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

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

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

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Това е началото – готвят 
„Възраждане“ за по-главна роля

Гледам я с каска и плитки като на Пипи 
Дългото чорапче. Има вид на героиня от 
френската съпротива от сериала „Ало, ало“. 
Грабнала е микрофона на протеста срещу 
зелените сертификати в сряда пред Народ-
ното събрание и с патос декламира – „Учила 
съм 6 години биология и знам, че това не са 
никакви ваксини… вкарват във вас чип… 
ще бъдете управлявани чрез 5G системите.“

Разбира се, аз съм против задължител-
ното ваксиниране, налагано от държавата 
(частни и обществени организации да имат 
това право обаче). Но почвам все повече да 
съм привърженик на задължителните пси-
хически прегледи. На пръв поглед това е 
смешно, но никак не е. Живеем в ера, кога-
то хората не вярват на институции, медии, 
а се информират от facebook и други мре-
жи, които са програмирани така, че да ни 
показват само онова, с което сме съгласни, 
без значение дали е вярно или не.

Когато се появи Доналд Тръмп на полити-
ческата сцена в САЩ и много преди да ста-
не ясно, че има шанс да спечели не просто 
номинацията на Републиканската партия, а 
и Белия дом, бях шокиран и притеснен не 
от самия него, а от ефекта, който има вър-
ху привържениците си. Същото виждаме и 
с тези на партия „Възраждане“ и лидера й, 
който е известен с прякора си Костя Копей-
кин (заради проруските му позиции и съм-
ненията, че е финансиран именно от Кре-
мъл).

Наричан „политическа пчеличка“, Коста-
динов/Копейкин, който е и бивш кадър на 
ВМРО, си служи със същите тактики и ме-
тоди както Волен Сидеров в по-ранните го-
дини – протести, провокативни сблъсъци с 
полицията, креслив национализъм, прору-
ски изблици, призиви за напускане на НАТО 
и ЕС.

Той почва във Варна като член на ВМРО, 
става общински съветник и се издига на 
заместник-председател на партията. Неус-
пявайки да направи преврат и да измести 
Красимир Каракачанов, напуска, минава 
през партия НФСБ - на шефа на СКАТ Вале-
ри Симеонов, преди да основе „Възражда-
не“ през 2014 г.

Преди три години той защити пламенно 
подарената от Москва на София елха, оки-
чена с петолъчки. Заяви, че хората, които 
протестират срещу тоя дар, са „олигофре-
ни“, „малоумни“ и „платени жълтопаветни 
русофоби“. Позицията му дотолкова се ха-
реса на руското посолство, че то я сподели 
на Facebook страницата си.

През 2019 година „Възраждане“ работи 
доста активно да всява паника и истерия, че 

„социалните отнемат деца заради изцапана 
блуза и ги пращат в Норвегия“. Интересното 
е, че част от агитационните материали сре-
щу стратегията за детето бяха същите като 
руски материали за подобна акция за на-
гнетяване на напрежение сред родителите 
там.

След наводнението във варненския квар-
тал „Аспарухово“, при което загинаха 13 
души, Костадинов нападна ромите. Обяви, 
че е нямало „нито един циганин доброво-
лец“, „…защото паразитът не може да по-
мага. Паразитът може само да вреди… Тази 
нечовешка сган просто няма място в наша-
та държава…“.

Пак през 2014 година той се включи и в 
тогавашната истерия сред родителите – за 
съдържанието в учебниците. Тогава написа 
текст в блога си, с който поставя под съм-
нение достоверността на съдържанието 
в учебника по „Човек и общество“ за тре-
ти клас, в който намеква за „заговор срещу 
България“ и „фалшификации на историята“.

До 2021 г. – когато след три вота в година 
„Възраждане“ успя да мине 4-процентната 
бариера и да влезе в Народното събрание. 
С гласовете от чужбина партията си осигу-
ри едно допълнително място в парламента. 
В САЩ за тях гласуваха над 10%, а в Канада 
– над 13%.

„Според мен разковничето се крие в 
т.нар. post-truth world. Струва ми се, че това 
са т.нар. антисистемни играчи - отхвърлят 
установените норми и разбирания и пред-
почитат да вярват на разни конспиративни 
теории“, коментира преподавателят по по-
литически науки в Университета в Синси-
нати доц. Иван Иванов, който прекарва по-
следните няколко месеца в България.

Те вярват на конспиративни теории - на-
пример как с ваксината ще им вкарат чип 
и ще ги управляват с 5G, а в сряда опитаха 
да разбият вратите на парламента. И се за-
каниха, че ще се върнат, ако някак си цяла-
та държава не се подчини на идиотските им 
вярвания.

Костадинов и „Възраждане“ може да са 
опозиция. Може да не са нужни на никой в 
парламента – нито на управляващите, нито 
на опозицията ГЕРБ-ДПС. Но имат трибуна, 
платформа, канени са в медиите и вярата, 
че са силни. И докато се смеем на такива 
като тази с каската и плитките, вероятно за-
бравяме уроците на миналото. А то все се 
повтаря. И вероятно ролите, за които кук-
ловодите на задкулисието гласят „Възраж-
дане“ и Костадинов, са много по-главни. Но 
още не е дошло времето.

https://www.globalbash.com
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Б
ългария и Северна Македония 
демонстрираха стопляне на от-
ношенията, след като български-
ят премиер Кирил Петков посе-
ти Скопие във вторник. Визитата 

бе по повод 30-годишнината от признава-
нето на независимата македонска държа-
ва от България. И двете страни направиха 
жестове, с които показаха, че са готови да 
сменят тона.

След срещата между македонския пре-
миер Димитър Ковачевски и българския 
министър-председател Кирил Петков, про-
ведена на четири очи, стана ясно, че само-

летната линия София-Скопие ще бъде реал-
ност - до 30 дни ще има точните специфики, 
а до 60 дни и ще бъде работеща.

„Имахме много добър и приятелски раз-
говор“, каза след разговорите Петков.

Часове преди срещата Ковачевски заяви, 
че е умерен оптимист за вдигане на българ-
ското вето върху европейската интеграция 
на Република Северна Македония, и отно-
во припомни червените линии на Скопие 

- Република Северна Македония е самос-
тоятелна държава, със свой език и своя 
идентичност.

Двамата премиери се разбраха, че Бълга-
рия ще използва

краткото име 
„Северна Македония“

а не само дългото „Република Северна Ма-
кедония". Двете имена са официално при-
знати, но България отказваше да употре-
бява краткото име, защото то съдържа 
териториална принадлежност.

От своя страна правителството на Дими-
тър Ковачевски е изпратило вербална нота 
до ООН, с която декларира отказ от терито-
риални претенции към България и остана-
лите съседни страни. Досега Скопие отказ-
ваше да декларира пред ООН липсата на 
териториални претенции.

Македонският министър-председател 
заяви, че заедно с българския си колега ще 
използват нова енергия, за да се подобрят 
отношенията между двете страни.

С жестове от двете страни: 
София и Скопие смекчиха тона
XСтоплянето на отношенията бе демонстрирано по време на посещение на Кирил Петков в Северна Македония

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
Пратеник на BG VOICE в Скопие

http://imgtrucking.com
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Ковачевски подчерта, че македонците и 
българите са

много близки 
братски народи

и подчерта, че ще се финализира и дого-
ворът за трансгранично сътрудничество, с 
което ще бъде отворен граничният пункт 
„Клепало“.

България и Северна Македония започват 
и интензивни разговори в петте работни 
групи: икономика, култура, инфраструкту-
ра, евроинтеграция и история.

„Всяка седмица ще се случва нещо през 
следващите 6 месеца“, каза Петков. По про-
грама той ще се види с премиера, прези-

дента, шефа на македонския парламент, ли-
дерът на опозицията и българи от Северна 
Македония.

