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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Често казваме „в депресия съм“ – ко-
гато времето е мрачно или сме уморе-
ни и имаме нужда от ваканция. Думата 
е придобила някаква ежедневна банал-
ност, но всъщност е сериозна медицин-
ска диагноза. Според Евростат 2,7% от 
хората в България страдат от хронична 
депресия. Професионални организации 
определят този процент доста по-висо-
ко – около 8 на сто.

По данни на Националния център по 
обществено здраве и анализи в Бълга-
рия 14,5 процента от хората в някакъв 
етап от живота си са страдали от пси-
хични разстройства. Най-голям е делът 
на тревожните разстройства, следвани 
от депресивните и маниакалните състо-
яния.

В САЩ официалната статистика сочи, 
че от депресия страдат повече от 7%. 
През 2019 г. един на всеки петима в Съ-
единените щати е имал някакво психо-
логично заболяване (20.6% от населени-
ето).

А тези цифри само са се увеличили в 
условията на пандемия, локдаун и ико-
номическа несигурност през последни-
те 2 години.

Замислих се за всичко това от две но-
вини, които отразихме през последната 
седмица в BG VOICE – убийството в ъпс-
тейт Ню Йорк в българското семейство 
и вероятното самоубийство на българ-
ския байкър в Канада Йохан Георгиев.

В Ню Йорк извършителят е син и брат 
на жертвите – 67-годишният Михаил/
Майкъл Андреев и 12-годишната София. 
Момчето изглежда е страдало от шизо-
френия, вероятно по наследство от био-
логичната му майка.

Йохан е страдал от хронично безсъ-
ние, сънна апнея и депресия, която на-
края е била непоносима – точно по вре-
ме на пандемията, когато не е можел 
спокойно да обикаля с колелото си. 
Приятели разказват, че майка му също е 
страдала от психично заболяване.

Ако тези новини имат някакъв по-дъл-
бок смисъл, е да спрем за минута и да 
се вгледаме в себе си и в хората около 
нас. Всички минаваме през огромен мо-
мент на стрес от всичко, което се случва 
около нас. Обръщаме внимание на бол-
ки в тялото, но не и в душата. А двете са 
свързвани, казва психоложката Мадлен 
Алгафари.

Понякога наистина се питам (а и чу-
вам критиките на зрители, читатели) 
защо отразяваме такива негативни но-
вини, какъв е смисълът. Но смисъл има 
– да се замислим, да се спрем в забър-
заното си ежедневие и ако може да на-
учим урока от това, което се е случило 
на другите.

Психологичните заболявания са често 
свързани с притеснения, срам, стигма. 
Но помощ и разбиране има. Потърсете 
я, ако усетите, че тревожността е пове-
че от нормалното и не минава. Подкре-
пете близък човек, за когото мислите, че 
може би има нужда от помощ – дайте му 
кураж да я потърси. Всеки може да по-
падне в такава ситуация и никой не е за-
страхован. Един на всеки петима, казва 
статистиката за САЩ.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Един на всеки петима 
има психични проблеми. 
Дали не е някой от нас?

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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С
екциите, в които ще гласуват 
българите в чужбина на 14 
ноември, вероятно ще бъдат 
около 1000. За такъв брой се 
готвят във Външно министер-

ство, където се работи по организиране 
на изборите за депутати и президент.

Засега е ясно, че местата зад грани-
ца, в които ще се гласува, ще бъдат най-
малко 671 - толкова ще са автоматични-
те секции, които задължително трябва 
да бъдат открити за вота 2 в 1. Това са 
СИК-овете, в които на предишни избори 
са гласували над 100 души, стана ясно от 
решение на ЦИК, като такива ще има в 
точно 67 държави.

Тези 671 секции не са финалният 
брой, защото тепърва ще започне пода-
ването на заявленията от сънародници-
те ни, които могат да посочат и различно 
място за гласуване. За да се открие така-
ва, трябват поне 40 заявления.

На изборите през юли т.нар. автома-
тични секции бяха над 530, а общо всич-
ки - над 840. Окончателният брой на 
СИК-овете зад граница ще стане ясен 
след 23 октомври.

От списъка с автоматичните секции 
стана ясно, че най-много ще има в Обе-
диненото кралство - 121. На второ място 
се нарежда Турция със 106. В топ 5 попа-
дат още Испания със 62 и САЩ с 39.

В Германия би трябвало да има 81 ав-
томатични секции. При вота там обаче

се очакват затруднения
предвид факта, че Германия наложи ли-

мит от 40 адреса, на които да се откри-
ват секции. Причината е пандемията от 
коронавирус и ограничителните мерки 
в страната.

Нa минaлитe избoри нa 11 юли тaм 
имaшe рeкoрднo мнoгo ceкции - 109. Нa 

вoтa нa 4 aприл ceкциитe бяхa 62.
Нa тeзи избoри oбaчe влacтитe в 

Гeрмaния ca oбяcнили, чe „рaзрeшe-
ниe зa пoвeчe oт 40 избирaтeлни ceк-
ции в бъдeщe вeчe нямa дa бъдe въз-
мoжнo“. Фeдeрaлнoтo Миниcтeрcтвo нa 

външнитe рaбoти нa Гeрмaния „нacтoя-
тeлнo мoли при бъдeщи избoри и 
рeфeрeндуми пo възмoжнocт дa нe ce 
прeдвиждaт избирaтeлни ceкции из-
вън диплoмaтичecкитe и кoнcулcкитe 
прeдcтaвитeлcтвa“. Пoрaди тeзи при-
чини в cпиcъкa c oбявeнитe мecтa във 
Фeдeрaлнa рeпубликa Гeрмaния e нeoб-
хoдимo в мecтaтa, къдeтo e прeдвидeнa 
пoвeчe oт eднa избирaтeлнa ceкция, ceк-
циитe дa бъдaт нa eдин и cъщ aдрec, ce 
пocoчвa в рeшeниeтo нa ЦИК.

Тaкa cънaрoдницитe ни в Гeрмaния 
щe мoгaт дa глacувaт в oбщo 81 ceкции 
нa 40 aдрeca.

От друго решение на ЦИК пък стана 
ясно,че избирателният списък за вота 
ще бъде общ, но ще има две колони за 
подпис.Така ако даден гражданин реши 
да пусне своя глас и за президент, и за 
НС, то ще трябва да положи подпис два 
пъти.

XГермания наложи ограничение на местата за упражняване на вота

На 14 ноември:  
Около 1000 секции за 
гласуване в чужбина

https://www.samsfarmersmarket.com
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Централната избирателна ко-
мисия обяви местата, където 
ще бъдат открити така наре-
чените автоматични секции в 
САЩ и Канада за изборите на 

14 ноември. Те са онези секционни из-
бирателни комисии, в които на минали-
те избори са гласували над 100 избира-
тели. Общият им брой в САЩ и Канада 
ще е 52 – 39 в Щатите и 13 в Канада.

Предстои към тях да бъдат добавени 
още секции, за които ще бъдат подадени 
над 40 заявления от желаещи да упраж-
нят правото си на вот на други места. За 
изборите „2 в 1“ през ноември българи-
те зад граница ще гласуват в близо 70 
държави.

Ето и местата, в които ще бъдат откри-
ти автоматични секции в САЩ и Канада:

Автоматични секции 
в САЩ

n  Алтамонт Спринг - Орландо,  
Флорида

n  Арлингтън Хайтс, Илинойс, 
Културен център „Магура“

n  Атланта, Джорджия
n  Бостън - Билрика
n  Бостън - Нютън
n  Брумал, Пенсилвания, 

Филаделфия
n  Вашингтон (Посолство 1)
n  Далас, Тексас

n  Дес Плейнс 1, магазин „Малинчо“, 
Илинойс 1

n  Денвър, Колорадо
n  Дес Плейнс 2, Център „Малката 

България“, Илинойс 1
n  Дес Плейнс 2, Център „Малката 

България“, Илинойс 2
n  Детройт, Мичиган
n  Конкорд, Калифорния
n  Лас Вегас, Невада 1
n  Лос Анджелис (Генерално 

консулство)
n  Маунт Проспект, Илинойс
n  Маями - Форт Лодърдейл, 

Флорида
n  Минеаполис, Минесота
n  Нантъкет, Масачузетс

n  Норуолк, Кънектикът
n  Ню Брънсуик, Ню Джърси
n  Ню Йорк (Генерално консулство)
n  Ню Йорк, Куинс
n  Сакраменто - Кармайкъл, 

Калифорния
n  Сан Диего - Оушънсайд, 

Калифорния
n  Сан Франциско, Калифорния
n  Сейнт Луис, Мисури
n  Сейнт Питърсбърг, Флорида
n  Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон
n  Синсинати, Охайо
n  Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния
n  Финикс, Аризона
n  Хаянис-Кейп Код, Масачузетс
n  Хюстън, Тексас
n  Чикаго (Генерално консулство)

n  Шарлът - Матюс, Северна 
Каролина

n  Шилер Парк, Илинойс
n  Ървайн - Тъстин, Калифорния

Автоматични секции 
в Канада:

n  Отава (Посолство)
n  Брамптън
n  Ванкувър
n  Вон
n  Едмънтън
n  Калгари
n  Китченер
n  Монреал 1, Българска 

православна църква „Св. Иван 
Рилски“

n  Монреал 2, Кот де Неж
n  Монреал 3, Гринфийлд парк
n  Ниагара Фолс
n  Торонто (Генерално консулство 1)
n  Торонто (Генерално консулство 2)

Къде ще се гласува:  
52 „автоматични 
секции“ в САЩ и Канада
XПредстои откриването на секции и там, 

където има подадени повече от 40 заявления
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BG ТЕЛЕГРАФ
КС отмени мораториума върху 
кабинета „Борисов 3“
Кoнcтитуциoнният cъд „oтклoнявa 

иcкaнeтo зa уcтaнoвявaнe нa прoти-
вoкoнcтитуциoннocт“ нa Рeшeниe нa 

Нaрoднoтo cъбрaниe oт 22 aприл 2021 г. зa 
нaлaгaнe нa мoрaтoриум върху oпрeдeлeни 
дeйcтвия нa държaвнитe oргaни, ce пocoч-
вa в cъoбщeниe, публикувaнo нa caйтa нa 
cъдa. Cъдът прeкрaтявa дeлoтo в тaзи му чacт. Рeшeниeтo e приeтo eдинoдушнo 
c 11 глaca. Кoнcтитуциoнният cъд пocoчвa oбaчe, чe „e нeдoпуcтимo“ c рeшeниe 
нa Нaрoднoтo cъбрaниe врeмeннo дa ce cпирa изпълнeниeтo нa уcтaнoвeни oт 
Кoнcтитуциятa и рaзвити в зaкoнитe прaвoмoщия нa прeзидeнтa и нa изпълни-
тeлнaтa влacт.

СУ уволнява Петър Илиев  
заради плагиатство

Етичната комисия към Софийският 
университет „Св. Климент Охридски“ е 
препоръчала на ректора да прекрати 

трудовите правоотношения на Петър Или-
ев, защото е плагиатствал в своя книга. „Въз 
основа на резултатите от проверката Етич-
ната комисия излезе със становище, че в 

книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“ е налице 
плагиатство, при което значителни части от чуждо произведение – дисертация 
на Наталия Киселова, е използвано и представено за авторски труд, без дисерта-
цията да е цитирана“, казват от СУ.

Спряха операцията по 
освобождаването на кораба „Vera Su“
Министърът на околната среда и 

водите Асен Личев издаде прину-
дителна мярка на Изпълнителна 

агенция „Морска администрация“ за спи-
ране на дейностите по претоварване на 
насипен товар - урея - от заседналия във 
водите на Черно море кораб „Vera Su“ по-
ради възникването на непосредствена опасност от замърсяване на акваторията 
на Черно море. От служители на РИОСВ е констатирано, че при претоварване на 
товара от кораб „Vera Su“ чрез воден кран на малки плавателни съдове част от то-
вара попада в морето.

Жена изсипа кофа вода върху  
Кирил Петков в Пловдив

Лидeрът нa „Прoдължaвaмe прo-
мянaтa“ Кирил Пeткoв заедно с Асен 
Василев прoвeдоха cрeщa c грaж-

дaни нa глaвнaтa улицa в Плoвдив. Oщe в 
нaчaлoтo нa рaзгoвoрa му c плoвдивчaни, 
Пeткoв и cъбeceдницитe му бяхa зaлeти 
c кoфa вoдa, хвърлeнa oт близкa тeрaca. 

Бившият служебен миниcтър oбaчe рeaгирa c чувcтвo зa хумoр нa cитуaциятa 
и oбяcни, чe щe му върви пo вoдa нa парламентарните избoри на 14 ноември. 
Жeнaтa, кoятo изcипa кoфaтa, ce oпрaвдa, чe гo e нaпрaвилa нeвoлнo. Петков ще 
води листата на „Промяната продължава“ в града под тепетата, а Асен Василев - 
в Хасково.

Откриха изчезнала в Лондон 
българска учителка
Откриха изчезналата в Лондон млада 

българка. 26-годишната музикант-
ка Пенка Петкова е открита жива и 

здрава, съобщават от полицията. От седми-
ца насам българската музикантка беше в не-
известност в Лондон. Английската полиция 
пусна апел, че е загрижена за 26-годишната Пенка Петкова и търси информация 
за нея. Петкова е видяна за последно от своите съквартиранти на 20 септември. 
Петкова е преподавала виолончело в колеж по изкуства. Самата тя е завърши-
ла театрално училище, в което е учил Даниел Крейг – актьорът, изиграл Джеймс 
Бонд. Приета е в учебното заведение със стипендия.

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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О
стават около две седмици 
преди крайния срок за ре-
гистрацията на кандидат-
президентите в Централна-
та избирателна комисията, 

а само четирима са подали документите 
си за участие в битката за „Дондуков“ 2. 
Това са лидерът на „Възраждане“ Коста-
дин Костадинов, председателят на сдру-
жение „Азбукари“ Цвета Кирилова, ли-
дерът на БСД Александър Томов и фолк 
певицата Луна.

Официално обявена е и двойката на 
настоящия президент Румен Радев и ви-
цепрезидента Илияна Йотова. В начало-
то на седмицата бе учреден и Инициа-
тивният комитет, който издигна двамата 
за втори мандат.

Засега три от партиите от 46-ото На-
родно събрание са дали заявка за из-
дигане на свой държавен глава и негов 
заместник - ГЕРБ, „Демократична Бълга-
рия“ и ДПС. Те обаче заявиха, че имената 
им няма да се оповестят до последно, а 
обясненията са различни - необичайна-
та ситуация на застъпване на президент-
ската кампания с поредните предсроч-
ни парламентарни избори и опасението 
им, че кандидатите ще бъдат „отстреля-

ни с хейт“.
Останалите три партии - БСП, „Има та-

къв народ“ и „Изправи се. БГ“ - съобщи-
ха, че дават подкрепата си за Румен Ра-
дев и Илияна Йотова.

Още в началото на 2021 г. Румен Ра-
дев и Илияна Йотова обявиха, че ще се 
кандидатират за втори мандат, а в нача-
лото на тази седмица държавният глава 
дори призова лидера на ГЕРБ Бойко Бо-
рисов да влезе в битката за президент-
ското място.

Кандидат на ГЕРБ - умен, 
красив и с коса

Единственото нещо, което се знае за 
кандидат-президента на ГЕРБ до момен-
та, е, че е публично познато лице. Бойко 
Борисов още през май оповести външ-
ността и качествата на техния кандидат.

„Умен, висок, красив, с опит, с коса, 
приет на Запад, с добри отношения на 
Изток и говорещ много езици. Коренно 
различен от сегашния разединител на 
нацията“, каза Борисов.

Въпреки че описанието наподобява 
на качествата и външността на Даниел 
Митов, той отрече да е коментирана не-
говата кандидатура за държавен глава.

Макар и да не отговаря на описание-
то, самият Борисов неколкократно е за-
явявал, че смята да се впусне в прези-
дентската битка, но в последно време 
отрича това.

Като номинация, която може да раз-
шири електоралния потенциал на ГЕРБ, 
пък беше споменаван и експрезидентът 
Петър Стоянов, но той прекрати спеку-
лациите с името си и каза, че няма да се 
кандидатира.

В медийното пространство бе тира-
жирано и името на бившия директор на 
„Пирогов“ проф. Асен Балтов, но и той 
сложи край на дебата, като обяви, че 
не вижда смисъл да влиза в политика-
та. Балтов бе категоричен, че разговори 
с него за кандидатирането му за прези-

дент не е имало.
Оповестяването в последния мо-

мент на номинацията си за президент-
ска двойка не е новост за ГЕРБ, още през 
2016 г., когато кандидатурата им бе за 
Цецка Цачева, също бе съобщена дни 
преди крайния срок.

„Демократична България“ 
с антипод на Радев

От „Демократична България“ също ще 
издигнат кандидатпрезидентска двойка 
за изборите на 14 ноември, но в момен-
та трите партии в коалицията - „Да Бъл-
гария“, ДСБ и „Зелено движение“ - все 
още водят разговори.

Описанието им е, че кандидатът за 
държавен глава ще е антипод на Румен 
Радев - със строг граждански профил, а 
изискването ще е да не е бил в службите 
за сигурност и в армията.

Споменато бе само веднъж и едно-
единствено име и това е на д-р Алексан-
дър Симидчиев. Но все още няма окон-
чателна кандидатура.

ВМРО издига Каракачанов 
за президент?

Неуспелите да влязат в 45-ото и 46-ото 
Народно събрание ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ 
също казаха, че ще имат кандидатури за 
президент и вицепрезидент.

От ВМРО съобщиха, че имат няколко 
кандидатури, които се обсъждат, и една-
та е на бившия министър на отбраната 
и лидер на партията Красимир Карака-
чанов.

Останалите две партии все още не са 
споменали имена.

Крайният срок, в който партиите и ко-
алициите могат да излъчат своите номи-
нации, е 12 октомври, а ден след това 
ЦИК ще определи номерата в бюлети-
ните с жребий. Предизборната кампа-
ния пък стартира на 15 октомври, месец 
преди вота.

Партиите искат да играят за 
президент, но нямат желание
XЕдва 5-има кандидати за „Дондуков“ 2, големите формации мълчат за претендентите си

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

Румен Радев и Илияна Йотова

Певицата Луна

Костадин Костадинов

Даниел Митов

д-р Александър Симидчиев

Красимир Каракачанов
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https://www.balkanika-restaurant.com
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В 
някои части от Европа напъл-
но имунизираните са над 70%, 
част от COVID ограниченията 
падат, а хората започват да жи-
веят почти така, както и пре-

ди пандемията, ваксинираните в Бълга-
рия остават само 15,5%. За сравнение и 
в САЩ процентът е далеч по-голям - там 
изцяло имунизираните са 56 на сто.

Доставените дози ваксини в България 
от P�zer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca 
и Janssen към 20 август са общо 5 135 
950, а напълно имунизираните към 28 
септември са едва 1 312 649. Така без се-
риозни мерки и с нищожен брой вакси-
нирани, страната посреща своята чет-
върта COVID вълна.

Изборът на ваксини е повече от богат, 
а хората могат

да се ваксинират 
почти навсякъде

в болниците, при личните лекари, в пар-
ковете, в големите търговски центрове, 
в отдалечените села, дори и във ведом-
ствата, но интересът е сравнително ма-
лък, смятат лекари.

Броят на заразените в страната ста-
билно нараства, а активните случаи са 
42 444, расте и броят на приетите в бол-
ница 5048, 432-ма от които в интензивно 
отделение. Десетки продължават да уми-
рат всеки ден.

И в други държави от ЕС се наблю-
дава новата вълна, но там тя отшумява 
по-бързо, а броят на нуждаещите се от 
болнично лечение и на починалите е не-
сравнимо по-малък в сравнение с пре-
дишните.

Челното място по ваксинирани на 100 

000 души държи Исландия - 160,51, след-
вана от Малта със 158,73, Португалия със 
156,81, Дания със 150,76 и Испания със 
149,19. 

На дъното са Русия с 61,2 души на 100 
000, Румъния с 52,56 и България с 36,37, 
показват данните на Our World in Data.

Има ли виновни?
Интересът към конспиративните те-

ории сякаш е взел превес над нацио-
налното мислене у хората в България. 
Според проучване на германската об-
ществена медия ARD България е един-
ствената страна в ЕС, в която от година 
на година все повече хора вярват на съ-
държанията в социалните мрежи - в пъл-
но противоречие с останалите държа-
ви от Общността, в които тенденцията е 
точно обратната.

Малко над 35% от учителите са вак-
синирани поне с една доза. Просветни-
ят министър Николай Денков определи 
ниския интерес към имунизацията сред 
персонала в училищата и детски гради-
ни като несправяне с ваксинирането.

