Пало 
Алто компания.

В обява за работа на сайта на Tesla се 
предлага на желаещите да „разработ-
ват следващо поколение автоматика, 
включително двукрак, с общо предназ-
начение, хуманоиден робот, способен 
да изпълнява задачи, които са опасни, 
повтарящи се или скучни“. Компанията 
посочва, че търси инженери, които да 
помогнат за „издигането на нашата ИИ 
експертиза отвъд нашия автопарк“.

За тези, които познават края на „Аз, 
роботът“, все пак съществува успокое-
нието, че Илон Мъск неведнъж е пред-
ставял продукти, които са просто про-
тотип – продавайки визия, преди тя да 
съществува в реалността. През ноември 
2017 г. Tesla представи своя камион Semi 

truck на бляскаво събитие в Лос Андже-
лис, но производството му трябваше да 
се отложи до 2022 г. най-рано отчасти и 
заради трудности по изработката на по-
големи батерии.

Мисията, която Tesla си е поставила, 
е ускоряване на световния преход към 
устойчива енергия, а хуманоидният ро-
бот изглежда по-скоро като смяна на 
приоритетите.

Чака ви скучна работа? Спокойно, 
роботът на Tesla идва

XФизическата работа в бъдещето  
ще е въпрос на избор, обяви Илон Мъск
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Н
а света има много начини 
да отслабнем. Някои хора 
предпочитат да се занима-
ват активно със спорт, други 
се отдават на различни дие-

ти. Не толкова отдавна нова вълна стана 
популярна в областта. За да се отървем 
от излишните килограми, в борбата се 
включи и билковата медицина. Там ши-
роко използвани са някои билки за от-
слабване. Единственият въпрос, засега, 
е колко е добър този метод.

Напитките за отслабване, които се 
пият преди сън, правят чудеса, докато 
спим дълбоко, при условие обаче че са 
допълнение към определена диета и ня-
кои тренировки, казват специалисти по 
диетология. Билковите напитки за от-
слабване могат да помогнат да спим по-
добре

да ускорят 
метаболизма ни

и в същото време да отслабнем, добавят 
специалисти по природна медицина.

През годините проучвания разкри-
ват, че добрият сън не само подобря-
ва състоянието на кожата и косата, но и 

ни прави щастливи и заредени с енер-
гия. Той намалява шансовете да достиг-
нем до вредните закуски, които могат да 
преобърнат диетата ни.

Ето някои напитки за усилване на ме-
таболизма през нощта:

Може някой да не вярва във възмож-
ността да се стопят килограми с билки 
за отслабване – но това е факт. Извест-
но е какво прави зеленият сок върху ко-
жата и косата ви. Зелените смутита също

са отлични напитки 
преди сън

Съставките, присъстващи в тези напит-
ки, са като хранителни бомби, които екс-
плодират в тялото ни и изхвърлят всич-

ки токсини и примеси.
Нужен ви е пасатор и всичко зелено, 

налично във вашия хладилник. Можете 
да вземете зелени зеленчуци като крас-
тавица, целина, кориандър или магда-
ноз, джинджифил (за този допълните-
лен удар) и няколко капки на витамин C 
от лимони. Смесете всичко добре с по-
мощта на пасатор. Добавете малко ли-
монов сок и го изпийте.

Ментовият чай е една от най-страхот-
ните напитки за отслабване. Листата от 
мента помагат за храносмилането и по 
този начин

се считат 
за чудотворна напитка

след основните хранения. Ментолът и 
ментонът в ментовия чай увеличават 
способността на тялото да се отърве от 
отпадъците, които са в черния дроб и 
дебелото черво. Това помага на тялото 
да се отърве от нежеланото натрупване 
на мазнини.

Сложете вода да заври и добавете ня-
колко пресни листа от мента към нея. 
Варете, докато се получи естествено 
зелена напитка - зелен чай. Пийте това 
всяка вечер и продължете да го правите 
минимум три седмици, за да има видими 
резултати.

Всички знаем колко е пълно кокосо-
вото мляко с хранителни вещества. То 
става още по-прекрасно, когато

към него 
добавим куркума

черен пипер на прах, джинджифил на 
прах и мед. Това звучи като някакъв 
еликсир, нали?! Тази чудотворна напит-
ка успокоява храносмилането, изгаря 
калории и поддържа мазнините на ко-
рема под контрол.

Чаят от кимион се счита за страхотна 
напитка в световен мащаб и се консуми-
ра по различно време на деня. Но знае-
те ли, че този чай може да бъде перфект-
ната напитка през нощта, за да загубите 
излишни мазнини от тялото си? Всичко, 
от което се нуждаете, е малко суров ки-
мион и чаша вода. Оставете водата да 
заври и към нея добавете семената ки-
мион. Варете сместа, докато получите 
перфектно сварения чай. Прецедете во-
дата и я изпийте гореща. Тази напитка 
засилва метаболизма ви и подпомага от-
слабването.

Билкови отвари 
горят мазнините... 
през нощта

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Ментовият чай е една от  
най-страхотните напитки за отслабване

http://www.bulstate.com/
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АНИТА ХРИСТОВА

А
ксесоарите на лятото не се 
изчерпват само с шапка и 
очила. През последните го-
дини една тенденция в би-
жутата се настани удобно 

сред нас и изглежда, че няма намерение 
да си ходи. Говорим за носенето на мно-
жество аксесоари от един и същи тип - 
обеци, колиета и гривни.

С лекото завръщане към нормалния 
ритъм на живот и изваждането на люби-
мите ни тоалети за разходка, не можем 
да пренебрегнем наслояването на би-
жутата.

Гривната е прекрасен моден аксесо-
ар, актуален по всяко време на година-
та. Преди хиляди години тя е била неде-
лима част от тоалета на древните гърци, 
римляни, тракийци и други народи. Но-
сена като талисман, имала символично 
значение

пазела от зли 
духове и беди

Днес, търсейки предимно нейните де-
коративни и функционални качества, тя 
може да подчертае изящната красота на 
женската китка или да прикрие някои 
несъвършенства.

Партито за ръка, известно още като 
множество гривни, беше популярна тен-
денция през 2010 г. Тогава беше модер-
но да слагаме дори по два часовника, 
множество мъниста и колкото се може 
повече колиета.

Но цяло десетилетие по-късно носенето на 
множество гривни

отново е любимо сред днешните модни 
икони и този път тенденцията се приема 
много по-добре от преди. Модните екс-
перти съветват да избирате гривни, кои-
то отговарят на вашия личен стил и чак 
тогава да започнете да ги наслоявате.

