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

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

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

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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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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Б
ългарите зад граница могат 
да кажат къде ще гласуват за 
президент и депутати до 19 
октомври. Това стана ясно от 
решение на ЦИК, в което са 

описани сроковете за образуване на 
секции зад граница и за попълване на 
съставите на комисиите.

Изборите за президент и вицепрези-
дент, както и предсрочният вот за на-
родни представители в България, ще се 
проведат на 14 ноември. Евентуалният 
втори тур за държавен глава ще бъде на 
21 ноември.

Българите в чужбина традиционно 
подават заявления за гласуване преди 
всички избори. Това обаче не е задъл-
жително условие, тъй като според из-
борните правила избирател, който не е 
заявил предварително къде иска да гла-
сува, може да пусне бюлетина във вся-
ка една секция зад граница, като на мяс-
то попълни декларация по образец, че 
няма да гласува другаде.

Както и на предишните избори, заяв-
лението може да е подписано и пода-
дено лично в посолството или консул-

ството в съответната страна, може да е 
изпратено по пощата или чрез куриер 
до мисиите ни или подадено електрон-
но през сайта на ЦИК. Възможността за 
онлайн подаване ще бъде отворена като 
опция от 26 септември.

В заявлението ще трябва да бъдат 
вписани на кирилица имената по пас-
порт на избирателя, ЕГН и постоянен ад-
рес в България, както и мястото извън 

страната, в което избирателят желае да 
гласува. Трябва да се посочи и електро-
нен адрес или телефон за контакт.

На 23 октомври ще станат ясни

местата и броят 
на секциите

в чужбина.
И на тези избори секциите извън стра-

ната ще се образуват от ръководители-

те на дипломатическите и консулските 
представителства. Българските общно-
сти ще могат да правят предложения за 
мястото им до дипломатическите и кон-
сулските представителства не по-късно 
от 25 дни преди изборния ден (19 октом-
ври 2021 г.). Секциите трябва да са обра-
зувани до 26 октомври.

Имената на всички кандидати за пре-
зидент и вицепрезидент, както и за на-
родни представители, трябва да станат 
известни най-късно до 12 октомври, тъй 
като тогава изтича срокът за регистра-
цията им в Централната избирателна ко-
мисия. Това е записано в хронограмата 
за двата вида избори, която ЦИК одобри.

Партиите и коалициите ще имат малко 
повече от три седмици, за да подредят 
отново кандидат-депутатските си листи, 
както и да решат дали да излъчат свои 
представители за битката за президент-
ския вот. До този момент има две офици-
ални кандидатури – Румен Радев и Или-
яна Йотова и кандидатите на партията 
„Българска социалдемокрация - Евроле-
вица“ Александър Томов и проф. Лъче-
зар Аврамов.

XИмената на кандидатите за президент и депутати трябва да са ясни до 12 октомври

Българите зад граница казват  
до 19 октомври къде ще гласуват

https://www.samsfarmersmarket.com
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ЦИК разработва платформа, 
която да подобри комуника-
цията в изборната нощ с из-
борните доброволци в чуж-
бина и да съкрати времето за 

приемане да документи от секционните 
комисии. Това обяви говорителят на ко-
мисията Цветозар Томов.

При провеждането на изборите за 
депутати на 11 юли бяха отчетени ор-
ганизационни проблеми, заради които 
много от доброволците в различните 
държави заплашиха, че няма да участ-
ват в правенето на следващия вот.

„Въпросът с платформата още не е фи-
нализиран, затова не мога да говоря по-
конкретно публично, но продължаваме 
да търсим решения на тези проблеми, 
които не са никак прости“, каза Томов 
пред „Дневник“. Той припомни, че един 
от най-големите проблеми е този, че хо-
рата са принудени да чакат часове, след 
като е приключил изборният ден. Спо-
ред него това донякъде е свързано с об-
стоятелството, че в изборното законо-
дателство е предвидено създаването на 
32-ри район „Чужбина“, където има по-
вече секции от който и да е район в Бъл-
гария, но няма Районна избирателна ко-

мисия (РИК), а ролята на РИК трябва да 
изпълнява ЦИК.

Томов направи уговорката, че все още 
няма яснота дали това, което се обсъж-
да в момента като начин за решаване на 
проблема, ще бъде готово за изборите. 

„Отнасяме се с огромна сериозност и 
към този проблем, и към

ролята на изборните 
доброволци

за организирането на изборите в чуж-

бина. Без тяхното съдействие и подкре-
па изборите в чужбина биха срещнали 
много повече проблеми“, каза още гово-
рителят на ЦИК.

Томов съобщи, че секциите, в които 
ще има машинно гласуване извън стра-
ната, ще са по-малко от 200. 

Според проучванията за момента в не 
повече от една трета от тях ще има нуж-
да от втора машина. „За точните брой-
ки ще трябва да изчакате решението за 
разкриване на автоматичните секции в 
чужбина и тогава ще се оформи карти-
ната“, каза още той.

Говорителят на ЦИК разказа, че в ко-
мисията е обсъждано по две устройства 
да бъдат поставени в секциите, които са 
били по-натоварени по време на избо-
рите на 11 юли. 

„Тогава имаше по две машини в сек-
циите с над 450 избиратели, а сега това 
число ще бъде намалено, затова ни 
трябват и повече устройства. Вероят-
но във всички секции, в които има 300 
или повече избиратели, ще може да по-
ставим второ устройство за гласуване“, 
каза още той.

ЦИК прави платформа в помощ 
на доброволците в чужбина

XСекциите с машинно гласуване извън България ще са около 200

Цветозар Томов
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О
т „сватби“ до „болонки“ и об-
винения в подкупи - така 
минаха 26-те заседания на 
46-ото Народно събрание, 
проведени през юли, август 

и септември.
Приети бяха само трите бюджета - на 

общественото осигуряване, на здравната 
каса и държавният, а Бюрото по защита 
на свидетелите бе отнето от главния про-
курор и премина към правосъдното ми-
нистерство.

Първият звънец удари на 21 юли, а 
парламентът започна със заявка за цял 
мандат, която така и не се изпълни.

Още тържественото първо заседание, 
открито от най-възрастния депутат Мика 
Зайкова, започна с гаф, след като за мал-
ко стартът щеше да бъде даден без хим-
на. 

„О, моля да бъда извинена. Бабите за-
бравяме“, излезе от положението вре-
менният парламентарен шеф.

„Болонка“ - най-добрият 
приятел на човека

Куриозни бяха изказванията и срав-
ненията на зам.-председателя на Народ-
ното събрание и депутат от „Изправи се 
БГ!Ние идваме!“ Татяна Дончева.

„Председателят на парламента, кой-
то трябва според мен да се държи като 
председател при всички случаи, а не като 
болонка на някой сценарист“, каза Татяна 
Дончева за Ива Митева.

Последва и отговор от шефа на Народ-
ното събрание: „Болонката може да бъде 
приятел, но болонката може да има и 

много силен характер“.

Грозен водещ, или 
как се води парламент

„Госпожо Кирова, да ви платя ли за кон-
султации по водене, или ще ни третира-
те като общинския съвет на Видин“, обър-
на се Татяна Дончева към колежката си от 
ГЕРБ Росица Кирова.

Кирова пък от своя страна я помоли да 

се обръща към нея поименно и добави, 
че никога не е имало „толкова грозен во-
дещ на заседанията“.

Не липсваха и метафори. Депутатът от 
„Има такъв народ“ Филип Станев беше 
изгонен от залата от Ива Митева, защото 

носи скъсани дънки.
„Те не са просто дънки. В тях има сим-

вол. Това е скъсаното доверие между 
гражданите и политиците“, обясни той.

500К - като корупция 
или като кьорфишек

„Татяна Дончева е предлагала 500 000 
на представители на ИТН в опит да раз-
цепи партията на Слави Трифонов“. Това 
обвинение на председателя на ИТН Тош-
ко Йорданов към зам.-шефката на Народ-
ното събрание Татяна Дончева предизви-
ка вълна от коментари.

Дончева отхвърли обвиненията и ги 
нарече „поредният цирков сюжет по аф-
рикански“.

Задочният спор между двамата започ-
на малко по-рано, когато в свое изказва-
не Дончева обяви, че зад ИТН стоят по-
четният председател на ДПС Ахмед Доган 
и бившият общински съветник в София 
от ГЕРБ Орлин Алексиев.

От своя страна Йорданов нарече Дон-
чева „лъжец“, защото е излъгала, че лис-
тите на ИТН във Варна са редени от Ма-
джо.

Малко след това депутатът от ИТН Ра-
достин Василев в ефира на партийната 
им телевизия 7/8 обяви, че самият той е 
човекът, разговарял с Дончева, и добави, 
че разговорът им се е състоял на 12 ав-
густ в неговата адвокатска кантора. Охра-
нителните камери вероятно са записали 
посещението на зам.-шефката на парла-
мента, но не и разговора.

Разказът на Василев за срещата бе ос-
новно за момента, в който е забелязал 
Дончева да изписва „500К“ на листче 
пред нея. Василев подчерта, че това се 
е случило, след като тя е споменала кон-
кретни депутати от ИТН и написала тех-
ните имена - сред тях били и това на Ива 
Митева, Виктория Василева и Иван Хи-
новски.

„Това листче беше свързано със стрел-
ки. Драскаше си нещо. Телефонът й звъ-
неше в чантата и имаше на това листче 
цифрата от 500К“, каза Василев и доба-
ви, че не може да каже дали това са 500 
000 лева, евро или долара. Той подчер-
та, че не може да каже и че Дончева му 
е предложила подкуп. Така обвиненията 
на Тошко Йорданов в корупция увиснаха 
във въздуха.

„Ако някой ви говори, че раздавам аз 
места в правителство срещу пари, това 
означава, че той съди по себе си... Пари-
те от чекмеджетата не са при мен, а при 
други, включително и при спонсорите на 
ИТН“, отвърна на обвиненията Дончева.

Тя заяви, че възнамерява да съди два-
мата депутати от ИТН, а част от колегите 
й я защитиха. Мая Манолова видя атака, 
зад която ГЕРБ, ИТН и главният прокурор 
са като ансамбъл за синхронно плуване.

От ГЕРБ също се намесиха в спора и ли-
дерът им Бойко Борисов заяви, че „500К 
може да е 500 кинта, кила, каймета“.

Сватба в парламента
От трибуната на Народното събрание 

се заговори дори за сватба и годеж.
Изказване на Георги Свиленски от БСП 

стана поредната причина за нажежаване 
на страстите в пленарна зала.

Той попита има ли сватба и годеж меж-
ду ДПС и ИТН, а колегата му Стоян Мирчев 
допълни с обстоятелствата, че Йорданов 
бил булката, а Филип Станев - шаферката.

„Сватбата е ясна, партито ще е довече-
ра най-вероятно в Делта Хил при чичо 
Славчо“, каза Мирчев. Филип Станев от 
ИТН посъветва Мирчев да спре да се дър-
жи като мъж с едро тяло и заешко сърце, 
след което го посъветва да спре да всява 
интриги.

Тошко Йорданов пък посочи, че БСП е 
„доста шавлива политическа булка". Вля-
зохме в тази история, защото вие приех-
те три различни неща и забъркахте тази 
каша, каза Йорданов. Той се обърна към 
Мирчев с думите, че само маймуните 
помнят три минути. Станислав Балабанов 
също се включи в спора и заяви, че до-
сега е мислил Свиленски за „палячото на 
групата“, а това се е оказал Мирчев.

Така поредният мимолетен парламент 
отиде в историята, а дали 47-ият ще пред-
ложи нещо по-различно, предстои да ви-
дим след поредните предсрочни избори.

500К, болонка и един бюджет 
в опит за парламент
XАко 26-те заседания останат с нещо в историята, то ще е с разменените обиди

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com
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П
риемането на еврото и пъл-
ноправното участие на Бъл-
гария в еврозоната е по-
литика, която всяко едно 
правителство от влизането 

на страната ни в Европейския съюз след-
ва неотлъчно.

Единственото по-сериозно разколеба-
ване настъпи в периода 2010-2011 г., ко-
гато избухна гръцката дългова криза и 
самото оцеляване на единството на ев-
розоната бе поставено под въпрос. 

С идването на кабинета на Пламен 
Орешарски през 2013 г., страната ни от-
ново декларира своето ясно желание в 
посока единната валута, което доведе до 
приемането ни в т.нар. чакалня на евро-
зоната - ERM2 и влизането ни в Европей-
ския банков съюз.

Тази важна цел бе постигната през 
2020 г. и от тогава Европейската централ-
на банка контролира пряко 5 от най-го-
лемите банки в страната ни, както пра-
ви с техните банки-майки на европейско 
ниво.

Въпреки че през последните години 
подкрепата на българите за еврото беше 
намаляла и дори отчете нива под полови-
ната от населението според Евробароме-
тър, сега тя нараства с 6 пункта до 54%.

Само за няколко дни обаче, ако съ-
дим по развоя на последните събития, 
привържениците на еврозоната в Бълга-
рия получиха отрезвяващ душ, както от 
страната, така и от сърцето на единната 
валута – Германия, чрез силно критич-
на статия в популярното издание Spiegel 
(Шпигел).

Като все още служебен министър на 
финансите, Асен Василев, който в края 
на юни заедно с гуверньора на БНБ съ-
гласуваха и приеха Национален план за 
въвеждане на еврото до 2024 г., реши 
да изкаже открито позицията си спрямо 
единната валута.

Съгласно нея той смята приемането на 
еврото за риск, защото това ще доведе до 
разхлабване на дисциплината и повлича-
нето на страната в „дългова спирала“ по 
подобие на събитията в Гърция през 2010 
г. За него е необходима някаква „усмири-
телна риза“, която по подобие на валут-
ния борд да продължи да действа при по-
ложение, че бъдем приети в еврозоната.

В петък в своя статия Spiegel публику-
ва в онлайн изданието си унищожителна 
статия, чийто дух е – внимавайте с Бълга-
рия, това е страна, където корупцията и 
прането на пари процъфтяват. Приема-
нето й в еврозоната може да е лоша идея.

В нея участие взима отново Василев, 

който дава интервю от кабинета си, като 
посочва, че тук доскоро са седели него-
ви предшественици, които са получава-
ли куфарчета с 
пари в замяна 
на политически 
услуги.

В статията е 
отразено мне-
нието и на ли-
дера на „Да, 
България“ и съ-
председател на 
„Демократична 
България“ Хрис-
то Иванов:

„България има няколко сектора с ком-
бинация на корупция, лошо управление 
и пряк или косвен държавен контрол, 
която предизвика натрупване на загуби 
и фактори на нестабилност“.

Както той, така и други припомнят про-
блемите за еврозоната, които създаде 
приемането на Гърция, допълва „Spiegel". 
Според изданието водещи политици в 
България вярват, че Еврогрупата трябва 
да преразгледа намерението си скоро да 
приеме България в зоната на общата ва-
лута.

В статията е отразено и мнението на ев-
родепутата от баварския Християнсоциа-
лен съюз Маркус Фебер - „Аз съм за това

да се изчака по-дълго
Иначе България бързо ще се превърна 

в поредната Гърция“.
Подобна е и позицията на Ханс-Вернер 

Зин, бивш ръководител на икономически 
институт Ifo, според когото България е 
видяла от Гърция колко е удачно, когато 
ти позволяват да си печаташ пари, при-
знавани и в други държави.

По мнението му това е привилегия, 
която ще предизвика инфлационен бум 
в България, който в крайна сметка ще я 
лиши от конкурентоспособност.

Междувременно Хърватия, която също 

като България се присъедини към ERM2 
и европейския банков съюз, има амбици-
озната цел да се присъедини към 2023 г. 
Балканската страна дори вече е избрала 
някои от символите на бъдещите си ев-
робанкнотите и монетите – Никола Тесла 
и - внимание: глаголицата.

Всичко това идва да покаже, че как-
то германските политици и икономи-
сти, така и хърватският премиер след-
ват един по-тесен национален интерес 
- за едните да запазят еврото и неговата 
стойност, а за другите - да го приемат и 
утвърдят както икономиките си, така и 
държавните си символи.

В Германия, която с парите на дакъко-
платците си спаси не една и две среди-
земноморски страни, членки на еврозо-
ната, е нормално да има скептицизъм и 
лоби срещу потенциални нови подобни 
инциденти.

В България обаче дори и смислени по-
литици маскират политическите си амби-
ции като борба срещу корпупцията. Така 
в желанието да се спечели повече попу-
лярност, а от там и избиратели, се оказ-
ваме в един капан на икономическа без-
перспективност.

Невъвеждането на единната валута е 
точно това и особено след като вече 24 

години валу-
тата ни е вър-
зана за тази на 
германците – 
първо, марка-
та, после само-
то евро, само 
че без право на 
глас в опреде-
лянето на мо-
нетарната по-
литика в ЕС.

Ако анали-
зираме и приказките за „усмирителната 
риза“ на Асен Василев, е важно да се знае 
за кого се крои тя, след като финансовите 
министри, какъвто допреди седмица бе 
и той, са пряко отговорни за бюджетна-
та дисциплина, а предшествениците му 
до един бяха привърженици на „постни 
пици“, балансирани бюджети или скром-
ни излишъци.

Нима я крои за себе си? 
Едва ли.

В крайна сметка и той показа, че като 
предшествениците си обича „прибрани-
те“ бюджети, като намали планирания де-
фицит с близо 200 млн. лв.

Така за всичките тези години от 1997 
г. насам, когато бяхме спасени от Меж-
дународния валутен фонд, София успя 
да докаже, че може да управлява своите 
финанси, като това се доказва и от отри-
цателните лихви по новите емисии дълг, 
които вземаме.

Стига вече усмирителни ризи, стига 
вече „затвори“. България излежа своя-
та 24-годишна финансова присъда. Сега 
свободата трябва да бъде отпразнувана 
с пълноправно членство в еврозоната, 
иначе рискуваме безперспективността 
да ни тласне към опасни фискални реци-
диви.

Отрезвяващ душ: Как България 
се отдалечава от еврото
XПризиви за отлагане на присъединяването на страната към Еврозоната се чуват все по-често

СПАС  
СТАМБОЛСКИ

spas@bg-voice.com

Асен Василев 

Сн.: БТА

Скрийншот Spigel
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МОН ще затваря училища,  
ако не спазват COVID мерките
МOН щe зaтвaря училищa, aкo нe 

ce cпaзвaт мeркитe, обяви ми-
ниcтърът нa oбрaзoвaниeтo Ни-

колай Денков. Той съобщи, че кaрaнти-
нирaнитe учитeли ca 0,71%, a учeницитe 
ca 0,44%. 32% ca вaкcинирaнитe учи-
тeли, a мaлкo нaд 2% ca вaкcинирaнитe 
учeници. Пoдгoтвямe ce зa cрeдaтa нa 
oктoмври, кoгaтo cпoрeд eпидeмиoлo-
зитe oбcтaнoвкaтa в България щe бъдe нaй-труднa. Oбучeниeтo нa учeницитe дa 
прoдължи приcъcтвeнo възмoжнo пo-дългo c кoнтрoл върху cитуaциятa oт глeд-
нa тoчкa нa eпидeмичнaтa oбcтaнoвкa.