Според него това е така, защото има 
недоверие в обществото. 

Ваксиниран или 
ограничителни мерки?

Неколкократно главният държавен 
здравен инспектор доц. Ангел Кунчев 
предлага да има задължителна вакси-
нация на работещите в определени сфе-
ри - медиците и социалните работници. 
Според него това няма да наруши граж-
данските права, а ще предотврати зара-
зяването на много хора. Засега решение 

в тази посока няма.
В Европа пък COVID мерките започват 

да се затягат сериозно за неваксинира-
ните.

В южната съседка на България, Гър-
ция, където ваксинирани са 56,6%, от 
средата на септември се въведе огра-
ничението във вътрешните помещения 
на ресторантите, баровете, кафенетата 
и нощните клубове да се допускат само 
ваксинирани и преболедували.

Същото важи за достъпа до стадиони и 
спортни зали, като и туристите са длъж-
ни да спазват ограниченията. Малко 
преди това и ваксинацията стана задъл-
жителна за всички, работещи в систе-
мата на здравеопазването и в аптеките. 
Така хиляди бяха освободени от работ-
ните си места.

Дискутира се в Гърция и разширява-
не на задължителната ваксинация върху 
други професионални групи: военнослу-
жещите, полицаите, пожарникарите, об-
щинските служители.

В Италия, където ваксинирани са 
67,3%, също имунизацията за работещи-
те в здравния сектор е задължителна, а в 
междуградския транспорт се влиза само 
със сертификат или бележка за преболе-
дуван наскоро COVID.

Във Франция ваксинирани са 65,4%, 
а на културни мероприятия се допускат 
единствено ваксинирани, преболедува-
ли или хора с актуален отрицателен тест.

Същото важи и за самолетните полети 
и пътуването с влак на дълги разстояния. 
Моловете и ресторантите в страната 
също изискват представяне на здравен 
паспорт със съответните доказателства, 
макар че не всички следят особено стро-
го дали изискванията се спазват.

В Белгия 72,7% от хората вече са вак-
синирани, но между отделните региони 
все още има големи разлики. Във Флан-
дрия и Валония броят на ваксинирани-
те е висок, но в Брюксел обаче не е точ-
но така. Но сега в Белгия, за да се седне 
в заведение или да се отиде на концерт, 
трябва да се представи COVID сертифи-
кат.

Много ваксини, малко имунизирани 
и хиляди заразени всеки ден

XВ България десетки продължават да умират ежедневно от COVID-19

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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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
Джо Байдън си сложи трета 
доза COVID ваксина
Джо Байдън получи трета доза от вак-

сина срещу коронавирус, като с това 
стана един от първите американци, 

ваксинирани с бустерна доза срещу виру-
са. Миналата седмица медицинските вла-
сти в страната одобриха третата доза от 
ваксината на P�zer за хора над 65 години 
и за хора от различни рискови групи. Аме-
риканската агенция по храните и лекарствата обаче не одобри масова ревакси-
нация. Джо Байдън е на вече на 78 години, като ще направи 79 на 20 ноември. 
Байдън получи две основни дози от ваксината P�zer през декември 2020 г. и яну-
ари 2021 г.

САЩ изпробваха успешно 
хиперзвуково оръжие

Съединените щати са тествали хи-
перзвукова ракета, способна да раз-
вива скорост по-висока пет пъти от 

скоростта на звука. Това е първият успе-
шен тест от класа на оръжията от 2013 г. 
насам. Тестът се е провел миналата седми-
ца, се казва в изявление на Агенцията за 
напреднали изследователски проекти в 

областта на отбраната или DARPA. Ракетата е построена от Raytheon Corporation. 
Припомняме, че през юли Русия изпробва хиперзвуковата крилата ракета „Цир-
кон“, като тя е ударила наземна цел край бреговете на Баренцово море, отдале-
чена на повече от 350 км.

Сенатори искат отчет за 
скандала с Кристалина Георгиева
Сенатори от Демократическата и Ре-

публиканската партия в комисията 
по външни отношения на Сената на 

САЩ призоваха Джо Байдън да „осигури 
пълна отчетност“ за скандала във връзка 
с фалшифицирането на данни в Световна-
та банка, в който беше въвлечена дирек-
торката на Международния валутен фонд 
Кристалина Георгиева. Робърт Менендес и Джеймс Риш изпратиха писмо до Бай-
дън, в което го призовават да нареди на американското министерство на финан-
сите „да осигури пълна отчетност“ с необходимото усърдие и бързина.

Съд в Ню Йорк: R Kelly е 
ръководил мрежа за секс трафик

Американският певец Ар Кели бе при-
знат за виновен от съд в Ню Йорк по 
обвинения в поредица от сексуал-

ни престъпления. Изпадналата в немилост 
аренби звезда може да получи доживотен 
затвор. 54-годишният певец бе признат за 
виновен от журито във федерален съд в 
Бруклин, включително по обвинения, че в 

продължение на години е ръководил мрежа за сексуална експлоатация на мла-
ди жени, сред които непълнолетни, както и в „секс трафик". Робърт Силвестър 
Кели винаги е отричал да е извършил престъпленията, които му се приписват.

Откриха в корема на алигатор 
мъж, отнесен от урагана „Айда“
Ураганът „Айда“, който връхлетя аме-

риканския щат Луизиана през ав-
густ, нанесе множество разрушения 

и наводнения. Множество хора все още 
се водят безследно изчезнали. Една зло-
веща находка може да ориентира власти-
те накъде да насочат усилия в търсене на 
хората. Останки от тялото на 71-годиш-
ния Тимъти Сатърли са намерени в коре-
ма на алигатор. Мъжът е бил нападнат от животното по време на наводнението в 
Слайдъл на 30 август, ден след като „Айда“ вече бушуваше в щата.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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53-годишен българин бе арес-
туван и обвинен в подбужда-
не към сексуална активност 

на дете между 13 и 16 години в Север-
на Ирландия. Той се яви в съда в Бал-
лимена чрез видеовръзка от ареста в 
Антрим. По време на заседанието му е 
помагал преводач, уточнява в своя ин-
формация по темата местното издание 
BallymenaTimes.

Според обвинението вината на бълга-
рина е напълно доказана. По време на 
заседанието стана ясно, че мъжът има 
проблем с адреса за евентуална гаран-
ция.

„В момента има високо напрежение 
сред хората в района и полицията е из-
пратила специален екип в района, в кой-
то обвиняемият живее, за да се опита да 
облекчи всякакви допълнителни инци-

денти. Те обаче биха имали притесне-
ния, ако ответникът се върне на този до-
машен адрес“.

Адвокатката от защитата заяви, че из-
глежда единственото възражение сре-
щу гаранцията е „потенциалният риск за 
собствената му безопасност“. Тя каза, че 
от обвинението са й предложили да се 

споразумеят за гаранция извън Балли-
мена.

Тя каза, че „не е подходящо“ нейният 
клиент да бъде държан в ареста „един-
ствено поради опасения относно потен-
циалното напрежение в общността“. Въ-
просният българин живеел в страната 
от пет години, имал постоянен адрес.

Българин насили 
момиче в Ирландия, 
градът настръхна
XСъдът отказва да го пусне под домашен 

арест от съображения за сигурността му
30-годишна българка риску-

ва до 5 г. затвор за това, 
че на 23 март 2018 г. уби-

ла моторист на пътя в швейцарския 
италоезичен кантон Тичино. Според 
швейцарското радио RSI живеещата 
в чужбина българка отнесла с колата 
си мотор с двама френски граждани. 
Българката била под ефекта на кана-
бис, а на всичкото отгоре си праве-
ла и селфита с телефона, докато шо-
фирала.

Жената блъснала мотора, след 
като тoй спрял на червен светофар. 
51-годишен французин починал, а 
спътничката му – 35-годишна негова 
сънародничка, била ранена.

Разследването на катастрофата не 
открило пряка връзка между праве-
нето на селфита и катастрофата, но 
въпреки това българката ще бъде 
наказана и за това, тъй като то е заб-
ранено по обвинения за убийство 
по непредпазливост и за раняване 
на друг човек. Делото ще започне в 
началото на октомври.

Затвор чака 
дрогирана българка, 
убила мъж на пътя

http://imgtrucking.com
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Б
ългарски емигрант и 12-го-
дишната му дъщеря бяха за-
клани в Ню Йорк миналата 
неделя. Арестуван за кърва-
вата трагедия е един от сино-

вете на убития Михаил (Майкъл) Андре-
ев - Майкъл-младши. Бащата и малката 
София ще бъдат погребани в Троян по 
направено приживе настояване от уби-
тия мъж. Ако бъде признат за виновен, 
Майкъл-младши може да получи дожи-
вотен затвор, защото смъртната присъ-

да в щата Ню Йорк беше отменена през 
2004 г.

До двойното убийство се стига, след 
като на 19 септември вечерта Майкъл-
младши и баща му започват да се карат. 
Според щатската полиция момчето на-
мушкало фатално баща си и 12-годиш-
ната си сестра София.

„Те се караха постоянно“, разказва 
пред BG VOICE Стефан, един от другите 
синове на жертвата.

Свидетел на ужаса става най-малкият 
брат – 9-годишният Иван. Сега той е под 
грижите на държавните институции.

„Надявам се скоро да може да е с нас. 
Но системата тук пречи. Позволяват ни 
да го виждаме, но е трудно за него да 
разбере какво се случва особено като 

е без семейството си. Травмиращо е за 
всеки“, продължава Стефан.

Според него 22-годишният Майкъл 
Андреев-младши

е страдал от шизофрения
по наследство от биологичната им май-
ка и баба.

„Симптомите на Майкъл се влоша-
ваха“, разказва той. „Много пъти пре-
дупреждавахме баща ни и казвахме на 
семейството ни, но нищо не се напра-
ви. Баща ни беше твърде любящ и про-
щаващ към Майкъл за всичко, което 
той правеше, независимо колко лошо“, 
обяснява още Стефан. На въпрос дали 
ще прости на брат си, той отговаря: 
„Трудно е да кажа заради състоянието 
му, но се молим за душата му“.

Трагедията се разиграва в град Уорън, 
Ню Йорк.

„Малкият брат 
чува и вижда на-
мушкванията. Той 
бяга от къщата, тър-
си помощ. Връща 
се обратно, защото 
знае, че 12-годиш-
ната му сестричка е 
там. Намира я с про-
бодни рани, бяга от-
ново навън и отива 
при съседите, които 
се обаждат на поли-
цията“, казва Джак 
Келър, говорител 
на щатската поли-
ция в Ню Йорк. На 
мястото полицаите открили Андреев-
старши и малката София мъртви. Май-
къл Андреев-младши също е в къщата.

„Адреев-младши е бил на терасата на 
втория етаж. Той изглежда скача от там 
с нож в ръка и има рани, които сам си е 
причинил“, казва още серж. Келър. Ан-
дреев-младши е откаран с хеликоптер в 
болница,

където по-късно 
е арестуван

Само преди два месеца той публику-
ва в Инстаграм снимки от семейно пъту-
ване до Русия, на които пише „Господи, 
обичам семейството си“.

Майкъл Андреев-младши е арестуван 
по две обвинения за убийство от втора 
степен и по едно обвинение за престъп-

но притежание на оръжие от четвър-
та степен. Разследващите не разкриха 
информация за предполагаемия мотив 
или събития, довели до клането.

Не е ясно дали Андреев има адвокат.
„Баща ми беше любящ човек, който 

винаги поставяше на първо място се-
мейството си. Роден в България, той 
беше трудолюбив човек и обичаше за-
наята си. Като имигрант в Съединените 
щати от бивша комунистическа страна, 
той познава трудностите. Всичко, което 
той правеше, беше в името на неговите 
идеали. Но най-важното – той обичаше 
всичките си деца, до самия край“, споде-
ли Стефан малко след убийството. Спо-
ред него трагедията е можело да бъде 
предотвратена. В почерненото семей-
ство са общо петима братя и сестри.

Докато единият от братята следвал в 

Американския университет в България, 
другият се обучавал в Американски-
те военовъздушни сили в Щатите. Кам-
пания GoFundMe е събрала сумата от 
$28,829 от необходимите $75,000 към 
вторник. Тя е предназначена за покри-
ване на разходите за погребение, пъту-
ване и за подпомагане на грижите за по-
малкото дете.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Два трупа след българско 
клане в Ню Йорк

През 2005 г. българско клане остави 
два трупа на деца и в Чикаго. Тогава съ-
пругата на българския пастор в града 
Николай Василев, Тоня Василев, бе об-
винена в убийството на двете им деца 
по особено жесток начин. Тоня намуш-
кала тригодишната им дъщеря и девет-
годишния им син близо 200 пъти с нож.

36-годишният Николай Василев на-
мерил децата си убити при 
завръщането си вкъщи. Пред 
полицията на чикагското 
предградие Хофманс Естейтс 
той заяви, че жена му е убила 
9-годишния Кристиан и 3-го-
дишната Грейс.

Пред брат си и снаха си в 
Добрич Николай разказа, че 
Тоня убила децата от любов, 
защото се е страхувала, че са 
отнети от нея по някакъв на-
чин и ги спасява, като ги пра-
ща на по-добро място.

Братът на Николай е бил 
много пъти на гости в Чикаго, 

описва снаха си като грижовна майка. 
След смъртта на 3-месечната им дъще-
ря се лекувала за кратко с антидепре-
санти, за да излезе от шока.

По време на съдебния процес сре-
щу нея Тоня беше оправдана за убий-
ството на децата си. Съдът я призна за 
невменяема и тя прекарва остатъка от 
живота си в психиатрична клиника.

Жената на български пастор 
в Чикаго уби децата им

XАко бъде признат за виновен, Майкъл-младши 
може да получи доживотна присъда

Убитите Майкъл Андреев и дъщеря му София. 

Сн.: GoFundMe

Майкъл Андреев-младши, арестуван за убийството. 

Сн.: Instagram

Семейството на Андреев. 

Сн.: Instagram

Стефан Андреев (вдясно) с брат си Майкъл Андреев-
младши. 

Сн.: Instagram

„Всеки иска да е варварин“

Психологът  
Росен Йорданов:

» на 13
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Б
ългарин, обиколил САЩ и Ка-
нада на колело, избра да на-
пусне този свят след нерав-
на битка със сънната апнея и 
причиненото от нея безсъние. 

33-годишният Йохан Георгиев е сложил 
край на живота си на 19 август.

Трагичната вест обаче излезе наяве 
едва сега, след като неговите последова-
тели в интернет спряха да получават ве-
сти от приключенията на Йохан.

Новината потвърждава и един от 
най-популярните сайтове в света за 
хора, тръгнали на път с велосипед - 
bikepacking.com.

В статията трибют за родения през 
1988 г. и живеещ в Канада Йохан авторът 
Логан Уотс пише, че научил скръбната 
вест чрез мейл от приятел на българина.

В писмото пишело, че след неравна 
битка с болестта си Йохан е заминал на 
своето последно пътешествие, защото му 
е дошло твърде много. Паметта на Геор-
гиев ще бъде почетена

на служби 
в Канада и Аржентина

„Тотален шок. Всички сме шокирани“, 
каза за BG VOICE един от неговите прия-
тели от Детройт - Георги Петров. Двама-
та се запознават лично през 2015 година, 
след като преди това си пишат в социал-
ните мрежи, а Георги следва приключе-
нията на Йохан. Двамата не са си писали 
от няколко месеца, а последният разго-
вор се сторил странно кратък на Георги, 
но го отдал на умората от пътуванията на 
Йохан.

„Беше скромен, много скромен. Аз му 
предложих да сложи реклами на сайта 
си, но той твърдо отказваше. Правеше го 
за себе си“, разказва Георги. Йохан има 
десетки хиляди последователи в соци-

алните мрежи, които не изпускат видеа-
та му.

От bikepacking.com си спомнят първа-
та среща с Йохан, когато той е започнал 
своето пътешествие от арктическите бре-
гове на Канада чак до Аржентина. „Той ще 
бъде запомнен със своя позитивизъм и 
харизма, както и със способността си да 
въвлича хората в това, което прави по 
време на неговите пътешествия. В публи-
кация от 2017 г. се споменава, че Йохан 
е получил названието „Посланик на годи-
ната“ на наградите Bikepacking Awards.

В свое видео, поместено YouTube ка-
нала му, Йохан посочва, че през 2014 г. е 
взел решение да тръгне на обиколка из 
света.

Той

взима своя фетбайк
(вид велосипед с усилена рамка и широ-
ки гуми), закача българското и канадско-
то знаме и започва да прекосява Северна 
и Южна Америка, показвайки това в своя 
канал, както и в сайта си bikewanderer.
com. Последният блог-пост там е от 15 ав-
густ, само четири дни преди смъртта му.

В него е публикувано преживяване в 
Куинел, Британска Колумбия, в Канада. 
Както и в другите си подобни постове, с 
много снимки и описания той разказва 
за преживяванията и срещите си по пътя, 
споделя уникални гледки и несгоди, слу-
чили му се, докато кара колелото си.

Майката на Йохан е българка, а баща 
му виетнамец, но той казва, че не ги по-
знава добре. Когато е на 15, той идва в 
Канада с баба си и дядо си, а приятели 
разказват, че една от причините е пси-
хично заболяване на майка му. От тогава 
той не се е прибирал в България. Негови-
те приятели Мелани и Дан Лосет разказ-
ват, че Йохан е страдал от клинична де-
пресия. Преди 18 месеца те предложили 
на Йохан техния дом в Британска Колум-
бия като база, докато трае пандемията от 
COVID-19. Той обаче решил да остане сам 
и те му пращали колети с храна. Емоцио-
налното му състояние се влошило. Преди 
няколко месеца Йохан отива при Мелани 
и Дан в Калгари, където карали по праз-
ните улици на града, опустели след лок-
дауна.Той остава с тях до края.

„Той говореше с нас за самоубийство, 
но не мисля, че имаше конкретен план 

за това. Знам, че мислеше за това. Но не 
мисля, че го планираше, когато ние тръг- 
нахме. Той беше много честен с мен, не 
мисля, че ме е лъгал“, разказва Мелани. 
В последните си часове той приготвил 
велосипеда си за път, но явно нещо се 
е случило през нощта. Праща и проща-
лен мейл в 6:30 сутринта на Дан, който 
се събужда няколко часа по-късно, кога-
то Йохан вече е приключил с живота си. 
„Всичко е твърде много. Отидох пак до 
Спешното и лекарите там продължиха да 
ми казват, че приспивателните хапчета са 
пристрастяващи. Мисля, че ще мога да се 
наспя, когато съм мъртъв“, пише Йохан в 
предсмъртното си писмо.

„Не мисля, че той искаше да умре, 
просто искаше болката да спре“, казва 
Мелани.

През 2013 г. Йохан купува първия си 
роуд байк и не след дълго чупи двете си 
ръце и ключицата след падане. Но вместо 
да го откаже, инцидентът още повече го 
амбицира за първото голямо пътешест-
вие. Причините ограничава до „предиз-
викателство към самия себе си“ и им-
пулса да преживее нещо ново - за 12-те 
години живот в Канада той никога не е 
бил извън района на Торонто. „Искам да 
видя света“ е също толкова директното 
мото на видеата, които публикува. Тръг-
ва с 600 долара, без конкретна физическа 

подготовка, а преди това е къмпингувал 
само два пъти в живота си. И успява да 
обиколи канадските арктически терито-
рии за 40 дни, в които изминава 6,400 км.

„Най-доброто ми преживяване с ко-
лелото е... всичко, което се случи“, казва 
той през 2015 г. в интервю за „Капитал“ 
и не може да избере кое от местата му 
е оставило най-голямо впечатление или 
коя гледка е запомнил. Дали има все пак 
нещо меланхолично в цялото това при-
ключение? „Понякога и аз се питам дали 
няма някаква самота, дори си мислих за 
това снощи. Но като че ли нямаш време 
да я усетиш. А и как с толкова много кра-
сиви места и толкова интересни хора с 
невероятни истории.“

Доколкото искаш, доколкото имаш 
сили и доколкото имаш мотивация. Това 
казва Йохан в едно от първите си видеа 
на въпрос докъде може да стигне човек.

Там той споделя, че когато стигне до 
България, иска да направи видеомонтаж, 
чийто музикален фон да бъде песента „Я 
кажи ми облаче ле бяло“, защото всеки 
път като я чуе, носталгията по Родината 
се усеща силно.

