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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма

15 септември 2021 г., брой 35 (578), година XI

Теди и Любо от 
Чикаго в битка 
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Българин спасява хора от 
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Зелена карта?  
Само срещу ваксина
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Може би не помните възторжени-
те тълпи с цветя и балони по улиците и 
край влаковата композиция, когато Си-
меон Сакскобургготски се завърна в 
България през май 1996 година. По-мал-
ко от пет години по-късно той обяви, че 
ще прави партия и от 24 юли 2001 г. се 
превърна в министър-председател. Ка-
дрите са наистина покъртителни, осо-
бено сега – от дистанцията на времето 
и последвалите събития и действия на 
Симеончо, както го наричат по-възраст-
ните.

Неговият бивш бодигард (а преди това 
такъв и на диктатора Тодор Живков) ста-
на главен секретар на МВР. Във второто 
правителство на НДСВ, по-известно като 
„тройната коалиция“, той се скара с Ру-
мен Петков и напусна, за да стане кмет, 
а след това три мандата премиер. Пом-
ните ли възторга и обожанието в очите 
на десетките хиляди фенове на Бойко 
Борисов? А историята с репортерките, 
които по времето на едно негово посе-
щение в Бургас се скараха коя да му пи-
пне мускула и да седи по-близо до него?

Няма как да не сте виждали сканди-
ращата публика на концертите на Слави 
Трифонов и опиянението, което изпит-
ват, когато той излива с кофи патриоти-
зма за маса, примесен с лек гюбек. По-
вече от 2,5 милиона души гласуваха на 
референдума, който той организира с 
въпроси, които най-общо казваха „мра-
зим политиците и партиите“ (и които 
биха имали ужасен ефект върху и без 
това трудно работещата демокрация 
в България). Но тези хора последваха 
своя нов спасител.

Въобще последните 15-ина години 
българският избирател търси поредния 
месия, който ако не за 800, поне за 1200 
дни да го оправи. Разбира се, ако може 
да стане това без активното участие на 
този избирател. Ясно е вече, че такъв ва-
риант няма. Или поне става ясно за все 
повече хора. Добрата новина е, че все 

по-малко избиратели гласуват за месия 
– ако погледнете резултатите от първи-
те избори, на които се явяват Сакскобур-
гготски, Борисов и Трифонов, ще видите, 
че този вид гласуване намалява. Все още 
е висок процентът на хора, които търсят 
някой да им реши проблемите с твърда 
ръка, а не чрез създаването на ясни пра-
вила, но все пак трябва да отбележим 
този спад.

Сега отново имаме нови лица в обра-
за на спасителя – служебните минист-
ри Кирил Петков и Асен Василев. В сря-
да или четвъртък те ще обявят как ще 
продължат да „участват в промяната“ и 
от това се очаква да се пренареди поли-
тическият пъзел, който за трети път тази 
година ще ни води на избори (14 ноем-
ври – за президент и пак за парламент). 
Положителното при тях е, че за разлика 
от предшествениците им, вече видяхме 
що за министри са и как биха управлява-
ли. Но би било глупаво да мислим, че те 
биха могли драматично да променят си-
туацията в България, ако не срещнат съ-
мишленици и ако всички в страната не 
допринесат за това – като например сп-
рат да дават подкупи на полицаи и други 
държавни служители и почнат да спаз-
ват правилата – като носенето на маски, 
спирането на червено и други.

Крайно време е след 30 години пре-
ход да научим, че хората по кабинети-
те не са толкова важни. Трябва да има 
здрави и работещи институции, които 
така да са създадени, че да устояват на 
временните обитатели по ръководните 
постове. Другото е безсмислено и вече 
сме го виждали, знаем, че не работи. 
Време е наистина за друго. И това не е 
нов месия.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Стига вече месии, 
време е за друго

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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2
021 година не спира да пише 
история в българските поли-
тически традиции. След като 
стана ясно, че за първи път в 
страната ще има трети парла-

ментарни избори в рамките на една го-
дина, се разбра и че те ще бъдат 2 в 1 с 
тези за президент. Така на 14 ноември 
българите ще гласуват едновременно за 
народни представители и за държавен 
глава – нещо, което не се е случвало до-
сега. А само след няколко дни, на 16 сеп-
тември, ще станем свидетели отново на 
процедура, каквато не е имало досега в 
страната – едно служебно правителство 
ще замени друго.

Първоначално президентът Румен Ра-
дев не беше привърженик на идеята из-
борите да са 2 в 1, но в последствие, след 
разговори с ЦИК, той промени реше-
нието си, защото такъв вид вот ще бъде 
двойно по-евтин. Все пак държавният 
глава призна, че си дава сметка, че кам-
паниите за парламент и президент ще си 
влияят взаимно.

Радев вече обяви, че ще разпусне 46-
ото Народно събрание на 16 септември, 
когато ще назначи и новия служебен ка-
бинет. Това е ден преди да изтече край-

ният срок по конституция, според който 
избори за нов парламент се провеждат 
най-късно до два месеца след прекратя-
ване на пълномощията на предишния.

Политическите сили в 46-ия парламент 
одобриха решението за избори 2 в 1.

От „Има такъв народ“ определиха 

двойния вот като логичен ход и добави-
ха, че по този начин ще се спестят пари и 
време на избирателите. ГЕРБ-СДС смятат 
датата за изборите за добра, от БСП също 
подкрепиха решението. В „Демократич-
на България“ пък се надяват избори 2 в 
1 да спестят недоволството у граждани-

те, че ще гласуват трети път за парламент 
в рамките на тази година. ДПС изтъкна-
ха, че България е изправена пред много 
кризи и такъв вид вот ще доведе до по-
малко разходи в тези трудни времена. За 
„Изправи се БГ! Ние идваме“ пък датата 
не е от никакво значение.

Кандидатите за президент
Два месеца преди изборите Румен Ра-

дев е един от малкото, които вече са за-
явили участието си в президентската 
надпревара. Намерения да участват в 
състезанието обявиха и бившият лидер 
на „Евролевицата“ Александър Томов, 
шефът на „Воля“ Веселин Марешки, би-
вшата тв водеща Цвета Кирилова и др.

Основните партии обаче засега не са 
обявили кандидатите си. От „Има такъв 
народ“ заявиха, че ще застанат зад Радев 
за втори мандат, същото направиха и от 
БСП, но преди дни лидерката Корнелия 
Нинова даде да се разбере, че социали-
стите може да имат и друг кандидат. От 
ГЕРБ и „Демократична България“ казаха, 
че имат кандидати за президенти, но тех-
ните имена все още не са съобщени.

XЗа първи път – вот за НС и президент. И един служебен кабинет след друг

Избори след избори, 
прецедент след прецедентИРИНА 

ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

https://www.samsfarmersmarket.com
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Ще направи ли рокади в слу-
жебното правителство 
президентът Румен Радев, 
когато назначи за втори 
път в последните месеци 

свой кабинет? Това е въпросът, който ще 
получи отговор в края на седмицата, ко-
гато държавният глава ще трябва да обя-
ви състава на новия Министерски съвет.

И макар и имената да не са ясни, Ру-
мен Радев даде да се разбере, че поли-
тиката и на новия служебен кабинет ще 
остане същата - той ще продължи да ра-
боти срещу корупцията в България про-
зрачно и отговорно. Все още няма яс-
нота дали и премиерът Стефан Янев ще 
запази поста си.

Една от големите въпросителни е дали 
две от най-ярките фигури в сегашното 
правителство – финансовият министър 
Асен Василев и министърът на иконо-
миката Кирил Петков - ще продължат да 
работят и в следващото. В началото на 
седмицата Петков заяви, че все още не е 
провел разговор с президента Радев по 
повод евентуалното му участие в новото 
служебно правителство и не знае дали 
ще бъде част от него.

Имената на двамата от седмици се 

спрягат като двигатели на нов полити-
чески проект, който може да участва на 
предсрочните парламентарни избори. 
Мнозина наблюдатели смятат, че лип-
сата им от новия кабинет на Радев ще е 
знак, че Василев и Петков ще направят 
партия.

Още машини за гласуване 
при избори 2 в 1

Назначаването на ново служебно пра-
вителство и краят на 46-ия парламент ще 
отворят отново въпросите за техниче-
ската организация на изборите. Вотът 2 
в 1 няма да попречи на гласуването с ма-
шини, но ще наложи купуването на още 
около 2000 нови устройства. До момента 
на разположение са над 11 200 устрой-
ства за България и чужбина. 

За новите машини ще трябва да се обя-

ви обществена поръчка и е възможно 
изпълнителят по поръчката да не бъде 
досегашната фирма, доставчик на маши-
ните за вота - „Сиела Норма“.

При избори 2 в 1 машините ще съдър-
жат две листи – за народни представите-
ли и за президент и вицепрезидент.

Вариантите за гласуване, които се об-
съждат от ЦИК, са три: първият - да се 
гласува на различни машини за прези-
дент и парламент; вторият - вотът да се 
упражнява на една машина, но с две кар-

ти; третият – да се гласува с една машина 
и една карта.

Изборни експерти обаче смятат, ако се 
появят проблеми дори с една листа в ма-
шината, ще трябва да се премине на хар-
тиена бюлетина, както предвижда и Из-
борният кодекс. 

Те припомнят, че с машини, подобни 
на нашите, вече е правен вот 4 в 1 в Бел-
гия, така че двоен тип избори на едно ус-
тройство не трябва да притеснява гласо-
подавателите.

Нов служебен кабинет или 
старият с малки промениИРИНА 

ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

XИ следващото 
правителство на 
Радев ще продължи 
политиката срещу 
корупцията
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П
риемането на бюджета на 
България традиционно е 
една от кулминациите в ра-
ботата на Народното събра-
ние през годината. Така се 

случи и сега, когато депутати и министри 
разглеждаха актуализацията на финан-
совата рамка за 2021 г., наложена от ситу-
ацията с COVID пандемията.

Този път дебатите бяха гарнирани със 
сочни епитети и дръзки изказвания, кои-
то накараха дори и по-закоравелите на-
блюдатели на политическата реч да око-
корят очи.

Шавлива булка, 
сватба, кумове

шаферки и прочее... Не липсваха и опит-
ни „играчи“, които винаги в тежки ситуа-
ция, както се изрази лидерът на ДПС Мус-
тафа Карадайъ, са измъквали България и 
парламента.

Причината е, че за първи път бяха при-
ети промени в „най-важния закон“, както 
политиците наричат този за бюджета, в 
рамките на мандата на служебно прави-
телство.

Към този момент това е и единствени-
ят закон, с изключение на две ратифика-
ции, които са приети от депутатите от 46-
тото Народно събрание, които не успяха 
да сформират за втори пореден път ка-
бинет.

В тази ситуация партиите не успяха да 
мислят за нищо друго освен за предсто-
ящите избори и това ги накара да бъдат 
смели в предлагането и наддаването на 
пари за различни социални групи, дър-

жавни служители, бизнес и т.н.
Най-разгорещени бяха дебатите, свър-

зани с пенсиите, все пак тяхната електо-
рална тежест в българското общество е 
сред най-големите. Те представляват око-
ло 2.2. млн. души от населението на стра-
ната, която по последни данни вече е под 
7 млн. Най-последните ги очакваме едва 
в края на стартиралото с фалстарт 18-о 
подред преброяване на населението.

Препирните между депутатите излови-
ха служебния финансов министър да се 
държи за главата, слизайки от трибуната 
на Народното събрание. Секунди по-ра-
но той беше заявил на народните избра-
ници, че с това, което предлагат, готвят да 
взривят бюджета.

Малко по-рано с гласовете на ГЕРБ, 
ДПС и БСП те бяха приели добавката към 
пенсионерите да нарасне от 50 на 100 по 
предложение на ГЕРБ, като се гласува и 
подобно предложение за скок до 120 лв., 
което бе на ДПС и по-късно остана.

Това се случваше на фона на предло-
жените от правителство скок на мини-
малната пенсия от 300 на 370 лв., на мак-
сималната пенсия от 1440 на 1500 и на 
всички останали средно с 12.5%.

По думите на Василев, ако бяха остана-
ли предложенията за новите по-високи 
добавки и актуализацията на пенсиите, 
това щеше да коства на бюджета 847 млн. 
лв., които нямало откъде да бъдат взети.

Единодействието на БСП 
с ГЕРБ и ДПС

накара председателят на Комисията по 
бюджет и финанси и депутат от ИТН Лю-
бомир Каримански да възкликне от три-
буната: „Сега разбрахте ли защо БСП са 
кумовете на този годеж между ГЕРБ и 
ДПС". Той реагира така, защото ходът на 
левицата беше изненадващ, след като те 
не подкрепиха това предложение по-ра-
но на бюджетна комисия.

Провокиран от тези определения, де-
путатът от ДПС Йордан Цонев скочи и 
каза: „Като не можахте два поредни пар-
ламента да излъчите правителство, като 
се бихте в гърдите, че сте партии на про-

теста и ще закарате българския народ на 
трети избори - ще се сгодим ние, партии-
те на статуквото.“

По-късно той увери, че народните 
представители, представляващи проте-
ста от миналата година, не трябва да се 
притесняват, в залата има опитни депута-
ти, които няма да позволят бюджетът да 
се взриви.

Така и стана с няколко процедурни 
хватки, свикване на допълнително засе-
дание на бюджетната комисия и препра-
вяне на последните параграфи в текста 
за актуализация партиите в крайна смет-
ка приеха единодушно, че пенсиите ще 
се увеличат в края на годината – 25 де-
кември, а не от 1 октомври.

Докато минаваха промените обаче, на 
няколко пъти ДПС и ИТН гласуваха в син-
хрон, което накара депутати от БСП да 
кажат на свой ред, че „сватбата“ е ясна и 
че „булката“ е зам.-председателят на ИТН 
Тошко Йорданов.

Други спорни текстове бяха свързани 
с плащанията в размер нс 1.3 млрд. лв. 
на Агенция „Пътна инфраструктура“ към 
строителните фирми за ремонт и под-
дръжка на пътищата, но проблемът не 
намери решение в този бюджет и остана 
за следващия парламент.

Финансовият министър предложи 
единство, че от 2022 г. тези средства ще 
могат да им се изплащат на вноски за 5 
години.

Най-широко подкрепена остана мяр-
ката за това

парите на майките 
през втората година

на отглеждане на децата да станат от 380 
на 650 лв.

Икономистите обаче посочват, че след 
тежките „сватби“ идва и сметката, която 
се плаща от електората - или по модер-
ному „суверена“.

Според бившия социален министър 
Иван Нейков задна скорост при пенсиите 
няма и решението на следващите прави-
телства са две възможни - или се вдигат 
данъците, или се формира нова полити-
ка по доходите с елемента на вдигане на 
пенсионната възраст.

Руслан Стефанов от Център за за из-
следване на демокрацията посочи, че 
ако COVID затвори отново икономиката, 
това ще изправи бюджетът пред изпита-
ние и ще застраши хазната.

Отива се към съществен бюджетен де-
фицит, което ще попречи през следващи-
те години да претендираме за влизане в 
Еврозоната, казва от своя страна иконо-
мистът проф. Иван Дуранкев.

Предстои на данъкоплатците, съответ-
но на избирателите, на 14 ноември да ре-
шат коя партия най-добре е танцувала на 
бюджетната сватба. Дано този път поли-
тическото празненство, каквото са избо-
рите, да завърши с по-дълготраен съюз.

Актуализацията на Бюджет 
2021: Сватба ли бе да я опишеш
XСлед нея обаче сметката се плаща от електората. Или по модерному – от суверена

СПАС  
СТАМБОЛСКИ

spas@bg-voice.com

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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BG ТЕЛЕГРАФ
България поиска от Украйна 
екстрадицията на Брендо
Българската прокуратура вече 

е изпратила документи до Ук-
райна за предварително задър-

жане на Евелин Банев-Брендо, обяс-
ни заместник градският прокурор на 
София Иво Илиев. Банев беше задър-
жан край Киев преди няколко дни. 
Той беше осъден през 2018 г. за прес-
тъпна група за пране на пари от нар-
котици. Има наложени шест години затвор. Банев има присъди в Италия и Румъ-
ния.

Над 700 000 ученици влязоха  
в клас на 15 септември

Общо 706 857 ученици влязоха 
в клас в 2357 училища в цялата 
страна на 15 септември. За пър-

ви път прага на класните стаи прекра-
чиха 58 593 първокласници. Обучение 
ще има също в 375 български училища 
в чужбина. В тях са записани 32 266 уче-
ници. В първия учебен ден са напълно 
обезпечени с учители седем области - 

Габрово, Ловеч, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково и Ямбол. Свободните 
позиции за преподаватели в страната са 436.

Кунчев иска задължителна 
ваксина за някои професии
Главният здравен инспектор доц. 

Ангел Кунчев е предложил да 
има задължителна ваксинация 

на работещите в определени сфери. 
„За мен трябва да бъдат имунизира-
ни медицинските работници, както и 
работещите в социални заведения“, 
заяви той. Кунчев не смята, че задъл-
жителната ваксинация би нарушила 
граждански права. „Това, което ще постигнем, е да не си позволим да заразяваме 
хора. “, коментира той.

Камион помете две коли,  
уби две деца и баща им

Три жертви и един ранен - това е 
равносметката от тежката ката-
строфа, която стана до градин-

ката срещу горското стопанство в Ай-
тос. Тежкотоварен камион е помел 
две коли, след което се е преобърнал 
в градинката. Загинали са баща и две-
те му деца - на 5 и на 9 годинки. По 
неофициална информация автомо-

билът на жертвите е бил спрял, с пуснати аварийни светлини. При пътния инци-
дент и тримата загинали на място.

Арестуваха двама младежи 
за убийства в София
Столични полицаи са задържа-

ли двама младежи за извърше-
ни тежки престъпления. 19-го-

дишно момиче и 20-годишно момче 
са задържани за срок до 72 часа. На 
11 септември служителка в деноно-
щен магазин в кв. „Дружба“ съобщила 
за мъж в безпомощно състояние. На 
място е установена самоличността на 
починалия – 29-годишен, паднал на 
земята след удар по главата. По случая е задържан 20-годишен младеж. Конста-
тирана е смъртта и на 46-годишен мъж, починал от множество прободни рани. 
Задържана е 19-годишна девойка.

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
ългарски моряк бил един от 
първите, притекли се на по-
мощ на хората в луксозна 
яхта, избухнала в пламъци на 
яхтеното пристанище Fleet 

Marina в Ню Бедфорд, Масачузетс. Ивай-
ло Събев работи като помощник-капи-
тан на 50-метрова яхта, която се намира-

ла в близост до плавателния съд, когато 
той бил обхванат от огъня. Българинът 
помогнал за евакуацията и гасенето на 
пожара на струващата милиони Miss 
Dunia. Инцидентът е станал на 31 август.