Смерч помете село, отнесе 
покриви и изкорени дървета

Смерч връхлетя село Орлов дол и 
нанесе щети на къщи и селскосто-
пански постройки. Необичайно 

силният вятър е отнесъл навеси и една 
веранда на къща. Също така е повредил 
покриви на сгради. Има паднали стъл-
бове, а електричеството е преустанове-

но. Изкоренени са дървета и са отнесени в реката. Високи борове са паднали в 
двора на църквата в селото, които вече се отстраняват. Ще бъде осигурена меха-
низация, която да премахне дърветата от реката. Стихийният вятър е вилнял в 
още 3 села – Владимирово, Светлина и Каменна река.

Българче на 7 години е  
сред жертвите на COVID-19
Рекорден брой заразени с COVID-19 

за последните месеци в България. 
Дете на 7 години е сред жертвите 

на коронавируса в България. Момиче-
то е било с хронично неврологично за-
боляване. Сред починалите е и 29-годи-
шен мъж, за когото към момента няма 
информация за придружаващи заболя-
вания, както и жена на 30 години с астма и сърдечно заболяване. Общо за де-
нонощие в страната от коронавирус са починали 138 души. Новите случаи на 
COVID-19 в България за последното денонощие са 2360.

„Продължаваме промяната“ 
подписа с ВОЛТ и СЕК

„Продължаваме промяната“ под-
писа коалиционно споразуме-
ние с ПП „Волт“ и ПП „Средна 

европейска класа“ за съвместно явя-
ване на парламентарните избори на 14 
ноември 2021 г. От формацията на Ки-
рил Петков и Асен Василев отхвърлиха 
офертите на Мая Манолова и на Христо 

Иванов за съвместно явяване на изборите. „Много се зарадвах, когато чух и Хрис-
то Иванов и Мая Манолова. И двете формации искаха разговор. Това е една от 
целите ни“, каза Петков и обясни, че целта им е да имат 121депутати в следващия 
парламент.

Рецидивист вилнее по 
„Витошка“, плаши хората с нож
Софийската районна прокурату-

ра привлече към наказателна от-
говорност мъж за грабеж в усло-

вията на продължаващо престъпление, 
съобщиха от прокуратурата. На 19 сеп-
тември около 23.10 часа на столичния 
булевард „Витоша“ мъжът се опитал не-
законно да присвои пари чрез заплаха с нож. Опитът му бил неуспешен. Малко 
след това, отново на булевард „Витоша“, той отнел кутия с цигари от друг мъж, 
като го заплашил с нож. Човекът се уплашил и му я дал. За престъплението се 
предвижда наказание от 3 до 10 г. затвор.

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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Директорката на българското 
училище „Елин Пелин“ в Хю-
стън Димитрия Дзарбова по-
чина след тежко боледува-
не от коронавирус. Тя е един 

от най-активните дейци за българската 
общност в Хюстън. Димитрия не е била 
ваксинирана и се е заразила на детско 
парти.

Малко след сбирката цялото й семей-
ство се е разболяло.

47-годишната жена, която е родом от 
Хисаря, е била учителка в училище „Све-

та София“ в Чикаго. Преди три години 
обаче са се преместили със семейство-
то си в Тексас.

След като се е заразила, тя е прекара-
ла седмица в болница, където е издъх-
нала.

Димитрия оставя две деца - на 5 и 13 
години. „Тя беше любяща майка, съпруга 
и приятел с голямо сърце. Димитрия ви-

наги е помагала и подавала ръка на все-
ки, който е имал нужда, нека сега ние

да помогнем 
на нейното емейство

в този труден за тях момент“, се казва в 
съобщението на GoFundMe за набиране 
на средства за семейството.

Близките й от България организират 

възпоменателна церемония в неделя 
(26 септември) от 13 часа в залата на 
църквата „Света София“ в Дес Плейнс на 
адрес 404 W Oakton St Des Plaines, IL, US 
60018.

„За тези, които не могат да присъстват 
и искат да подпомогнат Влади, Алекс и 
малката Лили в този така труден за тях 
момент, можете да направите дарение 
в чрез GoFundMe“, казват още органи-
заторите.

„Учителският колектив при училище 
„Света София“ в Чикаго изказва своите 
искрени съболезнования на семейство-
то и близките на Димитрия Дзарбова. 
Повече от десет години тя беше част от 
нашия екип –

прекрасен учител и колега
Винаги усмихната, сърдечна и от-

зивчива. Обичана от всички – учители 
и ученици! Ще я помним с чувството й 
за хумор и позитивизма, с любовта й 
към децата, с желанието й да препода-
ва родния език, с готовността си да под-
крепи всеки. Нека бъде светла паметта 
й“, пишат бившите й колеги.

COVID-19 уби директорката на 
българското училище в Хюстън
XДимитрия Дзарбова е издъхнала след тежко боледуване, не е била ваксинирана

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

US ТЕЛЕГРАФ
САЩ отварят границите  
за ваксинирани от ноември
В началото на ноември САЩ ще от-

менят въведените за чужди граж-
дани ограничения за пътуване, но 

при условие, че те могат да докажат, че 
са изцяло ваксинирани срещу корона-
вирус. В момента САЩ забраняват по-
сещенията на чужди граждани от 33 
държави, сред които са страните от ЕС, 
Великобритания, Индия, Китай, Брази-
лия, Южна Африка и Иран. Освен да докажат, че са изцяло ваксинирани, присти-
гащите в САЩ ще трябва представят и негативентест.

Белият дом предупреди за 
икономическа катастрофа

Администрацията на президента 
Джо Байдън предупреди за „ико-
номическа катастрофа“, ако Кон-

гресът не увеличи лимита на държавния 
дълг. Републиканците се зарекоха да 
гласуват срещу повишаване на тавана 
на дълга, принуждавайки демократите 
да поемат сами политическите послед-

ствия от такова решение. Министърът на финансите Джанет Йелън предупреди, 
че без увеличение на правителството няма да може да покрива плащанията по 
настоящите си задължения някъде през октомври.

Губернаторът на Тексас иска 
извънредно положение от Байдън
Губернаторът на Тексас Грег Абът 

изпрати писмо до Джо Байдън с 
призив за обявяване на извън-

редно положение във връзка с при-
тока на нелегални мигранти на те-
риторията на американския щат. В 
покрайнините на граничния град Дел 
Рио са се натрупали около 16 хиляди 
кандидати за убежище в САЩ, живе-
ещи без основни удобства. Абът казва, че мигрантите, които са влезли в САЩ от 
Мексико, се нуждаят от храна, вода и лекарства, които държавата не може да 
осигури.

САЩ ще изгражда евтини къщи  
за бездомните хора

Администрацията на президен-
та Джо Байдън реши радикал-
но да преодолее прогресив-

ната жилищна криза като стартира 
програмата House America, която ще 
финансира получаването на жилища 
от нуждаещите се и ще избави стра-
ната от бездомни хора. Като част от 
държавен проект, властите на всички 

градове в САЩ трябва публично да представят планове за намаляване на броя 
на бездомните хора. Правителството планира да отпусне средства за осигурява-
не на постоянно жилище за тези от тях, които нямат такова.

Америка се извини за „грешка  
с убити цивилни“ в Кабул
САЩ се ангажират да продължат 

борбата си срещу терористичната 
групировка „Ислямска държава-

Вилаят Хорасан“ в Афганистан, въпреки 
грешката при удар с дрон в Кабул, при 
която загинаха цивилни - според свиде-
телски показания - и деца, заяви говори-
телят на Белия дом Джен Псаки. По-ра-
но Пентагонът след разследване призна 
удара на безпилотния самолет в Кабул в края на август като грешка. Началникът 
на отдела Лойд Остин се извини, а президентът Байдън поиска разследване.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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Ч
икагската гимназия Lake 
Zurich High School бе затворе-
на за малко, след като полици-
ята получи сигнал, че в нея се 
готви нападение с огнестрел-

но оръжие. В училището учат и български 
деца. Няма пострадали и има задържан 
заради заплахата, но интернетът и теле-
фонните връзки на училището бяха вре-
менно спрени, така че някои притеснени 
родители, между които и българи, не мо-
жеха да се свържат с децата си.

Полицията не е намерила оръжие в 
сградата.

Първоначално, около 12.30 часа в сря-
да, училището е било частично затворе-

но (без спиране на занятията) заради гил-
за, намерена на територията на кампуса 
му, но после бе наложен и пълен локда-
ун, предизвикан от пост на ученик в со-
циалните медии, според който предстои 
неминуем

акт на въоръжено насилие
Освен гимназията за кратко бе затво-

рено и близкото училище May Whitney 

Elementary School, в което също учат бъл-
гарски деца.

Според правилата на полицията пълен 
локдаун означава, че ученици и учители 
трябва да останат затворени в класните 
стаи и всяка възможна врата в сградата 
трябва да бъде заключена. Ограниченият 
(мек) локдаун изисква само заключване 
на външните врати, но движението вътре 
в сградата е свободно.

Заподозреният за заплахата ученик е 
бил открит и задържан от полицията на 
Лейк Цюрих.

Пълният локдаун бе вдигнат, след като 
полицията бързо претърси сградата и ра-
йона около нея. Ограниченият локдаун 
остана до края на деня. Учениците при-
ключиха деня в гимназията в нормално-
то време.

В изявление от училищния район се 
казва, че много ученици и служители са 
били „разбираемо разстроени“ от инци-
дента и че се съставя план за оказване на 
помощ за тях.

Заплаха за стрелба в училище 
стресна българите в Чикаго
XГимназията Lake Zurich High School бе затворена за малко, има задържан

Скрийншот: abc7chicago.com

ВАСИЛ ДИМОВ
vasil@bg-voice.com

http://imgtrucking.com
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П
ървата българска евангел-
ска църква „Нов живот“ в Чи-
каго отбелязва 25 години от 
основаването си през 1996 г. 
Днес, въпреки пандемията, 

тя събира десетки вярващи - българи и 
американци. Богослуженията й, които се 
провеждат и онлайн, се радват на голям 
интерес от наши сънародници и в други 
райони на САЩ, а също и от български 
семейства във Великобритания, Испа-
ния, България и дори в Китай.

„Българите преоткриват вярата в Бог“, 
сподели в интервю за BG VOiCE пастор 
Станимир Танев - един от „бащите“ на 
църквата в американския град.

Той е убеден, че след падането на со-
циалистическия строй пред българи-
те се открива не само възможността за 
свободно изповядване на вярата, но и за 
нейното преосмисляне.

„Ние бяхме много неинформирани за 
християнството. Информацията за хрис-
тиянството беше повече суеверна и по-
вече от някои исторически факти, но 
нищо повече. По време на тези 45 г. ко-
мунизъм

комунистите атакуваха 
религията

много жестоко“, разказа пастор Танев и 
добави, че е израснал в християнско се-

мейство, което е коствало много на него 
и на семейството му по време на кому-
нистическия режим.

„Моята сестра не беше допусната да 
учи във висше учебно заведение, защото 
ходеше на църква. Тези неща всъщност 
потискаха практикуващите християни“, 
сподели той и изрази възгледа си, че чо-
вечеството без Бог няма бъдеще, колкото 
и категорично да звучи.

Според него християнството е над на-
ционалната идентичност, което обаче не 
трябва да се налага на хората, а да се при-
ема индивидуално.

„За мен християнството е повече от 
това да си българин. Аз го разгранича-
вам, макар че ние, българите, сме хрис-
тияни поради това, че Борис I ни покръс-
ти. Това нещо го приемам и това е факт. 
Но християнството е личен избор, а не 
защото някой ти е наложил, някой ти е 
казал. Това е записано и в самата Библия, 
че е личен избор, че не е нещо, което е 

наложено“, поясни Станимир Танев.
Преди пандемията от коронавирус на 

богослуженията в „Нов живот“ присъст-
ват около 180-190 вярващи.

Сега те са около 130-140
като много хора ги гледат онлайн, стана 
ясно от думите на пастора. Той подчерта, 
че богослуженията се водят на българ-
ски език, но превеждат за американците 
и пускат песни на английски език, защо-
то искат да не изолират младежите, кои-
то се чувстват по-спокойно. Присъства-
щите американци на богослуженията са 
предимно от смесени бракове.

С оглед на безопасността на хората, 
от църквата изискват да се носят маски. 
Също се поддържат всички изисквания 
за чистота и достъп до дезинфектанти.

Пастор Станимир Танев каза, че през 
миналата година за период от няколко 
месеца е имало забрана да се събират 
повече от 10 души заради вируса и са 

преминали изцяло онлайн.
„Онлайн форматът го запазваме, за-

щото служим на други хора от различни 
части на Америка, както и в Китай, къде-
то има семейство българи, което ни гле-
да. Имаме много семейства от Англия, 
Испания и Италия, има и възрастни хора 
от България, които гледат нашите бого-
служения. Средно се включват между 40 
и 80 IP-та, ние водим статистика на наши-
те събирания. Знаем, че трябва да про-
дължим. Аз мисля, че определено имаме 
какво да кажем на хората, които ни слу-
шат“, смята той. По думите му все повече 
се слушат проповедите на главния пас-
тор на църквата Владимир Георгиев, като 
хиляди хора ги следят в YouTube.

Пастор Танев сподели, че имат и

неделно училище 
„Нов живот“ за възрастни

в което се разискват теми, които не мо-
гат да се обсъждат по време на литурги-
ята. По време на училището се повдигат 
теологични въпроси, изучават се книги. В 
момента преминават през темата за бра-
ка, семейството и др.

„Вярваме, че Библията ни е дадена да 
се научим как да живеем. Ако има един 
създател, той е събрал тази книга, и кога-
то следваме тази книга, всичко е добре. 
В тези неделни уроци разглеждаме тази 
книга“, отбеляза пасторът и поясни, че 
отделно в неделното училище има веро-
учение за децата.

Танев посочи, че основната форма на 
финансиране на църквата е с дарения, 
„както е посочено в Библията - добро-
волни дарения". Имат две сгради, като 
едната е до църквата за неделното учи-
лище.

Църква „Нов живот“ също активно 
участва в благотворителна дейност. 
Има няколко пастора, които специално 
се занимават с благотворителност.

Църквата „Нов живот“ в Чикаго – 25 г. в 
служба на българите от САЩ и по света
XСънародниците ни преоткриват вярата в Бог, казва пастор Танев от храма

ЦВЕТЕЛИН ПЕНЕВ
cvetelin@bg-voice.com

Църквата е открита през октомври 
1996 г., като идеята се заражда след 
формирането на българската общност 
в Чикаго, което започва да се осъщест-
вява след Световното първенство по 
футбол в САЩ през 1994 г. Зад този про-
ект се откроява името на Любомир Ми-
чевски, който заедно с няколко бъл-
гарски семейства „повярвали“ - чували 
за Бог, знаят за Православната църква, 
но никога не са прогледнали или нико-
га не са чели Библията, не са погледна-
ли християнството като нещо повече от 
религията“, разказа Танев и добави, че 
истинското християнство е това взаи-
моотношение с Бога.

През 1995 г. малката група от еван-

гелски християни посещава американ-
ски пастор, който отваря вратите на 
църквата си за българската група. Но 
впоследствие българите започват да се 
събират и да организират изучаване на 
Библията. Година по-късно решават да 
установят българска евангелска църк-
ва с богослужения на български език.

За 25-ата годишнина църквата е орга-
низирала на 15-17 октомври „истинско 
празнуване“, на което е поканен Йосиф 
Димитров - президент на Европейска-
та теологическа семинария в Брюксел. 
Конференцията ще бъде отворена за 
всеки българин, „ще го направим дос-
тояние за цялата българска общност, за 
да може българите да празнуват с нас“.

История на църква „Нов живот“
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„Няколко пъти организирахме ме-
роприятия за събиране на средства за 
нуждаещи се българи в Чикаго. Преди 2 
г. с „Малинчо“ направихме

малки ваучери 
за 100 долара

които предоставихме на хора в нуж-
да, за да отидат в „Малично“, и за тях им 
беше подготвен пакет за 110 долара. Къ-
дето видим, че има нужда, ние помага-
ме“, заяви пасторът.

Тази църква, по думите на Танев, е 
едно от благословенията на българска-
та общност.

„Нов живот“ е в много добри отноше-
ния и с Българската православна църк-
ва.

„Ние сме помагали на Българската 
православна църква, когато те имаха 
проблем със събирането на средства. 
Ние сме в много добри отношения с тех-
ните свещеници. Не се бъркаме в док-
трините и различията. 

Ние сме християни и се подкрепяме, 
подпомагаме се един друг. Тази българ-
ска общност има нужда от събиране, а 
не от разцепване. Българите ни имат 
доверие. Ние сме тук за тях“, заяви един 
от основателите на първата българска 
евангелска църква в Чикаго.

За педофилията в 
Католическата църква

В последните години Католическата 
църква е разтърсвана от грандиозен 
скандал - широкоразпространена педо-
филия и затваряне на очите на висшия 
клир.

Пастор Станимир Танев осъди по най-
категоричен начин извращенията в Ка-

толическата църква и изтъкна, че това 
се получава заради липсата на отговор-
ност.

„Ние го осъждаме, това е пошлост, 
мерзост го нарича Библията. Ние осъж-
даме това, което и Библията го осъж-
да. Когато човек сложи ръката си вър-
ху нещо и започне да го преправя както 

си иска, той го извращава. Много лесно 
е това да стане. И заради това ние сме 
против“, коментира той.

„И за да се пазим от такива неща, ние 
сме отговорни пред други хора, отго-
ворни сме пред организация. 

Ние винаги искаме да имаме хора, 
които са над нас, които просто ни дър-

жат отговорни да живеем живота си и 
да правим това, което правим по пра-
вилния начин. Човек, когато избяга от 
отговорност и няма кой да го наблюда-
ва, винаги върши глупости - за съжале-
ние точно такива са тези хора. Грехът е 
във всеки един от нас“, каза още пастор 
Танев.

http://imgtrucking.com


22 - 28 септември 2021 г.14

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

Ш
офьорът на ТИР в САЩ е 
една от най-смъртоносни-
те професии в САЩ, става 
ясно от класация, напра-
вена от амepикaнcкoтo 

бюpo пo тpyдoвa cтaтиcтикa. Тя пpocлeдя-
вa кoлкo xopa ca пoчинaли на работното 
си място при различни инциденти.

B cпиcъкa нaй-гoлям е бpoят на злопо-

луки, причинени от тpaнcпopтни аварии, 
нacилиe, нapaнявaнe oт живoтни и дp. 
Според данните на бюрото пpeз 2019 г. e 
имaлo 2122 тaкивa cлyчaи.

Статистиката показва, че най-опасно в 
САЩ е да се работи като ловец или рибар. 
Изпoлзвaнeтo нa oбopyдвaнeтo в тoзи вид 
paбoтa пpeдпoлaгa излaгaнe нa oпacнocт, 
обясняват експертите по трудовата ста-

тистика. Пpoцeнт нa фaтaлни нapaня-
вaния тук е 68,9%. Втора по смъртност е 
професията на дървосекача, където са ре-
гистрирани 61% инциденти, завършили с 
фатален край. Третата най-опасна профе-
сия е на

самолетните пилоти
при тях процентът на фатални наранява-
ния е 54.

Професията на шофьорите на тирове 
е поставена на седмо място в класацията 
на бюрото по трудова статистика. При нея 
злополуките, довели до смърт, са 26 про-
цента.