Самоуби се българин от Канада, 
обиколил Америка на колело
XЙохан Георгиев праща прощален мейл след неравна битка с болестта си

СПАС  
СТАМБОЛСКИ

spas@bg-voice.com

Сн.: bikepacking.com
Сн.: YouTube /Iohan Gueorguiev

БОЯН ДИМИТРОВ

Всеки иска да е варварин. Всеки 
иска да убива и да наказва. Така 
криминалният психолог Росен 

Йорданов обясни пред BG VOICE зачес-
тилите случаи на убийства на българи 
в чужбина. Само преди дни син закла 
баща си и малката си сестра в Ню Йорк, 
а преди него майка уби децата си. 

„Няма значение дали си българин в 
чужбина, или българин в България. Си-
туацията в Родината ти се отразява и на 
теб. Ситуацията в страната, в която жи-
вееш, също. През последната година и 
половина ние видяхме много странни 
ситуации. Като започнем от коронави-

руса и стигнем до финансовите стагна-
ции. Това се отразява на всеки, особе-
но на хората с лабилна психика“, обясни 
Йорданов. Той отбеляза още, че през 
този период значително се е повиши-
ла и престъпността – убийства, педофи-
лия, битови престъпления.

Протестите, политическата нестабил-
ност, финансовата несигурност, всичко 
това се отразява и на психиката – пряко 

или косвено. На всеки човек се отразя-
ва“, каза още Йорданов. 

Той вижда в извършването на тежки 
престъпления и разделението в обще-
ството.

„Едни са за ваксинирането, други са 
против него. Обществото ни се разделя, 
без значение в кой край на света е. Това 
рефлектира върху отношенията между 
хората“, каза още Йорданов.

Психологът Росен Йорданов: 
Всеки иска да е варварин

Росен Йорданов

Приключенията на Йохан може да гледате 
на www.bikewanderer.com и  
www.facebook.com/thebikewanderer
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П
pиxoдитe нa домакинства-
та в САЩ ca ce cвили пpeз 
2020 гoдинa спрямо 2019 
г. Едновременно с това ни-
вoтo нa бeднocт в cтpaнaтa 

e нapacнaлo oт 60-гoдишнoтo cи дънo 
нa фoнa нa пpoдължaвaщaтa пaндeмия. 
Cpeднитe пpиxoди нa aмepикaнcкoтo 
дoмaкинcтвo ca нaмaлeли c 2,9% дo 67 
521 дoлapa нa гoдинa. Toвa пoкaзвaт 
дaнни, пyбликyвaни oт cтaтиcтичecкoтo 
бюpo нa cтpaнaтa и цитиpaни oт Вlо-
оmbеrg.

Hивoтo нa бeднocт oтвъд Окeaнa ce 
пoкaчвa дo 11,4%, cлeд кaтo нaмaлявaшe 
5 пopeдни гoдини и пpeз 2019-a дopи 
бeшe дocтигнaлo нa-ниcкaтa cи тoчкa oт 
1959 гoдинa.

Дaннитe пoмaгaт дa ce види пo-яcнo 
кapтинaтa нa икoнoмичecкoтo здpaвe нa 
aмepикaнcкитe дoмaкинcтвa пpeз пaн-
дeмичнaтa 2020-a, кoгaтo бe зaпиcaнa 
и пъpвoтo икoнoмичecкo cвивaнe oт 
2009 гoдинa, а дeceтки милиoни дyши 
ocтaнaxa бeз paбoтa, пoдxpaнвaйки cъ-
щecтвyвaщитe нepaвeнcтвa.

Ceктopитe c пo-ниcкo зaплaщaнe и 
цвeтнoкoжитe aмepикaнци ca пoнecли в 
нaй-гoлямa cтeпeн тeжecттa oт

зaгyбaтa нa 
paбoтни мecтa

пoкaзвaт дaннитe. Чeкoвeтe c пapичнa 
пoмoщ, oтпycкaни oт пpaвитeлcтвoтo, 
кaктo и eжeceдмичнитe 600 дoлapa 
пoмoщи пpи бeзpaбoтицa ca пoмoгнaли 
зa cмeкчaвaнeтo нa eфeктa oт кpизaтa, 
пoмaгaйки нa дoмaкинcтвaтa.

5 милиoнa дyши oбaчe влизaт в 
гpyпaтa нa бeднитe caмo зapaди мeди-
цинcки paзxoди.

Пpeз минaлaтa гoдинa 37,2 милиoнa 
дyши ca живeли в бeднocт. Toвa e c 3,3 
милиoнa пoвeчe oт пpeдxoднaтa. Пpa-
гът нa бeднocт зa ceмeйcтвo c двaмa po-
дитeли и двe дeцa в CAЩ e oпpeдeлeн зa 
пoд 26 246 дoлapa гoдишнo.

Междувременно бе съобщено, че 
молбите за помощи при безработица в 
САЩ са намалели в началото на септем-
ври до ново пандемично дъно на фона 
на възстановяването на икономиката.

Подадените за първи път заявления 
по регулярни щатски програми са на-
малели с 14 хил. до 340 хил. през седми-
цата до 28 август, сочат данни на минис-
терството на труда. Средната прогноза 
на икономисти, участвали в допитване 
на Bloomberg, беше за спад до 345 хил. 
нови заявления.

Трайните заявления за щатски помо-
щи също са спаднали до 2,7 млн. през 
седмицата до 21 август.

Подадените за първи път молби на-
маляват от месеци благодарение на по-
широкото повторно отваряне на ико-
номиката и завишеното търсене на 
служители. Въпреки това те остават на 
високо равнище спрямо нивата преди 
пандемията, а бързо разпространява-
щият се Делта вариант вля несигурност 
в перспективите пред икономиката, 
като създава риск от съкращения в бъ-
деще.

Статистиката: Приходите на 
семействата в САЩ намаляват

XЧековете, отпускани от правителството, са смекчили кризата

http://imgtrucking.com
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П
андемията от коронавирус 
съкрати живота на хора-
та по целия свят. Най-голям 
спад обаче е регистриран 
в САЩ, и то предимно сред 

мъжете, които живеят в страната. Това 
показват данни от проучване на Уни-
верситета в Оксфорд, публикувано пре-
ди дни. Изследването е ръководено от 
учени от Центъра за демографски науки 
Leverhulme в Университета в Оксфорд. 
Според него пандемията от COVID-19 е 
намалила продължителността на живо-
та през 2020 г. най-много от Втората све-
товна война насам.

Продължителността на живота беле-
жи спад с повече от шест месеца в срав-
нение с 2019 г. в 22 от 29-те държави, 
анализирани в проучването, което об-
хваща Европа, САЩ и Чили. Намалена е 
продължителността на живота в 27 от 
общо 29 държави.

Университетът казва, че намаление-
то на продължителността на живота в 
различните страни може да бъде свър-
зано с

официалните 
смъртни случаи

от COVID-19. До момента има почти 5 
милиона регистрирани смъртни случаи, 
причинени от новия коронавирус, по-
казва статистика на Ройтерс.

Наблюдава се по-голям спад в про-
дължителността на живота при мъжете, 
отколкото при жените в повечето стра-
ни. Най-голямо е понижението обаче 
при американските мъже – продължи-
телността на техния живот намалява с 
2,2 години спрямо 2019 г.

В 15 от държавите, включени в проуч-
ването, продължителността на живота 
на мъжете намалява с повече от година. 
Това заличава напредъка в намалява-
нето на смъртността и увеличаването 
на продължителността на живота с до 1 
година, постигнат през предходните 5,6 
години.

В САЩ нараства смъртността сред хо-
рата в трудоспособна възраст и тези под 

60 години, докато в Европа смъртност-
та сред хората на възраст над 60 години 
допринася по-съществено за увелича-
ването на смъртността, сочат още да-
нните.

„Фактът, че нашите резултати подчер-
тават толкова голямо въздействие, кое-
то се дължи пряко на COVID-19, показва 
колко опустошителен шок е причинил 
вирусът на много страни“, коментира 
д-р Риди Кашяп, водещ автор на ста-
тията, публикувана в Международния 
журнал по епидемиология, цитиран от 
Investor.

Той призова повече държави, вклю-

чително нации с ниски и средни доходи,

да предоставят данни
за смъртността за по-нататъшни проуч-
вания.

„За западноевропейските страни като 
Испания, Англия и Уелс, Италия, Белгия, 
наред с други, за последен път такива го-
леми мащаби на намаление на продъл-
жителността на живота при раждане са 
наблюдавани за една година по време на 
Втората световна война“, допълва Хосе 
Мануел Абурто, съавтор на изследване-
то, пред FT.

Здравните експерти смятат, че биоло-

гичните различия и поведенческите фак-
тори са отговорни за по-високите нива 
на сериозни заболявания сред мъжете, 
поне в краткосрочен план, в сравнение 
с жените. „В сравнение с жените, мъжете 
често се държат по начин, който работи 
в полза на вируса“, се посочва в доклада.

Докато жените и мъжете са склонни 
да боледуват от COVID-19 с доста сходни 
темпове, мъжете изглежда се разболяват 
по-сериозно в краткосрочен план, а же-
ните съобщават за т.нар. „дълъг COVID“ “, 
казва и Дейвид Дауди, доцент по епиде-
миология в Медицинския университет 
„Джон Хопкинс“.

Пандемията съкрати с 2.2 
години живота на американците
XМъжете умират по-често от COVID-19, показва проучване на Университета в Оксфорд

https://www.facebook.com/APlusRoofingIL/
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М
алко са нещата, които мо-
гат да превземат нови-
нарския поток така, както 
убийството на младо мо-
миче. Съдбата на 22-го-

дишната Габи Петито се превърна за миг 
в една от най-следените теми, както в 
мейнстрийм, така и в социалните медии. 
Само в ТикТок таговете, свързани с ней-
ното изчезване, което впоследствие се 
превърна в убийство, са гледани над 700 
млн. пъти

На 11 септември семейството на Габи, 
водено от неприятно предчувствие, оти-
ва до полицейското управление в Норт 
Форт Флорида, за да подаде искане за

издирване на дъщеря им
от която не са получавали отговор на 
съобщения и обаждания почти месец. 
Това става и след като нейният годеник 
Брайън Лондри отказва близо 10 дни да 
обясни къде е Габи и защо се е върнал 
без нея от планирано пътешествие.

Не така обаче са изглеждали нещата 
само два месеца по-рано. На 2 юли Габи 
и нейният годеник, с когото се познават 
от гимназията, заминават на така чака-
ното пътешествие, което да ги отведе до 
природните богатства на американски-
те национални паркове. Малко преди да 
тръгнат, двамата са гости на парти по по-
вод абитуриентския бал на брат й в Ню 
Йорк, където остават за няколко дни.

За да осъществи мечтаната обиколка, 
Петито започва работа като помощник-
фармацевт, като междувременно през 
2020 г. двамата с Брайън разбират, че са 
един за друг и стават годеници.

Пленени от мечтания живот на колела, 
двамата купуват и

оборудват 
Ford Transit Connect

с идеята да им е място за уют и преза-
реждане след дългите разходки из при-
родата. Това става на фона на един свят, 
потънал в пандемия и редица социални 
рестрикции, забрани за посещения на 
заведения, дискотеки и дори близки.

В същия момент видеата, където глав-
ни герои са сръчни хора от всякакви въз-
расти, преправящи позастарели микро-
буси в лъскави мобилни къщи, стават 
едни от най-гледаните в мрежата.

Кратки клипчета с пътешественици 
в кемпери, държащи очукани метални 
канчета с кафе на брега на някое езе-
ро или на ръба на някоя пропаст, стават 
магнит за хиляди, които искат да изкре-
щят в лицето на новия, скован от COVID 
свят.

В такава история трябва да се превър-
не и тази на Брайън и Габи, като младата 
дама дори споделя в YouTube видео как 
двамата с годеника й прекарват идилич-
но времето си из прашните американски 
пътища и самотни местности и поляни.

Като гръм в рая идват разказите на 
очевидци от живописния град Моаб, 
щата Юта, които разказват как са видели 
двамата на 12 август да спорят в колата 
си и дори се е

стигнало до размяна 
на удари

Брайън дори се е опитал да вземе теле-
фона на годеницата си, но разказът спира 
дотук, защото белият ван за секунди се е 
изгубил от поглед.

Малко след това идва и един от клю-
човите моменти, които биха могли да по-
влияят на това историята за Габи да не 
завършва с фатален край. Малко след по-
дадения сигнал за разпрата между два-
мата те биват спрени от полицията. При-
ближавайки се към колата, полицаите 
чуват как Габи плаче, те обаче приемат да 

повярват, че причина за този плач е емо-
ционален разрив и спор между двамата 
за това кой да чисти вана. От своя страна 
Брайън разказва, че може би и на двама-
та им идва в повече да пътуват вече пове-
че от 4-5 седмици.

Изслушвайки и двете страни, полица-
ите решават да разделят двойката за ве-
черта, като изпращат Лондри в хотел, а 
на Петито казват да остане в мобилния 
им дом. И така, без да бъдат попълнени 
жалби от някой от двамата, те поемат от-
ново по пътя си.

На 24 август Брайън и Габи са забеля-
зани на север, вече в Уайоминг, в заведе-
ние, където той се е

държал агресивно 
към персонала

и от там са останали с впечатлението, че 
причините за това поведение са били фи-
нансови. Това е и последният ден, в кой-
то някой ги е виждал заедно. Майката на 
Габи, която получава няколко съобщения 
от нейния телефон до края на август, смя-
та, че те не са от нея заради начина, по 
който са написани.

В периода 26-29 август различни сви-
детели разказват, че са видели вана или 
че са дали превоз на Брайън в околно-
стите на Националния парк Гранд Тетън в 

Уайоминг. Една от свидетелките заснема 
Брайън в близък къмпинг, като във видео 
в TikTok го определя като „странно дър-
жащ се мъж“.

Недалеч от там на 19 септември са на-
мерени останките на Петито.

Следите на Брайън се губят в периода 
от 28-30 август, като той се прибира при 
родителите си в Норт Форт на 1 септем-
ври. От тогава до повторното му изчез-
ване около 14 септември (по думите на 
семейството му) той отказва да отгово-
ри какво се е случило с годеницата му. В 
това време той и родителите му наемат 
адвокат, който съветва Брайън да не го-
вори. Адвокатът отклонява и искането на 
полицията за разпит.

Сега

никой не знае 
къде е Брайън

Лондри, който е обявен от ФБР за на-
ционално издирване, а с неговото от-
съствие версиите за случилото се между 
него и Габи стават толкова на брой, кол-
кото са и онлайн потребителите, до кои-
то историята стига.

В неделя семейството и близките на 
Габи Петито си взеха последно сбогом с 
нея.

Няколко часа по-късно CNN публику-
ва обширен материал, написан по по-
вод смъртта на г-ца Петито и озаглавен 
„Животът на колела може да изглежда 
като мечта през социалните медии, но за 
двойките той често е изпълнен с предиз-
викателства“.

Там е поместено мнението на психо-
лога от Чикаго Джон Дъфи, който тера-
певтира хора, решили да заживеят с по-
ловинките си на път, споделящи едва 
няколко квадратни метра пространство. 
По думите му често се случва в ентусиа-
зма от предстоящата промяна в начина 
на живот хората да не планират ключови 
бъдещи моменти на предизвикателства, 
което вкарва двойките в наистина отров-
ни взаимоотношения.

Дните по време на такова пътешест-
вие, в което хората са отделени от соци-
алната си среда, могат да бъдат дълги и 
тежки. Това особено важи за хора, кои-
то преди това не са имали време да на-
паснат характерите си. В такива момен-
ти естествено възникват ситуации, които 
могат да прераснат в екстремни и дори 
опасни събития за някои от тях.

Случаят „Петито“, или убийството, 
от което Америка настръхна
XМистерията с откритото мъртво момиче и изчезналия й приятел продължава да вълнува Америка

СПАС  
СТАМБОЛСКИ

spas@bg-voice.com

Габи Петито и Брайън

Автомобилът, с който пренасят тялото на Габи, след като бе открито
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С
пазването на правила е осо-
бено трудно за някои хора, а 
когато това касае личните им 
финанси, понякога е повече 
от изтощително. Но за това 

не се изиcквa чyдo. Aкo тъpcитe някoи 
ocнoвни нacoки, пpocтo cлeдвaйтe тeзи 
10 зaпoвeди, пpeдcтaвeни oт Тhе Ѕtrеt и 
economic.bg.

Пpeдпpиeмeтe 
дeйcтвия

Дa чeтeш литepaтypa кaк дa пoдoбpиш 
личнитe cи финaнcи e нaчaлo, нo нямa 
aбcoлютнo никaквo знaчeниe, aкo нe 
пpeдпpиeмeш дeйcтвиeтo дa peaли-
зиpaш тoвa, кoeтo нayчaвaш. Пpeди дa 
ycпeeтe дa cтигнeтe дoкъдeтo и дa e c 
личнитe cи финaнcи, тpябвa дa зaпoч-
нeтe вeднaгa. Aкo чeтeтe тaзи cтaтия, 
знaeтe, чe тpябвa дa пpeдпpиeмeтe cтъп-
ки, зa дa cлoжитe личнитe cи финaнcи в 
peд.

Paзпeчaтaйтe тoзи cпиcък и гo 
пocтaвeтe тaм, къдeтo щe гo виждaтe 
вceки дeн, тaкa чe дa ви нaпoмня, чe лич-
нитe финaнcи ca пpиopитeт в живoтa ви 
и чe вceки дeн щe пpeдпpиeмaтe някaкви 
дeйcтвия, зa дa ce oпитaтe дa пoдoбpи-
тe cвoeтo пoлoжeниe. Aкo нe cтe cигyp-
ни oткъдe дa зaпoчнeтe, зaпoчнeтe cъc 
cлaгaнeтo в peд нa бaнкoвитe cи cмeтки.

Изплaтeтe всичко 
пo кpeдитнaтa cи кapтa

Дългът пo кpeдитнaтa кapтa в 
пoвeчeтo cлyчaи e вpaг №1 нa вaшитe 
лични финaнcи. Moжe дa имa oгpoмeн 
oтpицaтeлeн eфeкт, aкo cмeткитe пo кpe-
дитнaтa ви кapтa нe бъдaт изплaщaни из-
цялo вceки мeceц.

Paзбepeтe paзликaтa 
мeждy жeлaния и нyжди

Зa дa гpaдитe личнитe cи финaнcи в 
пepcпeктивa, тpябвa дa paзбepeтe paз-
ликaтa мeждy жeлaниятa и пoтpeбнocти-
тe. Hямa нищo лoшo в мaлкия лyкc и би 
тpябвaлo дa мoжeтe дa ce нacлaдитe нa 
мнoгo oт нecъщecтвeнитe нeщa, кoи-
тo имaтe. Ho e вaжнo дa ocъзнaeтe, чe 
иcкaниятa нe ca нyжди. Aкo oвлaдeeтe 
тoвa yмeниe, вaшитe финaнcи щe бъдaт 
в мнoгo пo-дoбpa фopмa.

Oтдeлeтe мaлкo вpeмe, зa дa paз-
глeдaтe кpитичнo иcтинcкитe cи нyж-
ди cпpямo вaшитe жeлaния. Aкo имaтe 
пpoблeми c paзгpaничaвaнeтo им, cъз-
дaйтe плaн зa пpeмaxвaнe нa импyлcни-
тe paзxoди.

Xapчeтe пo-мaлкo, 
oткoлкoтo пeчeлитe

Hямa дpyг нaчин. Aкo иcкaтe дa пoд-
дъpжaтe личнитe cи финaнcи в peд, 
тpябвa дa живeeтe c пo-мaлкo пapи, oт-
кoлкoтo пeчeлитe. Toвa oзнaчaвa или 
зaкyпyвaнe нa apтикyли и ycлyги, кoитo 
ca пo-мaлкo, oткoлкoтo в мoмeнтa пpaви-
тe, или нaмиpaнe нa нaчин дa yвeличитe 
зaплaтaтa cи, тaкa чe дa мoжeтe дa xap-
читe пoвeчe, нo вce пaк пo-мaлкo, oткoл-
кoтo изкapвaтe.

Пpocлeдявaйтe paзxoдитe cи, зa дa ви-
дитe дaли тe ca пoвeчe или пo-мaлки, oт-
кoлкoтo изкapвaтe вceки мeceц, и cъздaй-
тe бюджeт, зa дa мoжeтe дa пpoдължитe 
дa гo пpocлeдявaтe в бъдeщe. Aкo xap-
читe пoвeчe, oткoлкoтo изкapвaтe, тpяб-
вa дa peшитe дaли дa oгpaничитe нeнyж-
нитe paзxoди или дa paзбepeтe кaк дa 
yвeличитe дoxoдитe cи.

Пoвeчeтo xopa мoгaт дa бaлaнcиpaт 
бюджeтa cи, бeз дa пpoмeнят нacтoящия 
cи нaчин нa живoт.