82-футовата яхта беше напълно уни-
щожена от огъня, съобщи NBC Boston. 
Причините за пожара все още са в про-
цес на изясняване. Засега е ясно, че ко-
гато пламъците избухват, на яхтата има 
парти.

По всяка вероятност огънят е тръгнал 
от късо съединение, предположи Ивай-

ло Събев пред Maritime.bg. Когато видял 
пожара, той незабавно се притекъл на 
помощ на хората на борда. При инци-
дента няма пострадали, но яхтата потъ-
нала наполовина, като полегнала

на дъното на пристанището
Бреговата охрана на САЩ реагира-

ла веднага на сигнала за пожара, който 
бил подаден малко след 17.30 часа. По-
жарникарите от Бедфорд и Феърхевън 
също пристигнали на място.

В този момент пламъците вече били 

обхванали луксозната яхта, от нея хвър-
чали искри и черен дим се издигал към 
небето. По-късно, след като аварийни-
те екипи овладели огъня, се видяли ос-
танките от многомилионната яхта, която 
била напълно изгоряла.

„Навсякъде имаше само черен дим“, 
разказа пред местните медии Луис Фри-
ас, който работи наблизо.

На борда на яхтата е имало около 500 
галона гориво и това е било голямо пре-
дизвикателство за огнеборците. Ден по-
късно бе съобщено, че районът е почис-
тен и няма замърсяване.

„Чувствах се като във филм. Съчувст-
вам на собствениците, защото ги позна-
вам и защото това беше наистина мно-
го скъпа яхта“, каза Алън Уолф, който е 
сред собствениците на яхти на приста-
нището.

Miss Dunia стои на пристанище във 
Флорида, тя била на Fleet Marina в Ню 
Бедфорд от около три седмици. Неин 
собственик е Ларс Винджеръд II, който 
притежава и пристанището Fleet Marina, 
пише South Coast Today. Той не бе открит 
за коментар.

Българин на помощ на горяща 
яхта за милиони в Масачузетс
XИвайло Събев помогнал за евакуацията на хората, които били на парти

Ивайло Събев

Сн.: Facebook

Скрийншот: NBC Boston
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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
243 000 деца с COVID-19  
в САЩ за седмица
Повече от 243 000 деца в САЩ са 

дали положителен тест за ко-
ронавируса миналата седмица. 

Това е вторият най-висок седмичен 
ръст сред децата, според нов доклад 
на Американската академия по педи-
атрията и Асоциацията на детските 
болници. Миналата седмица децата 
съставляват 28,9% от случаите. В САЩ 
около 2 200 деца са в болница заради коронавирус. Най-много са в Тексас – 377, 
следвани от Охайо – 258 и Флорида – 168.

Ураганът Никълъс удари 
Тексас с ветрове от 120 км/ч

Ураганът Никълъс достигна край-
брежието на Тексас във втор-
ник сутринта, заплашвайки да 

нанесе нови щети в щата с ожесто-
чени ветрове, проливни дъждове и 
възможни наводнения. Жителите по 
крайбрежието от Порт Арансас до 
Порт О’Конър са изправени пред жи-
вотозастрашаваща буря, докато Ни-
кълъс се спуска надолу, се казва в съ-

общение Националния център по ураганите.

Арестуваха мъж край 
Капитолия с мачете в пикапа му
Калифорниец с няколко ножа в 

пикапа, изрисуван със символи 
на белите супремасисти, беше 

арестуван от полицията, охранява-
ща Капитолия във Вашингтон, близо 
до централата на Националния ко-
митет на Демократическата партия. 
Около полунощ патрулиращ служи-
тел на полицията на Капитолия забе-
лязал пикап с изрисувана свастика и други символи, а вътре имало щик и маче-
те, се казва в полицейско съобщение. Полицията идентифицирала шофьора като 
44-годишния Доналд Крейгхед.

Тийнейджър беше убит при 
стрелба в Пенсилвания

Най-малко един тийнейджър е 
убит, а друг е сериозно ранен 
при стрелба в американския 

град Питсбърг, Пенсилвания. Спо-
ред служителите на реда инциден-
тът е станал на опашка за закупуване 
на билети за атракцион. Причината 
е кавга между тийнейджъри. В прес-
трелката са ранени две момчета, еди-

ното от които починало от раните си малко след пристигането си в болницата. 
Състоянието на второто се оценява като много тежко.

САЩ е все по-близо до това 
да има лазерни оръжия
САЩ са близо до разработ-

ването и разполагането на 
оръжия с насочена енергия 

- лазерни оръжия. Това съобщи за-
местник-председателят на Комитета 
на началниците на щабовете (CSC) на 
въоръжените сили на САЩ генерал 
Джон Хейтън. Той подчерта, че оръ-
жията с насочена енергия „имат огромен потенциал“, че това е „просто енергия 
под формата на светлина“, която „може да унищожи целите по рентабилен начин“. 
„Технологиите са напреднали значително и ние сме много близо до внедряване-
то на такива възможности“, каза Хайтен.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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В 
България е в ход 18-ото пре-
брояване на населението и 
жилищния фонд в страната. 
Стартът му бе даден на 7 сеп-
тември, а крайният срок е 18 

октомври. То протича в две фази – пър-
вата, в която всеки може да се преброи 
онлайн, и втората, която стартира на 18 
септември и при която преброяването 
ще се извършва от анкетьори по домо-
вете.

А българите в чужбина?
Много българи в чужбина търсят от-

говор в социалните мрежи на въпроса 
трябва ли да участват в преброяване-
то. Някои от тях дори споделят, че техни 
роднини „ги преброяват“ онлайн, докато 
те не са в Родината.

Как стоят нещата в действителност?
„Българите, които през последната го-

дина са били за по-малко от 6 месеца в 
чужбина или нямат намерение да ос-
тават там дългосрочно, ще се преброят 
в България. Ако в момента не са в Бъл-
гария, ще бъдат преброени от техните 
семейства и близки като временно от-

състващи“, обясни пред „Дойче Веле“ 
Любомир Блатски от пресслужбата на 
НСИ. Онези българи, които живеят по-
стоянно в чужбина обаче, нямат задъл-
жение да се преброят. 

„Те ще бъдат преброени в страната, в 
която живеят. Това е практика в целия 
свят“, обясни още Блатски.

Въпросът за отговорността на бълга-
рите в чужбина към преброяването бе 

повдигната и заради

предвидената глоба 
от 160 лв.

за всеки, който не участва в процеса. От 
пресслужбата на НСИ увериха, че тази 
санкция е предвидена само за хората, 
живеещи в България, които откажат да 
бъдат преброени. „Няма никакво осно-
вание българите, живеещи в чужбина, да 

бъдат глобявани, защото те не са обект 
на преброяването в България“, уточни 
още Любомир Блатски. „Има и админи-
стративни регистри – на НОИ или НАП, 
от които ще е видно, че хората не живе-
ят постоянно в България“, разясниха още 
от Националния статистически институт.

Според прогнозите при 18-ото пре-
брояване се очаква населението на Бъл-
гария да е около 6 820 000 души. 

Преброяването, проведено 10 години 
по-рано, показа, че към февруари 2011 
година населението на Република Бъл-
гария е 7 364 570 души. Жените са били 
3 777 999, или (51.3%), а мъжете са 3 586 
571, или (48.7%).

Според официалните данни на Минис-
терството на външните работи от 2019 
година броят на българите в чужбина 
е 2,4 млн. души. 300 000 от тях живеят в 
САЩ и около 70 000 в Канада. 

Според блогъра Боян Юруков, който 
от години анализира живота на съна-
родниците ни зад граница, този брой е 
силно завишен. 

Според него българите в чужбина са 
не повече от 1,3 млн. души.

Преброяването в България: 
Важи ли и за българите в чужбина?
XВ кои случаи законът предвижда санкции за онези, които не участват в проучването

Сн.: Economic

http://imgtrucking.com
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Б
ългарските училища в Чикаго 
очакват силна учебна година 
въпреки продължаващата пан-
демия. Те ще осигурят възмож-
ност на родителите да избират 

за своите деца между дистанционна и 
присъствена форма на обучение. Пред-
виждат се и нови курсове, които да обо-
гатят познанията на децата за България.

„Имаме голяма новина. От 7 септември 
започваме езиково училище, което е към 
Малко българско училище, където децата 
ще могат да се обучават

едновременно на 
български и английски език

сподели пред BG VOICE Живка Бубало-
ва-Петрова, директор на най-голямото 
българско училище в САЩ - Малко бъл-
гарско училище (МБУ) в Чикаго. Тя доба-
ви, че ще имат и извънкласна форма по 
изобразително изкуство, кръжоци по ма-
тематика и народни танци. От МБУ смятат 
отново да възстановят фолклорните па-
ралелки за засилено изучаване на фолк-
лор и народни танци, които бяха прекъс-
нати заради пандемията.

„Ще предложим голямо разнообразие 
от извънкласни форми. Ще имаме над 10 
кръжока, в това число влизат народни 
танци за различни групи, модерни тан-

ци, математика, шах, изобразително из-
куство и музика“, разказа още директорът 
на Малко българско училище.

Самото откриване и старта на новата 
учебна година беше даден на 11 септем-
ври в Културен център „Малката Бълга-
рия“.

„Това бе самото официално открива-
не и в същия ден започна работа едно от 
училищата, което се помещава там - учи-
лище „Алеко Константинов". На 18 септем-
ври започваме в другите две бази - гим-
назията в Елк гроув вилидж и църквата, 
където се помещават детските градини. 
Новото ще бъде

задължителното носене 
на маски

подчерта Бубалова-Петрова.
Тя увери, че се прилагат всички мерки, 

изисквани от Центровете за превенция 

и контрол на заболяванията в САЩ, като 
вече имат изработена система, която ро-
дителите приемат много добре.

От думите й стана ясно, че са осигури-
ли възможност родителите да избират за 
децата си дистанционна или присъствена 
форма на обучение.

„Имаме повече от 30 деца, които ще 
продължат дистанционно. Една част от 
тях са деца от други щати, които и ми-
налата година бяха наши ученици. Не са 
всички от Чикаго, между 12 и 15 деца са 
от други щати. Няма проблем за дистан-
ционна форма и за деца от Чикаго. Има-
ме достатъчно учители. Но ние сме много 
развиващо се училище и продължаваме 
да търсим нови учители“, разкри дирек-
торът и допълни, че дистанционната фор-
ма на обучение се води от учители, които 
преподават в петък и събота в училище-
то, но имат и възможност през седмица-

та да отделят една вечер за дистанционен 
клас.

„Всички учители са ангажирани при-
съствено и дистанционно с изключение 
на двама преподаватели, които имат въз-
можност само дистанционно, като еди-
ният е в България. Занятията за присъст-
веното обучение се провеждат в петък и 
събота, а за дистанционното предлагаме 
почти всички дни на седмицата“, обясни 
Живка Бубалова-Петрова.

В Малко българско училище отново оч-
акват да са най-голямото зад граница и 
достигнат минимум

550 ученици през 
новата учебна година

Български учебен център „Знание“, към 
който е също българското училище „Род-
на реч“ и българско начално училище 
„Родолюбие“, също откриват новата учеб-
на година в средата на септември.

„Знание“ и „Родолюбие“ откриват учеб-
ната година на 18 септември с тради-
ционно училищно тържество, което е от-
вън, както си е по традиция в България. 
Имаме предаване на ключ от 2-и на 1-и 
клас - Ключът на знанието. Един много 
тържествен момент, който липсва в аме-
риканските училища. Нашите родители 
го ценят. Смятаме, че това е много хубава 
традиция, която продължаваме“, разказа 
пред BG VOICE основателят и директор 
БУЦ „Знание“ и начално училище „Родо-
любие“ Лили Паслиева.

Тя се похвали, че тази година се запис-
ват много повече деца от предходната. 
„Вероятно е имало и деца, които заради 
пандемията не са посмели да прекрачат 
прага на училището. Тази година очаква-
ме около 150 деца“, сподели Паслиева.

БУЦ „Знание“ и „Родолюбие“ ще осигу-

Българските училища в Чикаго очакват 
силна учебна година въпреки пандемията

XВ класни стаи или онлайн – родители и ученици решават сами

ЦВЕТЕЛИН ПЕНЕВ
cvetelin@bg-voice.com

Малко българско училище.
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рят възможност за дистанционно и при-
съствено обучение. Все още не е взето 
решение какви мерки срещу коронави-
руса ще бъдат налагани, но Паслиева е 
категорична, че

няма да има затваряне
„Училищата, на които използваме ба-

зата, са частни, така че миналата година 
имахме изцяло присъствено обучение“, 
каза тя и добави, че отдавна предлагат 
онлайн обучение. 

„Имахме деца, които желаеха да си ос-
танат вкъщи, вероятно родителите се 
страхуваха. Тези деца присъстваха в кла-
са дистанционно. Имахме и деца, които 
ги обучавахме присъствено. Ние, откакто 
съществуваме, предлагаме онлайн обу-
чение. Ще предложим тези форми“, обяс-
ни директорът и отбеляза, че занятията 
са само в събота.

Лили Паслиева сподели, че през мина-
лата година са започнали един клас, който 
е придобил голяма популярност, и възна-

меряват не само да го запазят, но и да го 
обогатят. Всяка събота в рамките на 1 час 
се предвижда онлайн курсът „Родна исто-
рия, език и култура“, който включва срещи, 
лекции, уроци, занимателни упражнения, 
игри и дискусии. Курсът е изцяло ориен-
тиран към съвременна, пълна и точна ин-
формация за българската история - научни 
открития, археологически находки и све-
товни публикации, свързани с историята 
на България. Учениците се запознават със 
100-те национални туристически обекта 
чрез посещение на обекти, снимков мате-
риал, клипове, любопитни факти и леген-
ди. В курса са включени уроци и лекции за 
българските традиции и обичаи, българска 
кухня, българите по света - спортисти, уче-
ни, откриватели и артисти.

„Имаме учител, който е в България, и 
всяка събота децата прекарват с този учи-
тел 1 час. Всички стояха и чакаха учителя, 
не само децата, а и родителите. Часът е 
изключително интересен и за родителите, 
тъй като учителят избира изключително 
интересни теми“, разказа Паслиева и по-
твърди, че учебната програма е съгласу-
вана с министерствата на образованията 
в България и САЩ.

Директорът на българско училище „Св. 
Иван Рилски“, Мима Янкова, съобщи пред 
BG VOICE, че

за първи път ще имат 
9-и клас

тъй като досега са обучавали деца до 8-и 
клас. Тя обясни, че учениците в първите 
класове (1-4 клас) ще бъдат присъствено, 
а по-големите ученици (5-9 клас) ще са 
онлайн, като учебната година за всички 
ще започне на 19 септември.

„Съобразяваме се с желанията на роди-
телите. Искахме всички да бъдем присъст-
вено, но явно родителите все още се стра-
хуват и си имат съображения и не могат 
да бъдат задължени всички да бъдат при-

съствено. Имаме няколко деца от начал-
ния курс, които искат онлайн. Миналата 
година също имахме учител, който ги во-
деше, но това все още не сме го решили 
окончателно. Имаме присъствено и дис-
танционно обучение“, отбеляза директо-
рът на откритото през 1999 г. училище „Св. 
Иван Рилски“.

Мима Янкова се похвали, че от минала-
та учебна година са в нова сграда. „Бяхме 
в сградата на църквата „Св. Иван Рилски". 
Но сега се преместихме в самостоятел-
на сграда. Всичко е оборудвано, класни-
те стаи, зала за тържества, която събира 
1000 души, която не можем да напълним 
никога. Предоставили са ни две сгради - 
едната сграда е за нас с детски площадки, 
с баскетболно и волейболно игрище, кух-
ня и столова отделно, паркинг за родите-
лите. Много сме доволни, много е уютна 
новата сграда“, разясни тя. След повече от 
20 години училището окончателно се от-
дели от храма „Св. Иван Рилски“ в Чикаго, 

който е затънал в собствени проблеми.
„Училището е открито 1999 г. Това е 

светско училище, това, че беше в сграда-
та на църквата, не означава, че е църков-
но. Фактът, че преместихме училището от 
сградата на църквата, всички родители за-
станаха зад мен“, обясни Янкова, като на-
мекна, че докато са били към църквата, 
е имало опити за въвеждане на вероуче-
ние и са започнали да им искат да плащат 
наем.

През миналата учебна година са се за-
писали около 10 нови деца, но все още не 
знаят бройката за тази година, тъй като 
записването продължава.

Мима Янкова сподели, че през май 2021 
г. за първи път са провели изпит за двуе-
зичност, който се поставя в американски-
те дипломи за средно образование и се 
признава като кредит за колеж след гим-
назия. Очакват през октомври-ноември 
да се проведе още един изпит за двуезич-
ност.

Български учебен център „Знание“.

В училище „Св. Иван Рилски“.

Училище „Джон 
Атанасов“ е изклю-
чително благодарно 
на Културен център 
„Магура“ за осигуре-
ната учебна база за 
съботните занятия. 
Първото лицензи-
рано българско учи-
лище извън дипло-
матическите мисии 
в САЩ бе принуде-
но да потърси нова 
база заради панде-
мията, която доведе 
до затваряне на ко-
лежи и училища.

Новата учебна година за училище-
то започна на 11 септември именно в 
новата база, която се помещава в Кул-
турен център „Магура“ в чикагското 
предградие Арлингтън Хайтс. 

Ден по-късно бе даден старт и на 
първия учебен ден в Ривър Гроув, къ-
дето преди пандемията се помещаваха 
двете бази на „Джон Атанасов“.

За първи път сме в тази база - първи-
ят учебен ден на училище „Джон Ата-
насов“ в този район (Арлингтън Хайтс 
- бел. ред). В Ривър Гроув се връщаме 
в старата база, където бяхме миналата 
година, съобщи пред BG VOICE дълго-
годишният преподавател по Изобрази-
телно изкуство Кина Бъговска, която е 

част от училище „Джон Атанасов“.
Тя подчерта, че при търсенето на 

нова сграда са се опитали да бъдат то-
лерантни към колегите си от другите 
училища в райони с българи и да не им 
бъдат в тежест.

„Изключително благодарни сме на 
Културен център „Магура“, защото те 
наистина направиха реорганизация, 
направиха всичко така, за да бъде съ-
образено с училищните изисквания и 
направиха базата си за съботното обу-
чение на „Джон Атанасов“, сподели Бъ-
говска задоволството си от помощта на 
„Магура“ и акцентира, че културният 
център е бил изключително лоялен и 
винаги е помагал при нужда.