Към края на визитата Кирил Петков обоб-
щи, че днешният ден е протекъл по план - 
първият резултат бил, че нотата към ООН е 
изпратена за името на Северна Македония, 
а вторият - за самолетната линия.

„Това е голям жест“, заяви Петков.
Езикът на омразата пък ще се контроли-

ра лично от македонския премиер, увери 
Петков.

Следващ приоритет е в най-скоро време 
да има посланик на Северна Македония в 
София.

Българската делегация, в която влизат 

още министърът на външните работи Те-
одора Генчовска, министърът на транс-
порта и съобщенията Николай Събев и 
заместник-председателят на Народното 
събрание Кристиан Вигенин, бе привет-
ствана на летището от северномакедон-
ския външен министър Буяр Османи. Офи-
циалната церемония по посрещането бе в 
Министерския съвет на Република Север-
на Македония, където прозвуча и българ-
ският химн.

Целта на визитата бе да се възстанови ди-
алогът между двете страни, който бе пре-
къснат заради серията от избори в Бълга-
рия и смяната на правителството в Скопие.

Петков се срещна и с президента на Ре-
публика Северна Македония Стево Пенда-
ровски, но срещата не бе открита за меди-
ите.

Следващата среща между представители 
на двете държави ще се състои на 25 януа-
ри в София.

С жестове от двете страни: 
София и Скопие смекчиха тона

Спорът на България със Северна Маке-
дония, който пречи на Скопие да започне 
преговори за членство в ЕС, породи реак-
ции и в САЩ. В Сената се чуха гласове на 
страната ни да бъдат наложени санкции, 
ако продължава да е спънка пред евро-
пейското бъдеще на македонците.

Преди дни републиканският конгресмен 
Клаудия Тени каза пред редакцията на „Гла-
сът на Америка“ за Северна Македония, че 
е възможно налагане на санкции срещу 
България заради нейното вето.

Два дни по-късно обаче от администра-
цията на президента Байдън реагираха и 
обявиха, че Вашингтон не обмисля санк-
ции срещу българското правителство. 
„Убедени сме, че правителствата на Север-
на Македония и България са поели по пътя 
на конструктивния диалог, което ще по-
могне да се разрешат своевременно тех-

ните различия“, се казва в изявлението на 
говорителя на Държавния департамент на 
САЩ Нед Прайс.

В него се посочва още, че Съединените 
щати силно подкрепят присъединяване-
то на Албания и Северна Македония към 
Европейския съюз и това ще е от полза за 
всички страни в региона. Премиерът Ки-
рил Петков също коментира темата от Ско-
пие и нарече информациите, че САЩ може 
да наложат санкции на България заради 
Северна Македония фалшива новина.

„Винаги сме мислили, че от някоя велика 
сила зависи нашата съдба, това не е така, 
стига толкова. Всичко зависи от нас и от ра-
ботата, която ще свършим. Това, което днес 
имаме не е функция от нещо друго, истина-
та, че тези няколко дни дадоха този резул-
тат за развитие на добросъседството“, обя-
ви още Петков.

Спорът отекна и в САЩ

https://www.dpparks.org
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В
ъвеждане на район „Чужбина“, 
електронното гласуване и гласу-
ването по пощата са във фокуса на 
инициативите на управляващите 
в България и започват да се пред-

приемат действия за въвеждането им. Пред-
стои обаче много работа по тях. Това става 
ясно от думите на председателя на постоян-
ната комисия за политиките за българите из-
вън страната в парламента Антоанета Цоне-
ва от ДБ.

„Направили сме доста за облекчаването 
на начина на гласуване в чужбина, но това, 
което още трябва да се случи, е да се въве-
де дистанционното гласуване, за да се пре-
махнат физическите бариери пред вота в 
чужбина. Защото българските граждани из-
вън граница показаха, че имат интерес – ре-
кордни числа от хора гласуваха на послед-
ните три избора“, каза тя. Цонева допълни и 
че има още работа по електронното гласу-
ване – когато електронната идентификация 
бъде въведена от Министерството на диги-
тализацията, ще трябва да се започнат пър-
вите стъпки към експериментално гласува-
не през интернет.

„Ние имаме готовност да обсъждаме и гла-
суването по пощата. Това са стъпки, свър-
зани със заздравяване на връзките между 
българските общности и институциите на 
българската държава, които според нас са 
много важни“, каза още депутатката от упра-
вляващата коалиция.

Според Цонева след окончателното обя-
вяване на резултатите от преброяването в 
България ще трябва да се коригира и бро-
ят на депутатските мандати в страната. Тряб-
ва да се създаде и район „Чужбина“, както от 
„Демократична България“ сме обещали на 
избирателите си, каза още Цонева. Но уточ-
ни, че на НСИ са му необходими още някол-
ко месеца за въвеждане на данни и от харти-
еното преброяване, както и за верификация 
на информацията.

Българите, които живеят в чужбина, са 
около 1.5 млн. души. Това обяви председате-
лят на Националния статистически институт 
Сергей Цветарски пред депутатите от коми-
сията за българите в чужбина. Той се позова 
на последното преброяване на населението 

Район „Чужбина“ и e-вотът – 
на фокус в България

XНСИ изчисли, че българите зад граница са около 1.5 млн.

http://imgtrucking.com
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и обясни, че почти половината от хората, с 
които е намаляло населението на страната, 
всъщност са заминали зад граница.

Работи ли законът за българите в чужбина 
и има ли нужда от изменения, за да бъде на-
истина в полза на всички сънародници зад 
граница, ще проучи Националният център 
за парламентарни изследвания към Народ-
ното събрание по искане на комисията. 

Оценката за въздействие ще бъде изгот-
вена

до края на февруари
Според председателя на центъра за пар-

ламентарни изследвания - социологът д-р 
Теодора Ангелова, това ще даде възможност 
за информирано решение от Народното съ-
брание за промени в закона или написване-
то на съвсем нов.

Тя предложи на депутатите от комисия-
та центърът, който прави и теренни социо-
логически проучвания с национална пред-
ставителност, да извърши допитване до 
общественото мнение по въпроси, касаещи 
политиките към българите в чужбина.

От намалелите с 844 000 българи за по-
следните 10 г. 47% се дължат на емиграция-
та, 53% - на отрицателния естествен прираст. 
Това съобщи пред депутатите от комисията 
председателят на Националния статистиче-
ски институт Сергей Цветарски. Той съоб-
щи и че окончателните данни от последно-
то преброяване на населението, направено 
миналата година, според които то възлиза на 
6 520 000 души, е възможно да бъдат кори-
гирани нагоре или надолу с 1-2%, след като 
бъдат

въведени всички резултати
събрани на хартия, и след като завършат 
процедурите по валидиране на информаци-
ята.

Около 950 000 българи живеят в страни от 
Европейския съюз, каза още Цветарски. Най-
много те са в Германия - 342 000 души, Ве-
ликобритания (в ЕС до края на 2020 година) 
- 102 000, Италия - 56 000, Белгия - 40 000, Ни-
дерландия - 37 000, Австрия - 33 000. С най-
бързи темпове българите се заселват в Обе-
диненото кралство, Белгия и Нидерландия, а 
в Испания няма ръст на български заселни-
ци в последните години.

Ако добавим и страните извън ЕС, бълга-
рите зад граница са 1,5 млн., каза Цветарски.

Той очаква догодина да са ясни данните от 
преброяванията на населението във всички 
страни от ЕС от последния цикъл, от които 
ще стане ясно къде и колко български граж-
дани живеят. Според последните данни бъл-
гарите в САЩ са около 300 000 българи.