Ако досега не сте били голям почи-
тател на гривните, но пък искате да из-
пробвате тенденцията, може да започ-
нете с нещо леко. Просто сложете две 
гривни на едната ръка и така бързо

ще подобрите всеки 
един тоалет

Може да се изкушите да съчетаете 
злато със сребро, истината е, че няма 
голямо значение. Любителите на мо-
дата смесват различни метали от годи-
ни, така че може да продължите с този 
подход, ако ви харесва. Като алтернати-
ва може да комбинирате две гривни от 
един и същи дизайн, но с различен цвят.

Няма ограничение за броя гривни, 

които можете да носите на едната ръка. 
Колкото повече трупате, толкова по-за-
бавно и безгрижно ще изглежда вашето 
облекло и е чудесен начин

да разнообразите 
летните си рокли

Освен златни и сребърни, гривни-
те могат да бъдат зелени, сини, розови 
и много други цветове. Хубаво е да се 
запасите с подобни цветни алтернати-
ви, които да използвате с различните си 
тоалети и да създадете една прекрасна 
лятна визия.

И накрая, един практичен съвет – ви-
наги проверявайте ефекта от бижутата, 
които поставяте, в огледало, отразява-
що целия ви ръст. Така по-лесно ще пре-
цените как то влияе на визията ви и дали 
е интересен акцент.

Гривните на лятото – 
шарени и много

Модните експерти съветват да окичим ръцете си с различни видове

https://upravlenie.bg
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Р
об Грийнфийлд е живял в много 
градове на САЩ, той е бил типи-
чен представител на консума-
торското общество, купувал е 
скъпи дрехи и луксозни вещи, 

а една от големите му цели е била да из-
глежда добре и успял в очите на околни-
те. Роб е милионер, който и днес може да 
притежава каквото си поиска, но е раз-
брал, че е в състояние да живее добре и 
без това. Защото е успял да има всичко, от 
което се нуждае, без да стъпва в магазин 
и без да купува нищо в продължение на 
една година.

До този експеримент го довеждат го-
дините, в които живее в разкош и в кои-
то се сблъсква със сериозните проблеми 
на околната среда, причинени малко или 
много от човека. Така в един момент той 
си дава сметка, че „американската му меч-
та е кошмарът на света“, както обяснява 
пред Deutshce Welle.

Така Роб си поставя за цел да разбере 
дали е възможно да живее извън „глобал-
ната индустриална хранителна система и 
по начин, който не паразитира върху пла-
нетата“.

Неговата промяна към екологичен ак-
тивист започва с малки стъпки преди 10 
години.

Първо

започва да носи 
пазарски чанти

и бутилки с вода за многократна употре-
ба. Постепенно заменя пазаруването от 
големи магазини с покупки от местни 
фермерски пазари. Накрая слиза от скъ-
пия си луксозен автомобил и се качва на 
велосипед.

Така постепенно се стига и до по-сери-
озните му начинания - започва живот „из-
вън мрежата“ в малък дом. Междувремен-
но той обикаля без пари в Америка на 
бамбуков велосипед.

За него промяната към по-екологичен 
живот не включва електрически превоз-
ни средства или огромни слънчеви па-
нели на покрива на къщата. По думите 
му това е нещо, което малцина могат да 
си позволят. Затова и той търси да пока-
же онези алтернативи за устойчив и прост 

живот, които да са достатъчно достъпни 
за всички.

Както и най-важният момент - как хора-
та да консумират по-малко ресурси.

Към днешна дата Роб Грийнфийлд не 
притежава много материални неща и ряд-
ко използва пари, разказва и webcafe. 
Приходите си, които идват основно от не-
гови ангажименти да говори на екологич-
ни конференции, той най-често дарява за 
екокаузи.

Една от постигнатите цели, с които най-
много се гордее, е, че е доказал на себе си, 
че може да живее една година, изкарвай-
ки или намирайки цялата си прехрана, без 
да купува нищо.

За това той се похвали в края на 2019 г. 
За всичките си начинания Роб разказва в 
своята уеб страница robgreen�eld.tv и в 
канала си в YouTube. Целта му е неговите 
действия да достигнат до по-широк кръг 
от хора. Нещо, за което допринася и инте-
ресът на медиите към него.

През тази година живее в малка къща 
от 100 квадратни метра в Орландо - един 
от най-бързо развиващите се градове в 
САЩ. Домът му е построен от рециклира-
ни материали.

Когато пристига в града, той

няма собствена земя 
или градини

затова дълго обикаля, разговаряйки с хо-

рата дали биха му позволили да превърне 
тревните площи в дворовете им в гради-
ни. За шест месеца той прави шест малки 
градини в квартала, в който се заселва.

Сделката е в това, че собствениците мо-
гат да ядат толкова храна, колкото искат, 
от въпросните градини. А самите градини 
остават и след приключването на 12-ме-
сечния проект.

Преди да се заеме с него, Грийнфийлд 
изучава как да се храни и как би могъл 
да набави дневната си нужда от калории, 
мазнини, протеини и хранителни веще-
ства.

Отглежда над 100 различни култури, от-
делно си набавя всичко нужно от приро-

дата - сол от океана, кокосови орехи от 
плажа, уловена риба и различни билки. 
Така диетата на Грийнфийлд за тези 12 ме-
сеца е балансирана, здравословна, свежа, 
сезонна, вкусна, без пластмаса и без пес-
тициди. Но най-важното - отваря очите му 
как може да живее истински щастлив и 
пълноценен живот.

През този период той не посещава хра-
нителни магазини, ресторанти или баро-
ве. Дори не купува лекарства от аптеката. 
Буквално всичко, което слага в устата си 
през годината, е отгледано в градините му 
или набавено от природата.

Една година по-късно той с удоволст-
вие съобщава, че е по-здрав, отколкото 
когато е започнал. И по-щастлив, защото е 
успял. С това той иска да вдъхнови хората 
да поставят под въпрос храната си - откъ-
де идва, как стига до тях, какво е влияни-
ето на хората върху Земята и другите ви-
дове и в крайна сметка, върху самите нас.

Това не е първият експеримент на Роб 
Грийнфийлд. Може би сте чували за него 
още през 2016 г., когато привлече внима-
ние с решението си

да не изхвърля боклука
който произвежда.

Тогава той реши да живее като „среден 
американец“ един месец, без да изхвърля 
боклука от това, което потребява. Оказа 
се, че произвежда по около 2 килограма 
отпадъци на ден. Цялото това количество 
той носи със себе си в прозрачни найло-
нови торби, прикрепени към тялото му, а 
до края на месеца натрупа около 90 кило-
грама боклук.