Сред първите десет най-застрашени от 
смърт работници в САЩ са още служите-
лите за ремонт на покриви, алпинистите, 
както и обществените служители в сфе-
рата на чистотата. Последните събиpaт 
и извoзвaт oтпaдъци или peциклиpyeми 
мaтepиaли, като процентът нa фaтaлни 
нapaнявaния при тях e 35.2%. Кранистите, 
земеделските производители и фермери, 
както и работници по общата поддръжка, 
също са сред десетте най-опасни профе-
сии.

Шофьор на ТИР – една от 10-те  
най-смъртоностни професии в САЩ

11. Зeмeдeлcки paбoтници
Пoвeчeтo, зaeти нa тaзи длъжнocт, paбoтят във 
фepми или дpyги ceлcкocтoпaнcки пpeдпpи-
ятия. Пpoцeнт нa фaтaлни нapaнявaния: 19,8 
нa cтo.

12. Haдзopници нa cтpoитeлни oбeкти
Пpoцeнт нa фaтaлни нapaнявaния: 18,7%.

13. Cтpoитeлни paбoтници
Дeйнocттa им e cвъpзaна c тeжък физичecки 
тpyд нa cтpoитeлни oбeкти. Пpoцeнт нa фaтaл-
ни нapaнявaния: 15%.

14. Mexaници
Пpoцeнт нa фaтaлни нapaнявaния e 14,6%.

15.  Cлyжитeли пo oбщa пoддpъжкa и peмoнт
B тoзи вид paбoтa ce изиcквaт paзлични yмeния 
зa пoддъpжaнe и peмoнт нa мaшини, мexaнич-
нo oбopyдвaнe и дpyги. Пpoцeнтът нa фaтaлни 
нapaнявaния e 13,4%.

16. Eлeктpoтexници
17.  Инжeнepи и oпepaтopи нa cтpoитeлнa тex-

никa
18.  Oзeлeнитeли, xopa пoддъpжaщи тpeвни плo-

щи и oбщинcки пapкoвe
19. Пoлицaи, пoлицeйcки пaтpyли, шepифи
20. Cтpoитeлни paбoтници, зaнимaвaщи ce cъc 
зaвapявaнe.

Останалите в топ 20 

XРаботата на водачите на камиони е поставена на 7 място по опасност

https://www.desplaineseyecare.com
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Т
ази седмица се очаква амери-
канският президент Джо Бай-
дън да определи нов план за 
разпределение на ваксини в 
световен мащаб. Това ще се 

случи по време на среща на върха от-
носно недостига на ваксини в по-бедни-
те страни, дори когато САЩ се стремят 
да дадат бустерни дози на милиони на-
пълно ваксинирани американци, пише 
Bloomberg.

Според новия план още от петък ще 
бъдат раздадени десетки милиони бус-
терни дози на много възрастни в САЩ. 
Това разгневи нациите, където много 
хора все още се борят да получат пър-
вата доза. Докато световните лидери се 
събират за Общото събрание на ООН в 
Ню Йорк тази седмица, Байдън има за 
цел да спре критиките им, като органи-
зира виртуална среща на върха в сряда, 
на която ще предложи цел да се вакси-
нират напълно 70% от световното насе-
ление до септември 2022 г.

Според данните на UNICEF САЩ са да-
рили повече дози ваксина, от която и да 
е друга страна, а екипът на Байдън при-
зовава други богати нации да увеличат 
даренията си, за да компенсират всеки 
натиск върху предлагането от амери-
канската програма за подпомагане. Ад-
министрацията води преговори с P�zer 
Inc. за закупуване на

допълнителни 
500 милиона ваксини

които да бъдат дарени в световен ма-
щаб, което би удвоило ангажимента на 
САЩ за подпомагане на по-малко бога-
тите страни.

В изслушване в петък учените от 
Агенция по храните и лекарствата при-
знаха, че политическият натиск се уве-
личава около плана за бустерните 
ваксини. След гласуване панелът взе 
решение, че за хората над 65 и повече 
години, както и тези със здравословни 
заболявания, които биха ги изложили 
на по-висок риск от Covid-19, е препо-
ръчително да си поставят трета доза от 
ваксината на P�zer Inc.-BioNTech SE. Па-
нелът гласува 16-2 против препоръчва-
нето на бустерни ваксини за всички въз-

растни в САЩ, както P�zer поиска.
Американската агенция за контрол 

на храните и лекарствата все още ще 
трябва да предостави окончателно раз-
решение. Външен консултативен па-
нел към Центровете за контрол и пре-
венция на заболяванията също ще даде 
подробни препоръки за използването 
на бустерни ваксини по време на среща 
през следващата седмица.

САЩ използват първите стотици ми-
лиони дози, направени на нейната поч-
ва, преди да започнат да изнасят към 
други страни, след като вътрешното 
търсене се забави. Досега САЩ са дари-
ли и изпратили над 140 милиона дози в 
чужбина.

Светът обаче се нуждае от милиарди 
дози, за да ограничи пандемията - труд-
на цел, която трябва да се постигне само 
с дарения. Много привърженици на по-
голямата глобална справедливост на 
ваксините казват, че Байдън трябва да 
облекчи правната защита за формули-
те за ваксини и да сключи сделки меж-
ду производители и съоръжения в дру-

ги страни.
Генералният секретар на ООН Анто-

нио Гутериш предупреди, че американ-
ският план за бустерни ваксини би озна-
чавал по-малко ваксинации в чужбина.

„Ако това да имаш бустерни дози в 
една страна означава, че други няма да 
получат достатъчно ваксини, разбира 
се, че това не е най-добрият начин да се 
справим с пандемията“, каза Гутериш по 
време на интервю. Байдън ще се срещ-
не с Гутериш в понеделник, преди да се 
обърне към Общото събрание на ООН 
във вторник и да бъде домакин на сре-
щата на върха относно ваксините.

Дарения
САЩ имат достатъчно ваксини, за да 

дадат на американците бустерна доза, 
без да оттеглят обещанията си за даре-
ния, но „обхватът на този разширен дос-
тъп ще се отрази в глобалната система“, 
каза Том Болики, директор на глобал-
ната здравна програма към Съвета по 
външни отношения.

Някои дарения се сблъскват със за-
къснения в доставките и бюрокрация. 
Например, за да изпратят 3,5 милиона 
дози Moderna в Аржентина през юли, 
американските служители трябваше да 
преминават през процес от 9 стъпки, 
който включва регулаторно одобрение, 
правни споразумения, изменение на 
договорите и дори промяна в местните 
разпоредби за ваксините. Президентът 
на Аржентина Алберто Фернандес под-
писа указ за изглаждане на правната и 
техническата терминология, за да уско-
ри процеса по даренията.

Даренията в САЩ се изпращат еже-
дневно или почти всеки ден. От мо-
мента на производството има 96-часов 
прозорец за опаковане, изпращане и 
доставка на замразени ваксини, преди 
те да се развалят. Камиони, самолети и 
дори кораби на бреговата охрана из-
вършват доставките. Някои държави не 

могат да използват ваксината на P�zer, 
която изисква най-студеното съхране-
ние, а някои искат ваксината Johnson & 
Johnson, тъй като се изисква само една 
доза.

„Гордеем се с цялата работа, която 
правителството на САЩ е извършило, 
за да изпълни ангажимента на прези-
дента да споделя ваксините със света, 
и очакваме с нетърпение да направим 
повече“, каза по време на интервю ми-
налия месец Натали Куилиан, висш слу-
жител в Белия дом.

Американските представители обаче 
признават, че трябва да се направи по-
вече. Индустрията на ваксините е съз-
дадена да произвежда между 4,5 мили-
арда и 5 милиарда дози годишно и сега 
се нуждае от много по-голям капацитет, 
смята американски служител.

Разнопосочни мнения
Генералният сержант Вивек Мър-

ти опроверга критиките, че бустерната 
програма на САЩ противоречи на вак-
синирането на останалия свят.

„Не приемам идеята, че по някакъв 
начин ние, които искаме да осигурим 
адекватна защита на американския на-
род, трябва да бъдем критикувани“, каза 
Мърти. „Трябва да направим и двете. Не 
можем да избираме между едното и 
другото. “

Лорънс Гостин, професор по право в 
университета в Джорджтаун и директор 
на Центъра за сътрудничество на Све-
товната здравна организация по право 
на общественото здраве и правата на 
човека, не одобрява плана за бустерни-
те дози.

„Не може да се твърди, че в условия-
та на изключителен глобален недостиг, 
ако използвате много повече ваксина у 
дома, това няма да повлияе на способ-
ността за ваксиниране в чужбина“, каза 
Гостин. „Основната причина за неспра-
ведливостта е недостигът на доставки.“

Трета доза, четвърта вълна 
и още дарени ваксини
XОчаква се президентът Байдън да определи нов план за разпределение на ваксини в света

Сн.: БТА
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П
овишаващите се темпера-
тури са изпитание за много 
сектори в много страни по 
света. Прогнозите на кли-
матолозите са, че до сре-

дата на века те вече ще представляват 
опасност за хората, които се трудят на 
открито, а най-застрашени от това ще 
бъдат САЩ. Хората в Америка, които 
работят на открито, със сигурност ще 
открият, че е твърде горещо, за да си 
вършат работата без да рискуват здра-
вето си и дори живота си, пише The 
Guаrdіаn.

Дo 2050 гoдинa близo 60 нa cтo oт 
paбoтeщитe нaвън, кaтo cтpoитeлни 
paбoтници и зeмeдeлци, щe пpeжи-
вeят пoнe eднa ceдмицa в paбoтa, в кoя-
тo eкcтpeмнитe гopeщини ca твъpдe 
oпacни. Toвa e в cцeнapий, пpи кoй-
тo ce пpeдпpиeмaт мaлкo или никaк-
ви дeйcтвия зa нaмaлявaнe нa вpeдни-
тe eмиcии. Kъм днeшнa дaтa вeчe oкoлo 
10% oт paбoтницитe в CAЩ гyбят плaтe-
ни paбoтни дни пopaди eкcтpeмни тeм-
пepaтypи.

„Aкo нe нaмaлим вpeднитe eмиcии, 
милиoни paбoтници щe бъдaт вce пo-
излaгaни нa oпacни нивa нa тoплинa“, 
твъpди Kpиcтинa Дaл, кoятo e cъaвтop 
нa нoв дoклaд, пyбликyвaн oт Cъюзa нa 
aмepикaнcкитe yчeни.

Зaбeлeжитeлнo e, чe към лятoтo нa 
2021 гoдинa пoчти вceки пeти paбoтник 
нa oткpитo в Aмepикa e изживял пoнe 
eдин мeceц oт

eкcтpeмнo гopeщи дни
Oкoлo eднa пeтa oт aмepикaнcки-

тe paбoтници, или 32 милиoнa дyши, в 
мoмeнтa имaт paбoтa, в кoятo пo-гoля-
мaтa чacт oт дeня им пpeминaвa нaвън.

Paбoтницитe нa oткpитo в CAЩ ca 
зacтpaшeни 35 пъти пoвече oт cмъpт 
зapaди излaгaнe нa eкcтpeмнa тoплинa, 
oткoлкoтo вcички ocтaнaли xopa пo 
cвeтa, coчaт фeдepaлнитe дaнни. Пo 
тoзи пoвoд Цeнтpoвeтe зa кoнтpoл и 
пpeвeнция нa зaбoлявaниятa (СDС) 
вeчe пpeпopъчвaт нa paбoтoдaтeлитe 
дa нaмaлят paбoтнитe гpaфици, кoгaтo 
тoплинният индeкc, кoйтo oтчитa гope-

щинaтa и влaжнocттa, дocтигнe 38-42 
градуса по Целзий, пише money.bg.

В момента в САЩ нямa фeдepaлни 
cтaндapти зa тoплиннa бeзoпacнocт, 
кoитo дa зaщитaвaт paбoтницитe нa 
oткpитo пo вpeмe нa eкcтpeмни гope-
щини, и caмo двa щaтa - Kaлифopния 
и Baшингтoн, имaт въвeдeни правила 
зa бeзoпacнocттa нa paбoтeщитe нa oт-
кpитo.

Ocтaвaнeтo вкъщи в гopeщитe дни 
в кpaйнa cмeткa би cтpyвaлo нa cpeд-
ния paбoтник нa oткpитo oкoлo 1700 
дoлapa нa гoдинa или 55 милиapдa 
дoлapa oбщo зa вcички paбoтeщи 
нaвън. Haй-тeжкитe пocлeдици щe бъ-
дaт въpxy cтpoитeлитe и миньopитe, 
кoитo pиcкyвaт дa зaгyбят 14,4 мили-

аpдa дoлapa гoдишнa пeчaлбa. Cлeд-
вaт пpeдcтaвитeлитe нa пpoфecиитe, 
cвъpзaни c инcтaлиpaнe, пoддpъжкa 
и peмoнт, кoитo щe зaгyбят oкoлo 10,8 
милиapдa дoлapa.

Южнитe щaти, paзбиpa ce, щe ce 
cблъcкaт c нaй-гoлям бpoй дни, кoгaтo 
paбoтaтa нaвън e пoчти нeвъзмoжнa. B 
Лyизиaнa нaпpимep paбoтницитe

вeчe гyбят oкoлo 
1000 дoлapa

oт зaплaтитe cи имeннo зapaди дни, в 
кoитo e твъpдe гopeщo зa paбoтa. Taзи 
цифpa мoжe дa ce yвeличи дo близo 
5000 дoлapa пpeз cлeдвaщитe гoдини.

Mнoгo кoмпaнии тъpcят peшeниe нa 
тeзи пpoблeми кaтo измecтвaт paбoтaтa 

нa cлyжитeлитe cи нoщeм и мнoгo paнo 
cyтpин. Ho и тoвa нe e идеaлнoтo peшe-
ниe. Cпopeд лeкapитe пpeмecтвaнeтo 
нa paбoтaтa в нoщнитe чacoвe e 
cвъpзaнo c пo-виcoки нивa нa пcиxични 
и физичecки здpaвocлoвни пpoблeми.

Пo-paнo тaзи гoдинa дeмoкpaти-
тe в Koнгpeca нa CAЩ внecoxa 
зaкoнoпpoeкт, кoйтo зaдължaвa Aд-
миниcтpaциятa пo бeзoпacнocт и 
здpaвe пo вpeмe нa paбoтa дa изиcквa 
paбoтoдaтeлитe дa ocигypят вoдa, cян-
кa и пoчивки зa paбoтницитe нa oт-
кpитo, кoитo ca peдoвнo излoжeни нa 
тoплинa. И тoвa e чyдecнo, нo пo-вaжнo 
e пpaвитeлcтвaтa дa ce cъcpeдoтoчaт 
въpxy ocнoвнaтa пpичинa. A имeннo 
нaмaлявaнe нa вpeднитe eмиcии.

Работата на открито в 
САЩ ще става все по-опасна

XЕкстремните жеги водят и до загуба на платени работни дни

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Н
амирането на работа, която 
да е интересна и да предиз-
виква, е сред най-трудни-
те неща в професионалния 
живот на всеки. Колкото и 

да е хубава работата обаче, тя няма да 
носи нужното удовлетворение, ако не е 
заплатена добре. Затова трябва да пре-
говаряме.

Най-често срещаните причини хора-
та, търсещи работа, да избягват пре-
говорите за заплата, са свързани със 
страх – притеснението, че офертата ще 
бъде отхвърлена, с дискомфорта от го-
воренето за пари, притеснението от 
провал, да ядосат шефа си или да из-
глеждат неблагодарни.

Когато човек получи предложение за 
работа след дълъг период на прегово-
ри, е изпълнен с емоции, така че е на-
пълно разбираемо да иска да приключи 
бързо процеса. 

Но не си ли струват 10 минути неудоб-
ство парите, които ще получи след това 
в банковата си сметка?

Авторът на FORBES Доун Греъм дава 
няколко съвета, с които да постигнем 
преимущество при преговорите за за-
плата.

Знай каква е вероятността 
за успех

Защото тя е в твоя полза. Проучва-
не на Jobvite показва, че 85% от хора-
та, преговаряли за заплата, са получи-
ли повече пари, но само 31% опитват. 
Дори и да имате познати, които са пре-
търпели провал след преговори за уве-
личение на заплатата, ако ги разпитате 
за подробности, се оказва, че детайли-
те са мъгляви или са поставили ултима-
тум. Истината е, че ако работодателят 
е отделил време и пари да открие, ин-
тервюира и да избере теб, няма да отте-
гли предложението си, ако поискаш да 
включи и бонус към заплатата.

Постави се на мястото 
на работодателя

Въпреки че на работодателя ще му се 
иска да приемеш веднага предложени-
ето, повечето ще очаква да преговаряш. 
Краткото време между получаването на 
офертата и приемането е единственото 
време, в което имаш предимство, така 
че го използвай. Ако подходиш дипло-
матично, преговорите може да задъл-
бочат отношенията с твоя мениджър – 
да ти покажат, че е готов да се бори за 
теб.

Подбирай думите си
Има голяма разлика между това да ка-

жеш „Ще приема само ако основната за-
плата се увеличи с 15%“ и „Благодарен 
съм за предложението и се чудех дали 
има някаква възможност за промяна на 
офертата“? Първият вариант е ултима-
тум, а при втория подход има приемане 
на офертата с търсене на повече опции. 
Най-лошото, което могат да кажат, е „не“ 
и поне може да чувстваш удовлетворе-
ние, че си попитал.

Бъди подготвен
Доун Греъм обяснява как в една от 

първите си корпоративни работи не е 
знаела, че фирмата дава бонуси на но-

вите служители, затова не поискала и 
съответно не получила такъв, за което 
си спомня 20 години по-късно. Сега слу-
жителите могат да са по-подготвени, за-
щото има много информация онлайн. 
Кажи на работодателя колко се радваш 
да заемеш поста и че нямаш търпение 
да използваш уменията си, за да пока-
жеш резултати, а след това кажи какво 
искаш.

Знай си цената
Ако си получил оферта, от компания-

та са оценили стойността, която ще до-
бавиш. Не позволявай на ума си да те 
обърква, когато се стигне до прегово-
рите за пари. Да, ще има период на обу-
чение, но след няколко месеца ще имаш 

повече самочувствие и ще ти се иска да 
си се борил за повече в пари в начало-
то. 

Много по-трудно е след това да по-
лучиш увеличение на заплатата или до-
пълнителни придобивки. Затова не пре-
говаряй на базата на стойността, която 
добавяш в момента, а на базата на стой-
ността си след една година.

Разговорите за пари са неудобни, 
особено когато се наложи да поставиш 
цена на себе си. Така че може да ти се 
стори полезно да си представиш, че 
преговаряш в полза на някой близък 
или за добър приятел. Ако премахнеш 
себе си от уравнението, ще си по-обек-
тивен и няма да си воден от несигур-
ност.

Вашите 
пари

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

Как да преговаряме 
за по-висока заплата
XНяколко съвета, 

които ще 
ви спестят 
неудобството да 
искате повече пари

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

Н
якои хора са загрижени, че 
сме в положение на жили-
щен балон като този през 
2006 г. Въпреки това по-
внимателното разглежда-

не на пазарните данни показва, че това 
по нищо не прилича на 2006 г. по три ос-
новни причини. Две от тях разгледахме 
в миналия брой. Едната е, че жилищният 
пазар не се движи от рискови ипотечни 
заеми. А втората - собствениците на жи-
лища този път не използват домовете си 
като банкомати.