Прогнозата му обаче е, че българското 
население ще продължи да намалява зара-
ди коефициента ни на възпроизводство от 
1,6, който е колкото средноевропейския, 
но за ръст е необходим минимум 2,1. Освен 
това няма достатъчно жени, които да раж-
дат, защото страната напускат млади хора с 
децата си, а възрастните остават тук, допъл-
ни Цветарски и допусна, че ако имигранти-
те станат повече от емигрантите, тенденци-
ята с намаляването на населението може да 

се обърне.
Антоанета Цонева пък обясни, че данните 

от преброяването на населението могат да 
доведат на следващи избори до корекция на 
броя на мандатите в различните избирател-
ни райони. И понеже ръст на населението 
има само в София, то столицата би трябвало

да излъчва повече депутати
А на базата на по-точно знание за броя на 
българите зад граница ще може да се опре-
дели и колко народни представители „стру-
ва“ избирателен район „Чужбина“, както и 
в кои страни и региони са съсредоточени 
наши общности, за да разкриваме консул-
ства и провеждаме активни политики към 
тях.



19 - 25 януари 2022 г.8



19 - 25 януари 2022 г. 9

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

Т
урски гражданин попадна в мре-
жата на фатална българка, която 
успяла да го заблуди в продълже-
ние на 12 години, че ще сключи 
брак с него, докато той й пращал 

суми по различни поводи. Когато разбрал 
за измамата, влюбеният мъж изчислил, че е 
изпратил на уж бъдещата си съпруга над 20 
000 евро.

За това стана ясно от съобщение на МВР, 
защото турчинът е подал жалба в Районното 
управление в Шумен.

Пред полицаите човекът разказал, че ко-
муникацията между него и българката запо-
чнала през 2010 година. Тогава на телефона 
на 59-годишния мъж се обадила непозна-
та, представила се за жена, която живеела в 
България, и потърсила помощ. По различни 
поводи и причини във времето той й пра-
щал пари. Контактували само по телефона.

През 2018 година жената му обещала, 
че ще сключи брак с него, но не разполага 
с пари, за да тръгне към Турция. Мъжът за 
пореден път й пратил парична сума, но пъ-
туването не се осъществило. От тогава тя 
няколко пъти му казвала по телефона, че на-

меренията й са сериозни. В началото на го-
дината мъжът решил

да дойде да я види
в България. Когато влязъл в страната, тя му 
се обадила и му казала, че е болна от коро-
навирус и не може да пътува.

Мъжът се усъмнил и подал сигнал за из-
мама в РУ – Шумен. Разпитан е пред съдия. 
За извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 
от Наказателния кодекс е образувано досъ-
дебно производство.

Измамите с обещания за брак и искане на 
пари заради моментни трудности e позна-

та в целия свят. В България и в САЩ обаче 
жертвите са най-често жени. Те обикновено 
са самотни дами, които не са първа младост, 
а връзката с тях става чрез социалните мре-
жи. Предполага се, че преди това те са вни-
мателно проучени от онези, които ще ги ата-
куват, за това дали публикуват често снимки 
на свои близки, мъже, деца и др.

След това схемата, позната като „нигерий-
ска измама“, следва почти един и същ сцена-
рий – измамниците се представят, те обик-
новено са военни или заможни мъже на 
средна възраст. После, в рамките на десети-
на дни, се влюбват и биват обхванати от не-
устоимо желание за брак с жертвата. Меж-
дувременно се появява малък финансов 
проблем и се искат пари от бъдещата булка 
„за кратко“, които след това ще й бъдат вър-
нати в пъти. Но това никога не се случва.

Според последните данни на ГДОБП за 
подобни измами в България на всеки 10 дни 
през последната година по една „влюбена“ 
българка е изпращала солидна сума на „бъ-
дещия си съпруг“.

Българка „ужили“ с хиляди евро 
влюбен турчин по телефона

XСънародничката ни го излъгала, че ще се оженят, и 12 г. му искала пари
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С
лед прекарана инфекция с коро-
навирус организмът изгражда 
имунна защита. Но колко голя-
ма е тя и може ли наистина да ни 
предпази от повторно заразява-

не? Този въпрос интересува не само пребо-
ледувалите COVID-19, но и ваксинираните, 
които се питат след колко време и до как-
ва степен са защитени. Търсейки отговора, 
хората често прибягват до тестовете за из-
следване на наличните антитела. Но до как-
ва степен може да им се вярва?

Колко вида са тестовете за антитела и по 
какво се различават?

Към момента се предлагат повече от един 
тест за определяне на антителата срещу 
SARS-CoV-2. Единият показва само

дали те въобще са налични
докато другият изследва и тяхната ефектив-
ност, разказва „Дойче веле“.

Първият тест може да установи дали ин-
фекцията вече е прекарана или не, той може 
принципно да се направи и в домашни ус-
ловия. Вторият вид - за наличи-
ето на антитела с неутра-
лизиращ капацитет, се 
прави в лаборатория. 
При него в кръвния 
серум на пациента 
се вкарват части 
от коронавируса, 
за да се установи 
колко „добре“ би-
ват отблъснати. 
Макар и двата те-
ста да не гаранти-
рат 100-проценто-
ва сигурност, може 
да се каже, че „поло-
жителният тест за анти-
тела с неутрализиращ капа-
цитет почти винаги означава, че 
човек е защитен“, обяснява Томас Лоренц от 
Синдиката на германските лабораторни ле-
кари. Според него особена полза от първия 
вид тестове няма. „Не виждам защо трябва 

да се правят такива 
тестове, освен ако ня-

кой не иска да устано-
ви дали вече е прекарал 

заразата.“
Имунологът професор 

Карстен Вацл отбелязва, че тес-
товете за антитела с неутрализиращ 

капацитет са по-прецизни, но и обикнове-
ните дават отговор за степента на защита. 
Причината е, че съществува връзка между 
нивото на антитела и нивото на антитела с 

неутрализиращ капацитет. На този етап оба-
че е трудно да се каже какво ниво на анти-
тела е необходимо, за да е сигурен човек, че 
е напълно защитен. „При други вируси мо-
жем да определим това, но за коронавируса 
още е рано“, казва професор Вацл.

Какви видове антитела има?
Интерес представляват основно три вида 

антитела. Първите два - т.нар. IgA и IgM ан-
титела - се появяват в резултат от първона-
чалната реакция на организма срещу ви-

руса. Те се образуват бързо, но нивото им 
в кръвта спада за относително кратко вре-
ме след инфекцията в сравнение с тези от 
третата група: така наречените IgG анти-
тела. Те се образуват от „клетките на памет-
та“, някои от които могат да останат в тяло-
то дълго време. Те си „спомнят“, че вирусът 
Sars-CoV-2 е враг. „Всеки, който има „клетки 
на паметта“, може бързо да произведе мно-
го нови антитела, ако е необходимо“, обяс-
нява професор Вацл.

Кога има смисъл 
от тест за антитела?

Тялото започва да произвежда IgG анти-
тела едва няколко дни след инфекцията. 
Следователно, тестът, който проверява за 
този тип антитела, не бива да се прави, пре-
ди да са изминали поне две седмици от за-
разата.

Ако обаче тестът проверява наличието 
на IgM антитела, е напълно възможно той 
да бъде отрицателен няколко седмици след 
инфекцията. Но тестовете за IgA и IgM не се 
правят масово, обяснява Томас Лоренц.

А ако тестът е отрицателен?
Това не означава непременно, че защи-

та срещу вируса не съществува. „Има хора, 
при които инфекцията е преминала леко и 
концентрацията на антитела спада бързо“, 
обяснява професорът по вирусология Мар-
кус Панинг от университетската клиника 
във Фрайбург. Въпреки това и те може да са 
защитени от повторно заболяване.

Причината е, че освен различните видо-
ве антитела организмът има и друг способ 
за защита - т.нар. Т-клетки. За разлика от ан-
тителата, те не атакуват вируса, за да пре-
дотвратят заразяването на клетките, но пък 
унищожават заразените с вируса клетки и 
така играят важна роля за имунния отговор. 
Който иска, може да се тества и за наличие-
то на Т-клетки - лабораториите предлагат и 
тази възможност.