Приличайки на ходещ боклучен Миш-
лен по улиците на Ню Йорк, Грийнфийлд 
имаше някои проблеми с транспорта и 
придвижването. Но това според него си е 
струвало. Защото води при него любопит-
ни хора, на които може да обясни колко 
точно разходва всеки американец с тра-
диционния си начин на живот. И ако все-
ки от тях се запита къде отива целият този 
боклук, както и види реалното отражение 
на живота си, тогава мисията му е била ус-
пешна.

Експеримент: Той не купи 
храна и лекарства цяла година

XРоб Грийнфийлд е милионер и доскоро тъне в лукс, но сам променя това

Сн..: Rob Green�eld

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Джийн Хилиърд от Минесота е 
открита от приятеля си Уоли 
Нелсън замръзнала в снега 
около 7 часа вечерта на 21 де-
кември 1980 година. Той се оп-

итва да я свести, но не успява. 19-годиш-
ното момиче не дава признаци на живот, 
вдървена е като мъртвец и повиканите 
на място лекари потвърждават, че тя бук-
вално е замръзнала. Това, което следва 
после, противоречи на всякаква човеш-
ка логика, макар и медицината да се оп-
итва да намери обяснение. При всички 
положения историята на Джийн Хилиърд 
бързо обикаля страната и се превръща в 
синоним на човек с голям късмет.

Когато през мразовития декември 
Уоли Нелсън отваря вратата към дома си, 
се натъква на тялото на Джийни, лежащо 
в снега на около 15 метра от прага.

На връщане от среща с приятели ко-
лата на 19-годишното момиче поднася и 
попада в малък ров. Ето защо тя решава 
да потърси помощта на Уили. Температу-
рата на въздуха по това време е

минус 30 градуса по Целзий
Облечена е единствено в зимно палто, 

ръкавици и каубойски ботуши, когато се 
подхлъзва, пада и губи съзнание. В про-
дължение на 6 часа тялото й е изложено 
на студа. Джийн бързо замръзва.

„Хванах я за яката и я издърпах на ве-
рандата – разказва Нелсън години по-
късно в интервю за общественото радио 
на Минесота. – Мислех, че е мъртва. Беше 
замръзнала и по-скована дори и от дъс-
ка“, цитира го и сп. „Обекти“.

Без намесата на Нелсън Хилиърд веро-
ятно щеше да се превърне в една от хиля-
дите жертви на хипотермия, чиято смърт 
се регистрира всяка година. Вместо това 
обаче за живота й се разказва като за не-
вероятна история, която се превръща в 
медицинско чудо.

Нейният случай наистина е почти без 
прецедент, тъй като хипотермията й е 
била екстремна. Температурата на тялото 
й е била едва 27 градуса по Целзий – цели 
10 градуса под нормата за здрав човек. 
Тя очевидно е била замръзнала. Нейното 
лице е било бледо, очите – неподвижни, 
а кожата – прекалено твърда, че да бъде 
пробита от хиподермична игла.

„Тялото беше студено, напълно твърдо, 
досущ като

дълбоко замразено 
парче месо

казва Джордж Сатър, един от лекарите, 
които я виждат малко след като е откри-
та.

Въпреки вида й на мъртвец, приятелят 
на Джийни забелязва нещо необичайно - 

няколко балончета, излизащи от носа й. 
Това дава основание на лекарите да за-
почнат да се борят за живота й.

Само за няколко часа тялото й е за-
топлено с подгряващи възглавници, а 
до обяд Джийни вече може и да говори. 
Единствените й оплаквания са спазми на 
пръстите.

Според нейното семейство и приятели 
тя оцелява благодарение на техните мо-
литви. Какво обаче казва биологията по 
въпроса?

Историите на хора, преживели смразя-
ващи температури, са необичайни, но не 
са рядкост. Медицинските специалисти, 
занимаващи се със студения климат, чес-
то казват, че „никой не е мъртъв, докато 
не се затопли и не умре.“

Фактът, че не е задължително екстрем-
ната хипотермия да е равнозначна на 
смърт, се превръща в основата на мно-
жество терапии. При контролирани ус-
ловия намаляването на телесната темпе-
ратура може да забави метаболизма и да 
намали нуждата от кислород.

В медицински условия (или в ред-
ки случаи на други места) едно охладе-
но тяло може да спре целия процес по 
умиране – при това достатъчно дълго, че 
бавният пулс (поне за известно време) да 

не е проблем.
За разлика от повечето материали, во-

дата заема много по-голям обем, когато 
е в твърдо, отколкото в течно състояние. 
Това разширение се отразява зле на те-
лесните тъкани, изложени на студ, тъй 
като тяхното течно съдържание може да 
се подуе до такава степен, че да разкъса 
обвивката.

Дори няколко ледени кристала, обра-
зувани на неправилното място, могат

да пробият 
клетъчните мембрани

като игли, да оцвети кожата в бяло-син-
кав цвят и да предизвика състояние на 
измръзване.

Някои животни са еволюирали по та-
къв начин, че да могат да се справят с по-
добни опасности. Дълбоководната чер-
нопера ледена риба например образува 
гликопротеини, които изпълняват роля-
та на естествен антифриз.

Жабата от вида Lithobates sylvaticus 
превръща съдържанието на своите 
клетки в сироп, като наводнява тялото 
си с глюкоза. В резултат на това успява да 
преживее замразяване и дехидратация. 
Когато се намира извън клетките, водата 
е свободна да замръзне и да обвие тъка-

ните в лед.
Как Хилиърд оцелява? Трудно е да ка-

жем. Дали химията в тялото й е по-спе-
цифична? Или тайната се крие в съста-
ва на тъканите й? Може би. По-важното 
в случая е какво точно значи „замръз-
нала“. Макар и температурата на тялото 
й да пада до цели 27 градуса, тя все пак 
не достига стойности под нулата. Освен 
това усещането за „твърдост“, описва-
но от хората, които я докосват, е често 
срещан симптом на острата хипотермия 
- мускулите се втърдяват до такава сте-
пен, че наподобяват труповото вкочаня-
ване.

Вероятно не е изненадващо и това, че 
тялото й било студено и бяло и че дори 
очите й изглеждали стъклени и „твърди“. 
Човешкият организъм ще затвори всич-
ки канали до кръвоносните съдове под 
кожата, за да поддържа функцията на ор-
ганите – при това до такава степен, че ко-
жата ще стане бледа и студена на допир.