А сега да обърнем внимание и на тре-
тата.

Просто търсене 
и предлагане

Днес процесите, които диктуват на 
жилищния пазар, са просто въпрос на 
търсене и предлагане. FOMO (the Fear 
Of Missing Out) (Страхът от пропускане) 
доминираше на жилищния пазар и до-
веде до балона на жилищата през 2006 
г., което повиши и търсенето от страна 
на купувачите. Тогава, през 2006 годи-
на, предлаганите жилища бяха в индекс 
седеммесечен запас. Днес този брой е 

едва два месеца. По време на балона            
строителите също бяха презастроили, 
което обяснява защо през следващото 
десетилетие значително намаляха ново-
построените имоти.

Сам Хатер, вицепрезидент и главен 
икономист, автор на „Икономически и 

жилищни изследвания“ към Фреди Мак, 
обяснява, че „Основният двигател на 
недостига на жилища е дългосрочният 
спад в строителството на еднофамилни 
къщи.“ На графика 1 е показана диагра-
ма, която определя количествено забе-
лежките на Хатер:

Днес проблемът е, че просто няма 
достатъчно жилища, за да бъдат в крак 
с текущото търсене.

В заключение
Пазарът днес няма прилики с този от 

2006 г. Бил Макбрайд, автор на престиж-
ния блог „Изчислен риск“, прогнозира 
тогава балона, както и срива на жилища-
та. Ето какво той има да каже за днешния 
жилищен пазар:

„Изобщо не ми е ясно как някои хора 
мислят, че цените ще паднат и пазарът 
ще се нормализира в близко бъдеще. 
През 2005 г. имах силното чувство, че 
пазарът тогава ще се обърне и че кога-
то това се случи, нещата ще станат мно-
го грозни. Така и стана. Днес изобщо ня-
мам това чувство, защото всички основи 
и доказателства са налице. Търсенето 
ще бъде голямо в следващите няколко 
години, защото поколението милениал 

(Millennials) се нуждаят от къщи. Цени-
те ще продължат да растат за още дос-
та години във времето, защото запасите 
са значително ниски и недостатъчни на 
търсенето. “

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

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

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

Защо пазарът на жилища  
в момента не е балон

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

Графика 1

Новопостроени къщи по десетилетия (в млн.)

XЕто трите причини, които показват,  
че ситуацията е различна от 2006 г.

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

М
ного неща се променят, 
когато човек смени мяс-
тото, където живее. Каз-
ват, че когато смениш 
дори даден „диалектен“ 

регион, постепенно и собственият ти 
диалект започва да се влияе от това. На-
пример човек от Шопския край, ако за-
живее в Русенско, постепенно езикът 
му „омеква“. Неизбежно е и лингвистите 
обясняват това освен с влиянието на ма-
совата култура, така също и с факта, че 
човек търси начини да се приспособи 
на подсъзнателно ниво, което подпома-
га адаптацията на съзнателно ниво.

Забелязали ли сте как говореше и до 
голяма степен все още говори така по-
следният български монарх Н.В.Симеон 
ІІ, който само допреди няколко години 
беше и министър-председател на Бълга-
рия? Той

използва много архаизми
поставя ударенията на думи на места, 
където днес не поставяме такива, дори 
ползва словесни конструкции, които 
днес се употребяват за различен тип 
смислови обяснения. Например, когато 
той говореше за летателните екипажи в 
Българската армия, използваше не ду-
мата „екипаж“, която е възприета днес, 
а „персонал“, което е неточно. Разбира 
се, това не беше нещо кой знае какво, 
но демонстрираше как езикът, говорът 
на човека на даден език, макар и родни-
ят му, се променя, когато се наблюдават 
чужди лингвистични инфилтрации и ди-
фузионни лексикални процеси.

Хора, които дълго са живели извън 
България, обикновено говорят на мал-
ко „по-странен“ български език. Нормал-
но е, защото все пак, ако един език, бил 
той и родният ни дори, не се практикува 

редовно, постепенно той се забравя или 
поне се изменя звуковата му същност.

Много пъти хора са подлагали на сар-
кастично съмнение говора на някой бъл-
гарин, който след известно пребиваване 
извън страната се завръща и говори „за-
валено“, сякаш е забравил майчиния си 
език. Да, това наистина е комично, кога-
то се извършва съзнателно, но има мно-
го случаи, в които хората наистина имат 
известни затруднения с родния си език, 
когато дълго не са го практикували

в далечни краища на света
Пример за подобен случай е първата 

„Мис София“ - българката Вера Костоф. Тя 
заминава за Америка в края на 20-те го-
дини на миналия век и се завръща само 
няколко пъти в Родината си. Разбира се, в 
САЩ комуникира основно на английски 
език, но в семейството си говорят на бъл-
гарски език, защото Вера е омъжена за 
българина Атанас.

Вера обаче много често използва ду-
мата „пълисмън“ за полицай. Тя не каз-
ва „няма“, а ползва по-остарялото и ди-
алектно „нема“. Сред останалите думи, 
които се открояват в речта й, са „хлеб“ 

вместо „хляб“, „место“ вместо „място“ и 
т.н.

Макар че като дете семейството й е 
било близко до Иван Вазов, а и Вера чес-
то е стояла в скута на писателя, в писа-
телското кафене близо до днешната ру-
ска църква в София тя така и не променя 
говора си, който се съхранява автенти-
чен от времето, когато Вера напуска Бъл-
гария. Тогава така се е говорело в София 

и Вера говори именно по този начин в на-
чалото на 90-те години на миналия век, 
близо 70-години след като напуска Роди-
ната си за дълго.

Друг показателен пример за промяна 
в езика е пощенска карта, изпратена от 
емигранта Христо Серафимов, съдруж-
ник и приятел на Стойо Крушкин

също емигрант в САЩ
а и съосновател на оркестър „Bulgarian 
Balkan Band". Картата е изпратена до 
„Мейн стрийт“ №143 в град Стилтън, 
Пенсилвания, където по това време жи-
вее Стойо. Христо пък се намира в Чика-
го. Датата на картата е 9 декември 1915 
г. Текстът, който може да се прочете само 
на отделни места, гласи следното: „Драги 
Стою, ида да ти собща радостната вестъ, 
че днес на 9-ти т.м. в 9 часа сутринта съ-
общихъ наи сетне на генералъ боса на 
нашия флоръ (апартамент № 2343) за мо-
ятъ отъ давна желателен квит, да тръг-

на за Steelton 
при теб. Днес 
по целата.... а 
като гръм се 
разнесе.... ре-
гателно увол-
нени.... о. поз-
драви всички 
п...съ поздра-
въ Христо...". 
В страни на 
картата, почти 
в полето, е за-
писано след-
ното: „че наи 
сетне и туй се 
свърши“.

О т б е л я з а -
ните думи са или архаизми, или „англи-
цизми“, които са инфилтрирани в българ-
ската емигрантска реч, която постепенно 
придобива символична собствена визия. 
Това също е често наблюдаван процес да 
се ползват частично или изцяло видоиз-
менени „английски“ думи в разговорна-
та реч между български емигранти, кои-
то естествено преминават и в писмената 
реч.

Как езикът на емигрантите 
влияел и на родния им говор

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Чарът на диалектните форми
Езиковите особености в никакъв слу-

чай не могат да бъдат проблемни. Те са 
по-скоро един образ, или поне фоне-
тично подобие на лика на историче-
ското време, в което са пребивавали 
нашите предци - емигранти в различни 
точки по света.

Диалектите са едно от богатствата 
на един език. Малко са държавите като 
България, в които има толкова много и 
разнообразни диалектни форми, кои-
то придават освен цвят и пъстрота на 

изказа, така също и една неповторима 
вербална уникалност.

Влиянията на чуждите езици и най-
вече на английския, които нахлуват със 
зачестяването на пътуванията отвъд 
Атлантика, особено между двете Бал-
кански войни и след Първата световна 
война, придават още по-голям колорит 
на изказа и отварят българския език 
към света не за злонамерени и вредни 
влияния, а за осъвременяване и разум-
но модернизиране.

XЕзиковите особености са образ на историческото време, 
в което са пребивавали нашите предци в чужбина

Факсимиле от пощенската карта, изпратена от Христо Серафимов от Чикаго до Стойо 
Крушкин в Стилтън, Пенсилвания.

Пощенска карта, изпратена от Охайо, 1920 г.

Пощенска карта, изпратена от Охайо, 1919 г. - работа в металургичен завод.

Репродукции: Архив на автора
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
ООН: Светът стремглаво 
върви към бедствие

Затоплянето на глобалния климат с 
повече от 1,5 градуса по Целзий ще 
се превърне в бедствие. Страните 

от Г-20 трябва спешно да намалят емиси-
ите си на парникови газове. Това обяви 
генералният секретар на ООН Антониу 
Гутериш на конференция за климата. 
„Необходимо е да се отделят 100 мили-
арда долара годишно за активни клима-
тични дейности в развиващите се страни“, добави Гутериш. Той настоя страните 
от Г-20 да предприемат драстични мерки за ограничаването на парниковите га-
зове.

Във Ватикана ще се влиза 
само с COVID сертификат

От 1 октомври за влизане във Вати-
кана ще се изисква здравен сер-
тификат, доказващ имунитет сре-

щу Covid-19. Жителите, работниците и 
посетителите ще трябва да носят т.нар. 
„зелен пропуск“, който вече се използва 
широко на територията на Италия, съ-
общават от Светия престол. Изключение 
ще бъде направено за присъстващите 

на литургия. Миналия четвъртък италианското правителство задължи всички ра-
ботници да показват от 15-и октомври зеления си сертификат.

Хиляди заразени и починали 
от холера в Нигерия
Холерата е убила повече от 2300 

души и е заразила още хиляди, 
предимно деца, в Нигерия от на-

чалото на годината. Това обяви високо-
поставен здравен служител, като това е 
най-тежката епидемия в страната от го-
дини. Най-многолюдната страна в Аф-
рика страда от висок процент болести, 
пренасяни чрез водата, в резултат на 
разрушена инфраструктура и недостатъчни инвестиции. Към 5 септември 2021 
г. са докладвани общо 69 925 случая, включително 2323 смъртни.

Арестуваха 106-има, прали 
пари за мафията в Италия

Испанската и италианската поли-
ция обявиха, че са арестували 
106 души за принадлежност към 

банда, която е прала пари за мафиот-
ски групи и е спечелила милиони евро 
чрез онлайн измами. Повечето от запо-
дозрените са италиански граждани и по-
вечето арести са извършени на остров 
Тенерифе. Според полицията в Италия 

заподозрените са подмамвали жертвите си, които също са предимно италианци, 
да изпращат големи суми към испански банкови сметки, контролирани от гру-
пата.

Вулканът на остров Ла Палма 
погълна над 100 къщи
Лавата от вулкана Кумбре Виеха на ка-

нарския остров Ла Палма в Испания 
е забавила скоростта си. По пътя си 

тя погълна около 100 къщи в три населе-
ни места. Близо 6000 души бяха евакуира-
ни, но няма човешки жертви. В социалните 
мрежи се завъртяха впечатляващи кадри 
от потоците от лава, достигащи десетина 
метра височина, подпалващи дървета и за-
ливащи пътища. На някои кадри се вижда как лавата нахлува през отворени про-
зорци на къщите.

https://www.krilchev.com/
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Ч
ести пътувания в чужбина, 
луксозни почивки и скъпи 
подаръци. Това е скритият 
живот на външния министър 
на Русия Сергей Лавров спо-

ред разследване на фонда на дисидента 
Алексей Навални.

„Путин му се възхищава и го поставя 
начело на листата на „Единна Русия“ за 
Държавната дума. За да могат избира-
телите да видят името му и да си поми-
слят - „оооо, искам такъв депутат, непре-
менно ще гласувам за „Единна Русия". 
Във всички социологически проучвания 
Лавров е по-популярен от самия Путин. 
Той е свръхпопулярен и руснаците му се 
доверяват. Но напразно“, започва раз-
критието за скрития живот на Лавров.

„На обществени места Лавров е поря-
дъчен семеен мъж с 50-годишен брак, 
скромен служител, който живее доста 
бедно за стандартите на Обединена Ру-
сия. Традиционни ценности, консерва-
тизъм, скрупули. А всъщност през ця-
лото време има тайно второ семейство, 
любовница, скъпи коли и луксозни не-
движими имоти в Москва, Подмоскови-

ето и Лондон.
Всъщност не е правилно да се каже, 

че е тайна любовница или нещо подоб-
но. Това е съвсем истинско семейство. 
От официалната съпруга на Лавров има 
само една стара снимка в интернет и 

една фалшива декларация, която той по-
дава всяка година и по някаква причина 
я вписва в нея.

За сметка на това

до него винаги 
е Светлана Полякова

Източник от Министерството на външ-
ните работи заяви пред журналисти, че 
всички в Министерството на външните 
работи знаят, че именно тази жена е съ-
пруга на Лавров и е почти най-влиятел-
ният човек във външното министерство. 
Тя може да уволни всеки, когото не ха-
ресва. Посещава официални събития и 
придружава Лавров, когато той се сре-
ща с Путин.

И, разбира се, тя е много, много бога-
та. Безработната по документи жена има 
апартамент от 260 кв. м на улица „Пре-
чистенка". Струва почти 700 милиона 
рубли“, разказва фондът.

Нейна съседка е майката на любима-
та на Путин Любов Михайловна Кабаева, 
която има абсолютно същия апартамент 
в същата къща, пише ClubZ. Приятелка-
та на Лавров притежава вила в предгра-
дията. И цял автомобилен парк, вклю-
чително мерцедес за 20 милиона рубли 
- Mercedes-Maybach GLS 600, регистри-
ран на майката на Полякова.

Дъщеря й живее в Лондон в апарта-
мент в елитен район, който е купила на 
21-годишна възраст за 4,4 милиона па-
унда.

Преди две седмици радио „Свобода“ 

публикува разследване на скандалния 
депутат от ЛДПР Леонид Слуцки – човек, 
който е обвинен от много журналистки 
в тормоз, но не е наказван за това.

Слуцки притежава скъпа вила в Тур-
ция и почива в нея, отивайки до там със 
собствената си яхта „Saluzi“.

Местен блогър, който следи морските 
съдове в турските териториални води, 
пише в Туитър, че на яхтата е почивал не 
кой да е, а външният министър Лавров.

Проверка на фонда доказва твърде-
нията:

„На 26 юли тази година яхтата напус-
ка пристанището на Яликавак, което е 
градче недалеч от Бодрум. На 1 и 2 ав-
густ тя спира в близост до вилата на Ле-
онид Слуцки. На 6 август яхтата се връ-
ща в Бодрум. Салузи и нейните гости 
плават общо 11 дни. Сега трябва да раз-
берем къде е бил Лавров по това време. 
Новинарските доклади сочат, че той е 
бил там, на работа.

На 28 юли Лавров изпраща поздрави 
на участниците във Форума на млади-
те дипломати на Организацията за ис-
лямско сътрудничество. На 29 юли Лав-
ров изпраща поздрави на участниците 
в 12-ата Международна икономическа 
среща на върха Русия-Ислямски свят. На 
30 юли, няма да повярвате, Лавров отно-
во изпраща поздравления. Този път към 
участниците в Международния младеж-
ки форум на руските сънародници. На 
4 август Лавров дава интервю за вест-
ник „Московский комсомолец". В полу-
нощ от 31 юли до 1 август на уебсайта на 
Министерството на външните работи се 
публикува видеопоздрав на Лавров за 
Деня на железопътния работник.

Поздравяването на местните желе-
зопътни работници е много важна част 
от работата на министъра на външните 
работи. Но, забележете, че новините за 
Лавров са или поздравления към учас-
тниците в някои форуми, или текстово 
интервю. И има само един видеоклип за 
железопътните работници. Ето го сед-
нал, жив, със знамена на заден план и 
нарисувана сградата на Министерство-
то на външните работи.

Във видеото не се чува шумът на въл-
ните и крясъците на чайките, така че 
това очевидно не е яхта.

Изтегляме този видеоклип за всеки 
случай и преглеждаме метаданните. Ето и 
датата на създаване на видеото - 22 юли.

Любовница и лукс за милиони: 
Тайният живот на Сергей Лавров
XФондът на опозиционера Алексей Навални със скандални разкрития за руския дипломат №1

Част от автопарка на Лавров, сред който има и мерцедес за 20 млн. рубли. 

Сн.: navalny.com

Сергей Лавров 

Сн.: БТА

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Пуснат е обаче седмица 
по-късно

Това е любимият трик на Путин, пред-
назначен за доверчивите зрители на фе-
дералните канали. Предварително за-
писвате десет различни видеоклипа: 
един с един губернатор, един с друг гу-
бернатор, един с министър, един с охра-
нител. И след това ги пускате постепен-
но в новините. Сякаш са пресни и са се 
случили днес. И можете да заминете за 
един месец. Всички ще си мислят, че сте 
на работа.

Това обаче все още не е пълно доказа-
телство, че Лавров наистина е бил на ко-
раба. Лавров е много затворен човек, не 
ползва социалните мрежи и досега ни-
кой не го е снимал в неформална обста-
новка на улицата.

Но доведената му дъщеря Полина По-
лякова има Instagram. В него Полина пу-
ска видео от същия курорт, в който Слуц-
ки има вила. След това виждаме Полина 
на яхта.

Тоест до тук имаме твърдение от тур-
ски блогър, че Лавров е бил на тази яхта. 
Установихме, че доведената дъщеря със 
сигурност е била на нея, но ни липсва 
друг гост. Къде е самата дама на сърцето 
на Лавров, Светлана Полякова?

На 26 юли наетият от Светлана Поля-
кова бизнес самолет Falcon 7X лети от 
Москва до летище Милаш-Бодрум.

Същата вечер „Saluzi“ отплава от ра-
йон, в близост до летището на Бодрум. 
На 6 август акостира пак там и семейство 
Лавров се връща в Москва от същото ле-
тище.

Турската ваканция на министъра и не-
говото тайно семейство може да се счи-
та за доказана. Остава само да добавим, 
че наемът на тази конкретна яхта струва 
480 000 долара на седмица, твърдят от 
фонда

Това означава, че 11-дневната почив-
ка на министъра и семейството му стру-
ва 754 000 долара. 55 милиона рубли. За 

11 дни. Това е цялата заплата на Лавров 
за последните седем години, уточняват 
разследващите.

Кой е платил 
за тази ваканция?

„Припомняме, че Светлана Поляко-
ва е просто любимата на Лавров - НЕ е 
служител на Министерството на външ-
ните работи, НЕ е официално лице и по 
същество е никой. Въпреки това тя пъ-
тува на обществени разноски с Лавров 
при всички официални бизнес пътува-
ния. Очевидно министърът просто не 
може да работи без нея. Тя му е нужна в 
Адис Абеба, в Париж, невъзможно е да 
отиде на конференцията по сигурността 
в Мюнхен без нея“, пише фондът и пуска 
снимки от списъка на придружаващите 
Лавров лица на всички изброени офици-
ални негови пътувания.

Светлана Полякова е използвала слу-
жебния самолет на Лавров като свой 
собствен 60 пъти през последните седем 
години. Ето кои са нейните „командиров-
ки“: Франция, Етиопия, Австрия, Турция, 

Италия, Германия, Монголия, ОАЕ, Ку-
вейт, Катар, САЩ, Швейцария, Япония, 
Сингапур, Португалия, Алжир, Тунис, Ви-
етнам, Китай, Словакия, Гърция, Азер-
байджан.