Училище „Джон Атанасов“ хвали 
КЦ „Магура“ за протегнатата ръка
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Двама българи от Чикаго, Лю-
бомир Иванов и Теодора Дя-
кова, влязоха в новия, седми 
сезон на „Фермата“, по bTV. Те 
вече са част от 10-те жени и 

12-те мъже, които ще се борят за голя-
мата награда от 100 000 лева. И Любо, и 
Теди мечтаят да бъдат победителят, кой-
то ще ги спечели. 

36-годишният Любо е собственик на 
транспортна компания в Чикаго. Той на-
пуска родния Благоевград на 18 г. и за-
минава зад Океана, след като е приет в 
местен колеж. Две години по-късно сла-
га точка на следването си по финансови 
причини, губи статуса си на имигрант и 
започва да работи какво ли не. И така 9 
години.

„Днес имам напълно законна компа-
ния с

40 камиона, които 
оперират в 48 щата

За него работят близо 100 души.
Голямата му болка е липсата на здра-

во семейство. Съпругата му го напуска, а 
той преживява трудно края на брака си. 

Неговата опора са двете му деца – мом-
че и момиче. Първо баткото е заживял с 
него, а вече и дъщеря му прекарва пове-
че от времето си с тях.

Освен успешен бизнесмен Любо е и 
състезател по бразилско джиуджицу.

35-годишната Теди е от Стара Загора 
и също живее в Чикаго. Когато е на 16, 

преживява тежък инцидент и изпада в 
кома. Казва, че тогава е усетила смър-
тта. От тогава вярва в доброто в хората и 
иска да направи света по-хубаво място.

Преди 6 г. печели зелена карта и зами-
нава в САЩ с мъжа си – футболистът Тан-
ко Дяков, и дъщеря им. Днес съпругът й 
има успешен бизнес, а тя прави бижута 
от натурални камъни. За щанда й Solo.
Art Jewelry на втория етаж на Fashion 
Outlets of Chicago BG VOICE писа преди 
време. В работата й е нужно много изя-
щество, но Теди споделя: „Мога да заби-
вам 2 пирона наведнъж, да копая, доя и 
да готвя“ и е убедена, че ще се справи 
във „Фермата“.

Всъщност Теди и Любо се познават от 
Чикаго, но двамата не са знаели, че ще 
бъдат заедно в състезанието, преди да 
се видят във „Фермата“. В един от първи-
те епизоди Любо разказа, че съпругът на 
Теди е един от най-добрите му приятели 
зад Океана.

В първите си битки двамата се пред-
ставиха различно – Любо спечели своя-
та, но Теди не и се наложи да нощува в 
колиба.

Теди и Любо от Чикаго в битка 
за победа във „Фермата“
XСобственик на транспортна компания и дама от бижутерския бизнес в надпреварата за 100 000 лв.

https://www.desplaineseyecare.com
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А
мериканските имиграцион-
ни служби обявиха, че вак-
синацията срещу COVID-19 
става задължителна от 1 ок-
томври за медицинските 

прегледи, необходими за издаването на 
имигрантски визи. Новото правило идва 
по препоръки на Центъра по контрол 
и превенция на заболяванията (CDC). С 
него ще трябва

да се съобразят 
всички кандидати

за зелена карта. Медицинският преглед 
е задължителен за желаещите да започ-

нат нов живот в САЩ. Лекарската про-
верка се извършва от лицензирани ме-
дици, които работят с американските 
посолства.

След прегледа лекарят попълва доку-
менти, които отразяват здравословното 
състояние на пациента, както и неговия 
имунизационен картон. От началото на 
следващия месец кандидатите ще тряб-
ва да имат доказателство за получена 
ваксина срещу коронавирус в техния 
имунорегистър. В зависимост от вида 
ваксина, там ще трябва да бъдат вписа-
ни и датите на получените дози. Неофи-
циално представени документи ще бъ-
дат считани за невалидни.

Изключения
Имиграционните посочват, че в някои 

случаи за следните категории може все 
пак да се направи изключение от встъп-
ващото в сила правило. По-долу изброе-
ните няма да бъде нужно да представят 
доказателство за ваксинация:
n Кандидати под 12-годишна възраст
n Кандидати с документ, удостоверя-

ващ, че здравословното им състояние 

не позволява да бъдат ваксинирани
n Кандидати от страни или райони, в 

които ваксината не е достъпна или са 
налични твърде малък брой дози.

Изключение няма да бъде правено 
за кандидати, прекарали коронавирус 
и изградили естествен имунитет. Имиг-
рационните власти съветват всички, на 

които им предстои процедура за изкар-
ване на имигрантска виза, да започнат 
подготовката си за преминаване на ме-
дицинския преглед възможно най-ско-
ро, тъй като новото правило ще доведе 
до допълнителни забавяния най-вече 
поради необходимия за пълна ваксина-
ция няколкоседмичен период от време.

От 1 октомври: Зелена карта? 
Само срещу ваксина
XИмунизацията става задължителна за прегледите, необходими за имигрантски визи

ПАВЕЛ  
ХАДЖИЕВ

pavel@bg-voice.com

http://imgtrucking.com


15 - 21 септември 2021 г.16

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

И
стински раздор цари в све-
та на превозвачите заради 
шумния законопроект, кой-
то ще даде шанс на шофьор-
ите на възраст под 21 годи-

ни да работят като водачи на камиони 
на дълги разстояния. Както BG VOICE 
писа през миналия месец, Сенатът одо-
бри предложение, което позволява мла-
дите шофьори между 18 и 20-годишна 
възраст да кръстосват отделните щати, 
управлявайки ТИР. Тук идва и разделе-
нието в сектора. За едни това е решение 
на все по-задълбочаващия се проблем с 
недостига на шофьори, за други обаче 
нововъведението няма да разреши кри-
зата, а дори напротив - ще я задълбочи.

Два свята – една индустрия
Основният противник на законопро-

екта се оказва Асоциацията на незави-
симите шофьори на камиони (OOIDA). 
От там разпространиха прессъобще-
ние, в което се посочва, че проблеми-

те в бранша идват от това, че шофьори-
те се насочват към други сектори, които 
предлагат по-добри условия за работа 
и баланс между възнаграждение и пре-
карване на време със семейството, като 
например строителството. Въпреки ре-
кордния скок на заплатите в транспорт-
ния отрасъл, президентът на OOIDA Тод 
Спенсър е на мнение, че тези пари не 
могат да компенсират дългите дни далеч 
от дома: „Ако кофата ти е пробита с дуп-

ки, няма никакво значе-
ние колко вода наливаш 
в нея, защото пак няма да 
успееш да я напълниш и 
така проблемът си оста-
ва неразрешен“, заяви 
Спенсър. Асоциацията е 
на мнение, че недостиг 
на шофьори не същест-
вува. Според предста-
вители на OOIDA данни-
те категорично показват, 
че хиляди получават CDL 
лиценз всяка година, но 

веднъж седнали зад волана, те се отказ-
ват в търсене на по-перспективни про-
фесии.

На страната на ООIDA са и експерти-
те по пътна безопасност. Те са катего-
рични, че пътищата ще станат много по-
опасни, веднъж щом младите тираджии 
се качат на магистралите. Цитирано е и 
проучване на Застрахователния инсти-
тут по пътна безопасност, според кое-
то е много по-вероятно тийнейджър да 
предизвика ПТП в сравнение с възрас-
тен шофьор с опит.

Друга браншова организация – Аме-
риканската асоциация по товарни 
превози (ATA) - обаче подкрепи пред-
ложението и изрази надежда, че пилот-
ната програма за обучение ще покаже, 
че младите шофьори също могат да но-
сят отговорност и да управляват ТИР на 
междущатско ниво. Предложените 400 
часа обучение ще възпитат допълнител-
но чувство за безопасност у преминали-
те го. Привържениците на намаляването 
на възрастовото ограничение за каране 

на товарен камион на федерално ниво 
припомнят, че много от младите прите-
жатели на CDL вече карат на дълги раз-
стояние в големи щати като Калифорния 
и Тексас.  

Какво е спасението?
Данните от Бюрото по труда посоч-

ват, че намирането на шофьори става 
все по-трудно. Основните причини са 
примамливите оферти от други секто-
ри и допълнителните ограничения при 
шофьорите като например федерална-
та база данни, която следи за наруше-
ния, свързани с употребата на алкохол 
и наркотици при водачите. Дерек Ле-
дърс, президент на транспортната ком-
пания Werner Enterprise, казва, че в мо-
мента фирмата му търси да попълни 500 
работни места, като най-трудни за на-
миране са шофьорите на дълги разсто-
яния. Заплащането на места достига ре-
кордни измерения, но водачите все още 
са недоволни поради тежките условия 
на работа и времето, прекарано на път.

ПАВЕЛ  
ХАДЖИЕВ

pavel@bg-voice.com

XАсоциацията на независимите шофьори на камиони против проекта и 18-годишните да карат ТИР

Транспортният бизнес се раздели 
заради младите шофьори

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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Здравей, Ангел! В тези мътни време-
на се пораждат много дискусии и спо-
рове на различни теми, една от тях е 
инвестирането, а друга е инфлация-
та. Скоро станах свидетел на ситуа-
ция, в която един човек обясняваше как 
за него най-добрата инвестиция е зла-
тото и инвестирането в 401К и стоко-
вата борса не е за препоръчване. Като 
човек, който не е запознат с тази мате-
рия, бих искал да те помоля да направиш 
сравнителен анализ и да споделиш тво-
ето виждане по този въпрос. Благодаря 
ти и бъди здрав!

З
дравейте и от мен! Благодаря 
за хубавия въпрос, който меж-
ду другото се задава от много 
години, и въпреки че фактите 
са ОЧЕВАДНИ, аз намирам за 

много интересно, че хората дори про-
дължават да говорят и дори да спорят по 
тази тема.

Бих ви препоръчал да вземете моя от-
говор с фактите, които описвам подроб-
но в тази статия, и ако имате възможност, 
да я споделите с този „финансов фило-
соф“, за да може и той да се запознае с 
реалните факти. Проблемът днес, особе-
но в последната година и половина, е, че 
всеки си говори каквото си иска, а оста-
налите имат наистина времето да го слу-
шат. Затрупани сме от много шум и мал-
ко факти, а това прави объркването още 
по-голямо.

Ето ги фактите
Ако погледнем цената на златото - 

през 1981 година тя е $300 на унция, а 
днес тя е $1,782 на унция. Това е един 
сравнително добър период, 40 години, 
за да разберем ефективността на една 
инвестиция. Като знаем фактите, можем 
да видим, че това са 5.94 пъти растеж на 
цената на златото за този период. Нека 
се има предвид, че ако съм закупил една 
унция злато през 1981 година за $300 и 
тя е стояла до днес, тя е била само няка-
къв предмет, който съм притежавал, без 
да ми носи никакви дивиденти. Просто е 
запазила до някаква степен парите ми от 
инфлацията през тези години.

Нека погледнем каква е била стой-
ността на индекса Dow Jones (който е 
един от основните показатели на състоя-
нието на стоковия пазар през годините 
и акциите, регистрирани в него) през 
същата тази 1981 година - 972.78 точки. 
Днешната стойност на този индекс по-
казва 35,120.08 точки. Нека се има пред-
вид, че миналата година през март той 
беше паднал под 23,000 точки вслед-
ствие на драстичния спад поради гръм-
кия старт на пандемията.

Като си извадя калкулатора и разделя 
35,120 (2021) на 972.78 (1981), намирам, 
че увеличението на стойността на сто-
ковия пазар за този същия период от 40 
години е 36.10 пъти. Но това не е всич-
ко, защото тук се взима само растежът 
на цените на акциите, но не и дивиден-
тите, които те са изплащали през всички-
те тези години. Тези дивиденти са средно 

около 3% на година, което не е включено 
в растежа на цените на акциите и расте-
жа на Dow Jones индекса.

По правилото за 72
което показва след колко време биха се 
удвоили парите на даден лихвен про-
цент, взимайки само дивидентите от 3%, 
разделени на 72, ние бихме удвоили па-
рите си всеки 24 години само от диви-
дента. Ако тези дивиденти се приложат 
върху днешната стойност на индекса, 
който в сегашния си вид не включва из-
платените дивиденти, тази стойност би 
скочила от 35,120.08 на приблизително 
90,000, защото за 40 години имаме удво-
яване един път и малко над половината.

Това е важен факт и не трябва да се 
пропуска, защото при пазара, дори ко-
гато стойностите падат и това е нещо 
нормално в различните периоди през 
годините, дивидентите продължават да 
се изплащат. Понякога тези дивиденти 
също могат да паднат, но никога няма 
да се изгубят напълно, а при златото те 
дори не съществуват.

Златото е като къща, която притежа-
вам, но не мога да давам под наем и ча-
кам цената й да се вдигне или да намеря 
някой, който да ми даде повече, откол-
кото съм дал аз. Но докато чакам, аз не 
печеля абсолютно нищо. От златото не 
трябва да се очаква да победи инфлаци-
ята, защото неговата стойност през годи-
ните и липсата на дивиденти показват, че 

това е невъзможно да се случи.
Инвестирането в пазара ни дава шанс 

да получаваме наем от нашата собстве-
ност, докато следим промените в цените 
на активите, които сме закупили. Наемът 
идва като дивидент, независимо дали па-
зарът е нагоре или надолу, ние получа-
ваме този наем - къде повече, къде по-
малко според икономиката, но го има.

Да приключим тази дискусия с факти-
те, такива, каквито са - златото е нарас-
нало 5.94 пъти за последните 40 години, 
без да плаща дивидент за този период, 
докато стоковият пазар е нараснал с 
36.10 пъти, изключвайки дивидентите, и

над 90 пъти с включени 
дивиденти

за този същия период от 40 години.
Оставам всички, които четат тази ста-

тия, сами да си направят заключенията 
по темата. Аз нямам какво повече да до-
бавя по темата.

Ако имате приятели и познати, които 
се интересуват и искат да знаят детай-
лите по този закон, моля, споделете това 
съобщение с тях, за да могат да са по-ин-
формирани в този хаос и се надявам - по-
уверени в бъдещето.

За архив на други статии на раз-
лична финансова тематика, кои-
то съм писал в последните 6 годи-
ни, моля, посетете моята лична 
страница на TayniteNaParite.com - http://
taynitenaparite.com/.

Ако имате въпроси или се интересува-
те от различните аспекти на финансо-
вата част от живота, вие можете да си 
запазите час за консултация на директ-
ния ми телефон - (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, 
с които съм работил по време на консул-
тации в моя офис.

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

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

Вашите 
пари

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

Къде да запазим парите си 
от инфлация?
X Въпроси и отговори от 

изминалата седмица

http://www.bulstate.com/
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Т
ъй като цените на жилища-
та продължават да носят дву-
цифрено увеличение, някои 
хора са загрижени, че сме в 
положение на жилищен балон 

като този през 2006 г. Въпреки това по-
внимателното разглеждане на пазар-
ните данни показва, че това по нищо не 
прилича на 2006 г. по три основни при-
чини.

Няма рискови 
ипотечни кредити

Жилищният пазар в момента не се 
движи от рискови ипотечни заеми.

През 2006 г. почти всеки можеше да 
отговаря на условията за заем. Инде-
ксът за наличност на ипотечни креди-
ти (MCAI) от Асоциацията на ипотечни-
те банкери е показател за наличието 
на ипотечни пари. Колкото по-висок е 
индексът, толкова по-лесно е да полу-
чите ипотека. MCAI се увеличи двойно 
от 2004 г. (378) до 2006 г. (869). Днес съ-
щият този индекс е 130. Като пример 
за разликата между днес и 2006 г., нека 
да разгледаме броя на дадените тогава 
ипотеки, когато купувачът е имал по-
малко от 620 кредитни точки (Графи-
ка 1). 

Д-р Франк Нотхафт, главен иконо-
мист на CoreLogic, отбелязва следното:

„Има значителни разлики в днешно-
то покачване на цените в сравнение с 
2005 г., което беше балон, подхранван 
от рискови заеми и снизходително по-
емане на застраховки. Днес заеми с ви-
сокорискови характеристики липсват, а 
ипотечното поемане от страна на бан-

ките е доста по-разумно. “

Жилищата този път 
не са „банкомати“

Собствениците на жилища този път не 
използват домовете си като банкома-

ти. По време на балона на жилищата, 
когато цените на имотите скачаха все-
кидневно, хората рефинансираха до-
мовете си и теглеха големи суми пари 
от натрупалите се вече там активи 
(Tappable equity). Но тъй като цените 
започнаха да падат, това накара мно-
зина да преминат в негативна ситуация 
с капитала (където ипотеката им беше 
по-висока от стойността на къщата).

Днес собствениците на жилища ос-
тавят собствения си капитал да се над-
гражда, тоест почти няма желаещи, кои-
то да искат да взимат кеш срещу имота 
си. Tappable equity е термин, който се 
изразява в сумата, достъпна за собстве-
ниците на жилища, преди да достигнат 
максимално 80% комбинирано съотно-
шение заем към стойност (като по този 
начин те все още остават с поне 20% 

собствен капитал). През 2006 г. този 
брой е бил 4,6 милиарда долара. Днес 
този брой е над 8 милиарда долара.

И все пак, процентът на рефинанси-
ране при теглене (когато собствени-
кът на жилище взема поне 5% повече 
от първоначалната си сума по ипотека) 
е наполовина от това, което беше през 
2006 г.  (Графика 2). 

(Продължава в следващия брой)

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

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

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

Три причини: Защо пазарът на 
жилища в момента не е балон

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

XКакво показват цифрите по време на кризата през 2006 г. и сега?

Раздавани 
заеми на хора 
с по-малко от 
620 кредитни 
точки

2006 г.

$376 млрд.

$74 млрд.

2020 г.

Графика 1

Графика 2

2006 г.

89%

38%

2020 г.

Собственици, които са 
взимали кеш срещу втора 
ипотека на жилището си

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

Н
еотдавна попаднахме на 
една интересна история 
от Дъблин, Ирландия. Се-
мейство българи емигран-
ти влизат в местен магазин 

и бащата пита сина си: „Тодоре, do you 
want вафла...!?“. Ето това е един от основ-
ните проблеми на българите в емигра-
ция, особено на така наречените нови 
емигранти. Те сякаш бягайки от Бълга-
рия, бягат и от всичко българско, но не 
могат да избягат от самите себе си, за-
щото са си българи!

Наскоро се проведе представително 
изследване на сънародниците ни, кои-
то живеят зад граница. Фолклорните 
групи са основната форма на организа-
ция на пълнолетните българи в чужби-
на. Те пазят родните традиции предим-
но със собствени сили, като подкрепата 
на държавата е недостатъчна. Това ко-
ментираха пред телевизия bTV доц. д-р 
Владимир Пенчев и гл. ас. д-р Лина Гер-
гова от БАН, които са автори на това най-
мащабно изследване за емигрантите ни.