След COVID или ваксина:  
Как да измерим антителата си

XКога трябва да си направим тест и какво трябва да знаем за него
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ето на антитела с неутра-
лизиращ капацитет, се 
прави в лаборатория. 
При него в кръвния 
серум на пациента 
се вкарват части 

-
рат 100-проценто-
ва сигурност, може 
да се каже, че „поло-
жителният тест за анти-
тела с неутрализиращ капа-
цитет почти винаги означава, че 

да се правят такива 
тестове, освен ако ня

кой не иска да устано
ви дали вече е прекарал 

заразата.“
Имунологът професор 

Карстен Вацл отбелязва, че тес
товете за антитела с неутрализиращ 

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Б
изнесът в САЩ обяви, че иска уве-
личаване на имиграцията, за да 
се справи с недостига на работни 
места.

„Искаме увеличение на закон-
ната имиграция в тази страна, за да се зае-
мат някои от 11-те милиона работни места. 
Искаме да привлечем хората, които стоят на-
страна. Хората, които са били наказани, но 
са платили задълженията си към общество-
то. Искаме ги да се върнат в работната сила“.

Това каза президентът и директор на Тър-
говската камара на САЩ Сюзън Кларк. Спо-
ред нея има няколко конкретни неща, които 
могат да се направят, за да се реши това пре-
дизвикателство.

Кларк коментира пред Bloomberg и да-
нните за инфлацията и настроението на биз-
неса към нея.

„Инфлацията е основната грижа за дирек-
торите, с които говоря всеки ден. Въпросът е 
какво можем да направим, за да я намалим“, 
каза тя.

Кларк разказа, че е чела данни, според 

които за последен път инфлацията е била 
такава през 1982 година. „Тогава бях в сред-
ното училище, а по кината даваха И-ти (Из-
вънземното). Това са забавни неща, но по-
мислете: имаме

вече цяло поколение
което не познава инфлацията“, каза още ди-
ректорът на Търговската камара на САЩ.

Тя бе категорична, че бизнесът иска реал-
но решение на проблема с недостига на ра-
ботна сила, реални действия по кризата със 
снабдителните вериги и силна търговска 
програма. „И нека правителството не влоша-
ва нещата като увеличава разходите и регу-
лациите“, каза още Сюзън Кларк.

Преди дни тя направи обръщение за при-
оритетите на компаниите и даде да се разбе-
ре, че американският бизнес иска гласът му 
да се чува повече. 

Междувременно Джей Пауъл, председате-
лят на Фед каза, че никога не е виждал така-
ва липса на връзка между предлагане и тър-
сене на работна сила.

„Така е. Всички сме учили икономика и 
знаем какво става, когато предлагането е 
ограничено и търсенето расте и какво озна-
чава това за цените. Така че е много важно 
да решим този въпрос“, категорична е Кларк.

„Някои от нас си върнаха работниците об-
ратно след COVID, след като се погрижиха за 

децата си и се увериха, че са в безопасност. 
Но има и тревога – ранното пенсиониране 
в здравната система, при учителите, хората, 
които не се връщат на работа. И преди сме 
имали недостиг на работна ръка и преди 
пандемията“, каза още директорът на Тър-
говската камара на САЩ.

Бизнесът в САЩ настоява за 
увеличаване на имиграцията
XАмериканските работодатели искат реално решение на проблема с недостига на работна ръка

Сюзан Кларк

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Р
асистите, екстремистите, крайно-
десните и крайнолевите в САЩ 
продължават да сеят насилие и 
представляват нарастваща запла-
ха за сигурността в страната. За-

ради ескалацията министерството на пра-
восъдието на САЩ формира ново звено за 
борба с вътрешния тероризъм. Новината бе 
обявена миналата седмица от Матю Олсън, 
помощник главен прокурор, отговарящ за 
въпросите на националната сигурност в ми-
нистерството.

Все повече американските експерти по 
сигурността смятат вътрешните екстреми-
сти за заплаха, сравнима с тази от чуждес-
транни организации като „Ислямска държа-
ва". „Свидетели сме на нарастваща заплаха 
от страна на тези, които са движени от расо-
ви предразсъдъци, както и на онези, които 
следват екстремистки антиправителствени 
и антиавторитетни идеологии“, заяви Олсън 
на изслушване пред Комисията по юридиче-
ски въпроси на Сената.

През май миналата година главният про-
курор на САЩ Мерик Гарланд заяви пред 
конгресмени, че американски екстремистки 
групи, особено привърженици на идеята за 
превъзходство на бялата раса, представля-
ват все по-голяма заплаха за страната.

Какво е вътрешен тероризъм?
Според доклад на службата за проучвания 

на Конгреса на САЩ, федералните закони 
дефинират вътрешен тероризъм като „аме-
риканци, извършващи идеологически моти-

вирани престъпления в САЩ, без да получа-
ват напътствия или подкрепа от чужбина“.

Кои обаче са основните видове, склон-
ни към насилие, екстремисти в САЩ? Те мо-
гат да се разделят, условно, на няколко вида: 
екотерористи (чиито престъпления рядко 
водят до човешки жертви), противници на 
абортите, поддръжници на идеи за расово 
превъзходство (предимно - на бялата раса) 
и политически мотивирани терористи, край-
нодесни или крайнолеви.

Повечето случаи на насилие от страна на 
противници на абортите в САЩ са дело на 
индивиди, които не участват в организации. 
Поне една организация обаче, „Армията на 
Бог“ (християнска организация, създадена 
през 1982 г. и определяна от американските 
власти като терористична група), е извърш-
вала отвличания, опити за убийства и убий-
ства. Според членове на групата тя няма 
лидер (който може да бъде унищожен) - но 
няма и централно ръководство, което да ко-
ординира и насочва дейността на членове-
те й.

Важно е да се отбележи, че съществува 
значително смесване между политически 
групи с крайни възгледи и привърженици 
на теории за расово превъзходство. При-
мер за това е групата „Прауд бойс“, обикно-
вено смятана за крайнодясна, съставена от 
поддръжници на превъзходството на бяла-
та раса и приемана за поддръжник на бив-
шия президент Тръмп. Тя е обвинявана за 
участие в бунтовете на 6 януари 2021 г. във 
Вашингтон.

Расистите и 
екстремистите 
в САЩ са 
„нарастваща 
заплаха“

XАмерика създава 
ново звено за борба 
с тези групи

https://www.krilchev.com/
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П
рез октомври 2020 г. Центъ-
рът за стратегически и между-
народни изследвания (ЦСМИ) 
отчете нарастване на броя 
на случаите на терористични 

действия, извършвани от анархисти, анти-

фашисти и групи със сходни разбирания 
(20 на сто от общия брой на подобни про-
яви, рязко повишение спрямо 8 на сто през 
предишната 2019 г.) Насилието от страна на 
крайнодесните и крайнолевите обаче е тяс-
но свързано, което създава класическа „ди-

лема на сигурността“, отбелязва докладът.
Особено през последните две годи-

ни оценките на експертите по сигурност 
(включително споменатия ЦСМИ и публи-
куван през миналата година доклад на ня-
колко американски разузнавателни аген-
ции) посочват расата и етноса като водеща 
причина за терористично насилие. Според 
оценки от 2020 г. поддръжници на идея-
та за превъзходство на бялата раса и техни 
съмишленици са били отговорни за 67 на 
сто от терористичните прояви. Те са също 
така и групата, за която е най-вероятно да 
извърши нападения, причиняващи голям 
брой жертви сред мирните граждани.

Като друг важен източник на заплаха в до-
клада бяха посочени и екстремисти от раз-
лични съществуващи в САЩ

паравоенни организации
за които е най-вероятно да нападнат служи-
тели или обекти на органите на реда, прави-
телството и въоръжените сили. Тези екстре-
мисти по принцип се противопоставят на 

федералните и щатски власти, смятайки, 
че те се опитват съзнателно да установят 

тоталитарен режим в страната.
„Нарастващата подкрепа от лица в САЩ и 

в чужбина, засилващото се впечатление за 
превишаване на правителствените право-
мощия, свързани с правни или политиче-
ски промени и нападения, получили широ-
ко отразяване в медиите и водещи до поява 
на подражатели“, може да доведат до нара-
стване на заплахата от насилие в бъдеще, се 
казва в доклада на американските разузна-
вателни служби.