Когато пътува с Лавров, тя обикновено 
посочва, че това не са туристически пъ-
тувания, а по-скоро „бизнес пътувания в 
дипломатическа мисия“.

Като цяло Светлана Полякова се за-
нимава със съвсем други неща, далеч от 
дипломацията. Тя е актриса. Полякова е 
регистрирана като индивидуален пред-
приемач.

ДОБРЕ. Лавров води любовницата си 
на бизнес пътувания. Доказано. Но не 
само нея, а и дъщеря й. От 19 до 21 март 
2017 г. дъщерята лети с Лавров до Япо-
ния. Лавров и Шойгу се срещнаха с япон-
ските си колеги там. А Полина просто се 
забавляваше и се разхождаше из Токио.

Майката на любимата на Лавров също 
лети със специален полет на външното 
министерство. Тоест неофициалната му 
тъща. Тя е на 73 години. Тамара Поляко-
ва лети с Лавров до Хамбург през декем-
ври 2016 г., където Лавров разговаря с 
държавния секретар на САЩ Джон Кери. 
А през декември 2017 г. тя лети с Лавров 
до Виена. Там той се среща с президен-
та на Австрия. А през февруари 2020 г. 
тя пътува с Лавров за 56-ата Мюнхенска 
конференция. И навсякъде 73-годишна-
та свекърва на Лавров посочва целта на 
пътуването като „бизнес пътуване“, раз-
крива фондът.

„Оставихме най-доброто за накрая. 
Откритие, за което Лавров не просто 
трябва да бъде дисквалифициран от из-
борите, а да бъде вкаран в затвора.

Лавров и семейството му са на заплата 
при олигарха Дерипаска от години. Той 
плаща за ваканциите им. Те летят с не-
говите самолети. Те плават с яхтата му и 
живеят в къщите му.

От записите на полетите на семейство 
Лавров научихме, че второто семейство 
на Сергей Лавров буквално използва са-
молетите на Дерипаска като свои собст-

вени.
Когато разследвахме Дерипаска, си 

помислихме: защо един човек, дори оли-
гарх, се нуждае от три еднакви частни са-
молета? Какво прави той с тях? Най-на-
края разбрахме! Той просто ги използва, 
за да

превозва семейството 
на Лавров

и други служители по света. Като такси.
Светлана е летяла със самолетите на 

Дерипаска до Сардиния през 2014, 2016 
и 2017 г., до Черна гора през 2015 г., до 
Австрия, за да отпразнува новата 2016 
г., до германските Карлсруе и Хановер 
също през 2016 г. Майка й също лети със 
самолета на Дерипаска, той я е водил в 
Германия. В същия списък е и малолет-
ната племенница на Лавров - Валерия 
Полякова. Тя и майка й са летели със са-
молетите на Дерипаска до Сардиния, Ав-
стрия и Норвегия...

Няма нужда от хипотези, догадки или 
теории. Достатъчно е да отворите но-
вините и всичко е очевидно. Министър 
Лавров е личен лобист на олигарха Де-
рипаска. Лавров използва публичната си 
длъжност, позицията си на външен ми-
нистър, за да решава проблемите на Де-
рипаска. За да помогне на бизнеса му. И 
лично към него.

Лавров се е постарал да помогне на 
Дерипаска да получи американска виза. 
Той лично пише писма до лобисти, в кои-
то ги моли да помогнат на Дерипаска с 
каквото могат. В едно такова писмо той 
нарича Дерипаска „изключителен биз-
нес лидер, който е двигател на руската 
и световната икономика". Е, а също така, 
както разбрахме, служи като „двигател“ 
за луксозния живот на семейството на 
руския външен министър.

Когато компанията на Дерипаска вле-
зе в конфликт с властите в Гвинея, къде-
то има производство на боксит и алуми-
ний, Лавров побърза да зададе въпроси 
там. Възползвайки се от статута си, той 
се среща лично с президента на Гвинея 
и реши всички проблеми на Дерипаска.

Дерипаска има бизнес интереси и в 
Ямайка, където Лавров отново се гри-
жи за него. Той получава преференциал-
но третиране за добива на алуминий от 
Rusal. Така че министърът може с пълно 
спокойствие да използва частните само-
лети на Дерипаска.

Когато западните страни налагат санк-
ции на Дерипаска, Лавров от все сърце 
се впуска в защита на своя благодетел. 
Министерството на външните работи с 
всички сили се нахвърля върху шведска 
компания, отказала да доставя части на 
GAZ Group на Дерипаска. А Лавров наре-
че американските санкции срещу Дери-
паска „русофобия“ и „геноцид". Лавров е 
готов да започне световна война от име-
то на спонсора на семейството си, като 
превърне всички руснаци в заложници 
на интересите на Дерипаска“, пише още 
фондът.

Светлана Полякова, любовницата на Лавров. 

Яхтата, на която турски блогър твърди, че е почивал Лавров. 

Сн.: navalny.com

Сн.: navalny.com

Сградата на улица „Пречистенка“, в която е апартаментът на Светлана.

Сн.: navalny.com
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П
ореден успех с българ-
ска следа в САЩ. Едно от 
най-големите дружества за 
частни дялови инвестиции 
- Blackstone - се присъеди-

нява към Francisco Partners и ще инвес-
тира в основаната от българи софтуерна 
компания Dynamo Software Inc. За това 
съобщи Wall Street Journal. Според за-
познати със ситуацията сделката оценя-
ва компанията на около $900 милиона.

Dynamo Software Inc. предоставя ус-
луги, които обслужват индустрията за 
алтернативни инвестиционни фондове, 
но включва и управлението на частни 
капиталови инвестиции.

Dynamo Software Inc. е създадена в 
София през 1998 г. от Дилян Павлов и 
Красен Драганов. Тогава тя се е казвала 
Netage Solutions. В момента осигурява 
базирана в облак технология, която

помага на 
инвестиционните 
компании

да управляват своите отношения с кли-
енти. Базирана е в Уотъртаун, Масачу-
зетс, и клиентите й включват дружества 
за рисков капитал и частен капитал, как-
то и хедж фондове и компании, инвес-
тиращи в недвижими имоти. Dynamo 
работи и с институционални инвестито-
ри, като фондации и дарители, и счита 
Francisco за един от своите клиенти.

При създаването си през 1998 г., ко-
гато все още се казва Netage Solutions, 
Dynamo Software Inc. се занимава с ди-
зайн на интернет страници. Постепенно 
преминава към разработка на CRM сис-
теми за управление на инвестиции и ин-
вестиционни портфейли. Продуктът се 
използва от стотици клиенти, които уп-
равляват активи за над 3 млрд. долара.

През 2017 година Dynamo Software 
Inc. стана поредната българска софту-
ерна компания, сменила собственици-
те си с чуждестранни. Сделката, с която 
тогава американският фонд за дялови 
инвестиции Francisco Partners придоби 
мажоритарен дял в българския разра-
ботчик, се превърна във втората по го-
лемина продажба на българска софту-

ерна компания досега.

Американският фонд 
инвестира $70 млн.

за контролен пакет от акции, като чле-
новете на мениджмънта, както и служи-
телите запазиха дял в компанията. Десет 
милиона от сумата бяха раздадени на 
служителите.

В България Dynamo оперира през 
българското дружество „Динамо софту-
ер“, чиито приходи за 2016 г. достигна-
ха 5.9 млн. лв. при печалба 1.64 млн. лв. 

В офиса в София работят десетки души.
Софтуерът на Dynamo позволява на 

потребителите да намират и следят 
сделки, да управляват отношенията си с 
инвеститори, да наблюдават представя-
нето на портфейлите си. Освен това по-
мага при набирането на средства и мар-
кетинга.

Тя има над 1000 клиенти и над поло-
вината са в сферата на частния капитал 
според главния изпълнителен директор 
Ханк Богнер.

Сега Blackstone инвестира чрез своя 

отдел за растеж, който осигурява капи-
тал на бързо разрастващи се компании, 
за които фондът смята, че в бъдеще ще 
бъдат лидери в своите сфери, каза Вен-
сан Летери, управляващ директор в 
компанията, цитиран от Bloomberg.

Blackstone подкрепя Dynamo със 
средства

от своя фонд за растеж
който достигна тавана си от $4,5 млрд. 
долара през март. Летери казва, че ком-
панията обикновено влага между $150 и 
$600 милиона долара във всяко друже-
ство, което подкрепя с пари от фонда.

Ханк Богнер казва, че Dynamo плани-
ра да използва новия капитал да под-
крепи продължаващия растеж на ком-
панията, включително чрез инвестиции 
с развитие на продуктите, както и при-
добивания и допълнително разширява-
не на дейността в чужбина, особено в 
Европа и Азия.

В момента Dynamo има офиси освен 
в САЩ и в България, Обединеното крал-
ство, Сингапур и Хонконг.

XDynamo Software Inc. е създадена от Дилян Павлов и Красен Драганов

Компания, създадена от българи, 
бе оценена на $900 млн. в САЩ

Красен Драганов (вляво) и Ханк Боунър. 

Сн.: Капитал

Дилян Павлов 

Сн.: Капитал

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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К
акво общо могат да имат не-
разкритото убийство на май-
ка и син, откраднати милиони 
долари, фатална катастрофа 
на лодка и смъртоносно па-

дане на икономка? Криминалната сага, 
свързана със семейство Мърдоу, пото-
мък на именита фамилия прокурори, 
прикова погледите на милиони в САЩ 
през последната седмица.

Пари, власт и много смърт. Мистерии-
те, които се въртят около адвокат Алекс 
Мърдоу и семейството му в Южна Каро-
лина, станаха още по-трагични и обър-
кващи това лято, а с тях дойдоха два ар-
еста, зашеметяващи обрати и сложни 
разследвания.

Всичко започва на 7 юни, когато Алекс 
Мърдоу, адвокат, чийто баща, дядо и 
прадядо са били върховни прокурори 
в щата, се прибира късно една нощ, за 
да намери съпругата си Маги и единият 
от двамата си сина, Пол, 22-годишен сту-
дент в Университета на Южна Каролина, 
застреляни.

В сигнала до 911, който той подава 
малко след 22 часа, с разстроен глас 
Мърдоу казва, че се е прибрал у дома и 
е намерил телата им на земята навън, в 
двора. Той съобщава, че нито съпругата 
му, нито синът му дишат, и моли спешни-
те служби да побързат. „Близо ли са, гос-
пожо?“, пита Мърдоу диспечерката.

По-късно пристигналите на място по-
лицаи от офиса на шерифа на окръг Ко-
летън пишат в доклада, че са открили 
няколко гилзи. Опитите им да открият 
записи на камери за наблюдение от съ-

седни домове и бизнес сгради обаче из-
глежда са останали безуспешни.

Двете убийствата остават неразкрити, 
а оттогава нещата стават само още по-
озадачаващи.

Как беше прострелян 
и Алекс Мърдоу?

Почти три месеца след като съпруга-
та и синът му бяха убити, 53-годишният 
Алекс Мърдоу подава сигнал, че е прос-
трелян. Денят е 4 септември, а в сигнала 
си той съобщава, че нападател е открил 
огън срещу него, докато сменял гумата 
на автомобила си на селски път, недалеч 
от дома си.

Пристигналият полицейски патрул 
и медицинска помощ отчитат, че той е 
оцелял след стрелбата само с лека рана 
в главата.

А историята бързо се разплита.
Скоро след стрелбата Мърдоу при-

знава, че всъщност е платил на бивш 
клиент да го застреля в главата. Схема-
та била организирана, за да може по-го-

лемият му син Бъстър да получи застра-
ховката от 10 милиона долара, докато 
бащата вярвал, че тя не покрива самоу-
бийство.

Два дни след стрелбата Мърдоу дава 
изявление, в което се извинява на „се-
мейството, приятелите и колегите си“ и 
казва, че влиза на рехабилитация. Адво-
катите му признаха, че той е бил прис-
трастен от години към оксикодон и че 
злоупотребата му с болкоуспокояващо-
то се е влошила след смъртта на съпру-
гата и сина му.

Схемата бившият му клиент да го убие 
завършва с ареста както на нападнатия, 
така и на нападателя - Къртис Е. Смит, 61 
г. Смит е обвинен в тежко нападение, съ-
действие при опит за самоубийство и 
застрахователна измама.

Мърдоу се предаде сам в полицията 
на 16 септември и беше обвинен в за-
страхователна измама, заговор за из-
вършване на застрахователна измама и 
подаване на фалшив сигнал до полици-
ята.

В съдебна зала в окръг Хемптън той 
се разплака зад маската си за лице, а 
по-късно беше освободен от ареста и 
върнат в рехабилитационния център. 
Той призна за организирането на собст-
веното си убийство, но отрече да има 
нещо общо със смъртта на съпругата и 
сина си.

Власт и много смърт: Кървавата 
драма, която тресе Америка
XСложни разследвания и объркващи обрати около адвокат Алекс Мърдоу и семейството му

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Алекс Мърдоу се явява пред съда. 

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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За да станат нещата още по-заплете-
ни, стана ясно, че Мърдоу се е отказал от 
адвокатската си кантора ден преди не-
успешния си заговор за убийство зара-
ди присвояване на средства. Той беше 
обвинен от партньорите си, че е злоупо-
требил с милиони долари пари на кли-
енти и фирми.

И дотук историята е достатъчна за се-
риал с криминален сюжет, но това не е 
всичко. Последните събития накараха 
разследващите да отворят отново ня-
колко стари досиета.

Една история 
с инцидент с лодка

Непосредствено преди смъртта си, 
синът на Алекс, Пол Мърдоу, бил осво-
боден под гаранция, след като беше об-
винен през 2019 г. за катастрофа с лод-
ка, която преобръща в пияно 
състояние. Тогава загина един от 
пътниците му, 19-годишният Ма-
лори Бийч, а няколко други бяха 
ранени.

Документите и видеоклипове-
те, публикувани след смъртта му, 
повдигнаха въпроса дали поли-
цията е била небрежна, или се е 
държала благосклонно с него. 
Един от шестимата пътници в 
лодката съобщил пред служител 
на Министерството на природ-
ните ресурси малко след ката-
строфата, че именно Пол Мърдоу 
я е управлявал, но полицаят е за-
писал в доклада за инцидента, че 
свидетелят е казал, че не е сигу-
рен кой е бил на руля.

До момента разследващите не 
са открили никаква връзка меж-
ду катастрофата на лодката и 
двойното убийство.

През юни двама от братята на 
Алекс Мърдоу заявиха пред ABC 

в един от малкото публични коментари 
от семейството, че техният племенник 
Пол е получавал заплашителни съоб-
щения, след като беше обвинен за ката-
строфата с лодка.

Как почина икономката 
на Мърдоу?

През февруари 2018 г. пък Глория Са-
търфийлд, която е работила като бавач-
ка и икономка в дома на Алекс Мърдоу 
и семейството му повече от 20 години, 
падна в дома им и почина от наранява-
нията си по-късно същия месец. По това 
време смъртта се смяташе за случайно 
падане, но на 15 септември съдебният 
лекар в окръг Хемптън написа до щат-
ската полиция, че смъртта на Сатърфий-
лд не е била докладвана на съдебния ле-
кар и не е извършена аутопсия.

Съдебният лекар Анджела Топър пък 
обърна внимание, че определянето на 
смъртта в смъртния акт като „естестве-
на“ противоречи на информацията за 
случайно падане.

Същата седмица двамата синове на 
Сатърфийлд казаха, че никога не са по-
лучили парите от споразумението за 
505 000 долара, което предишният им 
адвокат е постигнал с Мърдоу по дело-
то за смъртта на икономката. В него е 
бил повдигнат иск за неправомерната 
смърт, но не се твърди престъпност от 
страна на Мърдоу.

Синовете, представлявани от нови 
адвокати, заведоха ново дело, търсей-
ки прозрачност за това къде са отишли 
парите. Всичко това накара Отдела за 
правоприлагане в Южна Каролина, кой-
то разследва „убийствата на Мърдоу“, да 
започне ново разследване за смъртта на 
Сатърфийлд.

И млад мъж, 
намерен край пътя

Смъртта на икономката не е един-
ствената, която получава ново разслед-
ване. През юни, няколко седмици след 
смъртта на Маги и Пол Мърдоу, отде-
лът за правоприлагане в Южна Кароли-
на обяви, че започва ново разследване 
за смъртта на Стивън Смит, 19-годишен 
младеж, който беше намерен на път на 
около 16 км от дома на Мърдоу. Смъртта 
му никога не е напълно обяснена и не са 
извършени арести.

Първоначално е разследвана въз-
можна стрелба, след което беше счете-
но, че Смит е загинал, след като е блъс-

нат от автомобил, който е избягал.
Според разследването вероятно мла-

дежът е слязъл от колата си, след като е 
останал без гориво, встрани от пътя на 
няколко километра от мястото, където е 
намерено тялото му.

Полицията не е повдигнала обвине-
ния на никой от семейство Мърдоу, но 
засега не става ясно какво по време на 
разследването на последните инциден-
ти ги е накарало да възобновят работата 
по случая със смъртта на Смит.

Историята е завладяваща. Но става 
още по-интересна поради това кои са 
Мърдоу: мощно семейство, което упра-
влява прокуратурата в Южна Каролина 
от поколения и чийто обсег и влияние 
отдавна са огромни и дълбоки.

Колко могъщо 
е семейство Мърдоу

Юридическата династия Мърдоу за-
почва от Рандолф Мърдоу, който е ръко-
водил адвокатска кантора с един човек, 
преди да бъде избран през 1920 г. като 
първи главен прокурор в регион с пет 
окръга, който обхваща над 5000 кв. км.

Той служи на поста две десетилетия, 
преди да загине при влакова катастро-
фа. Тогава неговият син, Рандолф „Бъс-
тър“ Мърдоу-младши, поема офиса, из-
вестен като Офиса на адвокат от 14 -и 
кръг.

Синът остава на поста в продължение 
на 46 години и когато се пенсионира, е 
избран неговият син, Рандолф Мърдоу 
III, бащата на Алекс Мърдоу, който слу-
жи до 2006 г.

Самият Алекс никога не се кандида-
тира за прокурор, но служи като 
доброволец в прокуратурата и 
понякога помага на баща си по 
дела.

Той беше официално отстра-
нен от тази доброволческа роля 
след последните събития през 
септември.

Оказвало ли е семейството 
влияние върху разследването 
на предишни случаи? Как точ-
но Алекс Мърдоу - адвокат по 
телесни повреди, който със си-
гурност е знаел как да чете до-
говорите и да разбира застра-
хователните правила - е разбрал 
погрешно правилата на собстве-
ната си застраховка живот така, 
че е вярвал, че самоубийството 
му ще дисквалифицира синът му 
да получи изплащане? И как мъ-
жът, когото Мърдоу поиска да го 
убие, пропусна толкова лошо? 
Това предстои да разплетат раз-
следващите.Алекс Мърдоу с убитите си съпруга и син. 

Стрелецът Къртис Е. Смит Алекс Мърдоу 

Сн.: АП/БТА Сн.: АП/БТА

Сн.: Facebook

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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то при заетостта данните на НСИ нямат ал-
тернатива.