Пъpвo плaщaйтe 
нa ceбe cи

Пpeди дa плaтитe някoя oт дpyгитe cи 
cмeтки, тpябвa дa cи плaтитe минимyм 
10% oт дoxoдa cи. Teзи пapи нe ca чacт oт 
мeceчния ви paзxoдeн бюджeт.

Oтидeтe в бaнкaтa cи и пoиcкaйтe 
нaпpaвo дa oтдeлят пo 10% oт пapитe, 
кoитo влизaт пo cмeткaтa вceки мeceц, 
aкo e възмoжнo. Cлeд тoвa пoиcкaйтe 
тoвa aвтoмaтичнo плaщaнe oт 10% дa ce 
пpexвъpли в дpyгa cмeткa, кoятo дa нe ce 
изпoлзвa зa мeceчнитe ви paзxoди.

Oпpeдeлeтe 
финaнcoви цeли

Зa дa пocтигнeтe финaнcoвитe cи 
цeли, тpябвa дa знaeтe кaкви ca тeзи 
цeли. Hикoй нe мoжe дa oпpeдeли тeзи 
цeли ocвeн вac. Tpябвa дa oтдeлитe 
вpeмe, зa дa paзбepeтe кaкви тoчнo ca 
вaшитe финaнcoви цeли, зa дa мoжeтe 
дa пpeдпpиeмeтe нeoбxoдимитe cтъпки, 
зa дa ги пocтигнeтe.

Aкo нe знaeтe кoнкpeтнo кaкви ca вa-
шитe финaнcoви цeли зa тaзи гoдинa, 
cлeдвaщaтa гoдинa и cлeд 10 гoдини, 
пpeдпpиeмeтe нeoбxoдимитe cтъпки, зa 
дa ги cъздaдeтe.

Oбpaзoвaйтe ce 
и нoceтe oтгoвopнocт

Bъпpeки чe мoжe дa e пo-yдoбнo дa 
пpeдaдeтe вcичкитe cи пapични дeлa 
нa някoй дpyг, виe нямa дa нaпpaвитe 
тoвa. Чacт oт финaнcoвaтa oтгoвopнocт 
e дa имaтe пocлeднaтa дyмa във вcички 
peшeния зa пapитe cи. Toвa нe oзнaчaвa, 

чe нe мoжeтe дa пoтъpcитe cъвeт и дa 
пoлyчитe мнeния oтнocнo финaнcитe cи, 
нo в кpaйнa cмeткa пapитe ca вaшa oт-
гoвopнocт и виe cтe eдинcтвeният, кoйтo 
нaиcтинa щe ce гpижи нaй-дoбpe зa вa-
шитe coбcтвeни интepecи.

Aкo cтe oпpeдeлили някoй дpyг, кoй-
тo дa ce гpижи зa вaшитe финaнcи, 
зaпoчнeтe дa пoeмaтe oбpaтнo кoнтpoл. 
Пpeкapвaйтe чac или двa вcякa ceдми-
цa, кaтo чeтeтe cтaтии пo тeми зa лични 
финaнcи или пoceщaвaтe yeб oбщнocти, 
къдeтo мoжeтe дa зaдaвaтe въпpocи.

Cпecтявaйтe 
и инвecтиpaйтe

C oтдeлянитe oт вac oт вcякa зaплaтa 
10% (зa кoитo cпoмeнaxмe по-горе) ин-
вecтиpaйтe, зa дa ги yмнoжитe и дa paбo-
тят зa вac в бъдeщe.

Зaщитeтe 
финaнcитe cи

Пpeдпpиeмeтe нeoбxoдимитe cтъпки, 
oбикнoвeнo чpeз зacтpaxoвкa, зa дa cтe 
cигypни, чe aктивитe ви ca зaщитeни в 
cлyчaй нa бeдcтвиe.

Oтдeлeтe вpeмe, зa дa ce yвepи-
тe, чe вcичкитe ви aктиви ca пpaвилнo 
зacтpaxoвaни, и пpeoцeнявaйтe тoвa нa 
вceки някoлкo гoдини или вceки път, 
кoгaтo нacтъпи гoлямa житeйcкa пpo-
мянa, кaтo нaпpимep бpaк или нoвo 
пoпълнeниe в ceмeйcтвoтo. Cъщo тaкa 
нe зaбpaвяйтe peдoвнo дa cpaвнявaтe 
зacтpaxoвaтeлнитe cтaвки, тъй кaтo тoвa 
e кoнкypeнтeн бизнec.

___ 
       Дapявaйтe 

Koлкoтo и oтчaяни дa изглeждaт вa-
шитe финaнcи, щoм чeтeтe тaзи cтaтия, 
тo вepoятнo имa мнoгo xopa, кoитo ca 
дaлeч пo-злe oт вac. Baжнo e дa пoдxpaн-
вaтe чyвcтвoтo зa дapявaнe и дa бъдeтe 
блaгoдapни зa мaлкитe нeщa, кoитo 
имaтe. Toвa oзнaчaвa peдoвнo дapявaнe 
зa дocтoйни кayзи.

Вашите 
пари

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

     -те „Божи заповеди“ 
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XКак да управлявате парите си – 

няколко основни насоки

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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П
родажбите на жилища в 
САЩ са намалели през ав-
густ заради ограниченото 
предлагане, но има призна-
ци, че ръстът на цените на 

жилищата и стимулираното от панде-
мията търсене достигат своя предел.

Въпреки това цените остават доста-
тъчно високи, за да държат някои потен-
циални купувачи далеч от нажежения 
жилищен пазар. Данни на Националната 
асоциация на брокерите на недвижими 
имоти показаха миналата седмица най-
малкия дял на купувачи на първо жили-
ще от над две години и половина насам, 
а жилищата продължават да се продават 
обичайно след едва 17 дни на пазара.

„Забавянето през последно време на 
продажбите на съществуващи жили-
ща отразява известно успокояване на 
треската за пазаруване, която се пре-
несе и в началото на 2021 г.“, коментира 
Марк Витнер, старши икономист в Wells 
Fargo в Шарлът, щата Северна Каролина. 
„Трескавата надпревара за площи тлас-
на цените към рязък ръст. Продължава-
ме да очакваме, че жилищният пазар

ще се върне към баланс
през идните няколко години“, допълва 
той, цитиран от Investor.

Продажбите на съществуващи жили-
ща намаляха с 2% до сезонно коригиран 
годишен темп от 5,88 млн. броя миналия 
месец. Продажбите се свиха във всички 
четири области, като гъстонаселените 
южни щати отбелязаха спад от 3%. Ико-
номисти, участвали в допитване на Рой-
терс, прогнозираха, че продажбите ще 
намалеят до годишен темп от 5,89 млн. 
единици през август.

Продажбите на еднофамилни жилища 
се понижиха с 1,9%, а тези на апартамен-
ти се свиха с 2,8%. Спадът при продаж-
бите съвпадна с промяна през последно 
време на нагласите на купувачите към 
закупуването на жилище.

Препродажбите на жилища, които 
съставляват мнозинството от продаж-
бите на домове в САЩ, са отбелязали 

понижение от 1,5% на годишна база. Го-
дишното сравнение е изкривено от по-
родения от пандемията ръст на продаж-
бите през август 2020 г. Те са нараснали 
с 16% от началото на тази година спря-
мо същия период на 2020 г. и ще останат 
над нивото си преди пандемията.

Жилищният пазар отбеляза силен 
ръст в началото на коронавирусната 
пандемия на фона на бягството от гра-
довете, тъй като хората започнаха да ра-
ботят или да учат от вкъщи, а това сти-
мулира търсенето на по-големи домове 
в околностите и други рядконаселени 
райони.

Ръстът, който беше насочен предим-
но към сегмента на еднофамилните жи-
лища

далеч надмина 
предлагането

Скъпите строителни материали, как-

то и недостигът на земя и работна ръка, 
затрудняват строителните компании да 
увеличават производството. В същото 
време някои притежатели на жилище 
не са склонни да продават заради опа-
сения, че може да не намерят достъпен 
имот, а това ограничава наличностите.

Федерални данни от миналата седми-
ца показаха, че строителството на едно-
фамилни жилища е намаляло за втори 
пореден месец през август.

Макар че попътният вятър от панде-
мията отслабва, търсенето на жилища 
остава силно благодарение на рекорд-
но ниските лихви по ипотечните креди-
ти и растящите заплати заради затягане-
то на трудовия пазар. Отделен доклад на 
Асоциацията на брокерите на недвижи-
ми имоти показа скромно увеличение 
на заявленията за заеми за закупуване 
на жилище миналата седмица.

Средната цена на съществуващите 

жилища е нараснала с 14,9% на годиш-
на база до 356 700 долара през август. 
Това е забавяне спрямо 23,6% през май 
и подкрепя данните, че някои купувачи

намаляват офертните 
си цени

Брокери на недвижими имоти отбеляз-
ват също, че ожесточените наддавания 
започват да стихват.

„Очакваме, че ръстът на цените на жи-
лищата ще се забави още до края на тази 
година и през 2022 г. със смекчаването 
на недостига на жилища и забавянето на 
търсенето“, коментира Скот Андерсън, 
главен икономист в Bank of the West в 
Сан Франциско.

Продажбите остават съсредоточени 
в по-горния ценови сегмент на пазара, 
като сделките за жилища в ценовия диа-
пазон под 250 хил. долара продължават 
да отчитат двуцифрени спадове.

Достигна ли предела си ръстът 
на цените на жилищата в САЩ
XПродажбите на жилища през август са намалели. Каква е причината?

Сн.: Bloomberg

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

О
стров Елис, Елис айлънд, 
или Островът на стриди-
те, това е същинската нова 
Вавилонска кула, нова, но 
прекършена в своя устрем 

нагоре, изравнена със земята! Това е 
мястото, където имигранти от целия свят 
прииждат, за да търсят своя нов живот. 
Наричат още Елис островът на 29-те въ-
проса. Елис е определян още като кло-
ака, предназначена да приеме утайка-
та на цялото земно кълбо, но така е за 
някои екстремистки списания, целта на 
които била предимно да накарат вла-
стите в страната да ограничат приема на 
емигранти. Тук, на

острова на първоначалното 
разпределение

служителите се научавали постепенно 
да различават безпогрешно различното 
звучене на различните езици на хора от 
различни краища по света. Страхът у хо-
рата, у бъдещите емигранти, се проявява 
по един и същи начин, тревогата се про-
явява, както чрез слова, така и чрез мъл-
чание, твърдят работили на острова.

Първото изпитание за емигрантите е 
дългото двойно стълбище. След като са 
оставили багажа си долу, те трябвало да 
го изкачат. Жени стенели пред вида на 
тези стъпала. По време на изкачването 
хората са били наблюдавани от некол-
цина служители от администрацията на 
остров Елис, облегнати уж неволно на 
парапета, в горния край. Те уж не обръ-
щали внимание на тълпата, но всъщност 
зорко следели за това кой се задъхвал и 
кой как изкачвал стълбите. Така всъщ-
ност ставало ясно кой е годен и кой не 

е, за да стане здрав имигрант в САЩ. Ако 
не могат да изкачат едно стълбище без 
проблеми, то тези хора не били приема-
ни за здрави и били белязани по няка-
къв специфичен, макар и все още твър-
де първоначален модел на пресяване на 
кандидатите за емигранти.

Има означения с тебешир върху дре-
хите и като например буквата L е за бе-
лите дробове, В – за гърба, Е – за очите, Н 
– за сърцето, G – за базедова болест. Така 
още тогава, преди да са се осъзнали, че 
вече са изпитвани, тези клетници бивали

пресявани по здравни 
показатели

Успешно преминалите етапа на стъл-
бището отивали в просторна зала, къде-
то били разположени успоредни редици 
пейки и от тук ги викали на събеседване, 
където им задавали точно по 29 въпро-
са. Отговорите с помощта на преводач 
отнемат няколко минути.

Тези въпроси 
били от вида: къде 
ще се установите, 
кой ви плати пъту-
ването, притежава-
те ли сума, равна на 
50 долара, това е ед-
носедмичната за-
плата в САЩ в оне-
зи години и е било 
задължително все-
ки да има поне тол-
кова пари на пър-
во време, а също 
и имате ли близки, 
при които да отиде-
те, какви са техните 

имена и адреси, били 
ли сте осъден на за-
твор, пребивавали ли 
сте в клиника за пси-
хично болни, полига-
мен ли сте, анархист 
ли сте, имате ли обе-
щание или предло-
жение за работа, как-
во е здравословното 
ви състояние, стра-
дате ли от физически 
недъг или инвалид-
ност, какъв е вашият 
ръст, какъв е цветът 
на кожата и на очите 
ви. Всичко това били 

въпроси за снемане на социален и физи-
чески статус, като това бил вторият етап 
от изпитването на клетниците, изсипани 

от трюмовете на корабите, придошли от 
целия свят в Елис. След 29-тия въпрос ги 
очаквал или пъкълът, или раят. В САЩ 
емигрантите ни не ги очаквало нищо по-
различно от това, което сами биха сътво-
рили със собствения си труд.

Не можем да пропуснем и факта, че не-
рядко били откривани заболявания у хо-
рата, някои от които били силно заразни, 
и често освен пътници се разболявали 
дори и служители от администрацията 
на Елис айлънд.

Факт е обаче, че държавата се била по-
грижила наистина всеобхватно да допус-
ка хора до своя територия, но все пак да 
прецени по някои общи критерии дали 
те са годни и дали би имала нужда тя от 
тях, а и дали те биха били успешни, ако 
все пак тръгнат по пътя на своята еми-
грация в Новия свят.

Остров Елис – Вавилонската 
кула на емигрантите в САЩ

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Скромен багаж без ценности
На пристанището в Ню Йорк паса-

жерите от първа и втора класа слиза-
ли сравнително бързо и безпроблем-
но, а тези от трета класа, пътували на 
долните палуби, бивали прехвърляни 
на пътнически баржи, които ги карали 
на Елис айлънд, за да минат през изпи-
танието, от което толкова се бояли.

Едно от най-интересните неща в 
тези клетници били техните багажи, 
защото те, подобно на охлюв, носе-
ли всичко ценно, на практика целия 
си живот, на гърба си, в чанти, вър-
зопи, кошници, сандъци и денкове. 
Какво съдържат багажите – предим-
но износено бельо, скромни тоалет-
ни принадлежности, няколко снимки, 
цигулка или хармоника, много често 

- Библия, кръст, изписана икона и ня-
кои други лични вещи, но много рядко 
скъпоценности. Повечето не разчита-
ли на своята бдителност и не си поз-
волявали да носят много скъпи неща, 
защото се страхували да не им ги от-
краднат по време на дългото пътуване 
до Америка.

Понякога кандидатите за емигран-
ти свирели на акордеон или на кита-
ра, докато чакали да бъдат свалени 
от кораба, да бъдат допуснати до Елис 
айлънд, или пък докато чакали да ги 
пуснат в САЩ, след като вече са пре-
минали трите изпитания – стълбите, 
интервюто и прегледа, и на трето мяс-
то, ако са отговаряли на минималните 
изисквания за пребиваване в САЩ.

XТук търсещите нов живот в Америка били подлагани на изпитания, от които се страхували

Първоначалният здравен преглед.

Остров Елис.

В общата столова на „Острова на стридите“.

Уточняването на документите е едно от най-важните начинания при пристигането в Америка в онези години.
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Макрон пак мишена, младеж 
хвърли яйце по президента

За пореден път френският прези-
дент Еманюел Макрон бе атакуван 
от свой недоброжелател. Той бе за-

мерян с яйце по време на посещение на 
панаир на хотелиери и ресторантьори 
в Лион. Макрон бе атакуван от младеж, 
който веднага бе изведен от охраната. 
По-късно обаче президентът настоя да 
се срещне с него. „Ако той иска да ми каже нещо, нека да дойде“, призова Ма-
крон. През юни Еманюел Макрон също бе нападнат. Тогава мъж му удари шамар.

Беларуска опозиционерка  
с награда „Вацлав Хавел“

Годишната награда „Вацлав Хавел“ за 
правата на човека бе връчена на бе-
ларуския опозиционер Мария Ко-

лесникова от Парламентарната асам-
блея на Съвета на Европа на церемония 
в Страсбург. Нейната сестра прие награ-
дата, тъй като Колесникова е в затвора. 
Беларуски съд осъди на 11 г. затвор опо-

зиционерката, изиграла водеща роля при протестите срещу режима на прези-
дента Александър Лукашенко. Заедно с нея присъда от 10 г. получи и адвокатът 
Максим Знак. Те бяха признати за виновни в „заговор, целящ завземане на власт-
та“.

Експлозия в сграда в Швеция, 
25 души са ранени
Около 25 души са били откарани 

в болница след експлозия в жи-
лищна сграда в шведския град 

Гьотеборг. Трима са получили сериозни 
наранявания. Спешните служби са ева-
куирали хора и са гасили пожари в сгра-
дата. Евакуирани са между 100 и 200 
души. Някои жители е трябвало да бъдат 
спасени от балконите, а други са напуснали апартаментите, слизайки по само-
делни въжета от чаршафи. „Засегнати са няколко апартамента и стълбища. Засега 
не е ясно какво е причинило експлозията“, отбелязаха местните служби за спеш-
на помощ.

Загинал и разрушения след 
два силни труса на о-в Крит

Най-малко един човек е загинал, а 
20 други са били ранени след зе-
метресение с магнитуд от 6 по Ри-

хтер на гръцкия остров Крит. Ден след 
силния трус бе регистриран и втори, от-
ново със сила над 5 по Рихтер. Стотици 
сгради са разрушени, а много хора са 
настанени в палатки. Обявено е извън-
редно положение в района. Епицентъ-

рът на труса е бил югоизточно от град Ираклион, главния град на Крит. Първият 
трусът е бил регистриран около 9:17 ч. В понеделник сутрин и е бил на дълбочи-
на 10 километра. Населението на района е повече от 480 000 души.

Гърция купува за отбрана 
френски изтребители „Рафаел“
Френският президент Еманюел Ма-

крон и гръцкият премиер Кириакос 
Мицотакис подписаха в Париж спо-

разумение за сътрудничество в областта 
на отбраната, което определиха като „исто-
рическо“. Новото споразумение за отбрана 
между двете страни включва закупуването 
на три френски фрегати и възможност за 
четвърта и още шест самолета „Рафал“. Според Макрон и Мицотакис споразуме-
нието засилва сътрудничеството в областта на сигурността и спомага за опазва-
нето на суверенитета и териториалната цялост на двете страни.

https://www.krilchev.com/
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САБИНЕ КИНКАРЦ,
„Дойче веле“ 

С 
възторжени викове и ръко-
пляскания - така бе посрещ-
нат в неделя вечерта основ-
ният кандидат на ГСДП Олаф 
Шолц на трибуната на пар-

тийната централа в Берлин. На него му 
се удаде нещо, което доскоро се смята-
ше за невъзможно: да изведе Социалде-
мократическата партия от дългогодиш-
ната й криза и да постигне значително 
по-добри резултати от тези на предиш-
ните парламентарни избори през 2017 г.

През пролетта на 2021 г. партията все 
още събираше едва 15% електорална 
подкрепа. Но след това неочаквано за-
почна стръмният й възход. С това пътят 
към канцлерския пост обаче все още не 
е изминат. Кой ще управлява Германия, 
ще се реши след коалиционните прего-
вори през следващите седмици и месе-
ци. Защото са възможни различни ко-
алиции. Социалдемократите обаче ще 
водят тези преговори с високо вдигната 
глава и със самочувствието, че са постиг-
нали много добър резултат.

Колко силен е

социалдемократическият 
заряд у Шолц

По време на предизборната кампания 
ГСДП заложи изцяло на Олаф Шолц - не-
говото лице беше по всички плакати, той 
произнасяше речите по всички предиз-
борни митинги, той участваше в поли-
тическите дебати. Цялата кампания на 
партията беше ориентирана единстве-
но и само към личността на 63-годиш-
ния й основен кандидат. „Той е човек на 
действието, който си разбира работата и 
я умее“ - това беше посланието, с което 
социалдемократите представяха Олаф 
Шолц като държавник с богат управлен-
чески опит и като естествен наслед-
ник на Ангела Меркел. От 2018 година 
Шолц е финансов министър в кабинета 
на Меркел, както и вицеканцлер на уп-
равляващата широка коалиция от ХДС/
ХСС и ГСДП.

Но колко силен е социалдемократи-
ческият заряд у Олаф Шолц всъщност? 
На този странен на пръв поглед въпрос 
може да се отговори само ако се хвър-
ли поглед назад. През 2019-а Шолц ис-
каше да стане председател на ГСДП, но 
на вътрешнопартийното допитване той 
остана втори. Двойката Саския Ескен и 
Норберт-Валтер Борянс победиха с обе-
щанието да водят по-ляв политически 
курс от предишния. Олаф Шолц винаги е 
бил причисляван по-скоро към консер-
вативното крило на ГСДП. Толкова по-из-

ненадващо беше, че през август 2020-а 
партията номинира като свой кандидат-
канцлер именно Шолц, когото преди 
това не пожела да избере за свой пред-
седател.