През последните години сътрудничест-
вото между десни екстремистки групи със 
сходни възгледи се засилва, което може да 
доведе до повишаване на заплахата, която 
представляват, предупреди още в начало-
то на миналата година неправителствена-
та организация Southern Poverty Law Center. 
Нерасистки паравоенни организации, кои-
то вярват в теориите на движението КюА-
нон, или смятат, че правата на американски-
те граждани им се отнемат постепенно от 
либералните елити, са склонни към сътруд-
ничество с расово мотивираните групи.

Насилието на вътрешните 
терористи не спира да расте
XНай-много от нападенията са извършени от супермасисти
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Л
ипсата на персонал и забавя-
нето на доставките изпразни 
рафтовете на хранителните ма-
газини в Америка. В тях вече 
липсват нaй-ocнoвнитe xpaни-

тeлни cтoки кaтo млякo, xляб, мeco, а също 
и някoи пoчиcтвaщи пpeпapaти. Mнoжecтвo 
пoтpeбитeли пyбликyвaт cнимки нa пpaзни-
тe paфтoвe в мaгaзинитe в coциaлнитe мpe-
жи пpeз пocлeднитe някoлкo дни.

Някои хранителни продукти са в ограни-
чено количество на доставки, обясни глaв-
ният изпълнитeлeн диpeктop нa Аlbеrtѕоnѕ 
Bивeк Caнкapaн. Cпopeд нeгo зapaди нo-
вия вapиaнт нa виpyca ce oчaквa oщe пo-
cepиoзнo зaбaвянe нa дocтaвкитe пpeз 
cлeдвaщия мeceц.

Cпopeд Nаtіоnаl Grосеrѕ Аѕѕосіаtіоn xpa-
нитeлнитe мaгaзини paбoтят c мнoгo пo-
мaлкo oт нyжния им кaпaцитeт - oкoлo 50% 
пo-мaлкo.

Heдocтигът нa paбoтнa pъкa oкaзвa 
нaтиcк въpxy вcички звeнa нa xpaнитeл-
нaтa вepигa, кoмeнтиpa Фил Лeмпepт, кoй-
тo e peдaктop нa ЅuреrМаrkеtGuru.соm, 
цитиран от money.bg. Ha фoнa нa пaндe-
миятa мнoгo cлyжитeли, paбoтили в xpaни-
тeлнo-вкycoвaтa пpoмишлeнocт, изoбщo нe 
ce вpъщaт към ниcкoплaтeнитe cи paбoтни 
мecтa.

Tpaнcпopтни cмyщeния
Heдocтигът нa шoфьopи нa кaмиoни пpo-

дължaвa дa cъздaвa пpoблeми във вepигaтa 
зa дocтaвки. Пpoдължaвaт и зaдpъcтвaни-
ятa oт тoвapни кopaби в aмepикaнcкитe 
пpиcтaнищa.

Ocвeн пpoблeмитe във вepигaтa нa 
дocтaвки, някoи eкcпepти кaзвaт, чe лo-
шитe мeтeopoлoгични ycлoвия ca чacт oт 
пpoблeмa.

Hякoи чacти oт Cpeдния Зaпaд и Ceвepoиз-
тoкa ca зaceгнaти oт тeжки мeтeopoлoгични 
ycлoвия и някoи cлyжитeли ca възпpeпя-
тcтвaни дa пътyвaт дo paбoтнитe cи мecтa. 
Xopaтa ce зaпacявaт c пoвeчe xpaнитeл-
ни cтoки, cъoтвeтнo нивaтa нa тъpceнe ce 
пoкaчвaт.

Ocвeн тoвa пoжapитe и cyшитe yвpeж-
дaт peдицa кyлтypи кaтo пшeницa, цapeви-
цa и coя в CAЩ, кaктo и peкoлтaтa oт кaфe в 
Бpaзилия. Toвa нe мoжe дa бъдe пpeнeбpeг-
вaнo.

Трябва да се отчете и това, че пaндeмиятa 
пpoмeни xpaнитeлнитe ни нaвици.

Bce пoвeчe и пoвeчe oт нac зaпoчнaxa дa 
гoтвят и дa ce xpaнят y дoмa пo вpeмe нa пaн-
дeмиятa, кoeтo cъщo дoпpинacя зa кpизaтa 
в пpeдлaгaнeтo нa xpaнитeлни cтoки, кaзвaт 
cпeциaлиcти. Kyпyвaмe oщe пoвeчe xpaни-
тeлни пpoдyкти, пo-мaлкo пoлyфaбpикaти.

Магазините в САЩ 
останаха без хляб и месо
XНовият вариант на вируса може да влоши още повече ситуацията
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Т
ърговска верига Walmart плани-
ра да навлезе в метавселената. 
Най-големият частен работодател 
в САЩ е подал заявления за ре-
гистриране на няколко търговски 

марки през декември, които показват наме-
ренията на корпорацията.

Интерес към виртуалния свят вече заяви-
ха редица бизнеси, сред които Nike, Ralph 
Lauren, Bumble и Disney, след като Facebook 
постави началото на тенденцията.

Според американската агенция за патен-
тите и търговските марки Walmart е подала 
7 заявления в края на декември. От доку-
ментите става ясно, че компанията

планира да продава 
виртуални стоки

както и да създаде своя криптовалута и NFT 
колекция.

Walmart постоянно проучва как новите 
технологии могат да оформят потребител-
ското преживяване на бъдещето, споделя 
търговската верига в съобщение до Insider. 
Подаването на заявления е рутинна опера-
ция от процеса на иновациите и към днеш-
на дата няма какво повече да бъде разкри-
то, допълват от Walmart.

Миналата година беше добра за онлайн 
продажбите на търговеца с отчетени 11.1 
млрд. долара през третото тримесечие спо-
ред доклад на Digital Commerce 360.

Виртуалният свят е на мода
Все повече компании обръщат поглед 

към виртуалния свят, след като през 2021 г. 
Facebook се ребрандира и под новото име 
Meta обяви целите си да инвестира и да 
се разширява в метавселената - виртуал-
но пространство, където хората да взаимо-
действат дигитално чрез аватари.

Въпреки наплива към сферата бизнес ли-
дерите остават несигурни как да създадат 
пълноценни виртуални светове. Анализато-
ри от Morgan Stanley оцениха на

$8 трлн. потенциала 
на метавселената

но привличането на потребителите ще е 
най-голямото предизвикателство.

Редица търговци на дребно, най-вече 
модни брандове, вече са започнали да раз-
работват свои собствени продукти за ме-
тавселената. Gap пусна първата си колек-
ция от NFT произведения на изкуството 
миналата седмица, като цените им започват 
от около 9 долара на брой. От повече от 3 
години Nike работи върху патенти за диги-

тални криптоартикули, като създаде своето 
Metaverse Studio и придоби компанията за 
дигитални маратонки RTFKT през декември.

В същото време NFT дебютите на Under 
Armour и Adidas бяха разпродадени мина-
лия месец, като сега се търгуват на по-ви-
соки цени на NFT пазара OpenSea. Други 
търговци на облекла като Urban Out�tters, 
Ralph Lauren и Abercrombie & Fitch също са 
регистрирали търговски марки през по-
следните седмици с намерение да отворят 
свои версии на виртуални магазини.

Кланът Уолтън – най-богатият 
род в света

Фамилията Уолтън, която притежава ве-
ригата магазини Walmart, е най-богатият 
род в света с 238,2 млрд. долара, сочи кла-
сация на агенция „Блумбърг“. Според спи-
съка състоянието на 25-те най-заможни се-
мейства е нараснало с над 22%, или $ 312 
млрд., през последната година. Общо тези 
фамилии притежават внушителните $ 1,7 
трилиона.