Ще има пренареждане 
в данните за бедността

Казаното за Наблюдение на работната 
сила важи с пълна сила и за Изследване-
то на доходите и условията на живот (SILC). 
Докато делът на бедните под областната 
линия на бедност е известен, то при дохо-
дите на домакинствата данни липсват за 
8 области, а при други 17 те са с над 10% 
статистическа грешка. Имаме основания 
да очакваме, че ще има значителни разме-
ствания в областните данни за бедността и 
материалните лишения.

Въпросът „Кой е 
вторият град“ 
ще намери своя отговор 

Въпреки че обичайното знание сочи, че 
втора по размер на населението е община 
Пловдив, то Варна топи разстоянието зна-
чително през последните три десетилетия 
дотолкова, че разлика през 2020 г. е едва 
500 души. Доколко и двете общини са маг-
нит за население заради силните си ико-
номики и добра траектория в периода на 
икономически подем, единствено изчер-
пателното преброяване може да разреши 
въпроса кой е вторият по население град 
в страната.

Броят на общините, 
които не отговарят 
на минималния брой 
население, ще нарасне

Трайна тенденция е миграцията от мал-
ките общини към големите градове на 
страната и техните периферии. През 2020 
г. броят на общините, които не отговарят 
на минималния брой население за създа-
ване на община от 6 хиляди души, заложен 
в ЗАТУРБ, достига 74, а в „граничната“ зона 
с до 7 хиляди души са други 14. По тази 
причина преброяването е и добър момент 
за подновяването на дебата за провежда-
нето на териториално-административна 
реформа, която да сведе броя на общини-
те до тези, които наистина могат да се са-
моуправляват и да водят самостоятелна 
политика.

Оценката на качеството 
на жилищния фонд ще 
намалее значително

Подробните данни за състоянието на 
жилищата ще демонстрират лошото им 
състояние навсякъде, и особено извън го-
лемите градове и перифериите им. Тук ва-
жна роля играе и постепенното остарява-
не на панелните жилища, чийто „срок на 
годност“ идва все по-близко. Изчерпател-
ните данни от преброяването ще пред-
ставляват и своеобразна оценка на про-
грамите за саниране на сгради, които са в 
центъра на националната жилищна поли-
тика от известно време.

Това, разбира се, са само малка част от 
информацията, която ще бъде разкрита от 
преброяването.

Дори и само част от тези предположе-
ния да се окажат верни, то цели държавни 
политики ще трябва да се рекалибрират 
спрямо „новите“ реалности. Резултатите 
ще имат отношение към политиките в сфе-
рата на здравето, социалните политики, 
инфраструктурата - списъкът е дълъг, и по 
тази причина е ключово правилното про-
веждане на преброяването и анализиране 
на резултатите.

АДРИАН 
НИКОЛОВ

*Текстът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика /ИПИ/.

 блог

Преброяването  
в седем прогнози

Преброяването на населението води 
със себе си както събирането на много 
уникални данни, които се събират веднъж 
на десетилетие единствено чрез него, така 
и подобрения в качеството на онези, кои-
то статистиката създава чрез своите из-
вадкови проучвания. В настоящия текст 
ще разгледаме няколко интересни при-
мера и прогнози за последствията от пре-
брояване 2021.

Населението ще бъде 
коригирано надолу

Имайки предвид динамиката на основ-
ните дългосрочни демографски проце-
си у нас, преброяванията неизбежно во-
дят до корекция на населението, тъй като 
оценките на база на естествения прираст 
и миграцията никога не са напълно точни. 
Между 2010 и 2011 г. разликата е почти 178 
хиляди души и най-вероятно новото пре-
брояване ще регистрира сходен, ако не и 
по-силен спад. Ефектът върху населението 
на някои по-малки и по-слабо икономиче-
ски развити области и общини също ще е 
значителен, като ще разберем истинските 
измерения на обезлюдяването на тези ре-
гиони. Трябва обаче да отчетем и ефекта 
на пандемията, която обърна обичайните 
демографски тенденции и може да доведе 
до изненади в преброяването за някои на-
селени места.

БВП на човек от 
населението ще нарасне

Тази промяна е до голяма степен след-
ствие от намаляването на знаменателя на 
съотношението - доколкото брутният въ-
трешен продукт не се влияе от резултатите 
от преброяването, то свиването на населе-
нието ще тласне нагоре относителното му 
изражение, често ползвано за сравнения 
между равнищата на икономическото раз-
витие и стандарта на живот на отделните 
държави. Това важи и за всички други ин-
дикатори, които се изчисляват като средна 
стойност „на човек от населението“.

Данните за пазара на труда 
ще се нормализират

Заради отдалечаването от предишно-
то преброяване, данните от Наблюдение-
то на работната сила (LFS) на НСИ страдат 
от неточности, като този проблем е особе-
но видим на областно ниво. През 2020 г., 
да речем, при оценката на безработицата 
има ниска точност в Ловеч, Велико Тър-
ново, Габрово, Русе, Стара Загора, Ямбол, 
Кюстендил, София-област, Кърджали, Ха-
сково, като в много от тези области кое-
фициентът е очевидно подценен. И докато 
при безработицата е възможна корекция 
с изчерпателните данни на бюрата по тру-
да, публикувани от Агенция по заетостта 
(и съответно виждаме отклонения от цели 
пет процентни пункта при някои области), 
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http://www.newchancetransport.com/contact.php
http://www.trifonovalaw.com/
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 казана дума

„Може би трябва да заведем хората, които 
нарушават новите мерки, в едно COVID 
отделение, за да видят интубираните хора, 
които берат душа.“

Министърът на здравеопазването д-р 
Стойчо Кацаров по повод въведените нови 

ограничения

„Пликът с пари е банализиран, днес има 
схеми, с които подкупът е легализиран.“

Тихомир Безлов от Центъра за изследване 
на демокрацията по повод корупцията в 

България

„500К в моите представи никога не може да 
значи 500 хиляди. Тези термини на младото 
поколение ми бяха неизвестни до вчера. Казвам 
го чистосърдечно. Ще ме прощавате, ама аз съм 
на повече от 60 години.“

Татяна Дончева за скандала „500K“, при който бе 
обвинена, че предлагала 500 000 подкуп

„Ива Митева искаше да има 
съдебна реформа, но нямаше 
желание.“
Мая Манолова за отказа на шефката 

на НС да свика извънредно заседание 
на парламента

„Време е да 
се откажем от 
кирилицата! Толкова 
е непрестижна. Къде-
къде е по-изискано 
да видиш COFFEE или 
още по-изисканото: 
THE HOME OF 
IRRESISTIBLE COFFEE, 
отколкото простото 
КАФЕ, не дай, Боже - 
КАФЕНЕ.“

Бившият премиер и 
шеф на парламента 
Огнян Герджиков във 

Facebook

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

сантиметра е размерът на най-високия тийнейджър в света. Той е канадецът Оливие 
Рио. Младежът притежава едно от многобройните постижения, включени в новото издание 
на Книгата на рекордите на Гинес, което излезе на пазара. 
Сред другите е това на британката Бетани Лодж - за 
най-бързо направени предни кълба на разстоя-
ние от 100 метра.

години ще се пази в тайна заве-
щанието на принц Филип, след 

като бе засекретено от британски 
съдия. Съпругът на кралица Елиза-
бет Втора почина през април на 

99-годишна възраст. Според съ-
дията Андрю Макфарлейн 

завещанието на хер-
цога на Единб-

ург не трябва 
да се оповес-
тява, за да се 
защити „дос-
тойнството“ 
на вдовица-
та му.

пъти обиколиха Земята четиримата космически туристи на компа-
нията „Спейс Екс“ в първия си ден на орбита. За това време те напра-
виха първите си научни изследвания и поспаха. Това е първата космиче-
ска мисия с изцяло непрофесионален състав. Полетът се управлява от 
Земята. Начело на екипажа е 38-годишният милиардер Джаред Айзък-
ман, основател на компанията за електронна търговия Shift4 Payments.

$400 
морално обезщетение може да по-
лучи шестгодишният голдън ритри-
вър Спайк. Това става възможно, след 
като бразилски съд за първи път при-
зна правото на кучета да получат обез-
щетение за морални щети, причинени от 
жестокото отношение на техните стопани. 
Животното получи статут на „заинтересована 
страна“ заедно с представляващата интереса му 
организация с идеална цел.

90226.6 

5.5 

http://www.prospectlicensing.com/
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В 
него всичко ще е последен 
писък на технологиите, той 
ще бъде с екологична ин-
фраструктура, архитектура и 
транспорт и ще бъде захран-

ван с изцяло зелена енергия. Не, това не 
е поредният проект на Илон Мъск, Джеф 
Безос, Бил Гейтс или Марк Зукърбърг. 
Този футуристичен град е идея на друг 
иноватор, милиардерът Марк Лор. Съв-
сем наскоро той обяви своя мащабен 
план за изграждането на футуристичен 
град на стойност 400 милиарда долара.

Той ще се нарича Телоса и ще обхваща 
площ от около 600 000 декара. Дизайнът 
му ще позволява на жителите да дости-
гат до своите домове, работни места или 
училища за по-малко от 15 мин., без зна-
чение в коя точка на града се намират.

С проекта се е заела фирмата на из-
вестния датски архитект Бярке Ингелс, 
като екипът му проучва възможности за 
използването на обширни пространства 
в щатите Аризона, Юта, Айдахо, Невада 
и Тексас. Идеята е първите заселници да 
се установят през 2030 г. на площ от око-
ло 6000 декара, а целият първи етап ще 
струва 25 милиарда долара. Очаквания-
та са градът да достигне целта си от

5 милиона души население
в рамките на следващите четири десе-
тилетия.

Това, което прави впечатление обаче, 
не са иновациите.

Идеята на Телоса е не просто да бъде 
технологично и екологично чудо, но и 
да приложи в широк мащаб един съв-
сем различен модел на социално ус-
тройство.

Самото име идва от древногръцката 
дума „телос“, която Аристотел използва, 
за да опише постигането на висша цел. 

Но Лор черпи идеи не само от Аристо-
тел, а най-вече от американския иконо-

мист от 19-и век Хенри Джордж.
Според тези идеи жителите на града 

ще имат пряко участие във вземането на 
важните решения и сами ще притежават 
земята върху него чрез общностен тръст.

Това е описано в книгата на Джордж 
„Прогрес и собственост“, която излиза 
през 1879 г. Основният аргумент в нея 
е, че най-голямата причина за социал-
ните неравенства е частната собстве-
ност върху земята. По принцип земята в 
населените райони няма особена стой-
ност, но това се променя в момента, ко-
гато се появяват хора наоколо. Реално 
самото общество придава стойността, 
но ползите се получават само от онези, 
които първи са придобили собственост 
върху земята.

В този смисъл последователите на 
идеите на Джордж смятат, че най-голя-
ма икономическа ефективност може 
да бъде постигната чрез високи данъ-
ци върху стойността на земята, които 
по същество биха премахнали необхо-
димостта от всички останали данъци, 
включително тези върху собствеността.

Подобни идеи никога досега не са 
прилагани в широк мащаб. Лор обаче е 
твърдо решен да промени това.

Телоса – градът за $400 млрд., 
който ще изникне в САЩ
XОсвен на технологиите при изграждането му  

ще се заложи и на нов модел социално устройство

Сн.: Pixabay
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В
сяка жена знае, че гроздето не 
е подходящо, когато решим да 
пазим диета. Диетолозите от 
години ни съветват да прене-
брегваме този чудесен плод и 

да наблягаме на цитрусите, които се спра-
вят ефикасно с мазнините. Но когато ста-
не въпрос за полезни съставки за кожата, 
гроздето просто няма конкуренция.

Гроздето е символ на гуляите, весели-
ето и радостта от живота. От тази гледна 
точка на плодовите коктейли, салати и 
десерти с грозде можем да гледаме като 
на късче щастие, а на продуктите, в които 
има екстракт от сладкия плод – на сред-

ство, с което да си върнем радостта от 
това да сме винаги

красиви и неустоимо 
очарователни

Гроздето е един от най-достойните за 
възхвала плодове. То е чудесен източник 
на витамини и минерали – магнезий, ка-
лий, витамин А, С и някои витамини от 
В групата. Доказано е с лабораторни из-
следвания в различни държави из целия 
свят, че кожата на гроздето, месото и мас-
лото, извлечено от семената, притежават 
редица медицински свойства.

Сочният плод е изключително широко 
разпространен в козметиката точно зара-
ди тези свои отлични качества като меди-
цинско растение. Освен за красота, гроз-
дето се използва и

при лечение на леки 
заболявания

а схващането, че една чаша червено вино 
на ден е полезна за имунната система и 
възпрепятства сърдечни заболявания, 
както и някои видове рак, е популярно и 
в България.

Също толкова полезни колкото пулпа-
та на гроздето са и неговите семена, от 
които се извлича екстракт, който може да 
прибавите към ексфолианта си за кожа, 
за да подхраните и да я направите по-
здрава. Освен това маслото от гроздови 
семена лекува пърхот, заздравява скал-
па, подобрява циркулацията на кръвта и 
в резултат стимулира растежа на косата. 
Благодарение на съдържанието на вита-
мин Е пък се справяте

успешно и със сезонния 
косопад

Благодарение на уникалното си съдър-
жание – микс от витамини и минерали, 
гроздето е идеалният продукт за домаш-
на маски. Вижте няколко красиви съве-
ти с грозде:

За суха кожа си направе-
те маска от няколко на-
мачкани зърна грозде, 
половин авокадо, на-
мачкано на пюре, 1-2 
с.л. мед и 2 с.л. розо-
ва вода. Разбъркай-
те сместа и нанесете 
маската върху лице-
то за 10 мин., а накрая 
изплакнете с хладка 
вода.

У дома може да си на-
правите и

подмладяваща 
маска с грозде

За целта смесете 10 намачкани зърна 
грозде, 2 с.л. намачкана папая, 2 с.л. мед, 
1 с.л. лимонов сок. Оставете маската да 
подейства за 10 мин. и изплакнете.

За да се радвате на по-здрава и краси-
ва коса, капнете няколко капки масло от 

гроздово семе в шампоана си.
С помощта на 2 с.л. кисело мляко, сок 

от грозде и сок от портокал си правите 
маска с лека текстура, с която се справя-
те със суха, груба и състарена кожа на ли-
цето.

Предлагаме ви и една бърза маска за 
здрава кожа – намачкайте едно киви, ня-
колко зърна грозде и добавете към тях 
1 с.л. мед. Разбъркайте и нанесете върху 
лицето, изчакайте 10 мин. и изплакнете с 
хладка вода.

Гроздето – плодът 
на веселието, 
който лекува

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Необходими за 
ви 2 ч.л. сок от 
грозде, 1/2 ч.л. 
зехтин и 1 бел-
тък. Най-лесно 

е да намачкате 
гроздето с вили-

ца и го сложите в 
марля. След като го 

изстискате, ще пусне 
сок, а семките и кожата ще 

останат в марлята.
Разбийте белтъка. Смесете двете 

съставки. Прибавете зехтина. Ако при 
смесване на съставките маската стане 
рядка, добавете малко хума.

Нанесете маската и стойте с нея 20-
30 мин. Ще усетите приятно опъване 
на кожата. Изплакнете с хладка вода.

Маска за стягане 
и изпъване на 

бръчките

То е и пръв приятел на женската красота

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

Дойде и хладното „пуловер-
но“ време от годината - боту-
ши, чадъри и кожени якета. 
Но няма нужда да оплакваме 
загубата на цвят. Според гри-

мьорите и експертите в бюти индустри-
ята се оказва, че тенденциите за есенния 
сезон 2021 г. не са драстично различни 
от тези, които виждахме през лятото.

Гримът от модния подиум ни дава 
представа за актуалните тенденции в 
момента. Обикновено този грим ни се 
струва прекалено агресивен и наситен 
за ежедневието, в някои случаи дори 
твърде екстравагантен. Той обаче може 
да ни подскаже какви техники и цвето-
ве да използваме. Необходимо е само да 
вземем идеите, да направим някои ко-
рекции и да съобразим тенденциите със 
стила и визията си.

Плаващата очна линия става все по-
цветна, грънджът се възражда, а моно-
хромните визии отново са актуални. 
Така че не ни остава нищо друго, освен 
да изпробваме няколко идеи и да откри-
ем коя е най-подходящата за нас.

Ето кои са актуалните тенденции в 
грима за есен 2021:

Очна линия

Не пропускайте очната линия този се-
зон. Тя е едновременно класика и отно-
во актуална тенденция, която ще кра-
си очите ви през есента. Очната линия 
трябва да е интензивна, за предпочита-
не в черно или кафяво. На мода ще са и 
металик нюансите, които можете да до-
бавите към самата очна линия или над 
нея под формата на сенки.

Ако дрехите ви са в цветовете на ес-
ента, ползвайте ги и за обратна очна ли-

ния, с която няма да останете незабеля-
зани.

Цвят, който 
да представлява акцент

Един моден трик в грима ще бъде на-

истина шик – това е цветният акцент. Из-
берете наситен цвят за червилото си и 
го превърнете в нещото, на което искате 
да наблегнете във визията си. Подбере-
те някой от цветовете на есента.

Не е нужно да си купувате ново теч-

но червило с блестящ ефект. Достатъч-
но е да сложите любимия си нюанс, след 
което отгоре да нанесете от лъскавия си 
балсам за устни, с който ги хидратирате 
и подхранвате. По този начин хем ще се 
гримирате по тенденцията, хем ще пред-
пазите кожата от суровия вятър.

Същото можете да направите и с очи-
те си. Не се страхувайте да експеримен-
тирате с наситен цвят в сенки, очна ли-
ния, при молива за очи.

Дръзки устни 
и плътни вежди

Плътните устни моментално привли-
чат вниманието. Независимо дали сте 
избрали червено червило, оранжево 
или тъмновинено, важното е те да из-
глеждат плътни и сочни. Използвайте 
молив, за да подчертаете контура на уст-
ните и да го накарате да изпъкне.

Метални отблясъци

Сенките металик ще са хит тази есен. 
Претенциозни са, но са подходящи за 
вечерния ви грим. Можете да ги нанесе-
те и през деня в по-леки тонове, за да сте 
в крак с тенденциите. Ако все още ви се 
струва твърде наситено, опитайте с ме-
талически щрих в крайчеца на окото.

Гримът на есен 
2021: Класика 
и модерен шик

Пробвайте обратна очна линия в топъл цвят

https://upravlenie.bg
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Е
лизабет Блекуел е родена на 3 
февруари 1821 г. в Бристол, Ан-
глия, в семейството на собстве-
ник на захарна рафинерия и от 
малка получава добро образо-

вание. През 1832-а семейството се пре-
мества в САЩ. Малко по-късно бащата 
умира и Елизабет и две от сестрите й за-
почват да работят като учителки, за да 
издържат семейството. Едновременно 
с това Елизабет помага на един местен 
лекар. На 23 г., след загубата на една от 
най-добрите й приятелки, Блекуел ре-
шила, че иска да стане лекарка. Но по 
онова време в САЩ

не е имало жени лекари
През следващите години Елизабет за-

почва да се самообразова, като чете ме-
дицинска литература

На Блекуел не й е било лесно да след-
ва медицина. Повечето медицински ко-
лежи, в които кандидатствала, не я при-
ели. Мъжете, преподаващи медицина, 
не смятали за правилно жена да бъде ле-
кар.