Така или иначе, може само да се спе-
кулира. Едно е сигурно - след инциден-
та Хилиърд не страда от някакви здраво-
словни проблеми. Омъжва се, има деца 
и дори се развежда. И най-важното - ни-
кога повече не шофира по заледени пъ-
тища през нощта.

Замръзнала и съживена:  
Чудото на Джийн от Минесота
XМладата жена изглежда мъртва, но се връща към живота

Сн.: Twitter

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


25 - 31 август 2021 г.38

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

26 май - 1 юни 2021 г.38

 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
MECHANIC - UP TO $45, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A Trucking 
Company based in Elk Grove Village, IL is 
looking for a diesel mechanic. We o� er very 
competitive pay based on your experience, 
skill level, and productivity. For more 
information please call 630-948-4547opt 3 or 
text 773-9four6-74nine7 №18812
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шо-
фьори за dedicated run. 4 дни се работи и 3 
почива. FedEx Ground, doubles endorsement 
and 1 year experience. 6302903092 №18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time 
Caregiveri/Companions. Locations: Suburbs 
(Ho� man Estates, Highland Park,Schaumburg), 
City Chicago. Zaplashtane $15.00-$18.00 na 
chas. Zapochvane na rabota vednaga. 847-
813-5108, 224-500-2339 №18821
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 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
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

Chicago + suburbs

DROP AND HOOK , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся шофьор 
за FedEx Ground, hook and drop only. Все-
ки 2 ри ден вкъщи. От 2500 до 3000 мили 
седмично. Нужно е 2 год опит и doubles 
endorsement 6302903092 №18792

PORTER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Авто къща Auto 
Choice Inc в Дес Плейнс търси да назначи 
портър на пълно работно време. За повече 
информация се свържете с нас на 847-376-
8086. №18868

ТЪРСЯ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Предлагам ра-
бота за CDL шофьор. Заплащане на миля, по 
договаряне и в зависимост от опита (0.55 за 
шофьор без опит). 6307857646 №18870

OWNERS & DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за CDL шофьо-
ри и собственици на камиони! *Midwest 
Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Предимно 
леки товари!*Direct Deposit!* Намаления за 
гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 №18871

DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор 
клас C за Straight truck local. Заплащане про-
цент от рейта с договаряне. Може и без опит. 
Monday-Friday 6306342892 №18872

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

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
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-
Op търси шофьор за dedicated run Minooka 
IL - Dayton OH вкъщи всеки уийкенд. Твър-
до заплащане започващо от 1500 с бонуси. 
7734954405 №18844
LOCAL C-CLASS DRIVER, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60090, -Pick up 
and deliver cars in Chicago area and nearby 
states -New equipment -Home every night 
-Driver pay a week - $1200-$1800 -Routes IL-IL, 
IL-WI, IL-IN, IL-MI -Yard located in Wheeling, IL 
7739804191 for English 6304459520 за Бълга-
рия 6304459520 №18845
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за 
чистене на къщи. Търсете Къдрин на 708-
770-8483 7087708483 №18838
CDL DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 0, tursia CDL driver za chisto 
nov kamion Volvo 6304400902 №18834

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

ПРОФЕСИОНАЛЕН ШОФЬОР, 
Цена US$ , Зипкод 2000, Малка фирма 
в района на Чикаго, търси да наеме 
шофьор CDL A. Лично отношение и 
добро заплащане. Временни и млади 
шофьори са добре дошли. Собстве-
ници на камиони на отлични условия! 
+12243043172 №18865

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

АВТО КЪЩА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Авто 
къща Auto Choice Inc в Дес Плейнс 
търси да назначи Car Salesman и 
Porter (общ работник) на пълно 
работно време. Моля, свържете се 
с нас на 847-376-8086. №18869

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

ШОФЬОР CDL A, 
Цена US$ , Зипкод , Малка транспортна фир-
ма търси шофьор CDL A. За повече инфор-
мация ни потърсете на тел 262-744-8341 
№18873
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

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
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ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner 
operators за локална/регионална рабо-
та в радиус от 200 мили от вашия паркинг. 
$800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка ве-
чер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 
№18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транс-
портнa компания набира котрактори с CDL 
за съвместна работа. За повече информация 
търсете Зори 224-659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair 
& Maintenance is looking to hire front desk 
associate at full time. For more information 
please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи момиче за 
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
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

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
ПОДНАЕМ 1BD GLENVIEW, 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1BD с 
подземен гараж вGlenview. Разполага с го-
лямо patio. В комплекса има вътрешен 
басейн,фитнес,билярд,парти зала. Отопле-
нието е на ток. Оглед по всяко време. Наем 
1050$ За информация: 224 656 0753 №18866
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с 
подземен гараж в Glenview Разполага с ог-
ромно patio. В комплекаса има вътрешен 
басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по 
всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ 
За повече инфо: 2246560753 №1886
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
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

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
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

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
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

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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„Трагедията на живота не е 
смъртта, а онова, което поз-
воляваме да умре в нас, до-
като сме още живи.“ Това 
изрича Норман Казънс - пи-

сател, уважаван общественик и дългого-
дишен редактор на американското спи-
сание Saturday Review, човекът, разсмял 
смъртта, човекът, победил болестта въ-
преки всичко.

Има и много българи, които са побе-
дили смъртта, без да мислят или да се 
страхуват за собствения си живот. Един 
от тях е българският лекар д-р Стефан 
Черкезов, пожертвал живота си, за да 
спаси бедстващи хора от горящ авто-
бус. Роден е на 26 април 1937 г. в село 
Виноград, община Стражица. От 1 януа-
ри 1963 г. работи като участъков лекар в 
село Стрелец. На 15 август 1963 г.

става тежка катастрофа
близо до Горна Оряховица. Автобус, пъ-
лен с хора, е ударен от камион и избухва 
пожар. Д-р Черкезов, без да се страхува 
за живота си, спасява 47 души от горя-
щия автобус. На следващия ден, само на 
26 години обаче той умира от тежките си 
изгаряния, които е получил.

Днес спасителят в бяло, за когото мал-
цина си спомнят, щеше да е на 84 г., да се 
радва на порасналата си дъщеря д-р Ан-
тония Черкезова, специалист УНГ в Гер-
мания, и на внука си Том.

Съдбата обаче 
повелява друго...

Или пък неизбежният избор е предо-
пределен от едно голямо сърце на един 
млад лекар...