Уолтън могат да се похвалят, че са спече-
лили 23 млрд. долара през 2021 г. Така по-
томците на Сам Уолтън, основал верига-
та през 1962-а, имат повече пари от Джеф 
Безос (200 млрд. долара) и Илон Мъск (205 
млрд. долара). Магазините Walmart по све-
та са над 10 500, а оборотът на компанията 
възлиза на $559 млрд. Фамилията притежа-
ва 48 на сто от акциите на търговската ве-
рига.

Те имат почти $100 млрд. повече пред 
втората най-богата династия в света - кла-
на Марс.

Те са собственици на едноименния про-
изводител на сладкарски изделия и прите-
жават $141,9 млрд. Началото на империята 
е дадено от Франк Марс, който започва да 
продава бонбони от меласа през 1902 г., до-
като е още на 19 години.

Семейство Кох: Конгломерат 
в реалния свят

На трето място са семейство Кох, прите-
жатели на американския промишлен кон-
гломерат „Кох индъстрис“, което има $124,4 
млрд. Братята Фредерик, Чарлз, Дейвид 

и Уилям наследиха петролната фирма на 
баща си Фред. Братска вражда за контрол 
над компанията в началото на 80-те години 
обаче накара Фредерик и Уилям да напус-
нат семейния бизнес, докато Чарлз и Дей-
вид останаха. От тогава компанията се пре-

върна в конгломерат с годишни приходи от 
около 115 милиарда долара.

Братята са следвани от рода Ермес, при-
тежаващ едноименната френска модна 
къща. Техните чанти струват стотици хиля-
ди долара, заради което и Ермес имат 111,6 
милиарда долари в банковата си сметка.

Кралската династия Ал Сауд в Саудитска 
Арабия заема 5-а позиция със $100 млрд. 
Общото богатство на фамилията, контро-
лирано от нейните приблизително 15 000 
членове, вероятно обаче е много по-голя-
мо, твърдят анализатори. Престолонаслед-
никът Мохамед бин Салман, син на седмия 
монарх крал Салман, лично разполага с ак-
тиви на стойност над 1 млрд. долара.

Фамилията Ли, която притежава „Сам-
сунг“, отпадна от списъка на „Блумбърг“, 
след като плати 11 млрд. долара данък вър-
ху наследството след смъртта на патриарха 
си Лий Кун Хи. Новите лица в елитната кла-
сация са от фамилията Дасо, която прите-
жава авиационната компания „Дасо Авиа-
сион“.

Walmart влиза в метавселената, 
създава собствена криптовалута
XВиртуалният свят буди интерес сред най-големите търговски марки

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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пари

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

З
дравейте, благодаря ви за дове-
рието и за подробностите, с които 
ме запознахте. Сега нека да пого-
ворим за вашата ситуация и къде 
може да се подобри вашият план 

за действие.
Преди да започнем, нека само да уточня, 

че в следващите редове ще споделя някои 
идеи като потенциални възможности и лич-
ни наблюдения при работата ми с клиенти 
през годините, които вие не сте длъжен да 
следвате дословно. Това е важно, защото мо-
ята цел е да ви накарам да видите ситуацията 
под различни ъгли и да помислите по-дълбо-
ко върху вашата стратегия, знаейки повече 
факти, които могат да ви повлияят сега или 
в бъдеще.

Първо, нека поговорим за вашия 401К 
план от предишен работодател, който вие 
споменахте, че е на стойност $113,000 към 
момента.

Ако кеширате този план сега, вие бихте 
платили данъци на стойност поне 20% от 

стойността на парите в него (това ще бъде 
определено от доходите ви за тази годи-
на) и глоба за издърпване на парите преди 
59½-годишна възраст на стойност 10%, кое-
то всичко на всичко обикновено е равно на 
поне 30% от стойността на акаунта.

При сегашна стойност от $113,000 това ще 
означава поне $33,900 в данъци и глоби, сле-

дователно вашите пари, които ще получите, 
ще бъдат $79,100, които може да използвате 
за погасяване на заема за вашата къща.

Сега, нека видим алтернативата за пари-
те в пенсионния акаунт - ако бъдат оставе-
ни там или дори по-добрият вариант е да се 
прехвърлят в личен пенсионен фонд (след 
като не работите вече за този работодател, 

тази възможност съществува във вашата си-
туация) като Traditional IRA. Ако оставите 
парите инвестирани в едно добре балан-

сирано портфолио от фондове при средна 
годишна възвращаемост от 7%, то тези пари 
биха се удвоили всеки 10 години. Вие сега сте 
на 47, следователно имате шанса

да натрупате 
приблизително $452,000

на 67, когато ще сте в годините за пенсиони-
ране. По-важното е, че тези пари ще ви осигу-
рят месечен доход от близо $2,000 до края на 
живота, а през годините дотогава ще имате 
сравнителна ликвидност и можете да ги из-
ползвате (или част от тях) при крайна нужда.

Информацията в тази статия е споделе-
на на вниманието на читателите с изрично-
то разрешение на лицата, участващи в нея, с 
цел обогатяване на финансовата култура на 
всички читатели.

Продължава в следващия брой

Финансов кръстопътАНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com

Здравей, Ангел! Изправен съм пред една голяма финансова дилема, която не съм 
сигурен как да разреша, за да мога да се позиционирам по-добре за бъдещето.

На 47 години съм, имам напълно изплатен апартамент на приблизителна 
стойност $150,000, който до момента давах под наем на моята племенница, но 
тя реши да си купи свое жилище и аз няма да мога да пусна този апартамент под 
наем повече, защото асоциацията ми иска да го дам само на член от семейството, какъвто 
в момента не мога да намеря. Тоест, решил съм да продам това жилище.

Като втори елемент се явява един 401К план от предишния ми работодател, който е на 
стойност $113,000.

В същото време дължа около $250,000 по заема на моята къща, който моята съпруга би 
искала да изплатим възможно най-бързо.Въпросът ми е, дали би било добра идея да кеширам 
пенсионния акаунт, да продам апартамента си и да взема всичките пари и да изплатя заема 
по моята къща? Това добър финансов ход ли е, има ли подводни камъни и какви са алтерна-
тивните ходове, които мога да направя?

XВъпроси и отговори от изминалата седмица 

https://www.mbglogistics.com/
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B
G VOICE започна поредица за 12-
те най-важни неща, които трябва 
да знаете за пазара на недвижи-
ми имоти. Досега разказахме за 
цената на имота и за това, че той 

струва толкова, колкото купувачът реши да 
плати за него. Обяснихме подробно и за 
това как трябва да изглежда жилището, ко-
гато го продаваме, и отговорихме на въпро-
са дали ремонтираният имот ще се продаде 
по-скъпо. Днес продължаваме с останалите 
три важни теми, които характеризират па-
зара.

Миризмите
Миризмите от домашните любимци са 

едно от нещата, на което трябва да обърнем 
внимание при продажбата на имот. Повече-
то от нас обожаваме животни. Те са част от 
нашето семейство, а понякога дори пове-
че. Така сме свикнали с тях, че дори не ос-
ъзнаваме как действат те на околните. Ми-
ризмите, които отделят, за съжаление не 
са приятни. Някои от тях са тежки и почти 
е невъзможно да се отървем от тях, освен 
ако не предприемем по-голям ремонт. Ако 
имаме пък килим, който е попил вече доста-
тъчно, то той със сигурност трябва да бъде 
подновен. Най-вероятно ще е трудно да 
скриете всички доказателства, че имате жи-

вотно в дома си, но опитайте да го направи-
те по начин, който да не накара купувачът 
да се обърне и да си тръгне още на входната 
врата. Помнете, хората с алергии са много 
чувствителни и могат да реагират различно 
на миризми или прашинки, причинени от 
домашния ви любимец. 