То е реализирано в над 80 локации в 
17 страни от Европа и Северна Америка, 
като са проведени

срещи с над 
300 сдружения

асоциации, организации и неформални 
клубове. „Новото, което видяхме, е случ-
ването на общността в движение – как 
културното наследство спомага за обе-
диняването на българските общности“, 
разказа д-р Гергова.

Изследователите са говорили с учас-
тниците в над 60 фолклорни групи. Вече 
има и големи български фестивали зад 
граница.

„Самодейността, която в България е 
от Възраждането, е естествена форма 
на организация на българските общно-
сти извън държавата – както през Въз-
раждането не е имало държава, така и 
сега влиянието на българската държава 

за съжаление не е толкова силно и те са 
принудени сами да се организират“, по-
сочи тя.

Самодейността всъщност е едно от 
нещата, което особено силно се разви-
ваше, а в известна степен и все още се 
развива в така наречените гарнизон-
ни военни клубове – ГВК, които днес са 
просто военни клубове. Именно на тези 
места децата, не само на военните, има-
ха възможността да се изявяват в раз-
лични школи по изкуства, занаяти и дру-
ги.

Военните клубове, които в последни-
те години за съжаление са почти напъл-
но неглижирани, а това е почти равно на 
културно престъпление, бяха и все още 
са новите читалища, в които културата 
напук на всичко останало се развива, 
макар и трудно, макар и бавно.

Доц. Пенчев призова държавата да 
положи усилия за

създаването 
на читалища зад граница

като модерни институции, които да под-
крепят културната дейност.

След като сами си унищожихме чита-
лищата дори и в България, сега искаме 
да ги „възстановяваме“ извън Родина-
та...! Това обаче е трудно, защото освен 
средства, изисква и организация, а съна-
родниците ни навън са хора заети, кои-
то обикновено работят много, за да съ-
берат пари, което не им оставя особено 
свободно време за читалищна дейност.

В момента българските самодейци 
срещат проблеми даже при участието на 
международни фестивали, в рамките на 
които трябва да представят бит и култу-
ра – от посолствата невинаги им помагат 
и се налага България да бъде представя-
на основно през своята кухня.

Изследователите Пенчев и Гергова по-

сочиха, че българските неделни учили-
ща са вероятно поне със 100 повече от 
официално акредитираните 200, но те 
пак покриват едва 20-25% от учениците 
и затова плановете за дистанционно обу-
чение са идея в правилната посока. Про-
блем е, че в много семейства родителите

не искат децата им 
да учат български

с цел да се интегрират по-добре.
Това вероятно има своите основания, 

защото детето, особено ако ще живее 
извън България, първо трябва да знае 
местния език, за да може да се социа-
лизира успешно във втората си Родина. 
Това обаче не отменя моралното задъл-
жение то да помни първата си такава. А 
това става възможно като се познава кул-
турата, която се изучава и опознава най-
добре, когато е на същия език!

Връщането 
към корените

Интересна тенденция обаче е връща-
нето към корените при третото поко-
ление – внуците на емигрантите, които 
имат силна връзка със своите баби и дя-
довци и с тяхна помощ придобиват ин-
терес към корените си. Това става и бла-
годарение на инициативите на бабите и 
дядовците, но и благодарение на любо-
знателността и така наречената ретромо-
да, когато младежите и девойките искат и 
търсят корените си. Макар и в чужда кул-
турна и езикова среда, те търсят основа-
та, на която да стъпят здраво в новата си 
действителност. Човек винаги се нуждае 
от основа, а тя обикновено е онова, кое-
то е първо, онова, на което е стъпил и на 
което е съществувал още в началото на 
своя житейски и професионален път.

А какво по-здраво от истинската Роди-
на... първата!?

„Would Тодор like some 
българска манджа“

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ
XДържавата трябва да подпомогне създаването на модерни 

културни институции в чужбина, смятат изследователи

Сн.: gramofona.com

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Две жертви и девет тежко 
ранени при торнадо в Италия
Двама са загинали, а девет души са 

ранени при мощно торнадо, което 
връхлетя италианския остров Пан-

телерия. Четирима от пострадалите са в 
тежко състояние. Издирват се изчезна-
ли. Остров Пантелерия, който се намира 
южно от Сицилия, бе връхлетян неочак-
вано от мощното торнадо, което се случ-
ва за първи път с такава сила в този район на Италия.  Вихърът буквално вдигнал 
във въздуха коли, които летели като листа и паднали из полята.

Сърбия издаде заповед за арест 
на внука на Тито

Сръбското министерство на въ-
трешните работи издаде запо-
вед за арест на Едвард Броз, внук 

на бившия югославски диктатор Йосип 
Броз Тито. Той се издирва за излежава-
не на влязла в сила присъда за причиня-
ване на смърт по негова вина по време 
на катастрофа. Делото срещу него про-

дължи близо 30 г. При инцидента през 1992 г. загива пътуващият с него Гойко 
Попович, а неговият син изпада в кома. Установено е, че Броз е управлявал ав-
томобила с над 2 промила алкохол в кръвта. През 2008 г. той напуска Сърбия. По 
неофициална информация се укрива в Хърватия.

Катастрофа с два автобуса 
в Турция, има жертва и ранени
Катастрофа с два автобуса в Тур-

ция взе поне една жертва, а над 30 
души са ранени. Инцидентът е ста-

нал в окръг Мугла в югозападната част 
на страната. Починал е шофьорът на 
едното от превозните средства, превоз-
вало 41 руски и украински туристи. Во-
дачът е получил инфаркт зад волана и в 
резултат е излязъл от пътното платно и се е блъснал в идващия насреща учили-
щен автобус. Ранените, сред които ученици, са откарани в болница. Състоянието 
на трима от тях е тежко.

Пожар бушува в испанската 
провинция Андалусия

Пожарът в планината Сиера Берме-
ха в испанската провинция Анда-
лусия все още не потушен. Овла-

дяването на периметъра му се усложни 
от избухването на нов пожар, който до-
пълнително разрасна стария. Преми-
ерът Педро Санчес увери, че всички 
мобилизирани части ще работят без 

прекъсване, докато напълно не го угасят. Евакуирани са над 3000 жители от шест 
общини около Малага. 350 пожарникари се борят с огнената стихия, а един от тях 
загина. Армията е мобилизирала над 750 войници от батальона за спешна наме-
са. В борбата са включени 41 самолети и хеликоптери.

Близо 60 ареста в Италия за 
наркотрафик и връзки с мафията
Италианските правоохранителни ор-

гани задържаха в няколко региона 
на страната 57 предполагаеми чле-

нове на престъпна организация, занимава-
ща се с трафик на наркотични вещества от 
скандинавските страни и Испания. Сред за-
държаните има предполагаеми членове на 
калабрийската мафия „Ндрангета". Разслед-
ващите са конфискували и имоти на стойност над 3,7 млн. евро. През януари в 
Ламеция Терме, Калабрия, започна най-големият процес срещу членове на кла-
новете на „Ндрангета". Повече от 300 души ще се явят пред съда с повече от 400 
обвинения.

https://www.krilchev.com/
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Т
очно 20 г. след 11 септември 
светът се върна към мигове-
те на изживения ужас и страх 
след терористичните атаки в 
Ню Йорк. А също и към облек-

чението отново да видиш близките си и 
към равносметката за това как тези съ-
бития ни промениха.

Вторник е. Ранните слънчеви часове 
на септемврийското утрото по нищо не 
показват, че само след минути Ню Йорк, 
Америка и светът ще бъдат различни.

Тогава Иван Георгиев е в офиса си на 
дванадесетия етаж на южната кула на 
Световния търговски център. Секунди 
след това се случва нещо, което едва ли 
някога си е представял за възможно. Той 
вижда как самолет се врязва в северна-
та кула и не може да повярва на очите 
си, като с колегите му смятат, че това е 
някакъв случаен инцидент, авария.

Иван Георгиев

От другата страна на улицата в друг 
небостъргач се намира офисът на Нико-
лай Златарев. И той като Иван става сви-
детел как кулата с антената, както той 
нарича северния небостъргач на СТЦ, 
започва да гори, като остава вцепенен.

 

Николай Златарев
Спомням си как, като излязох от ме-

трото, което беше точно под кулите 
близнаци, огромно количество офисна 
хартия летеше из улицата, каза пред BG 
VOICE друг очевидец – Петър Калинков. 
Веднага погледнах нагоре и видях пора-
женията по една от сградите.

Петър Калинков

В 9:03 часа, или по-малко от двадесет 
минути след като северната кула е про-
низана от Полет 11, друг самолет удря 
южната кула. Николай, който вижда и 
този удар, вече знае, че това няма как да 
е съвпадение, а може да бъде само теро-
ристичен акт.

Сградата се разклати и замириса на 
гориво, на изгоряло, спомня си Иван, 
който поради факта, че се намира на ни-
сък етаж, успява да се спаси от гибелта, 
която застигна над 3000 души.

„Боже мой, 
мъжът ми работи там“

е първата реакция на съпругата на Иван 
– Лора, която вижда всичко това, дока-
то пътува с метрото. Тогава то спира ава-
рийно и тя тръгва по улиците на Манха-
тън, където се спъва и пада. Успява да 
получи помощ и да се изправи на крака-
та си. В хаоса Лора вижда и група хора, 
които просто стоят вцепенени и не мо-
гат да асимилират случилото се.

Лора Георгиева

Не по-малко притеснена е съпругата 
на Петър – Яна, която разбира за всичко 
това по новините, докато е вкъщи заед-
но с малката им дъщеричка. Тя се опитва 
да се свърже със съпруга си, но той няма 
мобилен телефон, а служебният по раз-
бираеми причини не е отговарял. „Не 
зная какво да правя, да звъня ли в Бъл-
гария, какво да разказвам на родители-
те ни, като знаех, че и те гледат по теле-
визора кадрите“.

Яна Калинова

Малко след втория удар Николай оп-
итва да излезе през главния вход на 
сградата, в която работи, минути пре-
ди това северната кула вече е паднала и 
всичко е покрито с прах. Първоначално 
той мисли това за пара, но когато бялата 
пелена го застига и прониква в белия му 
дроб, той се обръща и тръгва към дру-
гия изход, откъдето успява да излезе.

И Иван, и Николай и до ден-днешен 
разказват с ужас за преживения шок от 
това, което са видели очите им през оне-
зи минути на страх.

Видях как се чупят прозорци и от тях, 
първоначално мислехме, че летят мебе-
ли, после като се вгледахме, видяхме, че

скачат хора, 
хванати за ръце

И тогава вече нещо се смрази в мен, 
споделя Николай.

Истински кошмар, спомня си още 
Иван, който също бяга по улиците на 
Манхатън, за да спаси живота си.

Хора прескачаха хора, паника, но ужа-

сът беше най-силен, когато видяхме по-
критите с праха от срутилите се кули 
хора.

В ступор е и Петър, който по това вре-
ме успява да чуе по радиото на уокмена 
си, че става въпрос за терористични ата-
ки. За миг той дори изпада в безизходи-
ца, не знаейки накъде да поеме, защото 
си мисли, че Бруклин бридж, всеки мост 
или друго съоръжение може да бъде 
атакувано.

Малко по-късно Иван и Лора все пак 
се срещат из улиците на Манхатън, по 
които препускат линейки, пожарни, по-
лицейски коли и ужасени хора.

Петър успява да се прибере при Яна 
едва в късния следобед.

„Беше абсолютна 
агония“

спомня си тя. „Искаш да смелиш това, 
което виждаш, и същевременно не е 
смилаемо. Светът ти изведнъж се разру-
шава. Бил е толкова подреден и сега на-
стъпва някакъв хаос“.

Двадесет години по-късно за Николай 
вече „Америка е разделена буквално на-
половина“

Не мисля, че има стратегическо раз-
биране кои са нашите приоритети в мо-
мента, допълва той. Преди 11 септември 
бяхме единни. Знаехме, че може да ни 
се случат още неща. Знаехме, че врагът 
е тероризмът. Не знаехме от къде може 
да дойде, допълва той.

За Петър 11 септември е „начален три-
гър“ на едно чувство за притеснение и 
неудовлетвореност, което вече се е на-
станило трайно. Има някаква неудовлет-
вореност във хората като същества и в 
човечеството като цяло за посоката, в 
която сме тръгнали, констатира той.

Хората се промениха, прави разлика-
та Яна две десетилетия след атентатите. 
От начало беше тая солидарност, нея ви-
наги я има, когато има драма, травма, хо-
рата се обединяват да решат проблема. 
После хората обаче започнаха да стават 
по-параноични, институциите започна-
ха да стават по-стриктни. Страхът про-
меня хората по различен начин, отчита 
тя.

Просто трябва да се бориш, 
да вървиш напред 

и да се опитваш да оставиш зад гърба си 
каквото лошо има и да гледаш за хубаво-
то, допълва съпругата на Петър.

За Иван хората, независимо от рели-
гията и културата, имат еднакви цен-
ности – всеки иска мир, спокойствие, 
добрите хора са готови да помогнат на 
всеки. Това, което се случи, според мен, 
е в резултат на злоба, жажда за власт, 
его.

Той споделя, че преживяното в онези 
кошмарни минути и часове още по-сил-
но е разпалило любовта му към Лора. 
Ние и без това си се обичахме, но, да, в 
интерес на истината, това сплоти семей-
ството, защото беше сериозна трудност, 
сериозен шок за всички.

Обикновено това сплотява, допълни 
Иван.

Да преживееш 11 септември: 
Българите, оцелели в атаките

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

XИван, Николай, Петър, Лора и Яна с драматичен разказ за слънчевата сутрин преди 20 г.

Сн.: БТА
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З
а Лилия Съселкова 11 септем-
ври е ден за помен. На този ден 
през 2001 г., малко след като се 
разделя с годеника си Робърт 
Хорохо-младши, той намира 

смъртта си в северната кула на Светов-
ния търговски център. Днес, 20 г. по-къс-
но, тя си спомня за сгънатия американ-
ски флаг, който получила, и за прошката, 
която все още не може да даде.

„Имах рокля, списъкът с гости беше 
направен, поканите бяха изпратени и 
се готвехме за една красива, щастлива 
сватба“, спомня си Лилия Съселкова.

Само

след 11 дни тя е трябвало 
да се омъжи

за своя любим, с когото се запознават по 
съседски – в кварталното кафене, дока-
то тя учи в университет в Ню Йорк.

Синьото и безоблачно небе в сутрин-
та на 11 септември не предвещава мра-
ка, който ще настъпи в живота на Лилия.

„В този ден двамата излязохме от на-
шия апартамент. Аз на моите високи то-
кове, а той широко усмихнат. Тогава тък-
мо започвах работа в банката Голдман 

Сакс (Goldman Sachs) и той ми каза, че 
щом работя там, мога да си позволя да 
взема такси“.

„Когато се качих в колата, ми каза 
„Обичам те, скъпа“ и това беше послед-
ният път, в който го видях и го чух.“

„Всичко започна, когато моя колежка 
в офиса изкрещя силно, гледайки през 
прозореца и погледна мен. Аз също се 
затичах да видя какво става. Нашият 
прозорец гледаше към сградата, в коя-
то Робърт работеше“, спомня си г-жа Съ-
селкова.

За нея следващите минути не предста-
вляват нищо друго, освен някаква сме-
сица от паника и сюрреалистични ка-
дри.

Заедно с колежката си виждат огро-
мната дупка в северната кула на Светов-
ния търговски център, където на 103-ия 
етаж работи Робърт. Той се намира мал-
ко над зоната на удара, която е между 93 
и 99-и етаж.

Тя бързо търси начин да се свърже с 
него и да му обясни, че около сградата 
има хеликоптери и че ще го спасят. „Звъ-
нях, звънях, но така и никога не успях да 
стигна до него да му се обадя“.

В следващите часове, дни и седмици 
Лилия и семейството на Робърт се опит-
ват да го намерят, но без успех.

„И направихме панихида. Тя беше в 
същата църква, където щяхме да се оже-
ним“, казва през сълзи Лилия.

Двадесет години след това тя

още не е успяла да отиде 
до Кота Нула

където сега е мемориалът на загинали-
те. Тя показва обувките, с които е била в 
деня на атаките. Върху тях още има прах 
от тогава. Защо ги носи? „Може би това е 
някаква частица от мен, която искам да 
запазя, последния ден, в който бях с Ро-
бърт…“

Властите дават на Лилия сгънат аме-
рикански флаг, какъвто получават се-
мействата на загиналите военни. Месе-
ци по-късно успяват да идентифицират 
и тленните останки на Робърт.

Малко остро Лилия приема и съвета 
на своя началник, който се обръща към 
нея и й казва „да не бъде горчива към 
живота“. Как може този човек да ми го-
вори така при положение, че знае всич-
ко за случилото се и какво изживявам.

С годините обаче разбира, че това е 
най-добрият съвет, който е получила.

На него тя учи всеки ден децата си – да 
са благодарни за всеки един ден от жи-
вота си, защото не се знае „това, което 
имате и за колко го имате“.

Да заснемеш 9/11: инж. Божидар Янев

Да загубиш любовта:  
След 20 години болката остава
XЛилия изпраща любимия си в църквата, в която трябвало да се оженят

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Сн.: Личен архив

Лилия Съселкова 

С
ред българите, преживели на 
живо ужаса от атаките на 11 
септември 2001 г., е инж. Бо-
жидар Янев, който по онова 
време ръководи отдела за 

инспекция на мостовете в Ню Йорк. „Бях 
оставил сина ми на училище, той тогава 
е бил на 6 години, и се връщах към моя 
офис по източната страна на Манхатън, 
по шосето, което е край реката, и беше 
прекрасен слънчев ден. Дори се трево-
жех за някаква локва на пътя, която щях 

да докладвам да се почисти“, спомни си 
Янев пред BG VOICE.

Когато разбира за първия удар, най-

напред помислил за колегите си от Port 
Authority в Ню Йорк, чийто офис е бил в 
сградата на СТЦ, затова ускорява по ма-

лък тунел, успореден на реката. „И кога-
то излязох от този тунел, южната кула 
беше ударена вече. Много ниско, много 
по-лошо, с други думи, и тогава си дадох 
сметка, че всъщност ние сме във военно 
положение“, казва Янев.

В онзи момент той не мисли за риска, 
грабва фотоапарата, който е неизменна 
част от работата му, и тръгва да снима. 
„Аз тръгнах с апарата, съзнавайки, че 
съм в уникална ситуация, а също така, 
че съм и абсолютно безпомощен. Нищо 
не можехме да направим“, разказва бъл-
гаринът.

Така улавя рушащите се кули близна-
ци от уникален ъгъл, на който се забе-
лязва как едната е огъната след удара.