Изправяш се и 
продължаваш смело

Начинът, по който Шолц прие пораже-
нието си в избора за партиен лидер е по-
казателен за маниера му да се справя с 
кризи. Неговият принцип: изправяш се 
отново и продължаваш, без нито за миг 
да се съмняваш в себе си. Шолц е нада-
рен с непоклатимо самочувствие, изгра-
дено в годините на десетилетната му по-
литическа кариера, преживяла не един и 
два труса. Нищо обаче не е успявало да 
го отклони от неговия път.

Редица кризисни ситуации, които 
хвърлиха известна сянка върху ролята 
на Шолц като финансов министър, не ус-
пяха истински да му навредят - било то 
данъчният скандал около сделките Cum-
Ex или измамите с Wirecard. Социалдемо-
кратът неизменно успяваше успешно да 
отбие отправените към него обвинения.

„Никой не бива 
да се страхува“

Качествата му на трезвомислещ и 
прагматичен човек му помогнаха и в 
кризата около пандемията. А той беше и 
човекът, който разпределяше милиард-
ните помощи. Шолц успя да се възползва 
и от този факт, за да се изяви в положи-
телна светлина. Германия е в състояние 
да се справи финансово с проблемите, 
породени от пандемията - гласеше не-
говото мото. В предизборната кампания 
той обеща също така, че страната ще ус-
пее да върне 400-те милиарда нови за-
дължения, които пое заради пандемия-
та. „Никой не бива да се страхува, веднъж 
вече сме успявали да върнем дълговете 
след последната криза от 2008/2009 и 
сега отново ще се справим за по-малко 
от 10 години.“

По сходен начин Олаф Шолц излага 
аргументите си и по отношение на за-
щитата на климата. „Прагматично, но и с 
лице към бъдещето“, така той резюмира 

програмата си в тази сфера.
Външнополитически Шолц е гарант за 

последователност. Казва, че под негово 
ръководство Германия ще се ангажира 
за „една силна и суверенна Европа“, коя-
то „говори с единен глас“, „защото иначе 
бихме се обезличили". Шолц твърдо от-
стоява принципа за активно сътрудни-
чество със САЩ и НАТО.

„Автоматизираният“ Шолц
Прагматизмът на Шолц очевидно се 

хареса на гражданите. В несигурни вре-
мена това качество явно се цени повече 
от личния чар. А Шолц е лишен от хари-
зматичност. Да демонстрира вълнения и 
емоции - това е нещо, което Шолц просто 
не може. Даже в моменти на най-голяма 
радост той остава външно невъзмутим.

Едва по време на предизборната кам-
пания той показа повече емоции и бли-
зост до хората, промени до известна 
степен своята мимика и жестове. В про-
дължение на дълги години обаче иронич-
но го наричаха „Шолцомат“ (игра на думи 
- съчетание от Шолц и автомат), описвай-

ки монотонния му, автоматизиран начин 
на говорене и безизразното му лице.

От критик на капитализма 
до финансов министър

Той изживя забележителна политиче-
ска промяна. През 1980-те години, като 
председател на младежката организа-
ция на Социалдемократите, Шолц беше 
все още твърде радикален. Настояваше 
например „да се преодолее капиталис-
тическата икономика". Но работата му на 
адвокат по трудово право със собствена 
канцелария в Хамбург промени мисле-
нето на дипломирания юрист и му пока-
за как в действителност функционират 
икономиката и предприемачеството.

Досега Шолц е бил генерален секре-
тар на ГСДП, министър на труда, сенатор 
по вътрешните работи и главен кмет на 
Хамбург, а през 2018 г. стана финансов 
министър и вицеканцлер. Като евентуа-
лен канцлер той би желал да управлява 
заедно със Зелените и Свободните демо-
крати. Но дали това негово желание ще 
се сбъдне? Предстои да разберем.

Той ли ще е новият 
канцлер на Германия

XКой е Олаф Шолц, който вероятно  
ще наследи Меркел на канцлерския пост?

Сн.: БТА

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Т
ова е разказ за една от най-ин-
тересните машини, създава-
ни някога. За съжаление обаче 
историята на антарктическия 
снежен круизър не завършва с 

щастлив край.
Всичко започва в края на 30-те години, 

когато САЩ се готвят да изпратят поред-
на мисия в опит да бъде достигнат Юж-
ният полюс, като се мине през непроуче-
ни дотогава територии, пише dizzyriders.
bg.

Преди това полюсът е достигнат само 
два пъти – през 1911 от норвежеца Руал 
Амундсен и неговия екип, както и от бри-
танеца Робърт Скот в началото на 1912 г. 

Скот и хората му загиват 
на връщане

от полюса. За разлика от предишните 
опити обаче, американците се готвят 
да достигнат полюса не пеша, с кучеш-
ки впрягове или на ски, а с гигантски 
17-метров камион, в който е разположе-
на топла и уютна научна лаборатория. 
Чудовището тежи 37 тона, широко е 6 
метра и разполага дори със собствен са-
молет на покрива.

Това е доста по-различен подход от 
този на Амундсен и Скот, които разчитат 
на кучешки впрягове и си правят лагери 
с провизии по пътя. Експедицията е офи-
циално подкрепена от американската 
държава и президента Рузвелт, като цел-
та е не само достигане до полюса, но и 
изграждането на

две американски 
бази в Антарктида

Екипът включва 125 души, които прис-
тигат с два кораба, носещи със себе си 
два малки танка, два трактора и три са-
молета. Но да се върнем към епичния 
круизър, станал по-късно известен като 
„пингвина“.

Създаден от нулата за едва няколко 

месеца, той трябва да се справи с темпе-
ратури, падащи под -80 градуса по Цел-
зий, с ветрове, надхвърлящи 250 км/ч, и 
с пълната липса на пътища на Белия кон-
тинент.

Арктическият круизър е проектиран 
от Илинойския технически институт в 
Чикаго. За бруталните условия в Антар-
ктида, където пътища няма, инженерите 
го оборудват с гигантски гуми с диаме-
тър 3 метра (120 инча). За местата, къ-
дето дори те не могат да се справят, е 
монтирано хидравлично окачване, кое-
то позволява на машината да се плъзга 
като шейна, за да прескача зейналите в 
леда ями с широчина до 4,5 метра. За да 
може да пътува

без необходимост 
от презареждане

в продължение на месеци, гигантът е 
оборудван с футуристично за време-
то си дизелово-електрическо хибридно 
задвижване. Вместо да задвижват круи-
зъра директно, дизеловите мотори само 
осигуряват енергия за електромотори 
във всяко от колелата. Тази технология е 
избрана, за да се избегнат сложни вало-
ве и скоростни кутии, ремонтът на кои-
то би бил много труден при температу-
ри под -60 градуса по Целзий. Средният 
разход на гориво е от порядъка на 118 
л/100 км, като резервоарите побират 
9500 литра нафта, достатъчна за около 
8000 км. На борда има и около 3800 ли-
тра керосин за самолета.

Дизеловите двигатели са два 6-цилин-
дрови, редови, атмосферни, с работен 
обем 11 литра всеки. Мощността им е 
150 к.с. при 1800 об/мин.

Охлаждащата система е така проекти-
рана, че да осигурява топлина в интери-
ора, а при нужда да загрява и пневма-
тичната система на колелата. Всъщност 
това е

едно от нещата, 
които работят безотказно

и учените на борда съобщават, че в инте-
риора е топло и приятно, дори при екс-
тремни външни температури. На борда 
има място за гориво и провизии за цяла 
година. Благодарение на самолета на 
покрива, ще бъдат възможни аеросним-
ки на района, което допълнително тряб-
ва да улесни научната мисия.

На хартия всичко това звучи страхот-
но, но какво се случва на практика?

Круизърът е готов на 24 октомври 

Чудовище, тежащо 37 тона: Опитът 
на Чикаго да стигне Южния полюс

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

XТопла лаборатория, спалня и дори  
самолет на покрива. Успява ли машината 
на учените от Ветровития град?

https://www.msbinsuranceagency.com/
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1939г. – буквално седмици преди по-
теглянето на корабите към Антаркти-
ка. Това означава, че сложната машина 
трябвало да потегли, без да е минала 
дори един километър тестове в тежки 
условия и без да се е сблъскала с дори 
една снежинка.

Решават да използват 1600-те киломе-
тра от Чикаго до Бостън, където чакат 
корабите, за да направят тестове на по-
ведението на круизъра по обществени 
пътища. И тук проблемите започват да 
излизат наяве. Само след няколко дни 
круизърът закъсва в канавка край пътя, 
защото губи сцепление поради дъжда. 
Екипът не успява да го изкара от калта 
в продължение на три дни, което е дос-
та нелеп инцидент за машина, създаде-
на да преодолее няколко хиляди кило-
метра в най-сложните метеорологични 
и пътни условия на планетата.

Новият проблем - 
скоростта

При първия тест екипът осъзнава и 
друг проблем. Вместо обещаната макси-
мална скорост от близо 50 км/ч, антар-

ктическият круизър се движи с почти 
пешеходно темпо. Причината е, че всеки 
от четирите електромотора в главини-
те има по едва 75 к.с. При обща маса от 
37 тона, това прави жалките 8 к.с./тон за 
всъдеход, който ще трябва да се справя 
с планините на Белия континент. Когато 
най-накрая машината стига в Бостън три 
седмици след потеглянето си от Чикаго 

(междувременно прякорът „пингвина“ 
е заменен с „костенурката“), предизвик-
ва най-голямото задръстване в Щатите – 
близо 70 хил. коли го чакат да се изнесе 
от пътя.

Тези предупредителни сигнали не мо-
гат да спрат вече задвижилия се проект, 
още повече, че пресата и общественост-
та са много развълнувани и сигурни в 
успеха.

И така корабите потеглят от Бостън 
на15 ноември 1939 г. Когато пристига 
в Антарктида през януари 1940-а, бър-
зо става ясно, че разработената през 
лятото в Америка машина няма ника-
къв шанс в бруталните снегове и тем-
ператури по пътя си към Южния полюс. 
Мощността е твърде малка за сериозен 
офроуд, но най-големият проблем са гу-
мите – разработени да поемат неравно-
стите и да са практически неразрушими, 
в същото време те са толкова гладки, че 
са напълно неподходящи за сняг.

Обреченият 
опит

Екипът няма особено голям избор 
от решения на място. Опитват да сло-
жат вериги, освен това сдвояват гу-
мите, като използват резервните, но 
в крайна сметка установяват, че раз-
пределението на масите обрича все-
ки опит за решаване на проблема на 
провал. По емпиричен път достигат 
до заключението, че най-добро сце-
пление круизърът има, когато се дви-
жи на заден ход. Така той успява да 
измине близо 150 км на заден ход, 
като обикаля около базата и в райо-
на. Само че движението на заден ход 
е пълно безумие, ако смяташ да пъ-
туваш до Южния полюс - на стотици 
километри. Освен това на заден ход 
и без това ниската максимална ско-
рост е допълнително ограничена. В 
крайна сметка се предават и парки-
рат круизъра, за да служи единствено 
като стационарна лаборатория.

Той и до днес си седи изоставен в 
Антарктида. Веднъж е изкопан изпод 
седем метра сняг през 1958 г., но от-
тогава никой не е напълно сигурен 
къде е машината и под колко метра 
сняг, тъй като антарктическият лед 
е в постоянно движение. Според ня-
кои машината отдавна е погребана на 
морското дъно, докато други смятат, 
че тя все още може да бъде намерена, 
стига някой да реши, че си струва да я 
търси под тонове сняг.

https://www.desplaineseyecare.com
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Б
ългарин стана най-млади-
ят тенисист в актуализирана-
та класация на АТР. Така ос-
вен Григор Димитров, който 
е единственият български 

представител в топ 200 на световната 
ранглиста от доста дълги години, от ня-
колко дни Джордж Лазаров може да се 
похвали с другото впечатляващо пости-
жение.

Той е на 16 години и попада за първи 
път в световната ранглиста – под №1756 
с актив от 1 точка. Левичарят е брат на 
друг професионален български тени-
сист, Александър Лазаров, и постигна 
успеха си, след като преди две седмици 
реализира четири поредни победи на 
ITF турнира в Созопол. Той бе дебютен 
за него в мъжкия тенис, но това изобщо 
не си пролича в мачовете му. Джордж 
постигна три победи в квалификациите, 
след което в първи кръг хвърли голяма-
та изненада – 6-1, 6-3 над национала за 
Купа Дейвис Габриел Донев. Серията му 
можеше да продължи и във втори кръг, 
където загуби драматично от силния ру-
мънец Петру Александру Лунчану след 
1-6, 6-1, 6-7(3).

По този начин Лазаров се превърна в

първия тенисист, роден 
през 2005 г.

който печели точка за световната ран-
глиста. В нея към момента има само още 

един 16-годишен – босненецът Андрей 
Недич, който след по-малко от месец ще 
навърши 17 години.

И друг малък тенисист прослави Бъл-
гария в последните месеци и показа, че 
децата, които трупат успехи при по-въз-
растните, не са чак такава рязкост. Тео 
Давидов направи това с необичаен стил 
и привлече вниманието към себе си.

Българчето живее с родителите си в 
САЩ и стигна до финала на национал-
ния шампионат на клей за момчета до 12 
години, въпреки че е само на 10. Освен 
това той играе форхенд и от двете стра-
ни, тъй като и двете му ръце са еднакво 
силни.

Нетрадиционният подход на Тео граб-
на вниманието на една от големите те-
нис медии в света – Tennis Channel, коя-
то излъчи специално видео, в което 
представи младия талант.

В него Тео и баща му разказват за това 
как се е стигнало до необичайния стил 
на игра и за процеса на изграждането 
му:

„Особено през първата година беше 
много трудно. Отивах на турнири и тряб-

ваше да играя с лявата си ръка, губех от 
опоненти в ранните кръгове, които бих 
преодолял с лекота с дясната“, разказа 
младият тенисист.

А баща му допълни: „В същото време 
съперниците му правеха услуга, защото 
целеха основно лявата му страна, която 
бе и малко по-слаба. Така обаче с време-
то те му помогнаха да направи лявата си 
ръка по-силна и мощна.“

XДжордж Лазаров е на 16 г. и за първи път попада в престижната класация

Българин е най-младият тенисист 
в световната ранглиста ATP

Джордж Лазаров 

Сн.: Българска федерация по тенис

Тео Давидов 

Сн.: tennis.bg
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„От малка мечтаех да ста-
на балерина - казва Ана. 
- Може би точно покрай 
балета се появи тази моя 
страст да гримирам...“. 

Тази страст за нула време изстрелва 
младата гримьорка сред хитовите име-
на на мейкъп артистите в светския елит 
на Ню Йорк.

Родена е в София, но е живяла там 
само до шестата си година. Леля й е мно-
го запалена по идеята за зелена карта и 

навива и нейните родители, като им по-
дава документите. По ирония на съдба-
та, семейството на Ана получава зелена 
карта, а леля й - едва много години по-
късно. Родителите й току-що са си купи-
ли нов апартамент в София, но решават 
да се възползват от шанса, продават го и 
заминават за Ню Йорк.

Пристигат в края на август 2004-та, а 
през септември Ана трябва да тръгне 
на училище. Първите й детски споме-
ни са кошмарни. В подготвителната гру-
па всички говорят на непознат език. Не 
може да помоли учителката да отиде до 
тоалетната и цял ден стиска. Така мина-
ва първата й седмица.

Семейството 
се настанява в Куинс

много европейски квартал. За късмет 
на Ана, на третия етаж в къщата има се-
мейство българи с дъщеря колкото нея 
на възраст, с която стават близки прия-
телки. Всъщност името й е Гергана, но на 
момчетата в училище Гери им се струва 
мъжко и тя решава да остане само Ана. 

В България за близките и приятелите си 
е Гери.

В Ню Йорк Ана следва мечтата си да 
стане балерина, много танцува и кога-
то е на 6-7 години, я записват на класове 
по балет. Учи в специализирана танцо-
ва паралелка на гимназията Benjamin N. 
Cardozo High School. Там танцува всеки 
ден по 3 часа, имат доста концерти, на 
които излизат със сценичен грим, и Ана 
гримира всички свои приятелки.

Тя завършва английска филология в 
Hunter College с право да преподава ан-
глийски на деца от VI до IX клас. Замис-
ля се да стане учителка, но през цялото 
време, докато учи, продължава да гри-
мира. Късметът я намира в едно българ-
ско кафене в Куинс. „Имах чувството, че 
българите от цял Ню Йорк се събираха 
там, родителите ми също ходеха през 
уикендите“, спомня си Ана. Там майка й 
се запознава с Катя Какламанова, която 
става ментор и покровител на Ана в гри-
мьорството.

Какламанова вече е с утвърден ими-
дж като мейкъп артист в Ню Йорк с мар-

ката Katie Nova Makeup Artist. Ана е на 
7-8 години и Катя й е като идол. Когато 
пораства, започва да гримира себе си 
и приятелките си. Кака й Катя вижда на 
снимките грима, направен от нея, и на-
сърчава талантливата девойка да про-
дължи. Ана става неин асистент, а Катя 
й дава опора, вярва й, окуражава я да 
продължи.

Когато е в университета, Ана започ-
ва по-сериозно да гримира и пред нея 
много бързо се отварят хоризонти. В на-
чалото Катя й праща клиенти, а после тя 
продължава да привлича свои. Успява 
сама, с много труд, упоритост и хъс да 
си създаде имидж на звезден гримьор. 
Сама се рекламира, като качва видеа и 
снимки на своята работа в социалните 
мрежи и девойки я засипват с поръчки. 
„Колкото повече работех, толкова пове-
че врати ми се отваряха светкавично“, 
споделя Ана.

Незабравима ще остане

работата й 
за Парис Хилтън

в луксозния й апартамент на Пето аве-
ню, много атрактивно декориран, в ис-
крящи цветове и с много нейни снимки 
и плакати от фотосесии по стените. 

Ана от София - гримьорката 
на звезди в Ню Йорк

БОРЯНА АНТИМОВА

XНа 22 г. българката вече е хит като мейкъп артист на инфлуенсърки, 
знаменитости и дами от светския елит на Голямата ябълка

Ана гримира модел за фотосесия.

Гримира модел за кампания. Парис Хилтън, гримирана от екипа на Катя и Ана.

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Цял екип от гримьори и коафьори наче-
ло с Катя пристига в 4 часа сутринта, за 
да подготви Парис за участието й в су-
трешния блок That’s a Day Show в 8 су-
тринта. Гримьорите оставят тежките си 
чанти на бар плота в кухнята, а Ана за-
белязва една огромна диамантена обе-
ца на края на плота. Другата е на земята.

„Дадох обеците на Парис, която вече 
седеше пред огромно огледало в стаята 
си, а тя само каза: „О, благодаря!“ - и ги 
хвърли на дивана... Изтръпнах, като си 
помислих, че сигурно струват няколкос-
тотин хиляди долара - смее се Ана. - Ина-
че Парис беше много дружелюбна с нас, 
още като пристигнахме, поръча закуска 
и кафе. Дори прие да я снимаме, за да се 
рекламираме 
после в соци-
алните мрежи 
- нещо, което 
много звезди 
не ни позво-
ляват. Искат да 
се снимат от-
делно и да ни 
пратят гото-
ви снимки, и 
често ни дават 
такива в цял 
ръст, на които 
гримът ни не 
личи.“

Ана вече 
има две учас-
тия на Седми-
цата на модата 
в Ню Йорк. През 2019-та гримира ин-
флуенсърки за ревютата. През „вирусна-
та“ 2020-та всичко замира, но тази годи-
на се раздвижва отново. Ана получава 
предложение в Инстаграм от дизайнер-
ката Natasha DES да гримира моделите 
за дефилето й на тазгодишната Седмица 
на модата в Ню Йорк - нещо много прес-
тижно за всеки мейкъп артист. Тъй като 
моделите са много, отиват 3 гримьорки 
в 14 часа и имат 2 часа да приготвят по 
4 момичета. След това репетиции, опра-
вят грима, а след обличането на тоале-
тите - отново корекции.

На дефилето обаче са сполетени от се-
риозен бекстейдж инцидент. Точно пре-
ди да излезе на сцената, една от моде-
лите се спъва и си цепва крака от под 
коляното до глезена. Кръв шурти по 

крака, а гримьорите 
имат само 2 минути 
да реагират. Те изли-
ват бързо едно шише 
парфюм върху рана-
та, за да спрат кръвта, 
а после напръскват с 
фон дьо тен спрей 
целите крака на мо-
дела, за да израв-
нят тена. „Момичето 
беше с къса рокля, 
но никой не забеля-
за, че е с разцепен 
крак“, казва Ана.