Трагедията, в която загива 26-годиш-
ният д-р Стефан Черкезов, е като филм 
на ужасите. Денят 15 август е Голяма Бо-
городица. Лекарят се връща от коман-
дировка в Горна Оряховица. Качва се на 
селския автобус, претъпкан с хора, връ-
щащи се от пазара в големия град.

Пътува прав, на стъпалата. На излиза-
не от града бетоновоз навлиза в кръсто-
вището и удря рейса, който мигом се за-
палва.

Ударната вълна изкъртва вратите и 
д-р Черкезов е изхвърлен навън, в ка-
навката. Няма му нищо, без колебание

се връща сред горящите 
ламарини

влиза в огнения ад и започва да вади 
подпалените хора – деца, старци, въз-
растни жени....

Пламва косата му - гаси я с ръцете си. 
И продължава да спасява хората. Обле-
чен е в бяла найлонова риза - тя се ста-
пя по тялото му и му причинява дълбоки 
изгаряния.

Изважда навън десетки пътници – 47. 
Пристигат линейки от Велико Търново и 
Горна Оряховица. И той – най-пострада-
лият – започва да пренася другите по-
страдали с носилки до тях. Отказва да се 
качи в линейката, въпреки че

кожата му виси на парцали
Остава сам... Тръгва под жаркото слън-

це пеш към близкия град - Горна Оряхо-
вица. По пътя го пресреща последната 

линейка и го транспортира в болницата.
В хирургичното отделение обаче от-

праща втурналите се към него лекари с 
безсмъртните по своето себеотрицание 
и героизъм думи:

- Колеги, оставете ме, аз и без това ще 
умра. Обречен съм. Грижете се за други-
те пациенти!

Рано сутринта на другия ден, 16 ав-
густ, издъхва

в адски мъки 
и пълно съзнание

Край леглото ридае младата му съпру-
га Лидия. Последните думи на д-р Чер-
кезов към нея също са изумителни със 
своя самопожертвувателен романти-
зъм:

- Кажи на татко, че не изхарчи напраз-
но парите си, за да ме изучи. И нека бъде 
горд с мен - държах се като истински ле-
кар!

По време на катастрофата съпруга-
та Лидия е 23-годишна. Занимава се със 
счетоводство. Двамата със Стефан имат 
момиченце на 7 месеца.

След инцидента здравният министър 
Ангел Тодоров предлага на Лидия да 
следва медицина без приемен изпит. Тя 
приема, завършва и става доцент по со-
циална медицина. Дъщеричката им Ан-
тония е отгледана от баба си и дядо си. 
После и тя става лекар. Живее и работи 
в Германия.

Съпругата на д-р Черкезов споделя, 
че нито един от спасените от съпруга й 
хора не ги е потърсил след трагедията. 
И никой от техните наследници

не почита паметта 
на съпруга й заедно с нея...

Отишлият си от този свят преди го-
дина проф. Александър Чирков, както 
и бившият здравен министър проф. Ра-

дослав Гайдарски са състуденти с д-р 
Черкезов. Двамата му известни прияте-
ли винаги са се питали дали сега, в наше 
време, някой млад колега ще се хвърли 
в пламъците да спасява съвършено не-
познати хора, да остави млада вдовица 
и невръстно дете сами.

„Когато научихме за подвига му, се пи-
тахме дали и ние бихме постъпили като 
него. Той никога не показваше муску-
ли, но само един миг го направи герой“, 
тъжно споделиха преди време двамата 
лекари.

Ревматологът и писател проф. Злати-
мир Коларов пък написа сценария на 
единствения документален филм за ге-
роя в бяло – със „Забрава“ българските 
медици се надяват никой никога да не 
забрави едно лекарско сърце, изпълне-
но с много обич към хората...

XЗаради геройството на лекаря край Горна Оряховица 
15 август е обявен за Ден на Спасението

Д-р Черкезов е истински пример 
за подражание, макар стажът му като 
лекар да е бил само 8 месеца. От 2005 
г. в негова чест 15 август е обявен за 
Ден на спасението в България. Отда-
ва се почит на всички лекари, почи-
нали при изпълнение на своя дълг, и 
на пострадалите при всички профе-
сии. Идеята за това е на писателя ле-
кар д-р Тотко Найденов, който издир-
ва през годините имената на повече 
от 125 лекари и 15 медицински сес-
три, починали при инциденти по вре-
ме на работа.

Неговото име носят Многопрофил-
ната болница за активно лечение във 
Велико Търново, улицата във Вино-
град, на която се намира родната му 
къща, здравната служба в селото, а на 
лицевата й страна е поставена памет-
на плоча. А гробът му го плевят баби 
на Задушница и му палят свещички... 
И го помнят... скромен и отдаден на 
професията си.

Пример за 
подражание

Д-р Черкезов спаси 
47 души от горящ 
автобус, но сам загина

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

На 15 август честваме Деня на спасението в памет на д-р Черкезов.

Родната къща на героя д-р Стефан Черкезов се руши.
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Ще работите за подобряване 
на онези страни от живота си, 
които считате за неудовлет-
воряващи ви. Ще подобрите 
нещата, които зависят от вас 

самите, влагайки енергията и желанието си. 
Има върху какво да се съсредоточите, въпре-
ки че сте наясно с обстоятелствата в живота си 
и в страната. Няма да пренебрегнете нищо ва-
жно и с внимание ще се отнесете към работата, 
партньора и родителите си. Правейки равно-
сметка, ще отчетете пропуските и ще планира-
те следващите си ходове.

РАК
В отношенията ви с другите 
ще се открои една нова лич-
ност, която ще ви привлече 
със сродната си енергия и 
интереси. Духовно ще се до-

пълвате и развивате. В семейството ще полу-
чавате онова, от което се нуждаете, и това ще 
прави живота ви по-пълен. Професионално из-
дигане и налагане на авторитет, в основата на 
които са богатата ви творческа мисъл и работа. 
Смело рискувайте, щом сте убедени в правота-
та на мислите си. Развитието на събитията ще 
потвърдят верността на идеите ви.

ВЕЗНИ
Доволството, което ще из-
питате от себе си, носи пове-
че топлина и от парите. Няма 
да ви липсват провокации, 
но не бива да се поддавате 

на манипулации. Обичате да ви ласкаят, но бъ-
дете внимателни. Ще се опитат да ви подведат. 
Но вие умеете добре да преценявате събития-
та и това ще ви помогне да избегнете неприят-
ности. Животът ще ви наложи правила, които не 
сте се чувствали длъжни да спазвате. Това ще ви 
направи по-конкурентни и ще повиши интереса 
на другите към вас.