Лекарят, при когото практикувала, 
обаче й дава съвет да се дегизира като 
мъж за изпита. Според него това било 
единственият начин да бъде оценена.

Най-накрая Блекуел била приета в Же-
невския медицински колеж в Ню Йорк. 
Тя била единствената жена в курс от 150 
души. Постоянно среща укор и отхвър-
ляне. Местните хора я мислят за луда и 
неморална заради желанието й да стане 
лекар. Останалите студенти по медици-
на усложнили още повече положение-
то на Блекуел. Постоянно я критикували, 
отказвали да общуват с нея и не я допус-

кали до медицинските упражнения. Две 
години по-късно обаче Блекуел се от-
кроила като 

най-добрата  
студентка в курса.

Завършва на 23 януари 1849 г., като 
става първата жена с медицинска дипло-
ма в Съединените щати.

По време на дипломирането деканът 
я поздравява за постиженията, но изра-
зява и съмненията си дали би допуснал 
други кандидатки, защото това внасяло 
дискомфорт за учебното заведение.

Въпреки образованието си Блекуел 
не можела да си намери работа в град-
ските болници. Затова през 1853 г. осно-
вава със сестра си д-р Емили Блекуел - 
третата жена, която получава докторска 
степен - и д-р Мария Закревская малък 
диспансер, преобразуван през 1857 г. в 
Нюйоркска амбулатория за бедни жени 
и деца. Когато през 1861 г. избухнала 
Гражданската война в Америка, болни-
цата на Блекуел се превърнала в помо-
щен център за ранени войници.

Освен това помагала в избора и обуче-
нието на медицински сестри за войната.

Блекуел създава и

медицинско училище 
за жени

за да даде възможност и на други жени 
да станат лекари. През 1868 г. тя открива 
първия в Америка медицински колеж за 
жени, който функционира до 1899 г.

През 1869 г. Елизабет окончателно се 
премества в Англия, където установява 
успешна частна практика и преподава 
гинекология в Лондонското медицинско 
училище за жени. Оттегля се от препода-
вателското място през 1907 г. Умира на 
31 май 1910 г. в Хейстингс. В годината на 
смъртта й в Америка вече има над 7000 
завършили медицинско образование и 
практикуващи жени лекари.

Благодарение на своята преданост и 
отдаденост към медицината и медицин-
ската практика през целия си живот, д-р 
Елизабет Блекуел променя и допринася 
за развитието на медицинската профе-
сия в Америка и Англия.

Елизабет Блекуел, първата жена, 
завършила медицина в Америка
XМестните хора я мислят за луда и неморална заради желанието й да стане лекар

Елизабет Блекуел

Медицинското училище за жени, основано от Елизабет Блекуел. 

Сн.: Library of Congress, Washington, D.C.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

https://connectmortgagecorp.com/
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П
онякога дори и интуицията 
на човек не може да го пред-
пази от голяма беда. Но има 
хора, които след изживения 
ужас виждат слънцето по-

ясно и щастието им е по-голямо. Такъв е 
случаят с Мелиса Доум от Флорида, коя-
то попада в ада, но по невероятен начин 
излиза от зловещата история, която ня-
кой бе предвидил за нея.

Всичко се случва, когато тя е само на 20 
години. Тогава Мелиса е наръгана повече 
от 30 пъти от бившето си гадже. След като 
я ранява почти до смърт, той я зарязва 
безпомощна с намерението да я остави 
да умре. Но тя оживява и всички опреде-
лят това като чудо.

По време на нападението Мелиса е 
първа година студентка. Тогава тя работи 
на пълно работно време на рецепцията в 
местна болница и мечтае да стане меди-
цинска сестра, разказва историята й BBC.

Тогавашният й приятел е Робърт Бър-
тън, с когото се срещат още в гимназията. 
Те са постоянно заедно, а когато не са - си 
пишат съобщения. Тя го описва като мно-
го „чаровен и забавен“ и още като „мил 
гигант“.

Но докато Мелиса се готви за изпити-
те в университета, неговото поведение 
рязко започва да се изменя, разказва и 
webcafe.Той става много ревнив и прес-
тава да я подкрепя в ученето. Когато тя 
му възразява за нещо, Робърт

става избухлив 
и агресивен

Мелиса се опитва да скъса с него, но 
той й казва, че тя е длъжна да му помогне 
като негово гадже, а не да го оставя. Ос-
вен това й заявява, че ако се опита да го 
зареже, ще я убие.

Не след дълго започва и физическият 
тормоз. При един от поредните им скан-
дали Робърт започва да я удря. Тя се от-
скубва и успява да се обади на полиция-
та, която го арестува. Робърт е наказан с 
10 часа престой в затвора и продължите-
лен домашен арест с чип.

През следващите месеци той не я зака-
ча. Тя вижда в социалните мрежи, че той 
има друго гадже, и се успокоява.

Но на 24 януари 2012-а той й се обажда 
в 2 часа през нощта. Същата сутрин е хо-
дил до ареста, за да му сменят батерията 
на чипа за наблюдение. Робърт й казва, 
че иска да приключи с тази ужасна връз-
ка и единствено моли за прегръдка. Обе-
щава й, че ще я остави завинаги на мира, 
ако се видят само веднъж за последно.

Мелиса не се доверява на интуиция-
та си, която й казва да не ходи да се виж-
да с него. Взема за всеки случай защитен 
спрей за нападатели и телефона си, като 

мисли, че това ще е достатъчно, за да се 
защити, ако стане нещо.

В момента, в който двамата се прегръ-
щат, той започва да я намушква със сгъ-
ваем нож.

Наръгва я десетки пъти. Тя е уплашена 
от болката, но се отбранява и захапва ръ-
ката му, крещейки. Скоро се свлича на зе-
мята, загубила много кръв.

За щастие наблизо се озовават две 
деца - момче и момиче, които викат 911. 
Когато вижда, че децата викат полиция, 
Робърт отива до колата си и се връща с 
по-голям нож с назъбено острие. С него 
се нахвърля върху жертвата си с намере-
нието да я убие, преди полицията да е до-
шла.

Оставя я да лежи на улицата. В този мо-
мент Мелиса е

сигурна, че ще умре
Когато вижда светлината на полицей-

ската кола, тя събира последни сили, за 
да прошепне своето име и това на напа-
дателя си, след което припада.

Спомня си много малко от пътуване-
то в линейката. Лекарите се опитват да 
я стабилизират. „Те мислят, че ще умра“, 
казва си тя, когато чува, че ще я инхали-
рат и ще я пренесат с хеликоптер.

По-късно научава от хирурзите, че на 
няколко пъти сърцето й е спирало, дока-

то е лежала на операционната, и е тряб-
вало да я съживяват отново и отново.

„Нараняванията ми бяха сериозни, 
Имах строшена скула и челюст, фрактури 
на главата и носа. Той беше срязал лицев 
нерв, затова имам парализа на дясната 
страна на лицето си. Наляха ми 12 банки 
кръв, като тялото се нуждае средно от 7. 
Беше чудо, че оживях“, разказва Мелиса.

Един ден, докато е още в болница-
та, иска химикалка от родителите си. Не 
може да използва дясната си ръка изоб-
що, затова пише с лявата: „Мъртъв или 
жив в затвора?“ Родителите й казват, че 
Робърт е арестуван и да не се притесня-
ва повече.

Междувременно той прави опити да се 
самоубие. Взема сънотворни хапчета и 
се опитва да разбие колата си в стена, но 
не успява. Прибран е в болницата, къде-
то се събужда вързан и пазен от полицай.

Нейните рани са 32, като 19 от тях са по 
главата, врата и лицето. Тя не иска да се 
поглежда в огледалото дълго време.

Някои зъби й липсват
Косата й е обръсната заради раните. 

Половината й лице е парализирано.
„Когато погледнах в огледалото за пър-

ви път след като бях наръгана, положе-
нието беше отчайващо. Бях само на 20 
години. Но моята вяра беше силна и зна-

ех, че не съм оцеляла, за да се гневя за 
външния си вид. Чувствах се благослове-
на, че изобщо съм жива“.

Мелиса се сдобива със зъбни имплан-
ти. Белезите й постепенно изчезват.

Претърпява операция на нервите и 
на мускулите в Бостън, което й помага 
да възстанови лицевото си изражение и 
връща усмивката й. Тя успява да се върне 
в университета и отново да работи.

Тогава Мелиса си мисли, че ще остане 
сама за цял живот. Дори не си представя, 
че някой ще иска да бъде с нея след слу-
чилото се.

Затова решава да се посвети на лекции 
за помощ на хора, които имат проблемни 
връзки или страдат от насилие.

Така по време на една от своите лек-
ции през октомври 2012-а Мелиса сре-
ща един от хората, участвали в екипа на 
спешната помощ. Той е бил сред хората, 
които й спасяват живота. Казва се Каме-
рън и е пожарникар.

След една случайна среща те разго-
варят в продължение на 6 часа и ста-
вя ясно, че нещо се случва помежду им. 
Любовта расте с всеки изминал ден и не 
след дълго двамата с Камерън се женят. 
Така от нещастието се ражда щастие и от 
омразата - любов.

Мелиса бе наръгана 32 пъти, 
но оцеля. И дори е щастлива
XМладата жена от Флорида е сигурна, че ще умре, но става чудо

Сн.: Facebook

Мелиса и Камерън

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

 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

Chicago + suburbs

KMIONI POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, OTDAVAM 
POD NAEM VOLVO, 10 SPEED MANUAL 
TRANSMISSION, DVIGATEL ISX CUMMIS 500 
HP. ZA POVECHE INFORMACIA NA TELEFON 
224 935 0978. №18910

CDL, CLASS A DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, 
TRANSPORTNA KOMPANIA NABIRA CDL 
DRIVES ZA MANUAL TRANSMISSION TRUCKS. 
REGIONAL RUNS. VSEKI WEEKEND VKASTI. 
ZAPLASTANE .90 CPM ILI 30% OT WEEKLY 
GROSS NA KAMIONA. PHONE 224 600 1186 
ili 224 935 0978 №18911

CDL, CLASS A DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, 
TRANSPORTNA KOMPANIA NABIRA CDL 
DRIVES ZA MANUAL TRANSMISSION TRUCKS. 
REGIONAL RUNS. VSEKI WEEKEND VKASTI. 
ZAPLASTANE .90 CPM ILI 30% OT WEEKLY 
GROSS NA KAMIONA. PHONE 224 600 1186 
ili 224 935 0978 №18912

STRAIGHT TRUCKS O/O, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Набираме 
собственици на straight trucks, 24,26ft за 
Local, non CDL 6306342892 №18917

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

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 

публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в 
десният горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, 
кликнете върху него и попълнете формата. 

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
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Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

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

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

OTR, 
Цена US$ 80.00, Зипкод 60102, Наби-
раме CDL drivers за OTR заплащане 
80cpm za Hazmat i 70 cpm za dry load. 
17738182886 №18919

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

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

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

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

ДОМАШНА ПОМОШНИЦА, 
Цена US$ , Зипкод 999, Здравейте,търся 
жена,която да идва да изчисти,подреди 
изпере и сгъне дрехи в неделя и вторник 
в Дес Плайнес.Ако е възможно да помогне 
и в пазаруване и максимум 1-2 часа гледа-
не на деца(8-годишни),но помоща за паза-
руване и гледане на деца не е задължи-
телна.Заплащането е отлично! 7739604297 
№18915

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

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

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

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
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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 
№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-$1400 оборот на ден, вкъщи 
всяка вечер. Нови Dry Van ремъркета. 
8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 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
ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Диспечер с 4 
години опит с Dry Van и Хазмат търси ра-
бота в Chicago suburbs. За контакт за пред-
почитане е на емейл: vl_inc@yahoo.com 
7739461799 №18913

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
ДАВАМ СТАЯ, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60070, Давам 
Стая от таунхаус под наем.За трък драй-
вър или жена.$650/на месец, включва 
всички сметки. Ползване на пералня/су-
шилня, гараж, басейн (летен).Prospect Hts, 
Wheeling, Mt. Prospect, Arl. Hts, Des Plaines, 
Northbrook.Send me a text if you want to 
see the place. 2242800226 №18908
ДАВАМ СТАЯ, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60070, Давам 
Стая от таунхаус под наем.За трък драй-
вър или жена.$650/на месец, включва 
всички сметки. Ползване на пералня/су-
шилня, гараж, басейн (летен).Prospect Hts, 
Wheeling, Mt. Prospect, Arl. Hts, Des Plaines, 
Northbrook.Send me a text if you want to 
see the place-224-280-0226 №18909
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60025, Стая под 
наем - $500 - всичко включено 8476300290 
№18914
RENOVATED 2 BEDROOM, 
Цена US$ 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
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
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
БОЯДИСВАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Mix2 inc.предлага бо-
ядийски услуги с високо качество и ниски 
цени.за повече информация тел:847-312-
2155 8473122155 №18916
БОКС, 
Цена US$ , Зипкод 60061, Тренировки по 
бокс 2246231842 №18918
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

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

Н
орман Казънс е бил уважа-
ван общественик и дългого-
дишен редактор на амери-
канското списание Saturday 
Review. Като активист за све-

товен мир, той е получил стотици награ-
ди, включително медал за мир от Обеди-
нените нации.

Но съдбата не го пожалила, животът му 
предложил друг вариант да го изживее. 
Всичко се случило преди повече от 57 го-
дини. През 1964 г, след като се върнал от 
командировка до Русия, пълният със сила 
и енергия 49-годишен журналист извед-
нъж се почувствал зле, вдигнал висока 
температури, болели го всички стави.

Здравословното му състояние бързо се 
влошавало, след седмица вече му

било трудно да се движи
да върти главата си, да повдига ръцете 
си. Имало моменти, когато не можел да 
отвори челюстите си, за да хапне нещо 
поне малко.

Наложило се да влезе в болница – и там 
му поставили страшната диагноза. Бил ди-
агностициран с колагеноза - дегенератив-
на болест, при която се разпада колагенът 
на съединителната тъкан. Автоимунното 
заболяване поразява целия организъм, 
защото имунната система проявява агре-
сия към собствената си съединителна тъ-
кан.

Статистиката показвала, че само един от 
500 души се възстановява напълно от това 
заболяване. За съжаление лекуващият му 
лекар предсказал, че му остават още

само няколко 
месеца живот...

Обхванали го тъга и страх, дори обида 
от несправедливата съдба. Казънс по цял 
ден лежал в болничната си стая, обърнат 
към стената, спрял да разговаря дори с 
най-близките си хора. Болестта прогреси-
рала въпреки консултациите с най-добри-
те специалисти. От тях Норман разбрал, че 
няма никакви шансове да оздравее.

Но тогава Казънс решил, че няма да се 
съгласи с болестта и да чака търпеливо 
присъдата си. Той разсъждавал, че щом 
преди да пътува до Русия, не е бил болен, 
то тогава стресът, който е преживял там, е 
допринесъл за неговото заболяване. Тъй 
като лекарите и лекарствата били безсил-
ни да му помогнат, той решил, че сам

трябва да намери лек 
за болестта си

Казънс стигнал до извода, че положител-
ни емоции като любов, надежда, вяра, 
смях и увереност би трябвало да му по-
могнат да се подобри.

Със съгласието на своите лекари, той 

напуснал болницата и се настанил в хотел 
на отсрещната улица. Спомнил си думи-
те на д-р Хитцинг, че организмът се моби-
лизира за борба с всяка болест, ако ендо-
кринната му система работи добре. И че

депресията и страхът 
я потискат

За да възстанови силата на своята имун-
на система, започнал да взима изключи-
телно високи дози витамин C. Паралелно 
с това, за да спре болката, прекарвал ча-
сове в гледане на комедии и хумористич-
ни предавания, които провокирали в него 

интензивен и продължителен смях.
Скоро след това Норман забелязал, че 

10 мин. сърдечен смях му осигурявали 2 
часа спокоен сън без болка. Това било ог-
ромно постижение, имайки предвид, че в 
този момент дори и морфинът не му пома-
гал, за да облекчи страданието си.

Състоянието му постепенно започнало 
да се подобрява и той започнал да

използва отново 
крайниците си

Увеличавала се подвижността на стави-
те му, болките изчезнали. Можел да вър-
ти свободно главата си във всички посо-
ки въпреки прогнозите на специалистите 
за пълно обездвижване на гръбначния му 

стълб.
След 6 месеца той вече бил на крака, а до 

две години си възвърнал изцяло работата 
на пълен работен ден в Saturday Review.

След 10 г. случайно среща един от лека-
рите, осъдили го на бавна смърт. Докторът 
бил безкрайно изумен, че вижда Казънс 
жив и напълно здрав.

Неговата история взривила научното 
общество и вдъхновила множество научни 
изследователски проекти

относно 
здравословния смях

През 1976 г. Норман издал биографич-
ната си книга „Анатомия на болестта от 
гледна точна на пациента“, която буквал-
но произвела фурор сред медицински-
те среди. Опирайте си на собствения си 
опит, авторът показал, че положителните 
емоции може да излекуват дори най-теж-
ката болест.

Най-известната книга на Норман Казънс 
обаче остава „Анатомията на едно заболя-
ване“, която той написва през 1979 г. През 
1984-а излиза и филм със същото заглавие, 
базиран на книгата му.

Невероятната история  
на човека, разсмял смъртта

XЛекарите били безсилни да му помогнат,  
но той сам намерил лек за болестта си

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Казънс умира от остра сърдечна 
недостатъчност на 30 ноември 1990 
г. в Лос Анджелис, оцелявайки от сър-
дечните си проблеми повече години, 
отколкото са очаквали лекарите: 10 
г. след първия му инфаркт, 26 г., след 
като му е поставена споменатата диа-
гноза, и 36 г., след като за първи път е 
диагностициран сърдечният му про-
блем. Със своя пример Норман Ка-
зънс ни подтиква да обърнем сериоз-
но внимание на смеха като средство 
за лечение. 10 мин. смях на ден са 
достатъчни да подпомагат нашето до-
бро здраве и самочувствие.

Ако смехът има толкова голяма це-
лебна сила, защо да не го използваме 
по-често? Съществуват различни ви-
дове смехотерапия, като гледането 
на комедии, четенето на вицове, по-
пулярната напоследък стендъп коме-
дия или пък йога на смеха.

Посмейте се 
за здраве

Норман Казънс
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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
Перспективите са обещава-
щи, но с малки изключения. 
Добре е, че сте наясно с евен-
туалните препятствия и би-
хте могли да ги преодолявате 

с по-малко загуби. Но не изразходвайте цялата 
си енергия в тази посока. Обърнете внимание 
и на другите важни неща за вас. Децата ще ви 
напомнят за нуждите си, а партньорът ще по-
желае повече време да споделяте заедно. Нека 
това не ви отегчава, напротив. Дошъл е момен-
тът, в който да направите равносметка на по-
стигнатото и на амбициите си.

РАК
По-малко вълнения, пове-
че и успешни реализации. В 
такъв дух ще премине пери-
одът за вас. Търпеливо и по-
следователно отхвърляйте 

задачите си, без да налагате волята си. По пътя 
на убеждението ще ви бъде по-лесно и здраво-
словно. С творчески подход и мисъл ще прис-
тъпвате към поредното предизвикателство, 
доказвайки и на самите себе си, че имате по-
тенциал да се справите с всяка задача. Стресът 
ще отстъпи място на градивната ви енергия и 
ще създавате значими неща.