Шеметната й кариера
се развива буквално за 2-3 години. Гри-
мирала е дами за The Real House Wife - 
риалити, което представя живота на 
най-богатите жени в Америка. „Една от 
„хаусуайфките“ ми беше доста редовен 
клиент. Гримирала съм и дами от Бевър-
ли Хилс като идват в Ню Йорк за ивенти 
и модната седмица“, разказва Ана.

Участвала е като гримьор в снимането 
на клипове за певицата и актриса Ленон 
Стела. В модната седмица е гримира-
ла Кришел Стайлс от Net¢ix предаване-
то „Selling sunset“, а също и най-добрата 
приятелка на Кайли Дженър - Виктория 
Вилароел, с 2 милиона последователи в 
социалните мрежи.

Гримирала е и изгряващата звезда 
Ашли Каписи, и момичета от предаване-
то „Ергенът“ (започва и в България - б.а.) - 
риалити, в което млади дами се борят за 
сърцето на един мъж и трябва да са пер-
фектни. „Няколко от момичетата бяха ка-
нени за ревютата в модната седмица и 
гримирах две от тях“, казва Ана. С неин 
грим българската звезда Тита е излязла 
на концертите си в Ню Йорк и Торонто 
заедно с Криско.

Най-луди сред клиентките й са инфлу-
енсърките. Случвало се е да ги гримира 
само за да си пуснат една снимка в Ин-
стаграм. А веднъж заедно с екипа под-
готвят инфлуенсърка за видеоклип как 

се събужда и 
как й протича 
сутринта.

„Тя каза, че 
към 8 ще дой-
дат операто-
рите да я събу-
дят - разказва 
Ана. - Отидо-
хме в 7 да й 
нанесем мно-
го лек грим, 
някой да й на-
прави коса-
та така, че все 
едно е спа-
ла с къдрици. 
Тръгнахме си 
към 7,45, тя уж 
„заспа“, опе-

раторите уж я „събудиха“ за клипа. След 
около час ни викна да се върнем, за да я 
хванат на клипа как гримьори и фризьо-
ри я подготвят за деня. Ходихме 2 пъти 
само за да не я събудят на камера без 
грим. Докато не го видях, не ми се вяр-
ваше колко фалшиво изглеждат нещата 
в нета...“

А цената за подобна суета е доста со-
леничка. Гримьорството в Ню Йорк е 
престижен и добре платен бизнес. За 
младоженка

цените тръгват от $400, 
до $1000

за ден. За участие в предаване - от $300 
до 700. Гримьорката на Ариана Гранде 
взема $12 000 за фотосесия. Лудите ин-
флуенсърки дават между $300 и 600 за 

една снимка в Инста-
грам. Най-ниски са 
цените за Седмицата 
на модата в Ню Йорк 
- 30 долара на час, но 
е много престижно. 
ВИП гостите на мод-
ната седмица плащат 
от $300 нагоре.

Какво стои зад 
това? Адски много 
работа по подготов-
ката за всеки грим. 
Задната седалка на 
колата й и багажни-

кът са пълни с чанти с гримове и все-
възможни други неща за работа. Често 
й се налага да става в 3-4 часа сутрин-
та, да хапва набързо в колата между две 
клиентки. Но въпреки това... „Обичам да 
давам самочувствие на жените. Обичам 
момента, в който видя блясъка в очите 
им, когато се погледнат в огледалото и 
видят по-добрата версия на себе си...“.

Твърди, че между толкова бляскави 
момичета и жени има самочувствието 
на професионалист и добре изглежда-
ща млада дама. „За да те уважават, тряб-
ва първо да цениш себе си и да се със-
тезаваш със самата себе си“, казва Ана.

Тя е преподавала и на деца 2 години, 
когато е на 19, но не английски, а балет 
и художествена гимнастика в Българ-
ско училище „Гергана“ в Ню Йорк. Меж-
дувременно много й потръгват нещата 
с гримьорството, в неделите има много 
сватби и се налага да се откаже от пре-
подаването.

Запазила е много чист българския си 
език. Казва, че много от близките й хора 
в Ню Йорк са българи. Говори на родния 

си език с родителите си, с любимия си 
Алекс Големанов - много успешен млад 
българин. Занимава се с финанси и ана-
лиз на данни и е в отдел за инвестиции 
на Фондовата борса и Уолстрийт. С най-
добрата си приятелка Габриела говори 
на български по цял ден. „Като деца, на 
7-8 години, често с Габи превключвахме 
на английски, неволно. Баща й влизаше 
в стаята и казваше: „Български! Да чувам 
български!“.

Родината много й харесва, като по-
малка си е ходила всяка година при ба-
бите, но напоследък заради многото си 
ангажименти пътува през година. „Мно-
го обичам да се прибирам в България, 
щастлива съм там - споделя Ана. - Имам 
много любими градове като Велико Тър-
ново, а морето ни е най-хубаво според 
мен.“

Кришел Стайлс от Net�ix предаването „Selling 
sunset“, гримирана от Ана. С приятеля си Алекс Големанов.

Ана на бала с родителите си Теодора и Георги Горанови.

С Тита, която Ана гримира за концертите й в Ню 
Йорк и Торонто.

https://connectmortgagecorp.com/
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И резултатът е... 0:3
С хладнокръвие и мъжество, толкова прилягащо на во-

енната му униформа, опитният мъж обясняваше спокойно 
в поредната си публична изявa, че разбира съмненията на 
хората.

Той беше представител на онази група мъже в бяла уни-
форма, на които всички в Португалия толкова много се въз-
хищаваха от векове насам. Гордите мореплаватели, наслед-
ниците на Вашку да Гама, наречен „адмирал на моретата на 
Арабия, Персия,

Индия и целият Изток изпитват особено уважение към 
военноморските си сили. Защото се гордеят с историята си 
да са сред първите, които проправят картографски пътища 
между континентите, кулминиращо в колонизирането на 
Бразилия през 1500 година.

Освен християнството те завинаги оставят и езика си в 
тази толкова голяма и важна страна.

Затова португалското правителство постъпи повече от 
умно - през февруари убеди бившият главнокомандващ на 
националния флот да поеме един много рисков пост - коор-
динатор по ваксинацията на населението. Автоматично ви-
цеадмирал Енрике Гоувея и Мелу се превърна в най-извест-
ната личност в страната, който събираше в себе си много 
доверие, но и много критики и съмнения.

Защото хората се съмняват, независимо дали са в Порту-
галия или в България. И колкото повече COVID-19 обърква 
живота ни и се превръща в политика, толкова повече прагът 
на търпимост към символите на властта спада. Едни хора се 
страхуват, други не вярват, трети се съмняват, четвърти от-
ричат и прочее.

Ако не се регулира правилно, подобна криза разединява 
още повече обществата, които имат историческата склон-
ност да се разединяват, и обединява онези, които са свикна-
ли да се обединяват.

Така се случи и в Португалия - с над 80% ваксинирано на-
селение и под 1000 случая на ден, страната вече мисли за 
живота след COVID-19. Как става това? По думите на Енри-
ке Гоувея и Мелу: „Ние, португалците, имаме чувство за общ-
ност, когато сме атакувани, и действаме заедно“. Но тук има 
и нещо друго. Доверието, което обществото има в здравната 
си система. Доверие, което е било градено в продължение 
на много години. Здравеопазването в Португалия е абсолют-
но безплатно за деца и младежи до 18-годишна възраст и за 
хората над 65 години. Те влизат безплатно дори и в частните 
болници. Абсолютно безплатно е и наблюдението и ражда-
нето за всяка жена. Там дори не са чували за избор на екип 
и прочее.

Според ООН, като цяло португалската здравна система е 
12-тата най-добра в света от 190 държави с най-добър баланс 
между финансиране и ефективност. Може би затова средна-
та продължителност на живота е най-високата в Европа - 82 
години. Тоест, в този случай имаме два фактора, които водят 
обществото в една посока - доверие в здравната система и 
доверие в армията и флота като източник на национална 
гордост. Когато тези два фактора действат в комбинация, се 
получава желаният резултат - 2:0 в борбата срещу COVID-19 
с пас на Еузебио и волето на Кристиано Роналдо...

Да пренесем сега този поглед към България. От месеци 
тук дори и разумните аргументи се блъскат в емоциите на 
обществото, потънало в недоверие към властите, здравна-
та система и армията. И така, резултатът категорично е 0:3 
на наш терен в полза на COVID. Класика. Българска класика. 
Три фактора, които, действайки в комбинация, ни обричат на 
разединение по тема, която освен дискусионна е и доста ва-
жна за бъдещето ни. Защото смъртността тук вече е в пъти 
по-голяма от тази в Европа, а с Португалия вече дори не мо-
жем да се сравняваме. Авторитетите бяха политизирани, ня-
кои се самополитизираха, други бяха вкарани в коловозите 
на политическите игри. Но като че ли те всички рухнаха, за-
щото да си авторитет в България не е лесно.

Тук или силно обичаме, или силно мразим, като тези, кои-
то обичаме и мразим често сменят местата си и от обичани 
стават мразени и обратно. Но ключът е в недоверието към 
символите на властта, с което пречупваме и погледът си към 
света, сякаш и световните дела се решават на дребно, като в 
„наше село“.

Това обаче не е така. Хората имат еднакви страхове, но 
различно разбиране и усещане за общност и колективна от-
говорност. Затова и резултатите в мач уж с ясни правила в 
момента са много различни в различните страни. Помисле-
те върху това.

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


29 септември - 5 октомври 2021 г. 31

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

 казана дума

„Приравнихме нивото на политическия 
дебат до персоналното ниво на Бойко 
Борисов и Слави Трифонов, а това е много 
тъжно.“
Евродепутатът от „Демократична България“ 

Радан Кънев с оценка за 46-ия парламент

„Няма да мълча и да ме е страх от анцузите. 
Българинът е озверял, полудял от желание 
да властва и да те държи в ръцете си.“

Журналистката Мира Добрева, която описа 
как не е била пусната в хижа в Рила по време 

на буря, защото е била с куче

„Честно казано, не харесвах първия министър-
председател, предложен от ИТН. Да, не харесвам 
Ники Василев. Това, че знае седем езика, не 
значи, че не е корумпиран.“

Депутатката от ИТН в 46-ото НС Мика Зайкова в 
коментар на действията на партията си

„Хубаво е, че всички българи 
разбират от изкуството на 
Кристо. И че като истински 
познавачи, категорично не 
го одобряват. Той, накъдето е 
тръгнал, те оттам се връщат.“

Сценаристът Иво Сиромахов 
в коментар за критиките към 

опаковането на Триумфалната 
арка в Париж по проект на 

Кристо Явашев

„Нима ще се 
чувстват уютно, 
държейки речи под 
това аматьорско 
недоносче? Нима 
толкова им стига 
интелектът, че да се 
поставят под този 
примитивизъм?“

Режисьорът и 
аниматор Тео Ушев 
коментира логото 
на „Продължаваме 

промяната“ на Кирил 
Петков и Асен Василев

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

кг е теглото на 
тиквата, която 
стана победител 
в състезанието за 
най-голяма тиква 
в САЩ. Фермери 
от Уисконсин до-
караха най-едри-
те екземпляри в 
опит да спечелят 
наградата от 4000 
долара. Надпре-
варата е част от 
цял фестивал. Има 
състезания по ук-
расяване на тикви 
и други забавни 
игри. Победител 
стана фермер от 
градче край река 
Мисисипи, който 
докарал 908-кило-
грамова тиква.

златни монети с лика 
на канцлера на Герма-

ния Ангела Меркел бяха 
пуснати в страната в 

навечерието на парла-
ментарните избори. Про-
дажната стойност на моне-
тата започва от 49,95 евро, 

става ясно от съобщение на 
колекционерската къща MDM. 

Монетата тежи 0,58 г чисто злато, 
проба 999, а размерът й е 12,5 мм.

€231 000 
или 20 млн. рупии бе осъден да плати фризьорски салон в Индия. Причината за това ви-
соко наказание е неправилна прическа. Тя била направена на клиентка, ангажирала се с ре-
клама за продукти за коса. На модела, потърсил услугите на салона, са й отрязали косата по 
начин, различен от този, който тя е искала, като така са нанесли големи загуби на бизнеса й.

5000 градуса по Целзий 
достигнаха темпе-
ратурите в Бълга-
рия през последния 
уикенд и въпреки че 
преди дни валя сняг 
по високите части на 
планините, напом-
ниха за лятото. Мно-
го слънце имаше и по 
Черноморието, къде-
то много хора отидоха 
на плаж. Температу-
рата на морската вода 
бе 21-22 градуса, а 
вълнението на море-
то - 1-2 бала.

908 

30 

http://www.prospectlicensing.com/
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F
асеbооk и Rау-Ваn показаха 
своя нов продукт, който е плод 
на oбщoтo им cътpyдничecтвo 
в изpaбoткaтa нa cмapт oчи-
лa пoд имeтo Rау-Ваn Ѕtоrіеѕ. 

Cлънчeвитe oчилa paзпoлaгaт c двoйнo 
интeгpиpaнa 5-мeгaпикceлoвa кaмepa 
зa зacнeмaнe нa cнимки и видeo, oтвope-
ни виcoкoгoвopитeли зa звyк и тpи-ми-
кpoфoнeн ayдиo мacив зa пpeдaвaнe нa 
глac и звyк зa paзгoвopи и видeo.

Глaвният изпълнитeлeн диpeктop нa 
Fасеbооk Mapк Зyкъpбъpг и Poкo Бacи-
ликo oт Rау-Ваn пpeдcтaвиxa нoвитe 
oчилa, кoитo мoгaт дa ce изпoлзвaт c 
лeщи зa cлънцe, лeщи c лeкapcкa peцeп-
тa зa диoптep, c пoляpизиpaни пpexo-
ди и пpoзpaчни лeщи. Oчилaтa, кoи-
тo изпoлзвaт oптимизиpaн пpoцecop 
Ѕnарdrаgоn, тeжaт caмo 5 гpaмa пoвeчe 
oт cтaндapтнитe oчилa Wауfаrеr.

„Hиe cмe изключитeлнo гopди дa paз-
виeм тaкa пopтфoлиoтo нa Rау-Ваn c нa-
шитe пapтньopи oт Fасеbооk“, зaяви Бa-
зиликo, кoйтo e глaвeн изпълнитeлeн 
диpeктop нa кoмпaниятa мaйкa нa Rау-
Ваn - ЕѕѕіlоrLuхоttіса.

„Toвa e изключитeлнo инoвaтивeн 
пpoдyкт, кoйтo дoкaзвa, чe пoтpeбитeли-

тe нe тpябвa дa избиpaт мeждy тexнoлo-
гии и мoдa - тe мoгaт

дa ocтaнaт cвъpзaни
и cъщeвpeмeннo дa нocят любимия cи 

cтил нa Rау-Ваn“, дoпълни тoй.
Oчилaтa ce peклaмиpaт кaтo пoмaгa-

щи нa xopaтa дa живeят бeз нeпpecтaн-
ния oбeктив нa тeлeфoнa им c кaмepa. 
Cнимкитe и видeoклипoвeтe мoгaт дa 

бъдaт зacнeти c eднo нaтиcкaнe нa бyтoн 
или чpeз глacoви кoмaнди c Fасеbо-
оk Аѕѕіѕtаnt. A кaдpитe мoгaт дa бъдaт 
peдaктиpaни чpeз пpилoжeниeтo Fа-
сеbооk Vіеw и кaчeни във вcякo coциaл-
нo пpилoжeниe, cъxpaнeнo нa тeлeфoнa, 
включитeлнo пpилoжeния извън Fа-
сеbооk - кaтo ТіkТоk.

„Чpeз тoвa пapтньopcтвo ниe ycпяxмe 
дa пocтигнeм кaктo cтил, тaкa и cъ-
дъpжaниe пo нaчин, кoйтo дa нaдcкoчи 
oчaквaниятa зa cмapт oчилa“, кoмeнтиpa 
Aндpю Бocyъpт, кoйтo e вицeпpeзидeнт 
нa Fасеbооk Rеаlіtу Lаbѕ.

Oчилaтa ce пpeдлaгaт зa 329 eвpo в 
мaгaзинитe нa Rау Ваn и oт caйтa нa кoм-
пaниятa oт 9 ceптeмвpи в редица държа-
ви по света, кaктo и oт избpaни тъpгoвци 
нa дpeбнo.

С камера срещу слънцето: 
Очилата на Facebook и Rау Ваn

XТе ce peклaмиpaт кaтo пoмaгaщи нa xopaтa 
дa живeят бeз oбeктива нa тeлeфoнa си
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С 
настъпването на есенния се-
зон и в очакване на зимния 
е време да помислим за ук-
репване на своя имунитет. 
Промяната на температура-

та води до увеличаване рискът от раз-
пространение на вируси. Характерни за 
есенния сезон са инфекциите на носа и 
гърлото. Понижаването на температу-
рата води до промяна и в нашето пове-
дение: спираме да проветряваме, затва-
ряме прозорците и въпреки пандемията 
от коронавирус, се събират много хора 
в градския транспорт и обществените 
помещения. Това води до лесно преда-
ване на инфекциите.

Най-често срещаните възпаления са 
на лигавицата на носа – хрема, възпале-
ния на гърлото, горните дихателни пъ-
тища или трахеята, кашлица.

Най-предразположени от заразяване 
са децата, възрастните и хората с хро-
нични заболявания.

Храни се правилно
Ако не се храните правилно, то тяло-

то ви не може да се справи с болестите. 
Хубаво е да приемате и наблягате на зе-
лени листни зеленчуци, пълнозърнес-
ти храни, ядки, плодове и варива. Също 

така е много подходящо да се пречист-
вате чрез детоксикиращи продукти. Ток-
сините, натрупани във вашето тяло, са 
причина за развитие на болести. Редов-
ното хранене през целия ден кара тяло-
то ви да асимилира възможно най-мно-
го полезни хранителни вещества и да ги 
превърне в енергия.

Екстрактът от черен бъз има антиви-
русни, противоракови и противовъзпа-
лителни свойства. Сиропът от бъз е по-
знат и у нас от поколения като средство 
за лечение на настинки, грип и бакте-
риални инфекции. Доказан е и ефектът 
му да съкращава продължителността на 
грипа, което го прави подходяща пре-
вантивна

мярка срещу коронавирус
Малките плодчета акай бери са с не-

вероятно високо съдържание на анти-
оксиданти, особено антоцианини. Ан-
тоцианините спомагат за поддържане 
балансирани нивата на холестерола, 
подсилват имунитета. Акай бери са бога-

ти и на полифенолни съединения, кои-
то могат да намалят неправилното функ-
циониране на клетките, което може да 
доведе до редица здравословни про-
блеми. Акай бери може да намерите и в 
биомагазините под различна форма.

Натуралното кисело мляко е

богато на 
пробиотици

които са полезни бак-
терии, стимулиращи 
имунната система. Ки-
селото мляко съдър-
жа и витамин D, кой-
то също се свързва 
с добрия имунитет. 
Вместо да консуми-
рате готови плодови 
млека с подобрители, 
опитайте с натурално ки-
село мляко, към което може 
да добавите полезни семена, 
свежи или сушени плодове, малко оре-
хи, бадеми.

Слънчогледовите семки освен вкус-
ни, също са богати на витамин Е. Според 
изследвания ¼ чаша слънчогледови 
семки съдържа над 80% от препоръча-
ното дневно количество витамин Е. Сем-
ките са богати и на селен, който е важен 
за сърдечносъдовата система и

здравето 
на щитовидната жлеза

Слънчогледови семки може да консу-
мирате и под формата на тахан.

Чудесна напитка за повишаване на 
имунитета през есенните и зимни месе-
ци е зеленият чай. Подобно на черния 
чай, той е с високо съдържание на фла-
воноиди, които са вид антиоксиданти. 
Зеленият чай има високи нива на епи-
галокатехин галат, мощен антиоксидант, 
за който е доказано, че

подобрява 
имунната функция

Бадемите са ядки с високо съдържа-
ние на витамин Е, който е ключов ан-

тиоксидант за имунната ни система. 
Също така консумацията им ни 

осигурява полезни мазни-
ни, фибри, протеини, маг-

незий. В допълнение, 
бадемите са чудесни 
за диета, спомагат за 
баланса на кръвна-
та захар, понижават и 

кръвното налягане.
Нар можем да наме-

рим като плод или под 
формата на чай, екстракт 

или сок. За този плод се смя-
та, че може значително да помог-

не на тялото да се бори с различни виру-
си, включително и срещу коронавируса.