КОЗИРОГ
Полезни запознанства ще ви 
срещнат с любопитни за вас 
хора и това ще ви улесни в де-
лата ви занапред. Емоциите и 
чувствата си запазете за себе 

си и за хората, които ги споделят. Други не бива 
да разбират за тях. Следвайки съветите, ще ста-
нете истински професионалисти, уважавани и 
предпочитани. Любовни удовлетворения и за-
силени контакти с хора от чужбина. Ще се рад-
вате на добри взаимоотношения с роднини и 
колеги и те ще благоприятстват всичко, с което 
се захванете.

ТЕЛЕЦ
Имате ясна визия за бъде-
щето, поне повечето от вас, 
което ви дава увереност, че 
можете да се справите. Не 
забавяйте темпото, продъл-

жавайте и ще постигнете целите си. Колкото 
по-самоотвержено се борите за тях, толкова 
по-безотказно съдбата ще ви дарява със за-
крилата си. Подаръците няма да се забавят, 
приемете ги и благодарете, като достойни 
хора. За много от вас седмицата ще е натоваре-
на с работа, която в голямата си част ще носи 
финансови дивиденти, но на други хора.

ЛЪВ
Важно е да сте премерени 
в поведението си, спазвай-
ки добрия тон при всякакви 
обстоятелства. Бъдете толе-
рантни към опонентите си и 

не търсете причини да ги предизвиквате. Близ-
ките ще споделят проблемите ви и няма да се 
почувствате изолирани в семейните дела. Но 
вие ще участвате в развитието им, каквото и да 
ви струва това. Самочувствието ви няма да по-
мръкне, напротив. Ще се радвате на материал-
ните придобивки и повече осъществени жела-
ния. Останете си добронамерени.

СКОРПИОН
Непредвидими случки ще 
ви лишат от навика ви да се 
взирате прекалено много в 
личните си проблеми и да 
подминавате чуждите като 

незаинтересовани. С лекота ще се справяте със 
задачите си. Резултатите от постигнатото ще 
ви впечатляват и правят доволни от вас сами-
те. Любовният ви живот ще носи положителни 
емоции около вас, като наред с тях ще имате 
и духовни придобивки. Подгответе се за нови 
преживявания и силни емоции. Непременно 
дайте преднина на доброто у вас.

ВОДОЛЕЙ
Помислете и за себе си, нуж-
даете се от повече движение 
на открито и развлечения. 
Ще бъдете полезни на прия-
тел, чийто проблем занима-

ва и вас. Други ще пътуват, прибирайки се или 
заминавайки за някъде. Избрали сте подходящ 
момент да приложите наяве идеите си, затова 
не пестете усилия. Постарайте се да не оставате 
длъжни на никой и да спазвате предварително 
планираните срокове. Ще възстановите добрите 
си отношения с близък човек, но бъдете много 
внимателни какво казвате.

БЛИЗНАЦИ
Финансовото ви състояние 
няма да ви позволи разто-
чителство както на средства, 
така и на време. Замислете 
се дали това ви изнася и взе-

мете мерки. Ако съумеете да подредите при-
оритетите си, ще спечелите и пари, и автори-
тет. Насочете вниманието си към действия, в 
които да ангажирате и други хора. Определете 
ясни правила и ги следвайте. Това ще ви доне-
се придобивки от материален и обществен ха-
рактер. Не щадете силите си и се възползвайте 
от благоприятния за вас период.

ДЕВА
С усмивка и вдъхновение ще 
преминете през тези дни. 
Съдбата ви закриля. Налице 
ще са всички шансове спо-
собностите ви да намерят 

изява, резултатите от която ще ви изненадат 
приятно. Ще имате успешни сделки и ще отбе-
лежите повишаване на финансите си. Но и ве-
ликодушно ще подадете ръка на нуждаещите 
се. Това е най-ценното ви присъствие - и то ще 
постави една нова посока на живота ви. Леко-
тата, с която ще ви се отдава всичко, ще дължи-
те на добронамереното си поведение.

СТРЕЛЕЦ
Нова дейност ще обсеби инте-
реса ви с перспективата си за 
повече придобивки. Успехите 
ви ще зависят от правилния 
избор на партньори и съдруж-

ници. Не всичко, което изглежда обещаващо, 
ще остане до край такова. Съществува известен 
риск от измами, бъдете бдителни. Не губете въз-
можностите си, ако установите, че по някои от 
общите теми не са взели предвид мнението ви. 
Бъдете търпеливи, прозорливи и дипломатични. 
Силата ви е в лекотата, с която създавате нови 
познанства.

РИБИ
Реална възможност да види-
те реализирана своя мечта. 
Финансовото състояние на 
семейството ще се подобря-
ва и можете да си позволите 

повече удоволствия. Възползвайте се от къс-
мета си. За някои от вас моментът е подходящ 
за планиране на дългосрочни програми, чиито 
резултат ще зависи в голяма степен от вас са-
мите. Откритостта в отношенията не е доста-
тъчна, за да събудите у някого съчувствие. Ще 
се справите с проблемите си, ако направите 
равносметка на постигнатото дотук.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Гарантиран великолепен вкус с 
всяка хапка, която отхапвате от 
тези пухкави солени мъфини.

Объркват се поотделно сухите и мок-
рите съставки.

Мокрите се прибавят към сухите, 
бърка се с лъжица, докато се получи 
еднородна смес.

Пълни се форма с 12 средно големи 
мъфини. Пекат се около 20-25 мин. на 
190 градуса.

Шунката може да се замени с бекон, 
кренвирши или друг мек колбас. Под-
несете солените мъфини с чаша айрян.

Измийте патладжаните, обелете 
ги и разрежете наполовина по 
дължина. С остър нож направе-

те няколко разреза и посолете. Оставе-
те 15 мин., изстискайте отцедената гор-
чивина. Намажете с мазнина и изпечете 
патладжаните на скара или грил тиган.

Когато се охладят, издълбайте въ-
трешността и я сложете в купа. Доба-
вете обелените и накълцани домати, 
нарязаните маслини без костилки, си-
ренето, босилека, магданоза, наряза-
ния чесън.

Овкусете с винения оцет, сол, ри-
ган, зехтин, черен пипер. Разбъркайте 
и поставете от плънката върху патла-

джанените лодки.
Поднесете пълнените патладжани 

като предястие, салата или основно 
ястие с чаша студена бира.