„Аз стоях, докато не падна южната 
кула и докато не падна към мене тази 
вълна, многоетажна вълна от останки. 
Стоманените панели хвърчаха като пе-
перуди, тогава се скрих под една кола и 
там ме затрупа“, казва инж. Янев. Казва, 
че за момент под онази кола е мислил, 
че никога няма да излезе.

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com
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С
ценарият обикновено е един 
и същ - мъжът извиква име на 
непознат човек от публиката, 
а после, сякаш като божест-
вено прозрение, казва и бо-

лестта, от която страда. След това сли-
за от сцената и тръгва сред хората. Стига 
до човека, когото е споменал, слага ръ-
цете си на него и се моли за божестве-
ното му изцеряване. Понякога болните 
припадат от шока. Друг път парализи-
рани прохождат, слепи проглеждат, глу-
хи започват да чуват... И всичко това се 
записва и излъчва по 51 телевизионни 
канали в САЩ, звучи и по 40 радиостан-
ции. Предизвиква истински фурор сред 
милиони американци. Времето, в което 
се случва, са последните десетилетия 
на миналия век, а мъжът е един от най-
известните телеевангелисти в Америка 
тогава. Само няколко години по-късно 
Питър Петроф ще бъде изобличен като 
измамник, използвал

достиженията на 
съвременна техника

а не божествена енергия, за да заблуж-
дава хиляди болни американци и да пе-
чели значителни суми на гърба на стра-
данието им.

Питър Петроф е израснал в Америка, 
но има български и немски корени. Спо-
ред публикация в „Лос Анджелис Таймс“ 
от 1986 година той е роден в България. 
Други издания в САЩ пишат, че е гер-
манец по националност, живял е като 
малък в Източен Берлин, че баща му се 
казва Георги, а майка му Герда. Докато 
Питър още е дете, семейството му еми-
грира в САЩ, където остава да живее. 
Бъдещият проповедник завършва там 
средното си образование, дипломира 
се в университета в Калифорния. Ведна-
га след това, през 1970 година, според 
автобиографията му, той започва свое-
то служение.

В началото на 80-те години Питър 
Петроф бързо се превръща в известно 
име именно заради телевизионните си 
служби, по време на които демонстрира 
как с проповедите си е предизвикал бо-
жествено изцеление на хора с хронични 
и нелечими болести. Славата му се раз-
раства и към края на 80-те години вече 
излиза извън пределите на САЩ. Тогава 
това, което прави, предизвиква интере-
са и на хора, различни от болните му по-

клонници. Един от тях е Джеймс Ранди. 
Той е прочут илюзионист и скептик, из-
вестен противник на паранормалното и 
псевдонаучното, основател на Комитета 
за скептично проучване. Ранди и десет-
ки доброволци, решили да му помогнат, 
впрягат всичките си сили, за да разбе-
рат каква е тайната на набиращия все 
по-голяма популярност телеевангелист. 
Така по време на една от службите му в 
Сан Франциско те успяват да открият, че 
не гласът на Бога, а на жената на Питър, 
Елизабет, му казва имената на нещаст-
ните болни и техните диагнози. И това 
далеч не става по духовни канали сви-
ше, а чрез съвсем реална технологична 
връзка чрез слушалка в ухото на пропо-
ведника на честота 39.17 мегахерца.

„Търся имена в момента“
е записана да казва Елизабет в ухото на 
Питър малко преди да започне служба-
та. И двамата обаче не подозират, че в 
това време експерт по електрониката от 
екипа доброволци на Ранди чува разго-
вора им. И последващите.

Тайната е разкрита. Оказва се, че Ели-
забет разговаря с хората, дошли на 
службата, преди началото на пропове-
дта, и научава имената и техните боле-
сти. Освен това хората, които търсят 
изцеление, сами попълват тези данни 
в молитвения списък, и така добровол-

но дават информация 
на Питър и съпругата 
им. По-късно Елиза-
бет изчита името на 
някой от дошлите да 
получат божествено 
изцеление и негова-
та диагноза, мъжът й 
ги съобщава като бо-
жествен знак и казва 
молитвата за изцеле-
нието на страдащия. 
Освен това сред пуб-
ликата има много по-
ставени лица – имен-
но те са тези, които 
„прохождат“ и „про-
глеждат“ благодаре-
ние на проповедника.

Джеймс Ранди прави разкритията си 
за измамите на Питър Петроф през 1986 
година в ефира на нощно шоу на NBC. 
Там той излъчва запис за това как еван-
гелистът разказва на мъж и неговата съ-
пруга за техните проблеми със зрение-
то. А след това Ранди пуска и аудио, на 
което се чува как съпругата на Петроф, 
Елизабет, го информира малко по-ра-
но за здравословните проблеми на два-
мата. Оповестените публично записи 
показват, че госпожа Петроф регуляр-
но подава информация на съпруга си – 
имена, диагнози, адреси... Ранди разказ-
ва и че след тези проповеди е открил

множество 
изхвърлени лекарства

от присъстващите, някои от които живо-
тоспасяващи.

Евангелистът първоначално отрича 
обвиненията чрез свой говорител. По-
късно обаче, в свое интервю, той при-
знава, че използва метода на радиопре-
даването. Но уточнява, че съпругата му 
го снабдява само с половината имена. За 
другата половина той разчита на Господ. 
И отсича: „Разчитам на божественото и 

не го отричам“.
До този момент Питър Петроф печели 

по 550 000 долара на месец, но разкри-
тията на Джеймс Ранди и екипа му слагат 
край на това. Не след дълго проповед-
никът обявява фалит и посочва имената 
на над 790 кредитора, на които не се е 
издължил.

Всичко щеше да изглежда, че е при-
ключило справедливо, но не. Питър 
Петроф се завръща в началото на 21 
век. Няколко години след 2000 година 
той пуска телевизионна реклама за ле-
ковита вода, която предпазва от ради-
ационна болест. Тя се върти по много 
канали в САЩ, Канада, Великобритания, 
Австралия, Нова Зеландия. През 2009 
година във Великобритания местният 
тв регулатор издава забрана за излъч-
ването й.

Въпреки всичко снимки в профила на 
Питър Петроф във Facebook показват, 
че неговите проповеди продължават и 
през 2018 година, а според някои изда-
ния в САЩ към 2021 година нетната пе-
чалба на проповедника е 10 млн. дола-
ра. Така че историята не е свършила и 
вероятно следва продължение. 

Измамникът с българска кръв, 
„излекувал“ хиляди американци

XТелеевангелистът печели значителни суми на гърба на страдащите хора

Проповедите с божествено изцеление продължават и до днес.

Снимки: peterpetro�.org, facebook

https://www.msbinsuranceagency.com/
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„Представи си: здрава и 
права жена, поддържана, 
добре изглеждаща, оби-
чаща семейството, рабо-
тата, живота си и в един 

миг - „удря те товарният влак“, споделя с 
въздишка Ива. Една малка бучка в гърда-
та преобръща целия й живот. Днес, 6 го-
дини по-късно, Ива Филипова не прос-
то празнува победата си над рака, но и 
вдъхновява други жени да го преборят. 
В Канада тя е сред единиците специали-
зирани треньори, преодолели рака на 
гърдата. Иска да приложи в България 
специалната възстановителна програма 

с фитнес и психологическа помощ, коя-
то е усвоила в далечната страна.

Родена е в центъра на София, в семей-
ство на журналисти - баба, баща, май-
ка. Затова прави естествения избор да 
следва журналистика в Софийския уни-
верситет. Едно голямо разочарование, 
за което не иска да говори, обаче я под-
тиква да прекъсне следването си.

През 2000 година тя е омъжена, с едно 
дете, и заедно със съпруга си заминава 
за Канада. Там се ражда и дъщеря й, а 
тя се грижи за децата си. След 7-8 годи-
ни се връщат в България. Ива е стилист, 
работи по фотопроектите на Велисла-
ва Каймаканова - Ножарова „Да оста-
вим следи“. „С Вили снимахме, аз правех 
стайлинга на нейни проекти, имаме и 
корици в списания. Не съм учила моден 
дизайн, просто ми се отдаваше“, разказ-
ва Ива пред „Труд“.

През 2011 г. Денис Ризов от „Ахат“ й 
предлага да бъде стилист на вечерно-
то шоу „Денис и приятели“ по БНТ. „Това 

бяха може би най-хубавите няколко го-
дини в живота ми - споделя Ива. - Оби-
чах работата си, колегите си, вдъхно-
вението, цялата тази суета много ми 
липсва днес...“ Тя работи паралелно и с 
Велислава, и в шоуто. Двете имат засне-
ти реклами, няколко музикални клипа.

През 2015 г. мъжът й Явор, лекар ди-
етолог

открива бучка в гърдата й
и - край на бурния весел живот. След-
ват месеци на борба с „онова коварно 
нещо“. Една бърза операция във ВМА, 
химиотерапия, физиотерапия, лъче-
терапия... Целият коктейл. „Много ко-
шмарно беше. Чудиш се: „Защо точно аз? 
Като наказание ли да бъде?“ И понеже се 
занимавам с мода, с дрехи, беше страхо-
тен удар за мен, когато ми опадаха ко-
сата, миглите, веждите. Изчезва всичко 
женско, чувстваш се като един номер в 
някаква система“, споделя Ива.

Във ВМА тя попада на великолепен ле-

кар и екип. И до днес не спира да благо-
славя д-р Теодор Бадаров, който запаз-
ва поразената й гърда, като отстранява 
само част от нея. „По-късно в Канада 
всички лекари ме питаха кой ми е пра-
вил шевовете. Казаха ми, че този човек е 
феноменален. Онколожката ми от Кана-
да, като видя какво сме правили в Бълга-
рия, каза: „Ти имаш ли представа, че си 
получила

най-доброто лечение 
в света

Имала е много тежки моменти, в кои-
то е губила надеждата, че ще победи 
коварната болест. Химиотерапията е 
разбиваща - имаш афти в устата от от-
ровите, не можеш да се храниш, ако из-
общо ядеш нещо, храната няма никакъв 
вкус, всичко те дразни, в страхотна де-
пресия си, всичко те боли. Започват да 
й се изкривяват костите на краката, не 
може да върви... През цялото това вре-
ме мъжът й е до нея и като лекар реаги-
ра много адекватно на всичките й про-
блеми.

„Мен лично суетата ме спаси. Моите 
деца бяха свикнали да ме виждат вина-
ги добре облечена, гримирана, добре 
изглеждаща. И в един момент трябва-
ше да си подстрижа косата, която беше 
изключително добре поддържана. След 
химиотерапията изглеждах много зле. 

Между София и Канада: Ива, която 
учи жените как да победят рака
XСамата тя печели тежката битка, създава и възстановителен център за болни като нея в София

БОРЯНА АНТИМОВА

С любимото куче Яго.

„Аз победих рака!“ Ива, преди да я „удари товарният влак“.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Виждах съжаление в очите на хората 
и най-вече на собствените ми деца. Не 
можах да го преживея. Смених няколко 
перуки и накрая попаднах на една чер-
вена, която ми стоеше толкова добре, 
че се чудех защо цял живот ходя руса, 
а не червенокоса. В интерес на истина-
та, тогава много ме спираха и заговаря-
ха мъже, което ми беше много странно. 
Казах си, че е заради червената перука“, 
смее се Ива.

От братовчедка си, която тогава рабо-
ти за „Шанел“, тя получава голям пакет с 
гримове. „Прекарвах много време пред 
огледалото, докато разбера как точно 
трябва да се гримирам, за да си вдигна 
самочувствието. И това ме вдигна, мо-
билизира ме страхотно. Исках децата ми 
да виждат хубавата си майка и да не ги 
е страх, че нещо лошо ще ми се случи“, 
разказва Ива.

„Когато споделях с приятели, че имам 
рак, повечето ми казваха: „О, съжаля-
вам, ще се видим, като се пооправиш“... 
Много малко хора останаха до мен, по-
дадоха ми ръка и ме извадиха на по-
върхността, когато беше най-страшно. 
За мен истинският приятел е този, който 
те хваща за ръка и те извежда от вцепе-
нението навън, при живота“, коментира 
дамата.

Тя разказва за една своя приятелка, 
Елина, която след всяка химиотерапия я 

чака в един бар и двете се „напиват при-
ятно“. „Ама не трябвало алкохол след хи-
мията?...

Изобщо не 
ме интересуваше

След като съм седяла 3 дена на стола 
за вливания, исках просто да се напия и 
да го забравя това преживяване. Защото 
във ВМА понякога виждах хора и в един 
момент спирах да ги виждам - бяха по-
чинали. Но знаех, че Елина ме чакаше в 
бара, и трябва да ти кажа, че точно това 
ме вдигна“, разказва Ива.

Кошмарът продължава една годи-
на. През 2016 г. тя вече е здрава и се-
мейството отново заминава за Кана-
да. „Всичко, което преживях, беше като 
едно своеобразно събуждане за мен. То-
гава още не осъзнавах до какво ще ме 
доведе това събуждане. Сега вече знам 
каква е моята мисия в живота - да пома-
гам на жени като мен да победят рака“, 
споделя дамата.

В Канада да водиш здравословен на-
чин на живот си е цяла култура, дори и 
70-годишните жени ходят на фитнес и 
на басейн. „Фитнесът ме промени много. 
Дълго време, докато лежах на дивана и 
гледах филми по време на химиотерапи-
ята, за да се разсейвам, наблюдавах една 
изключително красива българка как си 
трансформира тялото - Славена Михай-

лова. Тя сега е модел и фитнес треньор 
в Лондон. Казах си: „Боже мой, когато се 
оправя, искам да изглеждам така. Славе-
на ме вдъхнови и се обърнах за помощ 
към нея“, разказва Ива.

Оказва се, че повечето фитнес тре-
ньори нямат опит с проблемите на бо-
лните от рак - смазваща преумора, про-
мени в тялото, нарушен баланс... „В един 
момент престанах да търся треньори и 
реших сама да се стягам“, спомня си Ива.

Отнема й една година, за

да си възвърне силата 
в тялото

Във фитнеса все повече жени я спи-
рат за съвет. Това я мотивира да пре-
мине през обучение за фитнес треньо-
ри, курс по бърза помощ, курс „Основи 
на рака на гърдата“. Завършва институ-
та CETI (Cancer Exercise Training Institute), 
чиято основателка, Анджела Леонард, е 
преживяла рак на гърдата. Институтът 
работи с болници като „Джон Хопкинс“, 
водещи онколози, рехабилитатори, тре-
ньори и т.н.

Сертифицирана е за фитнес тре-
ньор от CANFITPRO (Canadian Fitness 
Professionals). Има сертификат и за Breast 
Cancer Recovery BOSU Specialist от CETI. 
Това е за работа с BOSU топка, предназ-
начена за жени с рак на гърдата. С нея 
болните възстановяват баланса на тя-
лото си, нарушен след отстраняване на 
един орган, както при тях е гърдата.

Ива е получила и предложение от Ан-
джела Леонард да направи офис в Со-
фия, от който да се излъчват обучени 
кадри за цял свят. Големият й плюс като 
треньор е, че самата тя е преживяла рак, 
а няма по-вдъхновяващо за болните от 
това да си кажат: „Ето, Ива е победила 
болестта, значи мога и аз“.

Във възстановителния център, който 
планира да създаде в София, тя ще ра-

боти индивидуално с всяка жена, като 
ще оказва физическа помощ като тре-
ньор, а също и психологическа помощ. 
А кой друг, ако не една жена, преминала 
през ада на болестта, ще разбере по-до-
бре една болна от рак. „Често се случва 
жените да плачат, да споделят интим-
ни неща от заболяването си, искат да си 
свалят перуките и да се чувстват

удобно и на сигурно място
А това в група не става“, обяснява Ива.
Преди месец тя и семейството й окон-

чателно се връщат да живеят в България. 
„Много хора се върнаха, защото след ко-
вид ограниченията там се чувстваш като 
в затвор. У дома си е най-добре“, казва 
тя. „Предпочитам всичко, което съм на-
трупала като знания и опит в Канада, да 
го приложа в моя възстановителен цен-
тър в помощ на българки. Освен това ис-
кам да върна жеста към родината си за 
невероятно качественото лечение и по-
мощ, които получих във ВМА“, споделя 
Ива.

Децата й също са предпочели да се 
върнат в България. Дъщеря й Ясмин 
е на 18 години, завършила е в Торон-
то училище по актьорско майсторство 
(Wexford Collegiate School for the Arts), 
преди това от 4-годишна е по театрал-
ните сцени на София. Синът Стефан е на 
25 години, завършил е католическо учи-
лище в Торонто, след това RAC College и 
се занимава с музика, хип-хоп. Има един 
албум зад гърба си, в момента работи по 
втори проект.

Преди година Ива получава щастли-
вата вест „cancer free“ - че е „свободна“ 
от рака. Днес се чувства много силна и 
с огромна енергия и желание да пома-
га на другите. И това е единственото, с 
което иска да се занимава. Приема го не 
просто като работа, а като лична кауза, 
на която иска да посвети живота си.

Преди тренировка.

С дъщеря си Ясмин.
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Изглежда, както в природата, така и в 
политиката има цикличност. Хора, които 
в началото на Прехода са били в съзна-
телна възраст, могат да сравнят полити-
ческите събития (както и енергията им) 
отпреди 30-ина години с днешните. Ме-
тафорично те наподобяват процесите, 
през които преминава гроздовият сок, 
преди да се превърне във вино - съби-
ране на достатъчно добре узряло гроз-
де, отстраняване на гнилите зърна, по-
ставяне на гроздето в чист съд, където 
се смачква, след това започва фермента-
цията, а после се чака да се случи тайн-
ството.

В началото на Прехода в България 
имаше голяма енергия за демократич-
ни промени и достатъчно голяма маса 
от хора, които искаха и можеха да ги 
постигнат. Само че още в първите пар-
ламенти влязоха съвсем неслучайно и 
много сътрудници на Държавна сигур-
ност, и то не само от средите на бившата 
БКП, а и от другите партии на матрицата, 
както и лица, които виждаха в политика-
та доходоносен занаят или трамплин за 
бъдеща кариера.

И така, очакванията Народното съ-
брание да бъде чист съд, в който тряб-
ваше да „ферментират“ идеи, да се про-
карват политики в името на гражданите 
и да се създава демократично законода-
телство, не се сбъднаха. Затова 30 г. по-
късно българите, търпеливи по приро-
да хора, отново излязоха на улиците и 
площадите, за да излеят своя гняв сре-
щу партиите на статуквото и да поискат 
промяна.

Само че вместо промяна, два поред-
ни парламента предлагат на общество-
то подмяна.

А т.нар. протестни партии не оправда-
ха очакванията, с които ги бяха натова-
рили участниците във „Великото народ-
но въстание“ срещу управлението на 
Борисов и срещу корупцията, проник-
нала във всички власти.