които са полезни бак-
терии, стимулиращи 

-

рате готови плодови 
млека с подобрители, 
опитайте с натурално ки-
село мляко, към което може 
да добавите полезни семена, 

тиоксидант за имунната ни система. 
Също така консумацията им ни 

осигурява полезни мазни
ни, фибри, протеини, маг

незий. В допълнение, 
бадемите са чудесни 
за диета, спомагат за 
баланса на кръвна
та захар, понижават и 

кръвното налягане.

рим като плод или под 
формата на чай, екстракт 

или сок. За този плод се смя
та, че може значително да помог

Имунитетът:  
Как да подсилим 
тялото преди зимата

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

тялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимататялото преди зимата
Характерни за есенния сезон са инфекциите на носа и гърлото

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

К
арираната пола е най-есен-
ната дреха. Сякаш карето се 
свързва с уюта на есента. Ка-
рираната пола този сезон е с 
дължина над и до коляното и с 

малко по-небрежно излъчване. Съчета-
ването й с милитъри боти и оксфордки я 
прави подходяща за ежедневния спорт-
но-елегантен стил.

Сред най-хитовите модни тенденции 
за есен/зима 2021/2022 г. е карираната 
пола. Kъде се заражда емблематичната 
шарка и кои са най-интересните начини 
да я комбинирате?

Ето още за есенната тенденция:
Тартанът, както е известна карирана-

та шарка, заема много специална гла-
ва в историята на модата благодарение 
на способността си да се трансформира. 
Както вероятно се досещате, родината 
на този принт е тайнствената и завладя-
ваща Шотландия, където за пръв път се 
използва за направата на

традиционния килт 
или мъжка пола

В основата на шотландското каре са 
умело кръстосваните нишки в различни 

цветове, които се повтарят по определе-
на схема от бели и цветни хоризонтални 
и вертикални ивици, които преминават 
в оформянето на цветен фон, обикнове-
но червен, зелен или син.

Традиция, история, бунтарство и кул-
тура сякаш са събрани в хилядолетната 
фантазия на тартана. Тази шарка си про-
правя път към света на модата ведна-
га след Втората световна война, когато 
традиционният килт става част от гарде-
роба не само на мъжете, но и на жените.

За есен/зима 2021-2022 г. тартанът е 
избран от големите модни къщи за во-
деща тенденция. Като задължителен 
елемент от есенния гардероб пък се оч-
ертава да бъде карираната пола

във всичките й форми 
и цветове

Оттук нататък е задачата на холивуд-
ските звезди да популяризират принта 
и да го превърнат в незаменима част от 
женския гардероб.

Именно това успява да направи Бри-
джит Бардо през 1964 г., когато комби-
нира карирана пола с червен пуловер с 
къс ръкав и панделка на главата.

През 70-те години карираната пола 
преминава към нова по-модерна вер-
сия, превръщайки се в женствения сим-
вол на момичетата от Брашлянова лига, 
а по-късно припозната от пънк култура-
та, тя изкривява своята изискана същ-
ност, така че да се превърне в една от 
основните характеристики на бунтар-
ството.

Благодарение на грънджа през 90-те 
години тази дреха се завръща на мод-
ния небосклон, отново преобразена в 
пакостлива, нахакана версия, в основа-
та на която е напластяването на дрехи.

Как да носим 
карирана пола

Съществуват буквално стотици начи-
ни да комбинирате тази класическа дре-
ха. Карираната пола може да бъде мини 
или дълга. Перфектна както за офиса, 
така и за свободното време, е карирана-
та пола с бял фон - идеална за ежеднев-
ни тоалети - и с дължина над коляното, 
съчетана с пуловер с обло деколте.

По-елегантна и изискана, предназна-
чена за специални поводи, е карирана-
та пола в тъмни цветове, комбинирана 
с черен пуловер и колан на кръста с ис-
крящи детайли. Завършващ елемент на 
визията са

кожените обувки 
на висок ток

За експериментално настроените 
дами със свободен дух са подходящи 
цветните версии на карираната пола с 
дължина до коляното и в класическо-
то червено, комбинирана с много жен-
ствен аксесоар, който да придаде дра-
матичност на визията - като ботуши с 
остър връх и тънък ток.

Свеж и младежки щрих на визията 
може да внесе мини карираната пола в 
нюанси на синьо, зелено и черно. Ком-
бинирана е с тениска на любимата рок 

група, кожено яке и ниски ботуши.
Може да изберете комплект от кари-

рано сако и мини пола в силен и привли-
чащ вниманието нюанс, като червения с 
контрастни колан и копчета.

За тези, които искат ултра удобна и то-
пла дреха, могат да заложат

на модел 
от естествена вълна

с дължина под коляното и модерните 
ресни по краищата.

Тази дреха е идеална за носене с кроп 
топ пуловери за тези, които искат да 
подчертаят талията си, или с оувърсайз 
пуловери в ярки нюанси за по-небре-
жен стил.

Комбинирането на карираната пола 
с кожено яке също е гореща тенденция.

Пола с миди дължина ще бъде пер-
фектна за офиса, плисираният модел 
пък може да се комбинира лесно за вся-
какъв повод: с маратонки през свобод-
ното време, с обувки с котешки ток за 
вечерни събития или с груби ботуши за 
по-ефектна бунтарска визия.

Тези, които не се страхуват да екс-
периментират и обичат характерния 
макси обем на полите, могат да изберат 
модел с дължина до земята.

Карираната пола:  
Най-есенната 

дреха на мода и 
този сезон

Родината на този принт е тайнствената 
и завладяваща Шотландия

https://upravlenie.bg
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З
а малкия Юнг Ли Ченг се раз-
бира през 1987 година. Тогава 
вестник в Хонконг публикува 
материал за странния му слу-
чай, описвайки историята на 

момчето, което твърди, че е гост от ми-
налото.

Разбира се, първоначално никой не 
приема това на сериозно. Юнг Ли Ченг 
е на пръв поглед обикновено дете, мал-
ко странно облечено, но без съществе-
ни различия с останалите.

Оказва се обаче, че момчето говори 
на древнокитайски език и знае такива 
подробности от биографията на древ-
ните владетели и от историята на Под-
небесната империя, които не са извест-
ни дори и на маститите учени. При това 
познанията му се отнасят до далечното 
минало не само на Китай, но и на Япо-
ния, пише „Труд“.

Юнг попада при учени, които провеж-
дат редица изследвания с него. Те запис-
ват разказите му и се опитват да ги съ-
поставят с известните до момента факти 
от древната история на страната. Оказ-
ва се, че всичко съвпада. Нещо повече, 
разказите на момчето запълват огромни 
празнини в историческото минало на 
Китай и Япония, за което учените дори 
не могат да мечтаят.

Момчето е намерено на улицата да се 
скита безцелно и удивено да се оглежда. 
Дрехите му са още по-странни – те напо-
добяват облеклото на древните жители 
на Китай и последващият анализ го по-
твърждава.

Историкът Инг Инг Шао месеци наред 
се рови в архивите с древни ръкописи, 
сверявайки с тях разказите на момчето. 
Той е поразен колко осведомено е то за 
тайните от историята на миналото.

В една от старите книги ученият се на-
тъква на името на момчето –

всичко съвпада
и възрастта, и дрехите, и външността, и 
името.

Оказва се, че Юнг е от знатен род. Уче-
ните предвкусват какви ли още знания 

биха могли да получат от този пътешест-
веник във времето, когато изведнъж 
през май 1998 г. загадъчният Юнг Ли 
Ченг внезапно изчезва. При това изчез-
ва от строго охраняван научен комплекс 
– сякаш се изпарява във въздуха.

Но с това историята не приключва. 
Инг Шао продължава търсенето на име-

то на момчето в древните архивни запи-
си, свитъци и книги и попада на нещо 
интересно.

В една от книгите е описано момче на 
име Юнг Ли Ченг, което внезапно изчез-
ва. Вече не се надявали да го срещнат 
жив, когато той се връща след 10 годи-
ни и твърди, че е посетил бъдещето – по-

паднал е в 1987 година, видял е летящи 
железни птици, огледала, в които показ-
ват какво се случва по света. В това вре-
ме хората живеят в огромни кутии, опи-
ращи се в небето – толкова са високи. 
Разказва и за кутии, които свирят и во-
зят хора по улиците, и как се возил в же-
лезен

змей, летящ от град на град
с огромна скорост.

Историята приключва печално. Никой 
не повярва на момчето. Всички решават, 
то е отвлечено и държано в плен, пора-
ди което е изгубило ума си. Лекарите за-
почват да го лекуват и три седмици по-
късно Юнг Ли скоропостижно умира.

Това е много тъжна история, разказва-
ща за пътуването му от миналото в бъ-
дещето, когато той вижда потресаващи 
неща. Но в бъдещето никой не вярва на 
разказите му за миналото, а в миналото 
– за бъдещето. Момчето по невероятен 
начин успява да преодолее простран-
ството и времето. Но лично за него това 
пътешествие има трагичен край…

Странният случай на детето, 
което пътува във времето
XЮнг Ли Ченг изглежда е пътешествал през годините в края на миналия век

Малкият Люк, който твърди, 
че е бил жена от Чикаго

Историята на Люк Рулман е още едно 
потвърждение за преплитането на не-
познати светове с нашите и с нас.

Ако сте от скептиците, вижте исто-
рията на Люк Рулман. Още от от две-
годишна възраст Люк непрекъснато 
споменавал жена на име Пам. Детето 
разказвало, че е било момиче с черна 
коса.

Според думите на майката Люк твър-
дял, че някога е бил 30-годишна черно-
кожа жена, наречена Пам, която е ско-
чила от прозореца на горяща сграда 

през 1993 г. и е починала.
Момчето разказвало още, че след 

смъртта си е отишло на небето, а Бог го 
е върнал обратно, но вече като момче. 
Люк помнел как се е преродил и как е 
бил кръстен от родителите си, разказва 
„Дарик“.

Родителите проучили историята, коя-
то синът им разказвал. Те открили ста-
ра статия за жена на име Памела Ро-
бинсън, която починала при пожара в 
хотел „Пакстън“ в Чикаго преди повече 
от 20 години.

Сн.: „Труд“

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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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
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
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
ПОЧАСОВО ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, 224-334-1818 
Опит и собствен транспорт Отлично за-
плащане 3125931392 №18843

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ ДТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Предлагам 
работа като детегледачка в дома ми. Дете-
то е на 3 месеца с изграден режим за спа-
не и хранене. Ще се изисква и помощ в до-
макинската работа. Основно подреждане, 
зареждане на съдомиалня и прахосму-
качка. Трябва да има опит в гледането на 
деца (не е задължително да е професиона-
лен) От понеделник до петък от 8:30-16:30 
Моля, кандидати без собствен превоз, да 
не се колебаят да се свържат с мен, за да 
обсъдим варианти. 3052057293 №18922
ТЪРСЯ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Локация: 
Ho� man Estates Предлагам работа като 
детегледачка в дома ми. Детето е на 3 ме-
сеца с изграден режим за спане и хра-
нене. От 8:30-16:30 Моля, кандидати без 
собствен превоз, да не се колебаят да се 
свържат с мен, за да обсъдим варианти. 
3052057293 №18923
WANTED OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Транс-
портна компания набира owners 
,JB hunts,Amazon,TQL товари и др. 
7739642928 №18924
CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60440, LOOKING 
FOR A CDL DRIVER WITH 2 YEARS EXP. NEW 
TRUCK,NEW TRAILER-LONG MILES CALL 
7083722576 FOR DETAILS 7083752576 
№18925

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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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

БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БО-
ЯДЖИЙ. Тел. 773-865-0406 7738650406 
№18934
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим 
owner operators! Отлични условия-10% 
dispatch, 24 support, Mon-Fri, fuel cards 
with discounts!!! 2247899420 №18937
KAMIONI 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
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

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

DENTAL RECEPTIONIST AND 
ASSISTANT, 
Цена US$ , Зипкод 60015, Deerfi eld 
Dental Offi  ce търси да назначи на пъл-
но и непълно работно време Dental 
Receptionist и Dental Assistant. Запла-
щане : $16 -$19 на час в зависимост от 
опита. Обадете се на тел: 847-312-5549 
Говорим български. №18931

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

BOX TRUCK DRIVER , 
Цена US$ , Зипкод 60191, Търся лока-
лен шофьор за straight truck клас "С" 
6306564175 №18930

CDL DRIVER 0,80-0,95, 
Цена US$ , Зипкод 10000, Търся шофьори 
за Dry Van Flatbed Reefer ,Hazmat we пла-
щтаме до 0,85за Теам драйвър 0,95 повече 
инфо тел 8472542504 №18935

CDL CLASS A DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Транспорт-
на компания търси шофьори за dry vans. 
Отлични условия-24hr dispatch, от По-
неделник до Петък, добри мили, запла-
щане -30% от оборота или $0.75/миля. 
2244258287 №18936

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

MAINTENANCE PERSON, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60406, Free 
Style Trucking Търси да назначи служи-
тел за отдел “ equipment maintenance”. 
За предпочитане бивш шофьор или 
механик, или някой с опит и познания 
в транспортната индустрия. Задълже-
нията ще включват профилактични 
и текущи ремонти, търсене на пътна 
помощ и др. Добър английски е задъл-
жителен! За повече информация тър-
сете Руси - 708-243-9628. №18928
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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
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single 
шофьори за dedicated run. 4 дни се ра-
боти и 3 почива. FedEx Ground, doubles 
endorsement and 1 year experience. 
6302903092 №18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim 
Part time Caregiveri/Companions. 
Locations: Suburbs (Ho� man Estates, 
Highland Park,Schaumburg), City Chicago. 
Zaplashtane $15.00-$18.00 na chas. 
Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-
5108, 224-500-2339 №18821
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam 
local rabota za CDL sho� or. Elk Grove 
Village do Rockford. Vsqka vecher v kashti. 
Za poveche informaciq tel 7739412232 
№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

AGI TRUCKING INC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Agi 
Trucking INC,набира шофьори със 
CDL-A за long distance, hook and drop 
товари, заплащане на пълни-празни 
мили 0.65$ Или твърдо заплащане 
на ден. Предлагаме камиони Volvo 
2021,2022 I-Shift, за повече информа-
ция офис в Schaumburg IL : Иван Стоя-
нов 7274888269 №18932

DRIVERS WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, CDL-A 
Drivers wanted ,6 Months of experience 
required !!! Набира шофьори CDL-A , 
изискват се минимум 6 месеца опит !!! 
Офис Schaumburg IL : за контакти Иван 
Стоянов -7274888269 №18933

IMMIGRATION ATTORNEY, 
Цена US$ , Зипкод 02780, Имиграционни 
услуги 5088228785 №18927
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

РАБОТА 
Търся

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
TOWNHOME FOR RENT, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60525, 
4 bedroom townhome for rent. call 
7083722576 for details №18926

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся съкварти-
рант за самостоятелна стая в апартамент 
,наем 325 Допълнителна информация по 
телефона. ПЕТКОВ 13127143018 №18929
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
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 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

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под 
наем за непушач в Des Plaines 7739344547 
№18847

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

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

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 550, Обзаведена 
стая под наем от апартамент в Elmwood 
park.-$500 -всичко включено.В апар-
тамента има интернет,пералня и 
сушилня,които са включени в наема 
7733879465 №18921

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 500, Обзаведена 
стая под наем от къща в Melrose park.
Ще бъде свободна от 01/11. -$500 
-всичко включено.Безплатна пералня 
и сушилня. 7734142633 №18920
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Г
радовете приличат на хората – 
те растат, стареят и често губят 
някогашната си красота. Въпре-
ки мотото си „Расте, но не ста-
рее“, София не е изключение. В 

бурните десетилетия след Освобожде-
нието, а също така и покрай Първата и 
Втората световна война, българската 
столица се променя значително – тя се 
сдобива с подчертано европейски дух, 
който започва да губи постепенно след 
1945-а, а дори още повече след 1989 г.

Обичаме София, каквато е – шумна, 
прашна, шарена, жива. Но познаваме ли 
я?

Всеки знае „Витошка“ – най-популяр-
ната търговска улица в столицата. Зна-
ете ли обаче, че търговският кипеж на 
града до Втората световна война е бил 
на друга една софийска улица? Въпреки 
неособено оригиналното си име – „Тър-
говска“, тя е била мястото, където е врял 
и кипял животът на София.

Улица „Търговска“ е изчезнала ули-
ца. Тя се е намирала на мястото, където 
днес е издигнато Ларгото. А за по-голя-
ма точност - била е на мястото на

сградата на бившия 
Партиен дом

На нея буквално е можело да бъде от-
крито всичко – от дамски накити, чора-
пи и сватбени рокли, през военни уни-

форми и мъжки костюми, та до детски 
играчки, швейцарски часовници и ле-
карства.

Ароматът на турско кафе се е носил 
още от ранни зори, когато търговците 
отваряли магазините и дюкянчетата си, 
струпани по улицата. За разходката си 
там жените са обличали най-модерните 
си европейски дрехи, а мъжете са носи-
ли дори и бастунчета.

Така до началото на Втората световна 
война ул. „Търговска“ е била най-цвету-
щата част на града – средище на целия 
градски живот. Смята се, че тя е била и 
сред

двете най-важни 
търговски артерии

още от създаването на града – както по 
време на робството, 
така и през Възраж-
дането.

Разрушена е на-
пълно по време на 
бомбардировките 
през Втората све-
товна война и така и 
не е възстановена. 
И до днес обаче в 
най-старите софий-
ски домове могат да 
бъдат открити кар-
тички, които пазят 
спомена за изчезна-
лата от сърцето на 
града улица.

До началото на 19 
век софиянци по-
знават само „кон-
ския трамвай“ – 
омнибус, теглен от 
коне, който превоз-
вал от църквата „Св. 
Неделя“ до гарата, 
Горна баня и Княже-
во. Новият век оба-
че София посреща с 
изградена трамвай-

на мрежа. Така на 14 януари 1901 г.

тръгва първият трамвай
и столицата ни става една от малкото 
европейски държави, които използват 
електрически градски транспорт.

Трамваят изплашил софиянци със 
скоростта си – 20 км/ч. В първите трам-
вайни вагони е имало салони за първа и 
втора класа, като билетът за първа класа 
струвал 15 стотинки, а за втора - 10. Пър-
вите возещи били възхитени от трамвая 
- от „бързината му и светлите искри под 
колелата и на жицата отгоре“. Пред ме-
диите те посочват, че

той върви бързо, 
без друсане

и се осветява електрически и „има изящ-
на мебелировка“. Въпреки че има обосо-
бени спирки, по желание на пътниците 
трамваят можел да спре и на други мес-
та.

След първоначалната еуфория оба-
че цената на първокласните вагони се 
оказала твърде висока за софиянци и те 
стояли празни, заради което бързо били 
премахнати. Но билетът не бил един-
ствената причина гражданите да не се 
возят в новото технологично чудо. Те се 
плашили и от скоростта - 20 километра в 
час. Затова на трамвая му трябвало дос-
та време, за да надделее над конските 
омнибуси, файтоните и каруците.

Иван Вазов например

се престрашава 
да се качи на трамвая

цял месец след пускането му. Той го оп-
исва в цели три разказа, които обаче не 
са особено ласкави. Той пише: „Какво ах-
кане и негодувание у всички софиянци, 
когато гледаха запречкването със стъл-
бове на софийските мегдани и улици за 
нуждите на електрическото осветление 
и на електрическия трамвай и замреж-
ването въздуха с тая паяжина от медни 
жици“.

Въпреки всичко трамваят променил 
манталитета на над 50 000 софиянци, 
които започнали ежедневно да го из-
ползват. Чиновниците дори били задъл-
жени да ходят на работа с костюми, тъй 
като в трамваите било чисто и външният 
им вид се запазвал.

Първите изцяло български трамваи 
носят патриотичното название „Репу-
блика“ и се появяват през 1956 г., а след 
тях идват и не по-малко „родолюбиви-
те“ „Комсомолец“ (1956 г.) и „Космонавт 
(1961 г.).

Последните два обаче са взели мно-
го висока цена с над 40 жертви заради 
практическата липса на спирачки. На 
базата на тази грешка се разработват и 
следващите трамваи - „София“ (1965 г.), 
които установяват продължително гос-
подство по софийски релси.

Духът на стара София: 
Изчезналата улица „Търговска“
XСофиянци се страхували от първия трамвай заради скоростта от... 20 км/ч

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Сн. Stara So�a.com

Столичната улица „Търговска“, снимана откъм Двореца. По онова време в 
центъра на София все още не са поставени жълтите павета.
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Ще получите известие, което 
ще ви помогне да се справите 
по-лесно с временно си мате-
риално затруднение. Помощ 
от приятел ще дойде навреме 

и ще насърчи една ваша нова бизнес идея. Ня-
кои от вас ще пътуват, често по лични направ-
ления. Ще бъдете заети с текущите си дела, като 
повече внимание ще отделяте на онези свои 
задачи, които касаят бизнеса и семейството. 
Ще ви занимават отношенията с човек минало-
то, има какво още да изяснявате, но този път в 
полза на бъдещето.