ВЕЗНИ
Младите, които търсят свое-
то ново поприще, ще имат до-
бър шанс за реализация. Ще 
привлечете силна подкрепа, 
ако покажете желание и го-

товност да се реализирате. Търсете равновесие 
във всичко, което правите, за да не нарушите ба-
ланса в себе си. Запазете свободата си и не раз-
голвайте душата си пред всекиго. Но там, къде-
то търсите съчувствие, подкрепа и любов, не се 
показвайте слаби. Излагайте тезите си аргумен-
тирано и без излишни емоции следвайте увере-
но пътя си.

КОЗИРОГ
Добротата ви е начин да из-
бегнете разочарованията и да 
запазите всичко онова, кое-
то сте постигнали дотук. Ако 
имате планове за разширява-

не на бизнеса си, изберете внимателно подхо-
дящия човек, който ще ви подкрепи финансово 
и с професионални съвети. Притесненията ви, 
свързани със здравето, ще отшумят по-бързо, 
ако вземете мерки и следвате препоръките на 
специалистите. Учейки се от чуждия опит, пови-
шавате своя, без това да се отразява негативно 
на авторитета ви.

ТЕЛЕЦ
Утвърдете постигнато, като 
не забавяте темпото, така ще 
сте наясно къде сте и къде 
бихте желали за стигнете. 
Превърнете пропуските в 

свои учители, не ги подминавайте. Опрете се 
на способността си да прозирате в детайлите и 
ще можете с лекота да насочите интересите на 
другите във вашата посока. Работните ви идеи 
ще се осъществят по-скоро, отколкото пред-
виждате. Парите, необходими за реализацията 
им, ще дойдат по линия на спонсорство и перс-
пективни познанства.

ЛЪВ
Имайте позитивна нагласа не 
само към собствените, но и 
към чуждите успехи, и не ха-
бете силите си в търсене на 
чужди грешки и пропуски. 

Никой не е съвършен, грешките имат място в 
живота на всеки един от нас. Предстоящ про-
ект ще ви погълне с работа и за маловажните 
неща ще ви остава все по-малко време, което 
не е толкова лошо. Финансови придобивки ще 
ви позволят да направите повече за семейство-
то и дома. С времето ще отшумяват и временни-
те здравословни неразположения.

СКОРПИОН
Можете да видите по-скоро 
осъществени намеренията 
си, ако през тези дни си по-
ставяте краткосрочни цели и 
работите за тяхното изпълне-

ние. С настроение и добри очаквания ще рабо-
тите и върху преките си задачи, задоволявай-
ки наред с всичко останало и финансовите си 
нужди. С участието си в значими проекти ня-
кои от вас ще поставят началото на по-мащабна 
дейност. Чуждестранни инициативи и полезни 
контакти ще ви потопят в реалност, към каква-
то се стремите от дълго време.

ВОДОЛЕЙ
Онези, чието съзнание и ми-
слене е свързано с промените, 
ще търсят начини за печелив-
ши инвестиции. Опитността 
ще им помага да минават през 

непознатите сфери на живота си по-леко. Щом 
намеренията ви са чисти, ще печелите симпати-
ята и активността на хора, имащи добро поло-
жение в обществото, и заедно ще преодолявате 
проблемите. По-малко се притеснявайте, повече 
вниквайте в хубавите страни на живота си. При 
много от вас те преобладават и ще сте сред щас-
тливците от зодиака.

БЛИЗНАЦИ
Останете си земни и добри 
и не пренебрегвайте мол-
бите на нуждаещите се към 
вас. Липсата на доверие би 
ви подействала като студен 

душ, не го допускайте да се случва. В интимния 
свят на мнозина от вас ще настъпят промени 
към по-добро. Самотата ще отстъпи място на 
по-добре организиран семеен свят и ще по-
стигнете духовен напредък в прагматичното 
си мислене. Ставате по-добри уверени в себе 
си хора, можещи да посрещнат всяко предиз-
викателство, вземайки правилното решение.

ДЕВА
С умението си да се владеете 
и да подчертавате силните си 
страни ще успеете да извле-
чете максимума за себе си в 
една ситуация. Също така ще 

можете да влияете върху хода на събитията, 
поне в частта, която зависи от вашите решения. 
Много от вас ще получат благоприятни въз-
можности за изява от различен характер, както 
и постижения, за които ще се говори. Безработ-
ните ще получат предложение, което може и да 
не ги удовлетвори поради временния си харак-
тер и ниско заплащане.

СТРЕЛЕЦ
Целенасочените ви дейст-
вия ще ускорят развитията и 
на други полезни начинания, 
които считате за важни. Не 
пренебрегвайте никого, ува-

жавайте труда на всички и всяка полезна иници-
атива, насочена към сближаване, подпомагане и 
насърчаване активността и добрите намерения 
у другите. Близките ви ще проявят разбиране и 
с помощта им ще преодолеете възникващите за-
труднения. Бъдете търпеливи и не пресирайте 
събитията, желаейки по-скоро да видите финал-
ните резултати.

РИБИ
Периодът е много градивен 
за вас и с прозорливите си и 
правилни ходове ще си оси-
гурите напредък в професио-
налния ви и личен живот. Ко-

ректните взаимоотношения с партньорите ще 
ви позволят да се наложите над конкуренцията 
и които го осъзнаят навреме, ще спечелят. Вър-
вете уверено по пътя си и по-малко се тревоже-
те, за да не губите от енергията си, която иначе 
не ви липсва. Няма да останете незабелязани и 
ще получите добри оценки за вас самите и за 
труда си.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Затоплете млякото и в него раз-
творете захарта и маята. В голя-
ма купа пресейте брашното, сипе-

те солта в него и направете кладенче. 
Добавете към него нарязаните масли-
ни, риган, зехтин, маята. Замесете тес-
то, оставете го в купа, покрита с кърпа 
или фолио.

След час го премесете и разделете на 
топки. Ще се получат 8-10 вкусни хлеб-
чета според големината. Подредете ги 
в тава.

Смесете настъргания пармезан, га-
летата и разтопеното масло. Намажете 
пълнозърнестите хлебчета със сместа.

Направете по няколко разреза с ос-
тър нож, включете фурната на 180 гра-
дуса и изпечете за около 25 мин.

Нарежете краставиците и обеле-
ните моркови на ивици, а лука 
на лунички.

Разстелете добре филийките телеш-
ко, намажете ги с горчица и ги поръсете 
със сол и черен пипер. Отгоре сложете 
2 парченца бекон, краставичка, морков 
и лук.

Навийте телешките руладини и ги 
забодете с клечки, така че да не се от-
виват. Запържете ги в дълбок тиган с 
мазнина и нарежете вътре останалите 
моркови, краставички, лук и целина на 
малки парченца.

Изсипете доматеното пюре, поръсете 
с брашно и разредете с червено вино. 
След като алкохолът се изпари, долей-
те вода.

Сложете карамфила и дафиновите 
листа и оставете ястието да къкри за 
около 1 час. Подправете със сол, че-

рен пипер и захар. Обърнете руладини-
те и ги оставете за още 40 мин.

Поднесете с гарнитура по избор

Класически телешки 
руладини

»  филийки от телешко месо -  
6 бр.

» кисели краставички - 6 бр.
» моркови - 2 бр.
» лук - 1 глава
» горчица - 6 ч.л.
» доматено пюре - 1 ч.л.
» пшенично брашно - 1 с.л.
» червено вино - 100 мл
»  щипка-две захар - за овкусява-

не на соса
» черен пипер
» карамфил - 6 бр.
» дафинови листа - 3 бр.
» сол

Продукти

Да ви е сладко!  

Хлебчета с маслини и 
прясна мая

» мая - 10 г прясна
» прясно мляко - 200 мл
» захар - 1/2 ч.л.
» маслини - 100 г каламата
» сол - 1/2 ч.л.
» риган - 1 ч.л. сух
» брашно - 300 г пълнозърнесто
» зехтин - 3 с.л.

За коричката
» пармезан - 2 с.л.
» галета - 2 с.л.
» щипка сол
» краве масло - 50 г

Продукти

https://www.serdikabg.com
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Жител на Великобритания откри тайни ту-
нели с древни артефакти в своя 500-годи-
шен дом.

Фреди Гудуъл от Съсекс, изучавайки стари 
снимки на дома си, забелязал снимка на библио-
теката и врата, която в момента липсвала. Разгло-
бявайки библиотеката, той открил скрита стая, 
откъдето има достъп до таен проход, водещ към 
различни подземни коридори и стаи.

Докато изследвал тунелите и скритите 
стаи,Гудуъл открил тухлена стена със загадъчни 
имена и дати, както и стар сейф. Отваряйки го, 
23-годишният мъж открил няколко писма и цен-
ни книги от 1848 г.

„Оставих помещенията във вида, в който ги от-
крих. Харесва ми, че са в този вид от стотици го-
дини, а във всяка стая има толкова много исто-
рия“, каза британецът.

Принц Чарлз бил доста натъжен заради 
кралските драми и много искал да се за-
познае с внучката си Лилибет, която се 

роди през юни.
Той нямал търпение отново да се види със сина 

си Хари и съпругата му Меган, за да може да види 
и тяхната дъщеричка.

„Мисля, че принц Чарлз наистина иска да се за-
познае със своята внучка. Чарлз е невероятно тъ-
жен заради всичко, което се случи. Така че семей-
ството ще иска да се срещне“, споделя кралският 

експерт Ник Булън.
Подходящият повод за това ще бъде платине-

ният юбилей на кралица Елизабет Втора, която ще 
отбележи 70 години на престола през юни 2022 г.

Хари и Меган я подкрепят и вероятно ще се 
върнат в Англия за събитието. И всички ще се 
държат прилично заради кралицата.

Британец откри мистериозни 
тунели в дома си

Принц Чарлз много иска да 
види внучката си

Роналдо сменя имение заради 
блеещи овце
Кристиано Роналдо и семейството му 

се преместиха в друго имение, след 
като блеещи овце ги събуждали вся-

ка сутрин. 36-годишният футболист ско-
ро се завърна в Англия, тъй като отново 
е част от отбора на „Манчестър Юнайтед“. 
Той, любимата му Джорджина Родригес и 
децата им заживяха в имение със 7 спални, 
което струвало 6 млн. паунда.

Но след по-малко от седмица се изнесли 
заради шума, който създават овцете, а и от 
съображения за сигурност.

Новият дом на звездите е красив и е сгу-
шен в хълмисти земи и гора в Чешър. Там 
има басейн, киносалон и гараж за 4 коли. 
Имението е уникално заради градините, 
благодарение на които се закрива гледка-
та към имота. То е съвсем близо до стария 
им дом.

Анджелина Джоли влезе в Белия 
дом по важна тема
Анджелина Джоли влезе в Бе-

лия дом. Тя имаше две покани, 
свързани с нейната активна 

обществена дейност. 46-годишната 
актриса се бори за правата на жени-
те в целия свят от години, като под-
крепя различни инициативи.

Бившата жена на Брад Пит е била 
във Вашингтон два пъти тази седми-
ца, за да разговаря със сенатори и 
други важни служители от екипа на 
Джо Байдън. Според медии основни-
ят фокус на посещението й е бил За-
конът за насилие над жени, който в 
момента се обсъжда.

Джоли се е срещнала с прессекре-
таря на Белия дом Джен Псаки. По 
този повод тя коментира в Twitter, че 
се е видяла с неуморната звезда, за 
да разговарят по една много важна 
тема, която не бива да бъде прене-
брегвана.

Леонардо ди Каприо е много влю-
бен в приятелката си Камила Мо-
роне. Двамата са заедно от 2018 

г. и въпреки че никога не са говорили 
публично за връзката си, източници 
казват, че отношенията им се развиват 
много добре.

„Камила е неговото момиче на меч-
тите. Тя се разбира много добре със се-
мейството му и той се разбира чудесно 
с нейното. Те се познават от цяла веч-
ност и нещата просто се получават“, 
посочи източник.

През юни 2020 г. друг източник каза, 
че актьорът много обича да прекарва 
времето си с моделката. Това е изнена-
да за близките му, тъй като той е дос-
та независим, но сега прекарвал голя-
ма част от времето си с Камила и му 
харесвало да бъде с нея 24/7, твърдят 
източници.

Лео ди Каприо e влюбен  
до уши в приятелката си
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Райън Рейнолдс изненада 
фенка, болна от рак

Невиждана досега рисунка на Винсент ван 
Гог на изтощен старец беше изложена за 
първи път в музея в Амстердам.

„Изхабен“, която Ван Гог рисува в началото на 
кариерата си през 1882 г., се е криела в лична-
та колекция на холандско семейство повече от 
век. Малката рисунка с молив, подписана с „Вин-

сент“, изобразява възрастен работник, облечен в 
жилетка, панталони и ботуши, седнал на дървен 
стол с глава в ръцете си.

„Рисунката никога не е била виждана досега. 
Това е първият път, когато тя вижда бял свят“, каза 
изследователят Тейо Медендорп.

Малко след завършването й Ван Гог прави по-
добна рисунка, която понастоящем се намира в 
колекцията на Музея на Ван Гог под заглавието 
„Изхабен“.

Мъж е бил арестуван пред дома на Ариа-
на Гранде в Холивуд, след като е извадил 
нож на охраната й.

23-годишният Арън Браун е пристигнал пред 
къщата на изпълнителката в 2 часа сутринта и е 
поискал да се срещне с нея. Когато охраната не е 
позволила, той е извадил нож, което е предизви-
кало появата на полицията.

В момента Браун е изправен пред тежко обви-
нение заради инцидента. Засега не е ясно дали 
Гранде е била у дома по време на свадата. Все пак 
тя е подала молба за ограничителна заповед сре-
щу Браун и я е получила. На по-късен етап съдия 
ще реши дали заповедта трябва да бъде удълже-
на във времето.

През май 2020 г. Гранде и майка й Джоан полу-
чиха ограничителна заповед срещу преследвач 
на име Фидел Енрикес.

Непозната рисунка на Ван 
Гог видя бял свят

Мъж заплаши с нож 
охраната на Ариана Гранде

Чарли Шийн заживя 
с дъщеря си
Чарли Шийн потвърди, че 17-годишната му дъщеря 

Сам се е преместила да живее с него. Тя е напусна-
ла гимназията и къщата на майка си Денис Ричардс, 

след като миналата седмица каза, че е „в капан в оскърби-
телно домакинство“.

„Сам е страхотна. Обичам нея и всичките ми деца безу-
словно. Ние се забавляваме“, призна Шийн.

Сам обясни във видео в TikTok, че животът й много се е 
променил през последната година. Тя твърди, че майка й и 
нейният съпруг Арън Файпърс много са я обиждали.

„Мразех се, не хапвах и спях с дни, бях невероятно де-
пресирана, мразих училището“, сподели дъщерята на Ча-
при Шийн, плачейки.

После Сам съобщава, че вече се е изнесла от къщата, 
има 2 котки, щастлива е и обича себе си.

Джони Деп бил изоставен от 
майка си като тийнейджър

Райън Рейнолдс с емоционално пос-
лание към своя фенка, страдаща от 
рак. Актьорът изненада канадка-

та Джули Рор чрез видео, споделено в 
Twitter.

44-годишната жена, която в начало-
то не можела да повярва на вниманието, 
сподели клипа и написа, че е поласкана 
от жеста, който трогнал сърцето й.

„Вчерашната вечер беше една от най-
тежките в живота ми, а днес просто изли-
зат рози!“, написа тя в социалната мрежа.

„Просто исках да ти изпратя този малък 
видеоклип, за да знаеш, че мисля за теб“, 
казва Рейнолдс в клипа.

По думите на Райън, едно от нещата, 
които го впечатлили, било това, че Джули 
има подкрепата от толкова много хора, 
заради които и самият той научил за ней-
ната борба с рака.

Джони Деп е бил изоставен от 
майка си като тийнейджър, 
като трябвало да се погрижи 

сам за прехраната си. Това показват 
документите по делото й за развод. 
Според психолози липсата на обич 
от страна на жената, която го е ро-

дила, може би е повлияла негативно 
върху неговата психика.

Данните са от 1981 г., когато явно 
започнали проблемите между Бети 
Сю Деп и нейния съпруг Джон 
Кристофър. Тогава синът им бил уче-
ник. Когато се развеждат, той е на 15 

и според показанията на майка му, е 
„еманципиран и се издържа сам“.

Деп споделя, че се докоснал за 
първи път до наркотиците на 11. А 
само година след като родителите 
му вече не са заедно, решава да на-
пусне гимназията, в която учи.
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Х
алф Доум е красиво предиз-
викателство за туристи и ка-
терачи в в Национален парк 
„Йосемити“, Калифорния. 
Във формата на голям гра-

нитен купол, това скално образувание 
се намира в източния край на долина-
та Йосемити в парка и е наречено така 
заради разпознаваемата си форма (на 
английски Half dome означава полуку-
пол).

От едната си страна скалата е плоска, 
а от другите страни има заобления вид 
на купол, който изглежда като да е раз-
рязан вертикално през средата. Гранит-
ната скала се издига над долината на 
1500 м над земята и на близо 2750 м над 
морското равнище. Тя привлича много 
катерачи за бейс джъмпинг.

От долината скалата се вижда като 
кръгъл купол с отрязана североза-
падна половина, но това впечатление 
е илюзорно. От Уошбърн Пойнт Халф 
Доум се вижда като тънък скален хре-
бет, ориентиран в посока североизток–
югозапад, като югоизточната му страна 
е почти толкова стръмна, колкото и се-
верозападната, с изключение на върха, 
разказва peika.bg.

Стандартният тур по северозападна-
та стена на купола е сериозно предиз-
викателство за катерачите, продължа-
ващо обикновено два-три дни, което е 
по силите

само на опитните 
алпинисти

Ако възнамерявате да прекарате но-
щта в подножието на Халф Доум, както 
правят повечето катерачи, се нуждаете 

от специално разрешение за пребива-
ване на територията на националния 
парк (издава се безплатно). Тези, които 
не владеят алпийската техника, могат 
да изкачат върха по маршрута, наричан 
Кейбълс и снабден с изсечени в скали-
те стъпала и парапети на най-стръмни-
те участъци.

Тази толкова популярна туристиче-
ска пътека в Йосемити е достъпна само 
за не повече от 300 туристи дневно и 
ще трябва да се сдобиете с разрешител-
но за туризъм в Йосемити. Голяма част 
от тези документи се издават на специ-
ална лотария през март, но около 50 на 
ден остават свободни и се разиграват 

на своеобразна лотария (плащате 20 
щатски долара и подавате молбата два 
дни предварително).

Халф Доум е вдъхновение за много 
творци. Скалата е в основата на дизай-
на на различни фирмени и организа-
ционни лога. 

През 2014 г. Apple показва новата 
версия на операционната си система 
Yosemite и снимка на Халф Доум стои 
като тапет по подразбиране на екрана 
на операционната система. През 2010 
г. пък изображение на скалата е вклю-
чено в обновения дизайн на калифор-
нийските шофьорски книжки в горния 
десен ъгъл.

Халф Доум – красивото 
вдъхновение на Калифорния
XСамо 300 туристи на ден могат да го посетят, и то след като получат разрешително

Сн.: Pixabay
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Халф Доум – красивото 
вдъхновение на Калифорния

http://lawjtchicago.com/
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