Неутралност
Бъдете неутрални във всичко. Както спо-

менах и по-горе, неутралните бои са клю-
чът. Премахнете тъмните или крещящи цве-
тове още преди фотографът да е направил 
снимките. Ако ще поставяте мебели, нека 
бъдат с неутрални цветове и много опро-
стени, разбира се.

Не замаскирайте
Не се опитвайте да „замаскирате“ с евти-

ни поправки. Ако не може да си позволи-
те ремонт, не го правете. Ако се опитате да 
потулите дефектите на дома непрофесио-
нално, то вие само ще си загубите излиш-

но време и средства. Ще изглежда евтино 
и недодялано. Хората ще си помислят, че 
най-вероятно сте го направили, за да се оп-
итате да вземете повече. Така или иначе ку-
пувачите като цяло пазаруват по принципа 

на елиминиране, което автома-
тично ще подреди вашия имот 
в неизгодна позиция. Ако не 
можете да си позволите, не го 
правете, но поставете и съот-
ветната цена за това. Ако дър-
жите да продадете имота си на 
същата цена, на която комши-
ята ви е продал неговия, който 
е бил ремонтиран професио-
нално, най-вероятно това няма 
как да стане. Хората ще про-
дължават да ви елиминират, а 
вие ще продължавате да се на-
дявате. Най-оцененото и най не 
толкова скъпо нещо, което все 

пак може да направите, е да пребоядисате 
всички стаи. Това със сигурност ще бъде за-
белязано.

Договорка
Всичко, свързано с пазара на недвижимо-

то имущество, подлежи на договорка. В това 
няма спор - всичко може да бъде договоре-
но в зависимост от потребностите на двете 
страни. Дори обявата да гласи, че имотът се 
продава без хладилник или пък градинска-
та маса, купувачът може да поиска те да бъ-
дат оставени като условие на продажбата. 
Това важи също за пердета, мебели, градин-
ски уреди (косачка за трева, машина за сняг 
и др.). Бъдете сигурни, че всичко е докумен-
тирано, за да няма недоразумения веднъж 
след като сделката е в пълен ход.

Ще очаквам вашите предложения за тема 
на броя. Ако има други теми, които ви инте-
ресуват и искате да обясня в детайли, моля 
ви да се свържете с мен директно. Не забра-
вяйте, че най-важна е първата стъпка. До-

бре информираните клиенти взимат най-
добрите решения.

„Като агент на недвижими имоти, аз не 
само помагам на своите клиенти със заку-
пуване, продажба и отдаване под наем, но 
и непрестанно ги уведомявам относно все-
ки възможен аспект, който би повлиял на 
тяхната дългосрочна инвестиция, която 
всъщност за повечето хора е най-важна-
та и най-голямата, която те са направи-
ли или ще направят някога в живота си. Ако 
имате въпроси, свързани с тази или други 
мои статии досега, или въобще с всичко, 
свързано с пазара на недвижимите имоти, 
ще се радвам да ме потърсите, а за мен ще 
е удоволствие да мога да помогна. Моят ди-
ректен номер е: 773-827-7827, или ми пише-
те на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също уебсайт, за повече информация: 
GerganaTodorova.BairdWarner.com Консул-
тацията е винаги безплатна и не ви анга-
жира по никакъв начин.

На пазара на имоти:  
Всичко подлежи на договорка
XКакво е най-важното за пазара на недвижими имоти в момента

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

https://connectmortgagecorp.com/
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Не, това не е мисията на 24-годишния Кирил Философ при 
сарацините. Няма го онзи далечен път, по който младият за-
щитник на християнската религия трябвало да поеме, за да 
отговори насред Багдад на повдигнатата „хула“ от мюсюлма-
ните с прословутото си красноречие, пред което цяла Визан-
тия склонявала глава.

Не, това не е мисията на посланик Никола Балабанов, кой-
то тайно трябвало да убеди пратеника на Държавния депар-
тамент на САЩ в Истанбул, че страната ни не трябва да бъде 
наказвана строго след Втората световна война. Спор неус-
пешен и труден, коствал много и на София, и на следващите 
поколения.

Не, това не е спор, който ще доведе до нещо градивно. Да 
събереш в работна група експерти, чиято задача е „да спо-
рят по мерките“ в разгара на надигаща се нова вълна, е дос-
та странно решение.

И тук не става дума за зеления сертификат или ваксините, 
а за съпричастността към онези, които подхождат към об-
щата опасност с мисъл за другия. Обикновено властта взима 
решения и носи отговорност, а не я прехвърля на спорещи 
страни.

Всички се уморихме, на всички ни омръзна да се страхува-
ме, да се затваряме, да внимаваме, да гледаме децата си как 
се разделят с детството си...

Но защо изобщо трябва да се води дискусия по темата за 
мерките и зелените сертификати точно сега? В странен мо-
мент, на фона на едни от най-меките мерки в света, изне-
надващо българското правителство реши да изпрати посла-
ние, че приема отричането и отричащите вируса за равни по 
сила на всички жертви, които направиха хората, които спаз-
ваха мерките през изминалите две години.

И всички жертви, които направиха българските лекари.
Ще спорим за побългарените мерки, които отдавна мо-

жем да наречем с непреводимото на чужд език - „мижи, да 
те лажем"? Ще спорим за закъснелите мерки с много тежки 
последствия, които бяха въведени късно и на парче заради 
парламентарните и президентските избори? Ще спорим за и 
без това странните сертификати, някои от които се призна-
ват само в България?

През последните 2 години видяхме хора всякакви. Имаше 
такива, които още в първите месеци приеха твърдението, че 
вирус няма, за свое публично призвание. В последствие ня-
кои от тях едва не си отидоха и днес потънаха в мълчание 
по темата.

Други се скриваха при надигащи се вълни и изскачаха 
отново покрай надигащи се кампании. Видяхме политици, 
които се опитаха да яхнат масовия страх, подхранвайки го. 
Някои не влязоха в парламента, други влязоха, но инстру-
ментите бяха едни и същи.

Ако нещата продължават така, след няколко дни ще има 
толкова болни, че зеленият сертификат и неговото премах-
ване няма да е въпрос от съществено значение.

Защото тогава ще е наложително да се действа бързо, за 
да се осигурят достатъчно места в болниците. Ще се разбо-
ляват лекари, ще се разболяват учители. Вече стотици пара-
лелки са карантинирани. Ей, така тихомълком, само за ня-
колко дни.

Само дано са прави учените, че този щам е по-лек.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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 казана дума

„Случаят с теста за COVID-19 на председателя на 
парламента заприлича на сериала „Дързост и 
красота“.
Депутатът от ГЕРБ Костадин Ангелов коментира 

казуса около Никола Минчев, заради когото 
първите мъже в държавата бяха поставени под 

карантина

„В България никой не ми е искал зелен 
сертификат. Защо протестират?“

Аниматорът Теодор Ушев след протеста 
срещу зеления паспорт

„Имам прост въпрос. Дали законът важи 
само за мен или и за шепа нещастни 
фашисти.“

Депутатът от ПП Христо Петров (Ицо 
Хазарта) по адрес на колегите си от 

„Възраждане“ и техния протест, който 
есклалира в насилие

„Пожелавам си „Грами“ и да бъда 
приятел с Мадона.“

Кралят на попфолка Азис 
коментира откровено мечтите си

„Новак отвори очите на 30 милиона 
роби в Австралия.“

Бащата на световния №1 в тениса 
Сърджан Джокович коментира 

скандала в Австралия

https://www.mbglogistics.com/
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през които героят във филма преминава. 
Усещането да снимаш на български в Ща-
тите… някаква носталгичност се усеща при 
мен специално.“

За всички актьори участието в първия 
български филм, сниман в Америка, но с из-
цяло български екип, е голяма гордост.