РАК
Ако прецените, че ви е нуж-
но, потърсете съдействие от 
хора, които уважавате, и с 
техните съвети ще постигне-
те повече. Скоро ще излезете 

от апатията, която ви владее, и ще погледнете 
позитивно на живота си. Предстоят ви новости 
както за бизнеса, така и за личния ви живот. 
Промяната ще ви направи по-сърдечни, добри 
и успяващи. Осигурете си почивка и градив-
но се възползвайте от привилегиите, които ще 
ви се дадат. С любимия човек ще посрещнете 
всичко по-лесно и приятно.

ВЕЗНИ
Хубаво е необвързаните да 
не се страхувате да поемате 
рискове, правейки нови за-
познанства. Вие сте от хората, 
които по всяка вероятност ще 

се справите добре с предизвикателствата, тъй 
като основното изискване ще е да се действа 
търпеливо и предпазливо, а сред всички зодиа-
кални знаци вие сте известни с тези свои качест-
ва. Следвайте посоката, която сте поели, и из-
чаквайте, преди да предприемете нещо. Имайте 
предвид обаче, че съдбата може и да ви изнена-
да с някакъв обрат.

КОЗИРОГ
Макар да ви се струва, че вие 
сте прави, а партньорът ви 
греши, сигурно другият човек 
има своите основания, така 
че опитайте се да пробвате с 

добро. Освен това е възможно вашата истина за 
ситуацията да е доста изкривена или да преуве-
личавате, така че по-добре не вярвайте на всяка 
мисъл, която премине през ума ви, а се придър-
жайте към фактите. 
 Що се отнася до работата, търпени-
ето ви ще бъде подложено на изпитание през 
следващите дни.

ТЕЛЕЦ
Някои ще предприемат съв-
местни действия в посока 
на общи бизнес начинания. 
Предвид обстоятелствата, 
осигуряването на финансите 

се превръща в приоритет за вас. Той ще владее 
времето, амбициите и действията ви. Важно е, 
че има с кого да споделяте радостите и болки-
те, си и това ви дава опора. С позитивно отно-
шение ще търсите своите изяви. Предвид ко-
ректното ви поведение и непримиримост към 
неправдите, може да станете обект на нездрав 
интерес от страна на недоброжелатели.

ЛЪВ
Има вероятност да действа-
те под влияние на афект през 
някои от дните – тогава, след 
като сте обмислили добре 
всяка ситуация, в която попа-

дате, не правете нищо, преди да сте броили до 
десет. Ако ще ви помогне, обсъдете положение-
то с близки и приятели – така ще си дадете смет-
ка какво точно се случва и няма да реагирате 
незабавно. Периодът е подходящ да се освобо-
дите от нещо ненужно, включително да се отка-
жете от вреден навик. В работата не се натовар-
вайте излишно.

СКОРПИОН
Няма никакъв смисъл да се 
съпротивлявате на неща, 
които не са във вашата власт. 
Ако някой или нещо си отиде 
от живота ви, бъдете сигурни, 

че ще е за хубаво – скоро ще се появи по-до-
бро или по-подходящо за вас. Не е изключено 
да възникне известно напрежение в интимна-
та ви връзка, като ябълката на раздора може да 
са пари, деца или предишни семейни дрязги. В 
никакъв случай не взимайте крайни решения и 
не правете напук, а също бъдете по-пестеливи 
в обвиненията.

ВОДОЛЕЙ
Ако съумеете умело да реша-
вате спорните въпроси, на-
края ще пожънете победа, 
която ще ви удовлетворява 
много повече от онази, заво-

ювана с обвинения и грубости. Предизвикател-
ството пред вас ще е дали ще успеете да напра-
вите разлика между реалността и картините, 
които рисува въображението ви. Има вероят-
ност нечие поведение да ви заблуди и да за-
почнете да си мислите неща, които всъщност не 
отговарят на истината. Ще сте склонни да преу-
величавате сериозността на проблемите.

БЛИЗНАЦИ
С премерени действия и без 
да стигате до крайности в ре-
шенията си, ще превъзмог-
нете трудностите. Покаже-
те професионализма си и не 

спирайте в устрема си. В тази връзка са въз-
можни конфликти. Не допускайте финансо-
ви затруднения да пречат на общуването ви с 
околния свят. Проблемите ви не са непреодо-
лими, нуждаете се от по-добра организация. 
Работете по преодоляване на собствената си 
неподреденост и дайте преднина на дела, кои-
то ще ви изведат по-скоро до финансов успех.

ДЕВА
В случай че предприемете 
действия по належащи ра-
ботни проекти и проявявате 
воля, има вероятност про-
мяната да бъде трайна и да 

се отрази много благоприятно и на семейство-
то ви. Ще си направите услуга, като си почи-
вате повече, спортувате и се разхождате сред 
природата.– дори да го правите, действията ви 
няма да доведат до добри резултати. В любовен 
план ви очакват приятни изненади, а необвър-
заните може да срещнат човек, който в бъдеще 
да изиграе важна роля за вас.

СТРЕЛЕЦ
Ако сте необвързани и някой 
привлече интереса ви, не го 
изпускайте – възможно е да 
не става въпрос за случаен чо-
век. Ще е потребно да мислите 

трезво, а не да подхождате към събитията емо-
ционално. И ако нещо не ви се удава на момен-
та, по-добре не правете нищо. Опитайте се да 
не влизате в спорове с любимия ви човек – об-
виненията ще изострят отношенията ви и ще се 
настроите още повече един срещу друг. На дне-
вен ред ще излязат семейни неразбории, свър-
зани с дома.

РИБИ
Макар че сигурно няма да ви 
е лесно, наложете си да не се 
поддавате на предчувствия 
и на съмнения, тъй като те 
може да ви тласнат в погреш-

на посока. Ако искате да знаете нещо, питайте. 
И преди да си правите изводи, съберете нужна-
та информация. Прекарайте по-дълго време със 
семейството си – така ще се заредите с положи-
телни емоции. Възможно е обаче да ви завладее 
мрачно настроение. Ако това се случи, добре ще 
е да си почивате повече и да вършите само най-
належащото.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Разбийте яйцата добре и при 
непрекъснато биене добаве-
те захарта и маслото. Добавете 

брашното, орехите, бакпулвера и ли-

моновата кора. Сипете сместа в на-
мазнена тава и сложете да се изпече в 
умерено загрята фурна. Разделете из-
печения поохладен блат на 2 отделни.

Сложете съд на котлона и кипнете 
водата със захарта за сиропа. Оставете 
го да изстине.

Разтворете нишестето според указа-
нията на опаковката. Сложете мляко-
то със захарта да кипне и разбъркайте 
енергично. Свалете сгъстения крем и 
го разбъркайте с маслото. Оставете да 
се охлади и разбъркайте с разбитата на 
сняг сметана.

В подходящ поднос сложете първия 
блат, сиропирайте, намажете с крем, 
втори блат, сиропирайте и отново на-
мажете обилно цялата торта с крем. Ук-
расата е по ваше желание. Оставете в 
хладилник за 3 часа, преди да подне-
сете.

Свинско със 
зеленчуци на тиган

сете.сете.

Да ви е сладко!  

Сиропирана 
домашна 
торта

Продукти
» яйца - 4 броя
» захар - 1 ч.ч.
» орехи - 1 ч.ч. натрошени ситно
» масло - 125 г меко
» брашно - 2 ч.ч.
» бакпулвер - 1 пакетче
»  лимонова кора - настъргана от 

1 лимон

За сиропа
» вода - 3 к.ч.
» захар - 3 к.ч.

За крема
»  нишесте - 2 пакетчета ванилия 
или др.

» масло - 2 с.л.
» сметана - 200 мл течна
»  захар - към 1 и 1/2 ч.ч. или на 

вкус
» прясно мляко - 1 л

Нарежете свинското месо. Сго-
рещете олио в дълбок тиган и 
запържете късчетата. Когато 

месото омекне, добавете нарязаните 
зеленчуци - чушката на ивички, мор-
ковите на колелца, а лукът - на по-го-
леми полумесеци.

Овкусете с подправките - черен и 
червен пипер, чубрица и сол.

Пуснете дафиновия лист, разбър-
кайте и налейте червеното вино.

Пържете свинското, докато ястието 
остане само на мазнина.

Свинското със зеленчуци на тиган 
се поднася веднага.

Продукти
» чушки - 1 червена
» свинско месо – 700-800 грама
» олио - 6 с.л.
» лук - 3 глави
» моркови - 2 бр.
» дафинов лист - 2 бр.
» червено вино - 100 мл
» червен пипер - 1 ч.л.
» черен пипер - 1/2 к.л.
» чубрица - 1 к.л.
» сол

https://www.serdikabg.com
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Индиец, обвинен в опит за изнасилване, 
беше освободен условно, но трябва да 
пере и глади на свои разноски бельото на 

всички 2000 жени от селото си шест месеца. Всич-
ки жени от селото са щастливи от решението на 
съда.

Лалан Кумар, който е на 20 години, е перач по 
професия. Той трябва да осигури праха и необхо-
димия материал за прането и гладенето бельото 
на всички жени в село Мажхор в щата Бихар. Тако-
ва е решението на съда. Кумар е арестуван през 
април за опит за изнасилване.

Индийските закони станаха по-строги след ко-
лективното изнасилване на млада жена, почи-
нала от травмите през 2012 г. в Делхи. Случаят 
потресе целия свят. През 2020 г. в Индия са съоб-
щени повече от 28 000 изнасилвания.

Хари Стайлс изригна срещу играенето на иг-
рички във връзките. Певецът сподели, че не 
иска да прави това, когато е във връзка, и 

каза, че хората, които го правят са „боклук". Той 
сподели това по време на свой концерт в Сейнт 
Пол, Минесота.

Фенка в публиката държала плакат с надпис: 
„Трябва ли да му пиша? Не мога да му пиша пре-
калено бързо...". Изпълнителят вижда това и от-
връща:

„По мое мнение, ако трябва, това дори не е въ-
прос. Моето лично мнение е, че ако има някакъв 
вид игрички, това е боклук, боклук, боклук, не е 
за теб“.

В момента Хари Стайлс има връзка с актрисата 
Оливия Уайлд. През юли двамата бяха забелязани 
на романтична ваканция в Тоскана, Италия. Те са 
заедно от януари 2021 г.

Осъдиха индиец да пере 
бельото на съселянките си

Хари Стайлс: Игричките  
във връзките са боклук

Путин замина за Сибир,  
за да лови риба
Руският президент Владимир Путин си 

взе няколко дни почивка и замина за 
Сибир, където направи преходи сред 

природата и лови риба. При предишни из-
лети, на които поддържа имича си на мачо, 
той бе сниман да язди кон гол до кръста, 
сложил слънчеви очила, както и да държи 
ловджийска пушка и да пилотира изтреби-
тел.

Този път излетът му бе по-тривиален.
Кремъл разпространи 20 снимки на Пу-

тин, на които е застанал до река и лови 
риба или пресича буйни ливади и разгова-
ря с министъра на отбраната Сергей Шой-
гу, който е негов обичаен спътник по вре-
ме на излетите му.

68-годишният Путин си е поставил и две-
те дози от ваксината „Спутник V". Според 
Кремъл президентът е в отлично здраве.

Ариана Гранде се страхува  
за живота си
Ариана Гранде се е страхувала, че 

преследвач ще убие нея или ней-
ните близки, затова кандидат-

ствала за ограничителна заповед срещу 
него.

Мъж, който носи името Ахарон Бра-
ун, е бил арестуван на 9 септември, след 
като влязъл с взлом в имота на певицата 
и размахвал голям нож. Той дори запла-
шил, че ще го използва срещу охраната 
на изпълнителката, когато се сблъскал с 
тях.

Ариана поискала ограничителна за-
повед срещу този мъж. Тя твърди, че той 
я тормози от 7 месеца.

„Браун ще продължи да идва в дома 
ми и ще опитва физически да нарани 
или да убие мен или някой от членовете 
на семейството ми“, пише тя. 28-годиш-
ната звезда е била в дома си, когато Бра-
ун се появил с нож. Той изкрещял на ох-
раната й: „Ще убия вас и нея“.

Парис Хилтън смята, че плани-
рането на сватбата й е много 
стресиращо. Но нейната май-

ка, Кати Хилтън, споделя, че е по-труд-
но да се угоди на годеника на Парис 
- Картър Реум, отколкото на дъщеря 
й. Кати казва, че все пак всичко е под 
контрол.

„Това е най-вълнуващият и роман-
тичен период в живота ми - аз прос-
то нямам търпение за сватбата. Стре-
сиращо е да я планираш“, казва Парис.

Но майка й я успокоява: „Вчера имах 
среща, която беше 3 часа и половина, 
и искам да знаеш, че няма за какво да 
се тревожиш“.

Богатата наследница споделя, че 
Картър е много отговорен и органи-
зиран, затова е трудно да му се угоди. 
Сватбата ще бъде излъчена в риалити-
то „Paris in Love“.

Планирането на сватба е 
стресиращо за Парис Хилтън
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Ким Кардашян става водеща 
на комедийно шоу

Огромен скитащ се морж измина над чети-
ри хиляди километра. Морският бозайник 
е забелязан за първи път край брегове-

те на Ирландия през месец март. От тогава той е 
наблюдаван от местна организация за защита на 
животните.

Смята се, че моржът е пропътувал около чети-

ри хиляди километра, преди да стигне до Ирлан-
дия. Според експертите той тежи около осемсто-
тин килограма и е на четири години.

Пътят на арктическия морж, наречен Уоли, е 
преминал и покрай бреговете на Испания, Фран-
ция и Великобритания.

Последното му местонахождение е край Ислан-
дия, където е забелязан, след като в продълже-
ние на 22 дни от него нямало и следа. Те призна-
ват, че са загубили надежда, че отново ще видят 
скитника Уоли, но моржът се появил.

Джо Джонас и Софи Търнър си купиха нова 
къща във Флорида. Певецът и актрисата са 
изхарчили $11 млн. за новия си дом. Имо-

тът е с гледка към океана и в него има 6 спални, 8 
бани, изба, фитнес, плувен басейн, сауна, вътреш-
ни градини и изкуствено езеро, пълно с риби.

Софи и Джо явно са се споразумели за по-ниска 
цена, тъй като миналата година имението е било 
пуснато на пазара за $12 млн.

Само преди няколко седмици двойката обяви 
за продажба имението си в Лос Анджелис на цена 
от близо $17 млн. А преди почти година изпълни-
телят и актрисата пуснаха за продажба къщата си 
в Манхатън за почти 6 млн. долара.

Нито един от двата имота все още не е прода-
ден.

Морж измина над 4000 км, 
за да се прибере у дома

Джо Джонас и Софи си 
купиха имение във Флорида

Стеф Къри и Аиша подновиха 
сватбените си обети
Стеф Къри все още не се е изморил 

да прави романтични жестове 
към съпругата си Аиша. Двамата 

отпразнуваха 10 г. брак, а наскоро бяха 
публикувани снимки от празненството.

Оказва се, че Стеф е изненадал Аиша 
с подновяване на сватбените им обе-
ти, а най-голямата им дъщеря, Райли, е 
била човекът, който е изпълнил цере-
монията в ролята на свещеник.

„Стеф ме изненада с най-прекрасна-
та церемония по подновяване на сват-
бените обети. Той дори беше избрал 
роклята ми“, написа Аиша в социални-
те мрежи.

Стеф и Аиша се срещат в гимназия-
та в Северна Каролина и се женят на 30 
юли 2011 г. Двамата са една от любими-
те двойки в спортния свят, като Аиша 
присъства на почти всеки баскетболен 
мач на съпруга си и ревностно го под-
крепя.

Линда Еванджелиста ще съди 
пластичните си хирурзи

Предаването Keeping Up with the 
Kardashians може да е свършило, 
но Ким Кардашян не е приключи-

ла с телевизията. Наскоро стана ясно, че 
риалити звездата ще бъде един от воде-
щите в следващия сезон на комедийно-
то шоу Saturday Night Live. Предаването 
се отличава с това, че всеки един епизод 
има известен водещ, като досега на това 
място са заставали имена като Адел, Аня 
Тейлър-Джой, Илон Мъск и много други.

Сега Ким Кардашян ще може да за-
пише името си сред всички тези звез-
ди, участвайки в 47-ия сезон на Saturday 
Night Live. Освен нея на екран ще ви-
дим и Рами Малек, Оуен Уилсън и Джей-
сън Съдейкис, които също ще имат свои 
епизод. Това е първият път, в който Ким 
ще води предаването, като неин гост ще 
бъде Halsey.

Супермоделът от 90-те, Линда Еван-
джелиста, обяви, че е останала 
„трайно деформирана“ след про-

цедура за замразяване на мазнини и за-
вежда дело срещу лекарите.

Родената в Канада 56-годишната кра-
савица разказа в Instagram, че се е под-
ложила на процедурата през 2016 г. Лин-
да твърди, че е развила парадоксална 
мастна хиперплазия - рядък страничен 
ефект, при който третираната площ ста-
ва по-голяма, отколкото по-малка.

В случая на Линда въпросната проце-
дура увеличила, а не намалила мастни-
те клетки в тялото й. След това тя се е 
подложила на две болезнени, неуспеш-
ни коригиращи операции, но в крайна 
сметка, според нея самата, лицето й към 
днешна дата е абсолютно неузнаваемо.
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М
амутовата пещера е най-
дългата пещерна систе-
ма в света, позната на 
човека. В нея има кори-
дори, лабиринти, про-

пасти и зали, които се посещават всяка 
година от хиляди туристи. В проходите 
под земята живеят птици, риби, насеко-
ми, бозайници, растения и влечуги. Под-
земните коридори са дом на саламанд-
ри, жаби, речни раци, охлюви, паяци, 
щурци, гущери, костенурки, змии и при-
лепи.

Мамутовата пещера е със статут на 
национален парк и е обект на световно-
то наследство на ЮНЕСКО. Тя се намира 
в Апалачите, басейна на Грийн Ривър, 
на около 90 мили от Луисвил, Кентъки, 
и Нашвил, Тенеси. Мамутовата пещера 
е отворена целогодишно за посетите-
ли, които могат да влязат само с орга-
низирани обиколки. Поради обявената 
пандемия, сега са необходими маски за 
лице за посещение на пещерата.

Въпреки че е

изследван близо 
200 години

този национален парк все още крие 
своите мистерии. Според Националната 
служба за парковете на САЩ откритията 
в пещерата буквално са безкрайни.

Екип от изследователи наскоро откри 
там нови проходи с обща дължина от 
близо 13 км. С откритието, направено от 
водещата проучването нестопанска ор-
ганизация фондация „Кейв Рисърч“, об-
щата дължина на проучените проходи 
вече е с дължина от над 675 км.

Всяка година хора от Фондацията за 
изследване на пещери посещават пар-

ка, за да картографират новооткритите 
проходи, да намерят потенциални из-
следователски обекти и да помогнат с 
управлението на мястото. Това е сложен 
процес, при който доброволците от кар-
тографската програма преминават през 
тъмния и абстрактен подземен пейзаж, 
използвайки компаси, измервателни 
ленти и далекомери, за да разкрият но-
вите проходи.

Новите разклонения няма да бъдат 
достъпни за посетителите, поне на този 
етап, но все още има много маршрути на 
цели пет нива, на които те да се насладят 
в пещерната система.

Сред тях е

трасето Гранд Авеню
което наскоро претърпя сериозно об-
новяване и вече има нови пейки и пери-
ла, както и подобрени пътеки.

Главният вход на пещерата, наречен 
Бродуей, води до система от коридори, 
лабиринти, проходи, пропасти и зали. 
Те са разположени на пет етажа. Една от 
най-големите зали е известна като Ку-
пол на мамута и е с дължина от 120 м, 
ширина от 50 м и височина от 75 м.

Най-голямо е разнообразието във 
Вълшебната пещера, рядко посещавана 
поради неудобните подстъпи, а в огро-
мната зала Голямата ротонда свободно 
могат да се поберат хиляди посетители. 
Други интересни зали са Готическата ка-
тедрала, Балната зала и Гробът на вели-
кана.

Мамутовата пещера определено е 
едно място, което си заслужава да се по-
сети.

600 км лабиринти под земята: 
Мамутовата пещера в Кентъки

XУникалният национален парк е най-дългата пещерна система, позната на човека

Сн.: Flickr
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