Пълнен патладжан  
по средиземноморски

Сухи съставки
» брашно - 1 и 1/2 ч.ч.
» бакпулвер - 10 г
» сол - 1/2 ч.л.
» захар - 1 с.л.
» кашкавал - 1/2 ч.ч. (настърган)
» шунка - 1/2 ч.ч. (нарязана на 
кубчета)
» подправки - магданоз, боси-
лек, чубрица, риган

Мокри съставки
» яйца - 1 бр.
» прясно мляко - 1 ч.ч. (240 мл)
»  олио - 1/3 ч.ч. или разтопено 

масло

Продукти

Да ви е сладко!  

Пухкави 
солени 
мъфини

Продукти
» сирене - 100 г
» патладжани - 2 бр.
» маслини - 8 бр. черни
» домати - 2 бр.
» черен пипер
» зехтин
» сол
» винен оцет
» риган - 1 щипка сух
» чесън - 1 скилидка
» босилек - 6 свежи листа
» магданоз - 1/4 връзка

https://www.serdikabg.com
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Ема Бънтън се е насладила на прекрасен ме-
ден месец в Италия. Певицата от Spice Girls 
се омъжи за дългогодишния си партньор 

Джейд Джоунс през юли. И двамата решили да 
отидат на екскурзия в Италия със синовете си.

„Миналата седмица бях голяма късметлийка, за 
да имам прекрасен меден месец със семейството 
след нашата сватба. Имахме късмет да се отпра-
вим към Италия. Беше 
толкова великолеп-
но“, обясни тя.

Там звездата и се-
мейството й дори 
срещнали готвачът на 
знаменитости Джи-
но Д'акампо и той им 
сготвил страхотна ве-
черя.

Ема и Джейд са за-
едно от 1998 г. и се 
сгодиха през 2006 г. 
Скоро изпълнителка-
та разкри, че иска да 
има още едно дете, 
но се притеснява, че 
вече е твърде късно.

Певицата от Little Mix Пери Едуардс съвсем 
скоро ще стане майка за първи път. Тя е по-
зирала напълно гола с наедрялото корем-

че и публикува секси снимките в Instagram. На 
един от кадрите тялото на звездата е покрито със 
златиста боя. На друга снимка Пери позира гола 
навън, на поле, и прикрива тялото си с прозрачен 
воал.

„Бебе... скоро“, написа тя към кадрите.
Изпълнителката е бременна от футболиста на 

„Ливърпул“ Алекс Чембърлейн. Пери обяви, че 
чака бебе през май. Тогава тя и футболистът пост-
наха снимка, на която певицата показва наедря-
лото си коремче.

„Толкова съм щастлива, че съм на това пъте-
шествие с моята сродна душа. Нямаме търпение 
да се запознаем с теб, бебе Окс“, написа Eдуардс 
в своя профил.

Ема Бънтън на меден  
месец в Италия

Певица от Little Mix с гола 
фотосесия, преди да роди

Имала ли е Бритни Спиърс 
трети брак?
Феновете на Бритни Спиърс разпространяват шо-

киращи подробности от личния живот на звез-
дата. Те проведоха разследване и сега са сигур-

ни, че през 2012 г. певицата уж се е оженила тайно.
През 2009 г. Бритни започва да се среща с Джейсън 

Травик, през 2010 г., за да избегне „конфликт на интере-
си“, той подава оставка. Двойката обяви годежа си през 
2011 г. и Джейсън стана един от мениджърите на лич-
ните дела на звездата заедно с баща й Джейми Спиърс.

Когато двойката обяви раздялата си през 2013 г., 
Джейсън престана да бъде представител на Бритни. 
Сега феновете, след като откриха плащане, записано 
като разход за „консултиране при развод“, спекулират, 
че Спиърс може да се е омъжила тайно за Травик през 
2012 г.

Дженифър Лопес изтри 
снимките с Алекс Родригес
Дженифър Лопес реши да пре-

късне всякаква връзка с бившия 
си - Алекс Родригес. Певицата 

и актриса спря да следва спортиста в 
Instagram и премахна всички снимки с 
него в социалната мрежа. Бейзболис-
тът обаче все още не е изтрил фотоси-
те с нея.

Припомняме, че двамата се раздели-
ха през април тази година и малко след 
това се разбра, че Джей Ло се е събра-
ла с Бен Афлек. Скоро двамата бяха за-
белязани да оглеждат имения в Лос 
Анджелис, Калифорния, където да жи-
веят заедно. Те имаха връзка в периода 
2002-2004 г. и също бяха сгодени.

Алекс и актрисата станаха двойка в 
началото на 2017 г. и се сгодиха през 
март 2019 г. Те обаче така и не напра-
виха сватба заради мерките, наложени 
срещу пандемията от коронавирус.

Скарлет Йохансон е станала 
майка за втори път. Тя дари 
партньора си Колин Йост с 

момче, твърди източник на „Page 
Six". Казва се, че актрисата е роди-
ла скоро, но не се издава конкрет-
на дата.

Колин също потвърди новината. 

„Имаме бебе. Неговото име е Кос-
мо. Обичаме го много“, написа той в 
профила си в Instagram.

Комикът уточни, че с любимата му 
сега искат уединение.

Слуховете, че Скарлет е бремен-
на, се появиха миналия месец. Ак-
трисата не присъства на доста от съ-

битията, които промотират нейния 
нов филм „Black Widow“, което също 
подсили слуховете. Тя участва в ин-
тервюта по Zoom, но там се показа 
само от раменете нагоре.

Йохансон има и 6-годишна дъще-
ря Роуз от бившия си съпруг Роман 
Дауриак.

Скарлет Йохансон  
роди момче
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Кендъл Дженър връща на мода 
мрежестите шапки

Брандън Блексток много завиждал на успеха 
на съпругата си Кели Кларксън по време на 
връзката им. Двамата обявиха, че се разде-

лят през юни миналата година след 7 г брак.
„Връзката им беше в криза от много време. Тя 

печелеше много пари с успешно токшоу и друго 
хитово шоу - „The Voice". Брандън беше изключи-
нелно завистлив заради това и я накара да го раз-
бере“, обяснява неин близък.

Певицата иска разводът да бъде финализиран, 
за да може да празнува успехите си, без да се чув-
ства засрамена.

Изпълнителката на „Walk Away“ се притеснява-
ла, че Брандън я използва само заради парите и 
начина й на живот.

Все пак звездата се надява бившият й ще й по-
мага в грижите за двете им деца.

Глория заведе внучка си на море. Фолкпеви-
цата побърза да сподели в социалните мре-
жи, че с малката Галина е на плажа.

„Моята любов“, написа изпълнителката, показ-
вайки снимка на детенцето, което лежи по корем 
на шезлонга. Към публикацията й има забавния 
хаштаг с думите „изобщо не ми дреме на пампер-
са“.