В първите години след самосваля-
нето на тоталитарния режим на Тодор 
Живков българите скандираха, че вре-
мето е тяхно, но се оказа, че то продъл-
жава да работи за върхушката на бивша-
та комунистическа партия и за нейните 
репресивни служби. И докато стотици 
хиляди творяха история по площадите 
на големите градове, огласяни от вико-
ве „Кой не скача, е червен“ и от култо-
вите песни на демокрацията „45 години 
стигат“ и „Последен валс“, номенклату-
рата на БКП го използва тихомълком, 
за да ограби националния капитал и да 
създаде кастата на новите капиталисти. 

А чрез своите медии утвърди в общест-
веното съзнание митовете за Прехода 
и за главните виновници за разбойни-
ческата (според тяхната терминология) 
приватизация, съсипала държавата. 
Те изместиха от дневния ред темата за 
лустрацията, за която така и не се наме-
ри мнозинство и политически кураж да 
бъде извършена.

Миналогодишните протести сре-
щу Бойко Борисов и главния проку-
рор Иван Гешев, продължили повече 
от 100 дни и главно в столицата, мина-
ха под знака на лозунга „Мутри вън!“ и 
на вдигнатия юмрук на президента Ру-
мен Радев, самопровъзгласил се за на-
роден трибун в битката срещу престъп-
ния авторитарен модел на управление 
от джипката. Моделът ще остане в исто-
рията, символизиран от пачките с банк-
ноти, кюлчетата злато, пистолета под 
възглавницата и жените в спалнята на 
Борисов, най-дълго задържалият се във 
властта (след диктатора Тодор Живков) 
премиер в най-новата ни история.

Градусът на политическото напреже-
ние не спадна през горещото лято на 
2021 г., в което парламентът работеше с 
пълна пара. Небивал в последните годи-
ни ентусиазъм да се осветят корупцион-
ните практики по време на управле-
нието на кабинета „Борисов“ обхвана 
депутатите от протестните партии в две-
те Народни събрания след изборите на 
4 април и 11 юли т.г.

Заседанията на Комисията по реви-
зия на кабинета „Борисов“, излъчвани 
онлайн в традиционните и социалните 
медии, приковаха погледите на граж-
даните, петимни да видят възмездие за 
вакханалиите на управниците и ограб-
ването на милиони и милиарди от бю-
джета и от програмите за европейска 
солидарност. Но надеждата им партиите 
на протеста да излъчат правителство не 
се оправдаха нито в 45-тото, нито в 46-
тото Народно събрание...

В края на 46-тото Народно събрание 
изход от политическата криза в държа-
вата не се вижда. По-лошото от това, че 
то не успя да излъчи легитимно прави-
телство, е, че партиите на протеста раз-
рушиха мостовете помежду си...

В това изгубено за гражданите и за 
партиите на промените време бившият 
премиер Бойко Борисов успя да се око-
пити и да преодолее първоначалния 
страх от разследване на престъплени-
ята му - неговите лични и на правител-
ствата, които е оглавявал. Нещо повече, 
с инстинкта си на политическо животно, 
той бързо се ориентира в променената 
ситуация и веднага се опита да обърне 
тренда в своя полза. Затова някои со-
циологически агенции вече излязоха с 
прогнози, че на следващите предсрочни 
избори през ноември ГЕРБ може отново 
да е първа политическа сила...

На прага сме на третите за годината и 
втори предсрочни парламентарни избо-
ри. Кои партии ще попаднат в следващо-
то Народно събрание и как ще се подре-
дят по численост, зависи единствено от 
вота на избирателите...

Повече гнили зърна в него може и да 
не попречат на ферментацията, но вино-
то просто няма да става за пиене.

ВЕНЕЛИНА 
ПОПОВА

Политиката като 
правене на вино

 блог

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

„Ако не можете, потърсете ме, ще ви 
свърша пак работата.“

Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов реагира, 
след като разбра, че и този път няма шанс 

да бъде съставено правителство

„Политиката е контактен спорт, не можеш 
да пратиш по мейла ръкостискане.“

Съпредседателят на „Демократична 
България“ Христо Иванов описва 

взаимоотношенията между обединението и 
„Има такъв народ“

„Хората се делят на високи дървета, брулени от 
вятъра, и ниски храсти, препикавани от зайците.“

Зам.-председателят на Народното събрание 
Татяна Дончева коментира заплахите за живота 

на председателя на парламента Ива Митева. Тя 
добави, че подобно място в обществото изисква 

хладнокръвие

„На годежа на ГЕРБ и ДПС кумове са 
БСП.“

Председателят на бюджетната 
комисия Любомир Каримански от 

„Има такъв народ“, след като ГЕРБ, 
БСП и ДПС подкрепиха предложени от 

ГЕРБ и ДПС трансфери в бюджета

„Затварям чалготеката 
в отбора и отварям 
професионалния 
футболен клуб.“

Това каза новият треньор 
на „Левски“ Станимир 

Стоилов при завръщането 
си в отбора

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

20 000 

достигна сумата от продажбите на тениски на Кристиано Роналдо, след като ста-
на ясно, че звездата ще играе с номер 7 в „Манчестър Юнайтед". Проучване на сайта 
Lovethesales.com сочи, че Роналдо вече е номер 1 по най-бързо продадени тениски в исто-
рията на Висшата лига. В „Юнайтед“ няма да получат цялата сума, а едва около 7%.

филма и над 40 роли има в кариерата си Жан-Пол Белмондо, който почина на 6 сеп-
тември в дома си в Париж. Звездата на френското кино издъхна на 88 години, а Франция 
го изпрати като крал. Часове наред стотици французи се редиха на опашка, за да се прос-
тят с филмовата икона. Ковчегът на Белмондо бе понесен под звуците на музиката на филма 
„Професионалистът“ от Енио Мориконе.

4300
котки от 26 различни породи бяха 
изследвани в рамките на ново ма-
щабно проучване. По време на него 
екипът от университетски учени в Хел-
зински установил, че мъркащите домашни 
любимци имат седем самоличности. Според 
изследването собствениците на котки трябва 
да очакват тези самоличности да се различават в 
зависимост от породата.

80

достигна цената на 30-секунден рекламен клип за Супербоул LVI (56) и постави абсо-
лютен рекорд. Пет месеца преди старта на състезанието рекламите за двубоя за титлата в 
американския футбол са почти разпродадени. Най-важният мач в Националната футболна 
лига (НФЛ) ще се проведе на 14 февруари 2022 г. в Ингълууд, Калифорния, а правата за из-
лъчване държи NBC.

€218 млн. 

$6.5 млн.

http://www.prospectlicensing.com/
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Т
ова истинско плаващо чудо е 
проектирано с дължина 229 
метра! Това е повече от две 
футболни игрища и ако супе-
ряхтата наистина един ден 

бъде построена, тя ще е най-голямата 
частна яхта в историята на света.

Проектът за нея е на кopeйcкия дизaй-
нep Чyлxyн Пapк и на cвeтoвнoизвecт-
ния кoнcтpyктop нa лyкcoзни яxти Пaл-
мъp Джoнcън.

Kaтo цялo игpaчкaта зa милиoнepи 
щe cтpyвa cтpaxoтнaтa cyмa oт 800 ми-
лиoнa дoлapa, разказва money.bg. Бъ-
дeщaтa яxтa вeчe e кpъcтeнa c имeтo 
„Baлкиpия“ - нa вoйcтвeнaтa дeвицa oт 

cкaндинaвcкaтa митoлoгия. Лyкcoзният 
кopaб c пpичyдливa фopмa

мoжe дa пpиeмe 
52-мa гocтa

кoитo щe бъдaт oбcлyжвaни oт eкипaж 
oт 92-ма дyши.

Kъм днeшнa дaтa peкopдът за най-дъл-
га яхта пpинaдлeжи нa яxтa, coбcтвeнocт 
нa пpeзидeнтa нa OAE Xaлифa ибн Зaйeд 

Aл Haxиян - дължинaтa нa тoзи кopaб e 
тoчнo 180 мeтpa.

Maкcимaлнaтa cкopocт нa новия пре-
тендент за приза e 46 км/ч. Ocнoвният 
cтpyктypeн мaтepиaл e aлyминий и кoм-
пoзитни мaтepиaли.

Интepecнoтo e, чe зa кopeйcкия 
дизaйнep paзpaбoтвaнeтo нa пpoeктa зa 
cyпepяxтaтa e диплoмнaтa paбoтa пpи 
зaвъpшвaнe нa yнивepcитeтa.

Колкото две футболни игрища! 
Яхта №1 в света
XЛуксозното плаващо чудо е с обявена цена от 800 милиона долара

Сн.: Yaht Harbour
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Х
олестеролът е едно от 
най-набеждавани-
те и кривора-
збрани неща 
на измина-

лия ХХ век. Дълго вре-
ме се смяташе, че кон-
сумирането на храни с 
високо съдържание на 
холестерол повишават 
нивата му в кръвта, което 
се счита за толкова опасно, 
че някои от най-полезните хра-
ни като черен дроб и яйчни жълтъци 
бяха определяни като врагове на наши-
те артерии.

Според Центъра за контрол на забо-
ляванията в Америка всеки шести е с ви-
соки нива на холестерол. Той е една от 
водещите причини за сърдечни заболя-
вания в световен мащаб.

Истината е, че холестеролът е нещо 
естествено, но се дели на няколко вида. 
Плаките в кръвоносните съдове се обра-
зуват при нарушаване на баланса между 
„добрия“ и „лошия“ холестерол. Това сте-
снява кръвоносните съдовете и води до 
опасни нарушения, най-плашещи сред 
които са в областта на сърцето, мозъка 
и долните крайници.

Всички лекарства - растителни или ме-
дикаментозни, отнемат много време за 
нормализиране на състоянието. Синте-
тичните лекарства се отличават

с голям списък от 
странични ефекти

докато растителните ефективно повлия-
ват пречистването на кръвоносните съ-
дове и имат благоприятен ефект върху 
работата на вътрешните органи. В лечеб-
ните билки за понижаване на холестеро-

ла в кръвта се използват всички 
части на растението - листа, 

стъбло, корен и цвят.
Ето едно просто „ле-

карство“, с което може 
да свалите холестеро-
ла, да предотвратите 
инфекциите и да подо-
брите сърдечната дей-

ност. Почистете и измий-
те старателно и нарежете 

на парчета 4 средни лимона 
с корите. Сложете ги за малко 

във вряща вода, за да омекнат.
Сложете ги в блендер за-

едно с 4 големи скилид-
ки чесън и 3-4 см ко-
рен от джинджифил 
или 2 ч.л. настърган 
или смлян. Разбий-
те добре до полу-
чаване на хубава 
смес. Сместа се из-
сипва в подходящ 
съд да поври 10 мин., 
като непрекъснато се 
бърка. След което приба-
вете половин чаена чаша домаш-
но червено вино. Разбъркайте, прецеде-
те и добавете 1/2 ч.л. черен пипер. Ако 

сместа е прекалено кисела,

прибавете една 
лъжица мед

Съхранявайте я в хладилник. 3 сед-
мици се пие по половин чаша два часа 
преди всяко хранене. След това се пра-
ви почивка 1 седмица, след което пак се 
повтаря цикълът. Още от първите три 
седмици ще се почувствате освежени, с 
невероятен прилив на енергия.

Хапвайте по-малко готови и предва-
рително обработени храни - кексове, 
сладки, бисквити, за сметка на богатите 
на скорбяла и влакнини - пълнозърнест 
хляб, зърнени храни, ориз, бобови рас-
тения. Не прекалявайте с яйцата, черния 
дроб, сърчицата. Избягвайте панирани-
те и пържените ястия, а заложете пове-
че на печените, варените, приготвените 
на скара.

Глогът често е наричан 
„билката за сърце“

Изключително богат е на антиокси-
данти, танини, витамин C, флавоноиди 
и каротин. Приемът му подобрява кръ-

вообращението, нормализира сър-
дечния ритъм и артериалното на-

лягане, има успокояващ ефект 
върху нервната система и про-
чиства артериите от натрупа-
ния холестерол.

Пиенето на тинктура от 
прополис също помага за на-

маляване на „лошия“ холесте-
рол. Взема се половин час преди 

хранене тинктура 4% след разтва-
ряне в лъжица вода за 4 месеца.

Скорошно изследване на Американ-
ската асоциация за сърдечно здраве 
сочи, че лененото масло намалява опас-

ния LDL холестерол и триглицеридите, 
както и намалява натрупването на пла-
ки по стените на артериите. За да напра-
вите това, вземете от прочутото ленено 
семе и го смелете. Можете

да добавите от него в храни
които се използват всеки ден - например 
в маруля, други зеленчуци, сирене, зър-
нени храни, пюре от картофи.

Липата също е ефективна в борбата 
с високия холестерол. Сухи цветове от 
растението се стриват на брашно в кафе-
мелачка. Приема се 10-15 г, направо на 
прах, с малко вода, 20 мин. преди хране-
не, трикратно. Продължителността е 30 
дни, следва пауза от две седмици и се 
повтаря отново лечебният курс.

Допълнително към терапията с пра-
шеца от цветовете на липата е необходи-
ма диета. В дневния хранителен режим 
се добавя копър, съдържащи повече ви-
тамин С и микроелементи, както и ябъл-
ки – източник на пектин. Тези продукти 
помагат за укрепване на стените на кръ-
воносните съдове

нормализират функцията 
на черния дроб

жлъчния мехур, като се намаляват и ни-
вата на холестерола.

Коренът на билката глухарче е ефекти-
вен при премахване на „лошия“ холесте-
рол. Народната медицина използва това 
растение в борбата срещу атеросклеро-
зата и за изчистване на вредните веще-
ства от организма. Използването на ко-
рен от глухарче няма противопоказания, 
затова употребата му може да е за много 
дълго време. Взема се лъжичка прах от 
изсушен корен от глухарче преди всяко 
хранене, в продължение на шест месеца.

олестеролът е едно от 
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те и кривора-
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холестерол повишават 
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сипва в подходящ 
съд да поври 10 мин., 
като непрекъснато се 
бърка. След което приба-

и каротин. Приемът му подобрява кръ
вообращението, нормализира сър

дечния ритъм и артериалното на
лягане, има успокояващ ефект 

върху нервната система и про
чиства артериите от натрупа
ния холестерол.

прополис също помага за на
маляване на „лошия“ холесте

рол. Взема се половин час преди 
хранене тинктура 4% след разтва

ряне в лъжица вода за 4 месеца.

Решение от природата: 
С билки срещу лошия 
холестерол

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Коренът на глухарчето е ефективен  
при премахване на високите нива
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С 
дефилета на живо на модния 
подиум, звезди на предните 
редове и партита, Нюйорк-
ската седмица на модата се 
завърна миналата сряда след 

18 месеца пандемия.
Майкъл Корс, Каролина Ерера и Том 

Форд бяха сред топ дизайнерите, кои-
то представиха своите колекции за се-
зона пролет-лято 2022 г. пред публика 
на живо.

Модното събитие показа над 90 шоута 
и презентации.

През изминалите два сезона корона-
вирусната пандемия принуди модните 
брандове да използват цифрови сред-
ства, за да представят колекциите си. 
Само „шепа“ дизайнери организираха 
ревюта на живо при строги мерки.

Интерес на Седмицата на модата в Ню 
Йорк предизвика ревюто на дизайнера 
Лакуан Смит в „Емпайър стейт билдинг“ 
и звездното парти за италианската би-
жутерска къща „Булгари". Присъстващи-
те на модните шоута трябваше да бъдат 
ваксинирани, а носенето на маски беше 
препоръчително.

Някои участници, сред които модни 
къщи „Баджли Мишка“ и „Оскар де ла 
Рента“, отново заложиха на дигиталния 
формат.

В навечерието на модната седмица 
бяха представени колекциите на „Коли-
на Страда“ и Кристиан Сириано.

Със звезди и партита: 
Модното шоу  
в Ню Йорк се завърна

След 18 месеца ограничения Седмицата на модата отново е на живо

Дефилето на Prabal Gurung с колекцията пролет/лято 2022

Снимки: БТА

Дефилето на Prabal Gurung с колекцията пролет/
лято 2022

Партито на Bulgari за колекция B.Zero1

Последната колекция на Proenza Schouler

https://upravlenie.bg
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А
нна Елизабет (Анелиз или 
Анелизе) Микел се ражда на 
21 септември 1952 г. в малко 
градче в Западна Германия. 
Семейството й е силно рели-

гиозно, а самата Анелизе по нищо не се 
отличава от другите деца. Ходи два пъти 
седмично на литургия и учи в местното 
училище. На 16-годишна възраст мла-
дото момиче претърпява тежък кон-
вулсивен епизод и е диагностицирана 
с епилепсия на темпоралния лоб. През 
1973 г. тя завършва училище и се

записва да учи педагогика
в университета във Вюрцбург. Състу-
дентите й я описват като „дистанцирана 
и силно религиозна“, разказва история-
та й „Списание 8“.

Освен епилепсията Анелизе започва 
да проявява и признаци на остра пси-
хоза и през 1970-а е настанена в пси-
хиатрична клиника. Микел започва да 
говори, че вижда „дяволски лица“. Лека-
рите й предписват лекарства за психо-
за, в това число и за шизофрения и ли-
чностно разстройство.

През 1973 г. към тези симптоми се до-
бавя тежка депресия и силни халюци-
нации. Анелизе Микел твърди, че дока-
то се моли (а и през останалото време), 
чува странни почуквания и гласове, 
които й говорят, че е „прокълната“ и 
„ще ври в Ада“. Лечението й в психиа-
тричната клиника и лекарствата, които 
приема, не подобряват състоянието й. 
Точно обратното – симптомите на де-

пресия и психоза се задълбочават.
Според някои източници една дъл-

бока тайна е причината за състояния-
та, в които изпада Анелиз. Четири го-
дини преди нейната поява на белия 
свят, майка й ражда извънбрачно дете 
на име Марта. Тя умира на 8-годишна 
възраст, но грехът на майката остава да 
тлее в мислите и молитвите за опроще-
ние на семейството. Смята се, че Анели-
зе Микел се молила горещо

за душата 
на прегрешилата си майка

и това отключило психическите й про-
блеми.

Настъпва обрат. В един момент мла-
дото момиче започва да не понася 
християнските символи като разпятие-
то, иконите, светената вода и т.н. Всич-
ки около нея започват да подозират и 
вярват, че германката е обсебена от зли 
демони, чиито гласове чува. Анелизе е 
в плен на халюцинациите и често й се 
струва, че земята гори в адски пламъ-
ци. Опитва се да се приближи към една 
светиня в Сан Диего, но сякаш някой 
отблъсква съществото й и тя остава на 
разстояние от свещеното място. Прос-
то не може да се приближи. На Анели-

зе й се струва, че молещите се на това 
място миряни скърцат заплашително 
със зъби.