Само за два дни снимката с внучката на Глория 
събра близо 7 хиляди харесвания.

Според запознати изпълнителката си почива 
на плажа в Иракли.

Малко след като Глория показа как съвместя-
ва гледането на бебето с препичането на слънце, 
нейната дъщеря също сподели снимки от общата 
им морска почивка.

Майка и дъщеря не спират с участията, като по-
емат ангажиментите си така, че да има кой да гле-
да бебето.

Бившият на Кели Кларксън й 
завиждал за успехите

Глория заведе внучката си на 
плаж в Гърция

Амбър Роуз обвини гаджето 
си в изневяра с много жени
37-годишната актриса и модел обвини приятеля си 

Александър Ей Едуардс, че й е изневерил с поне 
дванадесет жени. В профила си в Инстаграм Ам-

бър Роуз написа: „Омръзна ми мълчаливо да търпя измама 
и унижение“. След това се обърна към жените на Алексан-
дър: „Знаехте, че той има връзка и дете и все пак решихте 
да спите с него.“

Амбър и Ей започнаха да се срещат през 2018 г., а през 
2019 г. двойката се сдоби със син. Роуз има и 8-годишен син 
от първия си брак.

„Вече не мога да бъда единствената, която да се бори за 
семейството си. Изневярата и липсата на уважение са не-
мислими, достатъчно ми е „.

По-рано Роуз обвини Едуардс в изневяра, на която той 
все още не е отговорил.

Даниел Крейг: Няма да оставя 
милионите на децата си
Даниел Крейг разкри, че де-

цата му няма да наследят ог-
ромното му богатство, защо-

то планира да се „отърве от него“, 
преди да си тръгне от този свят. 
53-годишният актьор, станал из-
вестен с ролята си на Джеймс Бонд, 
има състояние от около $160 млн.

Той вярва, че онаследяването на 
огромна сума пари е „отвратител-
но“ и се надява да „раздаде“ по-го-
лямата част от милионите си.

Даниел има 3-годишно моми-
ченце от съпругата си Рейчъл Уайз 
и още една 29-годишна дъщеря от 
бившата си жена Фиона Лурдън.

Новият филм за Джеймс Бонд 
„No Time To Die“ чиято премиера е 
следващия месец, ще бъде после-
ден за Даниел, който ще се сбогу-
ва с емблематичната си роля на Аг-
ент 007.

Манекенката Кендъл Дже-
нър не само показа много 
добър стил за лятото, но 

и разгорещи страстите. Тя постна 
провокативна снимка в Instagram, 
на която позира по бански в свет-
лосиньо със зелени мотиви.

Звездата е с горнище и долни-
ще тип прашка, както и мрежеста 
зелена бейзболна шапка, сложена 
с козирката назад. Тя е на басейн, 
а зад нея се виждат плажът и мо-
рето.

Снимката е направена пре-
ди няколко месеца - в средата 
на юни, твърдят от британския 
„Cosmopolitan". Тогава Кендъл е 
била на почивка в Кабо Сан Лукас 
с най-добрите си приятелки - Хей-
ли Бийбър и Лорън Перес.

Публикацията веднага събра 
много харесвания и коментари.

Кендъл и баскетболистът Де-
вин имат връзка от година и два 
месеца.
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О
т мегаполисите към мал-
ките градчета и после към 
планините, а след това об-
ратно. Велосипедният тури-
зъм е чудесна възможност 

за връзка с природата, както и за спорт 
в съчетание с вдъхновяващи преживява-
ния. А лятото предоставя идеалните ус-
ловия за туризъм на две колела сред ди-
вата природа.

В САЩ има над 80 000 официално при-
знати километри с номерирани и по-
дписани велосипедни маршрути, които 
свързват всеки щат в страната. Сега във 
велосипедната система на Америка бяха 
добавени нови около 4700 км - или 18 
нови маршрута. Те предоставят на коло-
ездачите разнообразни живописни пъте-
шествия из Калифорния, Индиана, Оха-
йо, Юта и Вашингтон - и гледки, за които 
си заслужава да натиснете спирачката.

„Разрастването на системата е от пол-
за за всеки човек, който пътува с колело“, 
казва Скот Панкрац, изпълнителен ди-
ректор на Adventure Cycling – организа-
ция с нестопанска цел, която осигурява 
координация за велосипедните маршру-
ти. „Ние благодарим на нашия държавен 
отдел, на транспортните партньори, кои-
то разбират ролята, която пътуването с 
велосипеди играе в нашата национална 
инфраструктура, поддържайки здраве-
то на хората и променяйки общностите, 
увеличавайки икономическата актив-
ност в цялата страна.“

Кои са новите маршрути?
В Калифорния има два нови маршру-

та. Единият тръгва от границата с Ари-
зона, през високопустинната магистрала 
National Trails Highway, по маршрут 66 и 
в Лос Анджелис и завършва на кея Санта 
Моника. Другият започва на границата с 
Орегон и преминава през секвои, край-

брежни носове и през моста Голдън Гейт. 
Във Вашингтон маршрутът се влива в ка-
ньона на река Змия.

Охайо обяви шест нови велосипедни 
маршрута, които свързват големите гра-
дове на щата, както и такива, които от-
веждат колоездачите до живописни мес-
та като езерото Ери и вътрешната пътека 
на Северното крайбрежие.

В Индиана велосипедните маршрути 
дават възможност за пътуване с колело 
през земеделски земи и хълмове. Докато 
са в Юта пък, колоездачите могат да пъ-
туват от Уасач Фронт до Солт Лейк Сити.

Към днешна дата Системата за вело-
сипедни маршрути в САЩ е определил 
маршрути в 31 щата и Вашингтон, окръг 
Колумбия. Има и още, които предстои да 
бъдат открити, защото поне 40 щата в мо-
мента разработват велосипедни марш-
рути, надграждайки съществуващите 
офроуд пътеки, ленти и транспортни пъ-
тища, така че велосипедистите да могат 
безопасно да изследват страната на две 
колела.

Цифровите карти за всички посочени 
американски велосипедни маршрути са 
достъпни безплатно на уебсайта на Асо-
циацията за приключенско колоездене 
USBRS.

Туризъм на две гуми:  
С велосипед из Америка
X18 нови маршрута за колело в Калифорния, Индиана, Вашингтон и др.

Сн.: FlickrСн.: hips.hearstapps.com

Сн.: USBRS Сн.: Pixabay

Сн.: Adventure Cycling Assoication
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