Семейството и близките на Анели-
зе приятели не знаят какво да правят. 
Единственият вариант пред тях е да 
се консултират с местните свещеници 
(тъй като лекарите не помагат) и да ги 
помолят да направят екзорсизъм на об-
ладаното момиче, който да я

освободи 
от нейните демони

Така и става. Но първоначално све-
щениците отказват и казват на семей-
ство Микел да продължат с болнично-
то лечение.

За да бъде извършен екзорсизъм, 
обясняват свещениците, първо трябва 
да се поиска разрешение от епископа 
на общността. Нещата обаче ескалират. 
Анелизе Микел става все по-зле, ха-
люцинациите вече са нейно обичайно 
състояние, уринира на пода, след което 
ближе урината си, отказва да се храни 
и почти не приема течности, проявява 
агресия и започва да се самонаранява, 
яде насекоми – мухи и паяци. Тя твър-
ди, че усеща миризмата на „изгорели 
екскременти“.

Нещата съвсем излизат от контрол. 
Анелизе започва да ръмжи, да вижда 
демони навсякъде и да хвърля неща. 
Родителите й се обръщат към свеще-
ника Ернест Алт, който, когато я вижда, 
е убеден, че момичето наистина е об-
ладано от зли духове. Той моли мест-
ния епископ да му бъде разрешено да 
извърши екзорсизъм. Молбата е удо-
влетворена, но за водач на ритуала е 
избран свещеникът Арнолд Ренц. Пър-
вият екзорсизъм е проведен на 24 сеп-
тември същата година. За период от 10 
месеца на Анелизе Микел са направени 
цели 67 сесии на екзорсизъм. Но

дори и те 
не спасяват момичето

от състоянието, в което е изпаднало. 
Често се налага Анелизе да бъде връз-
вана по време на ритуалите, тъй като 
много буйства.

Измъченото момиче започва да гово-
ри с различни гласове, както се смята 
на демоните, които са я обладали. Сред 
тях са Луцифер, Каин, Юда Искариот-
ски, Хитлер, Нерон и други. Съществу-
ват записи на част от екзорсизмите, в 
които Анелизе наистина говори с чуж-
ди гласове. Както сочат някои източни-
ци – дори говорела на чужди и древни 
езици.

На 1 юли 1976 г. Анелизе Микел из-
дъхва на едва 23 години. След аутоп-
сията й като причини за смъртта са 
посочени недохранване, дехидрата-
ция, коленете й били счупени, кое-
то й пречело да се придвижва сама, и 
пневмония. След смъртта на Анелизе 
родителите й, както и свещениците, из-
вършвали многобройните екзорсизми, 
са обвинени в убийство, причинено по 
небрежност. Води се процес, в края на 
който те първо са признати за виновни 
– да лежат в затвора и да платят глоба, 
след което присъдата е намалена и те 
са пуснати на свобода.

Историята на Анелизе Микел вдъхно-
вява много филмови ленти като „Екзор-
сизмът на Емили Роуз“ и много други.

Обладана от духове? 67 сесии на 
екзорсизъм не помагат на Анна Микел
XИсторията на момичето вдъхновява повечето съвременни филми за призраци

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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 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 
шофьори за dedicated run. 4 дни се ра-
боти 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
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner 
operators за локална/регионална рабо-
та в радиус от 200 мили от вашия пар-
кинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи 
всяка вечер. Нови Dry Van ремъркета. 
8476370772 №18772

Chicago + suburbs

МЕХАНИЦИ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз за ка-
миони търси да назначи механици (с опит 
или без) и служител за поддръжка и по-
чистване на сервиза. 6303509989 №18899

OTR DRIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60102, Набираме 
CDL drivers за OTR заплащане 75cpm za 
Hazmat i 65 cpm za dry load 17738182886 
№18901

OWNER OPERATOR, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60102, Набираме 
Owner operator with Hazmat and Tanker 
endorsement. 17738182886 №18902

ТЪРСЯ ШОФЬОР, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шо-
фьор клас А, дабъл-трипъл, чист драйвинг 
рекорд, за стеди тим,добро заплащане, 
нов камион автоматик, тел:847-877-4745 
№18904

NO ELD TRUCK, 

Цена US$ 0,75, Зипкод 60056, CDL 
driver,no ELD truck,zaplashtane po 
dogovariane,0.70-0.80 za milia ili procent 
ot oborota, korektno otnoshenie, ako ne 
otgovoria v momenta na tel.molia ostavete 
mi saobshtenie 7739463517 №18907

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

NOW HIRING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60201, CDL 
A OTR TRUCK DRIVERS ,SOLO $0.75 A 
MILE WITH ALL MILES PAID EMPTY AND 
LOADED,3000-3500 ,TEAM DRIVERS PAY 
$0.85-$0.90 PER MILE ,5500-7000 MILES A 
WEEK.OTR POSITION - BRAND NEW TRUCKS 
2020-2021 . 3126590884 №18861
OWNER OPERATOR , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 53965, A small 
trucking company from WI now hiring owner 
operators. A� ordable dispatch fee. Give us a 
call at 608-254-9977 and learn more about 
out starting bonus and reward program. 
№18863
ПОЧАСОВО ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, MyProHelpers 
предлага работа за почасово почиствч-
не на домове и офиси. Опит и собствен 
транспорт. Отлично заплащане. 224-334-
1818 2243341818 №18842
ПОЧАСОВО ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, 224-334-1818 
Опит и собствен транспорт Отлично за-
плащане 3125931392 №18843
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-
Op търси шофьор за dedicated run 
Minooka IL - Dayton OH вкъщи всеки уийк-
енд. Твърдо 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-$1800 -Routes IL-
IL, IL-WI, IL-IN, IL-MI -Yard located in Wheeling, 
IL 7739804191 for English 6304459520 за 
България 6304459520 №18845
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена 
за чистене на къщи. Търсете Къдрин на 
708-770-8483 7087708483 №18838

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

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

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

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

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

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

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!* Намале-
ния за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 
№18871

DRIVER/ШОФЬОР, 

Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шо-
фьор клас C за Straight truck local. Заплаща-
не процент от рейта с договаряне. Може 
и без опит. Monday-Friday 6306342892 
№18872

ШОФЬОР CDL A, 

Цена US$ , Зипкод , Малка транспортна 
фирма търси шофьор CDL A. За повече ин-
формация 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

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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OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транс-
портнa компания набира котрактори с 
CDL за съвместна работа. За повече ин-
формация 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 
назначим работник за поддръжка и по-
чистване в сервиз. 6303509989 №18694
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьор $275 per day or 30% load 
rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. 
За повече информация се обадете на 708-
831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди 
курс от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 
2500 мили на седмица, за сингъл драйвър 
с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро за-
плащане. Тел: 847-877-4745 №18359

COAST TO COAST
OWNER OPERATOR CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89183, Malka 
semeina � rma tursi Owner Operators CDL 
Class A. Dry Van & Reefer. Lichno otnoshenie, 
otdadenost i profesionalizm. Dobri otstupki 
za gorivo. Destinacii, teglo i cena sa 
odobrqvani ot sho� ora (no forced dispatch). 
Za poveche informacia, Veronika 702-769-
3985. №18903
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 
полезни. Позвънете на 224 281 2020 Гово-
рим Български. №18835

ФЛОРИДА
ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ! , 
Цена US$ , Зипкод 4, Вие сте транспортна 
компания,която има нужда някой да Ви от-
крива товари,да Ви фактурира документи-
те и да сте напълно сигурни,че всичко ще 
се случи професионално! Доверете се на 
нас, ние сме NeoLogSystems,компания с 
10 годишен опит в бранша.Ние предлага-
ме само%4 комисионна от възнагражде-
нието!  2242316080 №18905

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

ФЛОРИДА
DISPATCHER +9YEARS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, От България 
Диспечер +9год V/R/F/HZ 5618770865/call/
text/email №18906

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
RENOVATED 2 BEDROOM, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60018, Two 
bedroom, one bathroom apartment located 
in Schiller Park available for rent October 
1st. Brand new carpet and freshly painted 
walls with a designated parking spot. 
Rent including heat and gas. 7738143175 
№18900
ПОД НАЕМ 1BD GLENVIEW, 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1BD с 
подземен гараж вGlenview. Разполага с 
голямо patio. В комплекса има вътрешен 
басейн,фитнес,билярд,парти зала. Ото-
плението 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
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам 
стая в 3b/3b къща в Elk Grove village 60007. 
Перално помещение, паркинг, обзаведе-
ни общи части, WiFi и нетфликс са гаран-
тирани :) френдли съм, но не pet friendly, 
sorry. За повече инфо моля драснете съ-
общение 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 кoнcyмaти-
ви ca вkлючени (вода, електричество, 
internet, gas, пералня 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 ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под 
наем за непушач в Des Plaines 7739344547 
№18847

СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под 
наем в Des Plaines 7739344547 №18824

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 
апартаменти в Сандански, в слънчев, на-
пълно завършен комплекс, с акт 16. Охра-
на, видеонаблюдение, басейн, добре оф-
ормена инфраструктура. Завършени до 
ключ, подови настилки, обзаведени бани. 
Асансьор и подземни паркоместа. Без 
комисионна от купувача. 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. Изрядни 
документи. Без комисионна от купувача. 
359884780493 №18815

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете ва-
шите домашни филми като ги презапише-
те на DVD преди касетите да станат неиз-
ползваеми. 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 пре-
ди на станат неизползваеми. 630-456-1366 
№18854

ПСИХОЛОГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, Ние предлагаме 
психотерапевтична подкрепа на бълга-
ри които живеят в чужбина. Повече може 
да прочетете в сайта ни: www.ptpool.net 
889291674 №18833

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 предлага-
ме психотерапевтична подкрепа. Пове-
че може да прочетете в сайта ни: www.
ptpool.net 889291674 №18830

ПСИХОТЕРАПЕВТИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ние предлагаме 
псхихологична подкрепа на българи жи-
веещи в чужбина, които имат нъжда от 
специализирана помощ. Повече може 
да прочетете 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, стату-
та 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 безопас-
на, качествена и не скъпа фотоепилация 
през лятото. Трябва само да се пазите от 
слънцето 48 часа преди и след процеду-
рата. Текущи промоции: фотоепилация на 
цели КРАКА 99лв, ИНТИМ+ПОДМИШНИЦИ 
50лв! www.prettylab.bg/fotoepilacia . 
359885108502 №18837

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

ПРОДАВАМ PETERBILT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Peterbilt 
2007,day cab 865 000 ml,много добро 
състояние и готов за работа. $15000 
17086912897 №18898

2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се 
BMW X1 xdrive28i с нови гуми,нови на-
кладки 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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В
еднъж измъкнали се от смога 
над София, пред погледа из-
никват планински върхове със 
снежни шапки, самотни селца, 
останали с по няколко жите-

ли, се гушат сред красиви долини. А сред 
тази пасторална картина, сякаш излязла 
от четката на ренесансов художник, бли-
зо до границата със Сърбия и до градо-
вете Брезник и Драгоман, се намира град 
Трън,.

Навярно сте чували за града с най-ни-
ската измерена температура, за ждрело-
то на река Ерма, за планината Руй. Тези 
места заслужават не само да бъдат чути, 
но и видени и най-вече почувствани.

Една от най-прочутите легенди за при-
казно красивото Трънско ждрело е свър-
зана с невъзможната любов. Младеж и 
девойка се обрекли един на друг, но мо-
мичето било много богато, а момчето тъ-
нело в бедност. Майчина клетва превър-
нала двамата влюбени в две скали,

обречени да са 
близо един до друг

но никога заедно. Столетия наред камъ-
ните плачели, а от сълзите на нещастната 
им любов се родили водите на река Ерма.

Според друга легенда самият Архангел 
Михаил разсякъл скалата със своята се-
кира, за да свърже двама влюбени, които 
огромната скала разделяла.

Трето предание пък разказва за мана-
стира „Св. Петър“, който се намирал на 
върха на ждрелото. Един монах се замо-
нашил там. На 40-ия ден от поста и молит-
вата му се явил Архангел Михаил и му ка-
зал, че заради неговата служба към Бога 
ще направи добро на хората и ще разце-
пи скалата, за да може водата да се отти-
ча по-лесно.

Но не само заради

магията на приказните 
легенди

но и заради божествената красота на 
ждрелото, то е най-посещаваният турис-
тически обект в Трънско. Още навреме-
то, когато Алеко Константинов посетил 
Трънския край, той възкликнал: „Швай-
цария!“

В миналото оттук е минавал т.нар. Зне-
полски друм - старият път, който е свърз-
вал Дубровник и Адриатика със Серди-
ка. По този начин днешният Трън в онези 
времена е бил важен търговски център. 
По време на османското владичество 

градът е бил познат като пазарно селище 
и е носил имената Изнебол кабасъ, Таран 
паланка и Трън паланка.

Според преданието, на мястото, къде-
то е карстовият извор „Ралча“, се нами-
рал голям трън, върху който всеки, кой-
то пиел вода,

оставял конец за здраве
от тук идва и името на града. С водите на 
този извор местният свещеник Терапон-
тий лекувал вярващите.

Независимо че сега районът около 

Трън и прилежащите му села е обезлю-
ден, в древността това красиво кътче на 
България е било по-скоро гъсто заселе-
но. Най-ранните следи от хора, открити 
из пещерите в Трънско, датират от нео-
лита. По-късно тук живеят последовател-
но траки, готи (в село Ерул), славяни.

За пръв път Трънско влиза в предели-
те на България при управлението на кан 
Омуртаг.

По време на Първото българско цар-
ство, при цар Самуил, като известна ис-
торическа фигура тук изпъква боляри-
нът Кракра, комуто са поверени земите 
в Пернишко, Средец и Трън. Боляринът 

оказва в продължение на повече от 10 г. 
ожесточена

съпротива на 
император Василий II

но въпреки това в 1018 г. тази област за-
едно с останалата част от България попа-
да под византийска власт.

Както във всички краища на българ-
ската земя, така и в Трънския край теж-
ки и тъмни са били дългите години под 
турско робство. В края на XVIII, начало-
то на XIX в. тук се подвизава Кара Фей-
зи - според някои данни той е от албан-
ски произход, според други - потурнак от 
Брезнишко, отначало назначен от осман-
ската власт като управител, а впослед-
ствие се провъзгласил за феодал. Той 
подлага на жесток терор местното насе-
ление, разрушава църкви и манастири

опожарява голяма 
част от горите в района

След неговата смърт управлението на 
областта поема синът му Али бег, от чий-
то произвол до такава степен пропищява 
местното население, че на няколко пъти 
изпраща жалби до централната власт и в 
крайна сметка Али бег е отстранен, пре-
даден на властите и по пътя към Цари-
град е убит.

След края на неуспешната Руско-тур-
ска война от 1828-1829 г. в района на 
Трън избухва т.нар. Трънска буна. За крат-
ко Трън е свободен, но веднага след това 
османската власт жестоко се разправя с 
бунтовниците.

Жестоки последствия за Трънско има и 
Ньойският мирен договор, с който от об-
ластта са откъснати и дадени на Сърбия 
голям брой селища, а други като Врабча, 
Стрезимировци и Петачинци са буквално 
разполовени. Дори до днес могат да се 
видят къщите

през които минава 
границата

делейки ги на две - разделени са дворо-
ве, гробища, а така също и много семей-
ства.

А иначе Трън не може да се оплаче от 
липса на туристически забележително-
сти. Една от тях е музеят на киселото мля-
ко в село Студен извор. Селото е родното 
място на д-р Стамен Григоров - открива-
тел на прословутата лактобацилус булга-
рикус - бактерията „виновник“ за заквас-
ването на млякото.

Музеят проследява пътя на българско-
то кисело мляко от пасището до търгов-
ската мрежа. В него е изложена и първа-
та научна публикация на д-р Григоров за 
здравословния продукт, отпечатана в да-
лечната 1905 г. на френски език.

Сред посещаваните забележително-
сти в района е и с. Бусинци, прославило 
се със своята керамика. Някога във всяка 
селска къща е имало поне по едно грън-
чарско колело. Местните били изкусни 
майстори на глината, с която сътворява-
ли красиви и функционални предмети 
на бита. Именно в такъв бусински кера-
мичен съд в началото на 20 век д-р Ста-
мен Григоров пренася киселото мляко в 
Женева, за да го подложи на научни из-
следвания.

XПредания за този край разказват за несподелена 
любов и майчина клетва за водите на река Ерма

Трън, за който Алеко 
възкликна: Швейцария!ЛЮБА  

МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

Центърът на Трън.

Триградското ждрело е най-величественото от всички в България.

Повечето експонати в музея са дело на бусинския майстор Петър Гигов.

Тунелът е прокопан от германците през Втората 
световна война с идея през него да минава 
теснолинейка.
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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
В живота ви ще се случат и 
неочаквани от вас неща. Оп-
рете се на здравото си чув-
ство за критичност и то ще 
ви помогне да не ви въвле-

кат в измама. Ще получите изгодни предложе-
ния за бърза печалба и просперитет, на които 
само здрав разум може да реагира адекватно. 
Но вие се отличавате с качества и трезва мисъл 
и ще отсеете плявата от зърното и ще вземете 
правилните решения. Към близките си хора ос-
танете съпричастни на проблемите им, но не 
взимайте решения вместо тях.

РАК
Бъдете по-отговорни към 
себе си. Любовта ви е в нова 
фаза и изисква взаимност в 
отношенията. Не лишавайте 
от внимание партньора си, 

сам няма да успее в потока от емоции, който 
ви владее. Финансовите успехи ще засилят усе-
щането ви за независимост и ще ви дадат въз-
можност добре да планирате близкото си бъ-
деще. С работата си по проектите ще покажете 
разумността и перспективността на действия-
та си. Изпипването на детайлите ще ви помог-
не да преодолеете затрудненията.

ВЕЗНИ
С лъчезарното си излъчване 
ще спечелите повече съмиш-
леници, отколкото с критич-
но поведение. Открива ви се 
шанс да имате повече любов 

и топлина около себе си, стига да не ги пропус-
нете, устремени към други фалшиви ценности. 
Натрупали сте разочарования, които ви пречат 
да постигнете духовен баланс и да погледнете с 
вяра в бъдещето. Освободете се от мисли, кои-
то ви връщат назад. Не се упреквайте за отми-
нали свои действия. Така сте преценили и така 
сте постъпили.

КОЗИРОГ
Ще намирате подходящи-
те хора, с които да довежда-
те идеите си до край. Скрити-
те ви желания ще се сбъднат 
чрез участието и труда ви. 

Творчески пориви ще ви зареждат с вълнения, 
проявявайки се в нови постижения. И отново ак-
центът е върху добронамереното ви отношение 
към света и в частност към тези, с които общува-
те. Благодарение грижите и на близките ви ще 
се възстановите по-бързо от здравословен про-
блем. Заедно ще ви бъде по-лесно за изпълне-
ние на планиран ремонт.

ТЕЛЕЦ
Ще оцените правилността на 
действията си и резултатите 
ще дойдат след време. Това 
ще ви носи спокойствие. Ако 
ви липсва нечие присъствие, 

направете първи крачката на помирението. 
Постоянството ви е причина да бъдете предпо-
читани партньори и това ще създаде предпос-
тавки за нови общи проекти. Водени от твор-
чески пориви, ще се стремите към красивото 
и нестандартното му проявление в живота. На-
ред с него ще залагате и на практическата на-
соченост на начинанията си.

ЛЪВ
Възможни са разногласия с 
хората от обкръжението ви, 
но не ги пренебрегвайте само 
заради дързостта им да пока-
жат себе си. Може да извле-

чете ползи от съвместното ви сътрудничество, 
възползвайте се. До себе си имате човек, който 
ви разбира и подкрепя. Направете повече, за да 
бъдете заедно, не се задоволявайте само с уси-
лията на партньора си. Съветът към вас е да раз-
познавате знаците, които съдбата ви праща, те 
ще ви насочват и помагат. Здравето няма да ви 
създава излишни главоболия.

СКОРПИОН
Бъдещето ще покаже били ли 
сте прави в някои свои реше-
ния. Бъдете по-смели, не се 
отказвайте при първата из-
пречила ви се на пътя труд-

ност. Сега е важно да не пропускате шансовете 
си и отговорно да продължите напред. Мисле-
те градивно за всичко, което ви предстои. Ще 
получите финансова подкрепа за начинанията 
си и ще доведете делата си до желаните резул-
тати. Постоянството ви ще ви изведе до нови 
висоти, бъдете устремени, използвайте потен-
циала си максимално и правилно.

ВОДОЛЕЙ
Силно начало в делови план 
за повечето от вас. По инте-
ресуващи ви въпроси ще по-
лучите яснота, с която ще об-
хванете в пълнота работата си. 

Ще планирате следващите си ходове, разчитайки 
на опита си и амбицирани да сте сред водещите. 
Съобразявайте се с новите условия и не прене-
брегвайте приноса на околните за успехите ви. 
Събитията ще се развиват ускорено за много от 
вас, за това във всеки един момент ще ви е нужна 
равносметка. Предстои ви много работа и ком-
промиси.

БЛИЗНАЦИ
Материалните неща имат не 
по-малка стойност за вас. 
Ще дадете израз и на мило-
сърдието си, без да търсите 
възнаграждение и благодар-

ност. Топлината и доверието в нечии очи до-
пълнително ще ви мотивират да работите за 
духовното си извисяване. Родителите ви най-
много от всички имат нужда от присъствието 
ви до тях. В грижи за другите, пренебрегвате 
собственото си здраве. Не се оставяйте да сти-
гате до крайности, за да потърсите чак тогава 
квалифицирана помощ.

ДЕВА
Мотивирани сте да завърш-
вате всичко започнато в срок 
и по най-прецизния начин. 
Пазете се от лицемерни хора 
и търсете истината във всич-

ко. Това ще гарантира реализиране на намере-
нията ви. Жаждата да имате власт над всичко е 
измамно чувство, не го допускайте. Разумното 
поведение изисква реален поглед върху ситу-
ациите и не на всяка цена участие. Шумното ви 
присъствие често ви пречи, отколкото да ви 
помага. Лабилни сте на моменти, а това търсят 
противниците ви.

СТРЕЛЕЦ
Освежаващо ще ви се отрази 
всеки повод за развлечения и 
разтоварване от проблемите. 
С активност и реализации на 
много от текущите си проекти 

ще повишите не само самочувствието, но и фи-
нансите ви. Постигнатото ще ви даде сили и уве-
реност в търсене на подходящи решения, чрез 
които да разширите дейността си. Ще ви бъде 
по-лесно да намирате изход в трудните ситуации 
и ще създавате условия за изпълнение на реше-
нията си. Изразявайки ясно позицията си без 
превъзходство.

РИБИ
Няма да ви липсват финансо-
ви и други придобивки, но не 
като подаръци, а в резултат на 
положените ви усилия. Биз-
несмените ще съумеят да се 

впишат в икономическия живот, колкото и сла-
бо изразен да е той. Ще търсите своето място, 
осигуряващо ви по-добър стандарт на живот. За-
ложете на гъвкавата си мисъл и професионална 
подготовка. Новите развития ще ви срещнат с 
хора, които ще имат роля в живота ви. Ще вло-
жите цялата си енергия в работата, надявайки се 
така да стабилизирате финансите си.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Яйцата се разбиват на пухкава 
пяна със захарта. Сипват се мля-
кото и олиото и се разбърква до 

хомогенизиране.
Към течната смес се пресяват на час-

ти брашното с нишестето, бакпулве-
ра и ванилията. Внимателно се бърка 
с шпатула до усвояването им. Може да 
се разбие и с миксера на по-бавна ско-
рост.

Накрая към кексовото тесто се до-
бавят накълцаните орехови ядки, леко 
се разнасят из цялата смес и всичко се 
сипва в намаслена и леко набрашнена 
форма за кекс с дупка.

Сладкишът се пече 40 мин. в предва-
рително загрята на 180 градуса фурна. 

Проверява се с дървена клечка дали 
е готов и при нужда се допича за още 
около 5 минути.

След като е готов, ваниловият кекс 
се оставя да изстине напълно. Поръсва 
се с пудра захар, по желание смесена 
с още едно прахче ванилия за още по-
силен акцент.

Сварете пилешките бутчета в леко 
подсолена вода до готовност на 
месото. Извадете ги от бульона, 

обезкостете и накъсайте месцето.
Накълцайте на ситно праза и цели-

ната с листата. Сложете ги в олиото и 
маслото с щипка сол да се задушават 
до омекване. След 2 мин. добавете и па-
щърнака, обелен и нарязан на малки 
кубчета. Запържете за 3-4 мин. на уме-
рен огън.

Сипете брашното и запържете за ми-
нута или до много светъл карамелен 
цвят, след това сипете виното и разбър-
кайте.

Налейте пилешкия бульон от варене-
то на бутчетата, подправките и още сол, 
а при нужда добавете и вода. Варете 15-
20 мин. или докато кубчетата пащърнак 

са станали крехки и меки.
За подсилване на вкуса може да се 

добави и кубче пилешки бульон и лъ-
жица вегета. Сложете в супата пилеш-
ките късчета и фидето и гответе още 3-4 
мин.

Застройте с разбитото в кисело мля-
ко яйце.

Пилешка супа с 
праз и пащърнак

силен акцент.силен акцент.силен акцент.силен акцент.

Да ви е сладко!  

Продукти
» брашно - 200 г
»  нишесте - 90 г царевично, на-

турално
» бакпулвер - 15 г
» яйца - 3 бр.
» прясно мляко - 120 мл
» олио - 100 мл
» ванилия - 2 прахчета, 4 г
» захар - 200 г
» орехи - 100 г
» пудра захар - за поръсване

Ванилов 
кекс с орехи

Продукти

» пилешки бутчета - 2 бр. големи
» фиде – 60-70 г
» праз - 1 стрък, светлата част
» пащърнак - 1 корен, 150 г
»  целина - 1 малък стрък с част от 

листата (селъри)
» масло - 2 с.л. меко
» олио - 5 с.л.
» бяло вино - 70 мл
» брашно - 3 с.л. с връх
» магданоз - 1 с.л. накълцан
» джоджен - 1 щипка, сушен
» шарена сол - 1-2 щипки
»  лимонова трева - 1 щипка, на 

прах (по желание)
» бял пипер - 2 щипки
» сол - на вкус
» яйца - 1 бр.
» кисело мляко - 3 с.л. с връх

https://www.serdikabg.com
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Носорог успя да избяга от зоологическа гра-
дина в Небраска. Мъжкият индийски ек-
земпляр Джонтю успял да се измъкне от 

загражденията си, но не стигнал далеч, привле-
чен от сочната зелена трева в служебната зона на 
зоопарка. Работниците го открили да пасе в ра-
йон, до който животните нямат достъп.

По-малко от час след бягството Джонтю е вър-
нат в дома си. Служителите успели да го подмамят 
да се прибере с ябълки.

При инцидента никой не е пострадал. Посети-
телите, както и повечето служители, са били изве-
дени на безопасно място.

Носорогът е успял да се измъкне от врата, коя-
то не е била добре заключена, установила про-
верката. От управата на зоопарка обещават да за-
тегнат мерките за сигурност.

Селена Гомес твърди, че тренировките са 
много важни за психическото й здраве. 
29-годишната певица понякога се чувства 

жалка, когато е по средата на рутинна трениров-
ка, но осъзнава, че това е важна част от режима 
й за красота и е добре за психическото й здраве.

Звездата казва още, че с годините се е научи-
ла да се чувства по-секси, когато носи по-малко 
грим. Естествената коса на изпълнителката е кес-
тенява, но тя признава, че се забавлява повече, 
когато е блондинка.

„Скоро станах блондинка и си прекарах по най-
добрия начин... Чувствах, че мога да правя луди 
неща с косата си или да изпробвам нови визии с 
грима. Беше просто толкова забавно“, обясни Се-
лена.

Носорог избяга от зоологическа 
градина в Небраска

Селена Гомес крепи психичното 
си здраве с тренировки

Бритни Спиърс се сгоди  
за приятеля си Сам Асгари
Бритни Спиърс обяви годежа си с дъл-

гогодишния си приятел Сам Асгари.
Певицата публикува в Инстаграм 

снимка с пръстен на ръката си и добави, че 
не може да повярва какво се случва. Зава-
ляха поздравления. Повече от 1,6 милиона 
души харесаха постинга за няколко часа.

Пръстенът е с четирикаратов диамант, 
като от вътрешната му страна е гравирано 
„лъвица“ - така я нарича Асгари.

Сам Асгари е на 27 години. Той е актьор 
и треньор по фитнес. Двамата с Бритни се 
познават от около пет години. Срещат се 
на снимачната площадка на видеоклипа 
към песента й „Slumber Party“.

Бритни обяви новината няколко дни 
след като баща й подаде документи да 
бъде прекратено попечителството му вър-
ху нея.

Джак Никълсън се затвори у 
дома заради тежка деменция
Никой не е виждал Джак Никъл-

сън от година - актьорът не се е 
появявал на публични места, а 

причината за това е, че страда от тежка 
деменция, пише RadarOnline.

Живата легенда прекарва „тъжни 
дни“ по думите на близките му в иначе 
огромното си имение в Бевърли Хилс, 
в което има четири спални, три бани, 
на общо 300 кв метра.

„С Джак сме приятели от години, 
мога да кажа, че той не излиза изобщо 
от дома си вече. Физически се справя 
горе-долу, но умът му сякаш го няма. 
Синът му Рей и дъщеря му Лорейн се 
грижат за него, те живеят в съседство“, 
казва негов близък, пожелал аноним-
ност пред медията.

„Много е тъжно да видиш такъв су-
пер талантлив актьор, като Джак, да се 
изключи по този начин“, конститира 
още източникът.

Сияещи и хванати за ръце, певица-
та и актриса Дженифър Лопес и 
актьорът Бен Афлек пристигнаха 

във Венеция за кинофестивала. Звезд-
ната двойка беше отведена с водно так-
си до луксозния си хотел. Камерите за 
момент уловиха актьора да обгръща с 
ръка своята любима.

Бен Афлек пристигна във Венеция за 
премиерата на „Последният дуел“ на 
режисьора Ридли Скот, в който играе 
със своя добър приятел Мат Деймън. 
Очаква се Дженифър Лопес да придру-
жи Афлек на премиерната прожекция 
на филма в петък.

За подновения им роман за първи 
път се заговори през април тази годи-
на, след като Дженифър Лопес и бивша-
та бейзболна звезда Алекс Родригес от-
мениха годежа си след четири години 
заедно.

Джей Ло и Бен са заедно на 
кинофестивала във Венеция



15 - 21 септември 2021 г. 45

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

Мерил Стрийп ожени дъщеря 
си за музикант

Кристен Стюарт заложи на поредна промяна 
в прическата. Актрисата посреща есента с 
нов цвят на косата - ягодово русо. Звездата 

в момента пътува по света, за да промотира но-
вия си филм „Spencer“, посветен на принцеса Дая-
на, който излиза по кината на 5 ноември. Първият 
трейлър излезе в края на август.

За ролята Кристен се боядиса руса, но сега към 
косата са добавени червени и оранжеви нюанси и 
така се получава интересното ягодово русо.

Фризьорът на актрисата Адир Абергел пост-
на снимки в Instagram, на които можем да видим 
новата прическа на Стюарт. Става ясно, че за бо-
ядисването е помогнал стилистът от Ел Ей Дани-
ел Муун.

На снимката звездата е с къса къдрава коса, 
прическа тип боб.

Актьорите Зоуи Кравиц и Чанинг Тейтъм спо-
делят, че имат „забавна“ връзка. Скоро се 
разбра, че са двойка. Двамата се наслажда-

вали на „лесната и естествената си“ връзка.
„Зоуи и Чанинг се забавляват много. Те се ха-

ресват и се наслаждават на това да излизат заед-
но“, споделя техен близък.

За връзката им се разбра през август. Тогава 
звездите бяха забелязани заедно в Ню Йорк. То-
гава публикуваха снимки, на които се вижда как 
актьорите се смеят, докато се возят заедно на ко-
лело. Чанинг кара, а Зоуи е зад него и го е гушна-
ла. На друга от снимките Тейтъм кара велосипеда, 
а актрисата върви до него. И двамата са облече-
ни небрежно и изглеждат така, сякаш са на среща.

Те бяха забелязани и да си взимат айс латета в 
Ню Йорк.

Кристен Стюарт си боядиса 
косата в ягодово русо

Зоуи Кравиц се забавлява с 
Чанинг Тейтъм

Кайли Дженър 
потвърди,  
че чака бебе
Кайли Дженър най-накрая официално потвърди, че чака второ 

бебе от партньора си Травис Скот. Риалити звездата постна в 
Instagram видео, на което показва положителен тест за бре-

менност, както и кадри от ултразвуков преглед. Тя показва и наед-
рялото си коремче и празнува със семейството си.

Слуховете, че Кайли отново е бременна, се появиха през август.
Звездата и рапърът вече имат дъщеря Сторми, която през февру-

ари 2022 г. ще навърши 4 годинки. Тя нямала търпение да стане по-
голяма сестричка. Задавала много въпроси и постоянно искала да 
докосва наедрялото коремче на майка си.

На Дженър много й харесвало да бъде майка и вече купувала 
неща за бебето. Преди риалити звездата е казвала, че иска 7 деца.

Анджелина Джоли притеснена 
за сигурността на децата си

Музикантът Марк Ронсън разкри, че 
се е оженил за Грейс Гъмър - дъще-
рята на голямата холивудска звезда 

Мерил Стрийп.
Ронсън лично е потвърдил, че с 35-годиш-

ната Гъмър, която също като именитата си 
майка е актриса, вече са семейство. Дидже-
ят е отбелязал 46-ия си рожден ден през уи-
кенда със затрогващ пост в Инстаграм, пуб-
ликувайки снимка, на която двамата с Грейс 
вървят към олтара, хванати за ръка.

Стана ясно, че двамата имат връзка от 
„няколко месеца“, след като за пръв път 
бяха фотографирани заедно през септем-
ври 2020 г.

Мълвата, че Марк и Грейс са сгодени, 
плъзна през май. Тогава двамата бяха забе-
лязани на романтична разходка в Лондон, 
като на пръста на актрисата се „кипреше“ 
внушителен пръстен с диамант.

Анджелина Джоли твърди, че 
се е страхувала за сигурността 
на семейството си по време на 

брака си с Брад Пит. Актрисата преди 
е казвала, че бившият й съпруг е под-
лагал шестте им деца на физическо и 
словесно насилие. Сега тя признава, 

че е била изплашена за състоянието 
на децата си..

Анджелина обяснява още, че про-
блемите в брака й били сложни и не 
завършвали само с инцидента в са-
молета с Мадокс. Говори се, че Джоли 
е решила да се разведе с Пит, когато 

двамата спорили в самолет и актьор-
ът ударил сина си Мадокс, когато той 
се опитал да защити майка си.

„Искам всички ние, включително 
техният баща, да се излекуваме и да 
бъдем миролюбиви. Ние винаги ще 
сме семейство“, казва тя.
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Н
авахо е най-големият ре-
зерват в САЩ, в който жи-
веят десетки хиляди инди-
анци. Там се намират някои 
от най-известните паркове и 

паметници в страната. Навахо се прости-
ра в части от Ню Мексико, Юта, Аризона 
и сега постепенно отваря отново някои 
места след месеци затваряне, предизви-
кано от пандемията. Резерватът е влязъл 
в „оранжевата“ зона на плана си за пов-
торно отваряне, което означава, че пар-
кове, атракции, ресторанти, музеи, кази-
на, къмпинги и хотели могат да работят с 
50% капацитет.

Вечерният час е отпаднал, но носенето 
на маски на закрито остава в сила. Това 
означава, че всеки, с изключение на де-
цата до две години, независимо дали е 
ваксиниран или не, е длъжен да носи 
маска в обществени зони.

В Навахо живеят над 180 000 индиан-
ци от племето навахо, наричащи себе си 
Дине (Хората). В границите на резерва-
та, който обхваща Североизточна Аризо-
на, Югоизточна Юта и северозападно Ню 
Мексико се намира и

по-малкият резерват 
на хопите

който е дом на около 10 000 индианци от 
племето хопи.

Посетителите на резервата трябва да 
знаят, че земята, на която се намират, е 
със съвсем различна култура. Резерва-
тът има собствени закони и собствена 
полиция. Карането на кола или просто 
разхождането тук се счита за незакон-
но, освен ако не е с екскурзовод. Прите-
жанието и употребата на алкохол е заб-
ранено.

В рамките на резерват Навахо се на-
мират някои от най-интересните при-
родни забележителности на територията 
на САЩ. Това са Монюмънт Вали, каньон 

де Чели, Национален монумент Навахо, 
мостът на дъгата и каньон Антилопа.

Ако имате интерес да разгледате това 
наистина вълнуващо място, не отлагайте 

много във времето, тъй като не е изклю-
чено местното правителство отново да 
го затвори, ако случаите на коронавирус 
започнат да растат отново.

Навахо – резерватът, в който 
живеят хиляди индианци
XТам се намират едни от най-впечатляващите паркове и паметници в САЩ

Сн.: Pixabay и Flickr

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