„Пътеката, която се проправи през по-
следните няколко години с Мария Бакалова, 
с всички неща, които започнаха да говорят 
за България като стойностно място, от което 
излизат истински професионалисти, които 
са конвертируеми на международния пазар 
дотам, че могат да те номинират за нещата, 
за които номинираха Мария. Тя

отвори с шут вратата 
за България

към това те да започнат да гледат на нас като 
на абсолютно релативни професионалисти“, 

коментира Йоана Буковска.
Филмът „Аромат на липа“ се очаква да 

излезе в средата на тази година и да бъде 
представен на различни международни 
фестивали, преди да бъде прожектиран в 
кината.

Режисьорката Цветана Денкова – Сиси – 
си сътрудничи с работещия в Лос Анджелис 
Джордан Трипийр по създаването на филма. 
Бюджетът е скромен – половин милион до-
лара, покрити отчасти от Film Collaborative – 
организация с нестопанска цел, подпомага-
ща независимото кино. Предимство носят и 
финансовите стимули на щата Тенеси за съз-
даването на филми.

Снимките продължиха месец и полови-
на. Подготовката на проекта обаче е отнела 
повече от година и половина. Най-голямото 
предизвикателство пред екипа е било полу-
чаването на визи.

„Аз се притеснявах за ситуацията с COVID, 
трябваше да наместим снимачна програма, 
преди да знаем дали те могат да дойдат или 
не“, разказа Сиси пред BG VOICE.

Денкова идва със семейството си – роди-
телите Румен и Снежина Денкови и брат й 
Васил, в САЩ през 1997 г., когато е на 10 го-
дини. Баща й свирел на тромбон по курор-
тите около Варна, а в САЩ е един от основа-
телите и настоящ президент на RDX, фирма 
за товарни превози – типичен пример за 
„американската мечта“.

През 2005 г. Сиси завършва политически 

науки в Университета на Мемфис и се мес-
ти в театралните среди в Ню Йорк. После се 
мести на Западния бряг – в Лос Анджелис, 
където работи различни неща в киноиндус-
трията. Пандемията я кара да се прибере у 
дома. Неотдавна се е омъжила за Антъни 
Смит, преподавател по музика и директор 
на училищен оркестър.

П
овече от месец едни от най-оби-
чаните и забавни български ак-
тьори снимаха първия българ-
ски филм в Америка. В „Аромат 
на липа“ участват Албена Ми-

хова, Йоана Буковска, Рени Врангова, Албе-
на Колева, Иван Бърнев и Тончо Токмакчи-
ев. BG VOICE получи ексклузивен достъп до 
снимачната площадка.

„Той всъщност не е български филм. Той 
е американски филм за българи“, каза пред 
BG VOICE Тончо Токмакчиев.

„Сляхме се с местната атмосфера, забра-
вих за България, тука си живея“, с усмивка 
казва актрисата Албена Колева, която е дъ-
щеря на легендарния комик Тодор Колев.

„Аромат на липа“

разказва за малка група 
български имигранти

които живеят в Мемфис, щата Тенеси. Фил-
мът е създаден от американски сценарист, 
продуциран е изцяло в САЩ, но голяма част 
от сценария е на български език.

Албена Колева играе съпруга в отдавна 
емигрирало семейство. Героинята й е дома-
киня, изправена пред драматичен избор – 
дали да се върне в България, или да остане 
при съпруга си. „При нея, понеже той рабо-
ти, а тя е само домакиня, малко се е обезсми-
слила в един момент“, казва за героинята си 
Албена Колева.

Йоана Буковска влиза в ролята на тъжна-
та Рада. „Рада прилича на мен в мрачната ми 
страна. Рада я хващаме в такъв период на 
живота й, на леко обезверяване и виждане 
черното в живота. Тя ходи постоянно в чер-
но“, разказва пред BG VOICE Буковска.

Екипът снима по 12 часа на ден в продъл-
жение на месец и половина. Въпреки пан-
демията от COVID целият снимачен процес 
тече безупречно.

Вирусът обаче минава 
и през снимачния екип

и за две седмици снимките спират, а това на-
лага промяна в сценария и някои сцени.

Главният герой в „Аромат на липа“ е нови-
ят имигрант, изигран от Иван Бърнев, който 

се ориентира в новия си живот в Америка.
„Казва се Стефан и както казва режисьор-

ката – през очите на моя герой публиката 
ще види цялата история, защото филмът за-
почва точно с това как моят герой присти-
га в Америка. Те са представители на едни 
истински хора, които никой не се интересу-
ва от тях, дали си здрав, дали си изморен, 
дали имаш пари да ядеш, дали имаш къде да 
спиш“, обяснява Бърнев.

И добавя: „Друг е въпросът, че тези хора 
са събрани от различен статус. Те са заед-
но, празнуват заедно празници, притиснати 
от обстоятелствата да са заедно. В тази гру-
па могат да бъдат професор, доктор, работ-
ник в автосервиз, нищо лошо не казвам, но 
са различни.“

Идеята на режисьорката Сиси Денкова за 
този филм идва от нейния собствен живот.

„Ние сами преживяхме това. Това идва от 
нашите моменти, които съм събрала от 25 
години в Мемфис, с българи, в едно малко 
общество. Това идва от нашия живот. Това 
е един колектив от преживявания на мно-
го хора, персонажи, които са слети в персо-
нажите, които драматизираме в сценария. 
Това са много хора, не само преживявания-
та само на българите в Мемфис, но според 
мен и на диалога, който се движи за българ-
ския емигрант в Америка за всичките тези 
30 години. Донякъде нашите истории са ед-
накви“, разказва пред BG VOICE Денкова.

За актьорите

този филм е преплитане 
на реалностите

„Ние сме тук, за малко. Ние сме вид ими-
гранти, но работим тук, както идват повече-

то българи да работят в Америка“, казва Йо-
ана Буковска.

Освен познати лица от България във фил-
ма участват и български актьори, които от 
години гонят своята американска мечта в 
Холивуд – Мария Бобева и Ивайло Дими-
тров.

Пред BG VOICE Бобева разказва, че позна-
ва много от характерите, които са показани 
във филма.

„С много подобни хора ме е срещнал жи-
вотът като имигрант. За мен беше страш-
но забавно, докато четох сценария, защото 
тези категории хора в сценария ги позна-
вам в живота. За мен това е първият филм на 
български“, с усмивка казва Мария Бобева.

А Ивайло Димитров допълва: „Сценар-
но, ние като имигранти в тази държава сме 
минали по абсолютно всички препятствия, 

„Аромат на липа“: Първият български  
филм в САЩ събра топ звезди

Репортажа ни от снимачната площадка 
може да гледате тук

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Албена Колева, Йоана Буковска и Иван Бърнев се готвят за снимки на финалната сцена Режисьорката и вдъхновителка на проекта Сиси Денкова с Тончо Токмакчиев в гримьорната 

Актьорите Ивайло Димитров и Мария Бобева преследват своята американска мечта в Холивуд, но също се включиха 
в снимките на "Аромат на липа"



19 - 25 януари 2022 г.22

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

 в цифри

км е диаметърът на асте-
роида 7482 (1994 PC1), 
който ще прелети край 
Земята на 18 януари. 
Той ще се движи със ско-
рост над 70 000 км/ч и 
най-близкото разстояние, 

на което ще доближи пла-
нетата, ще е около два ми-

лиона километра. Няма реал-
на опасност от сблъсък, макар 

специалистите от НАСА да оце-
няват подобни космически обекти 

като „потенциално опасни“.

км е диаметърът на асте

най-близкото разстояние, 
на което ще доближи пла

нетата, ще е около два ми
лиона километра. Няма реал

на опасност от сблъсък, макар 
специалистите от НАСА да оце

няват подобни космически обекти 
като „потенциално опасни“.

1.1 

нанометра е дължината на най-малката антена, която създадоха учени 
от университета на Монреал, Канада. За разлика от по-големите устрой-

ства, миниатюрната антена не е предназначен да предава радиовълни, а да 
разкрива тайните на непрекъснато променящите се протеини. Наноантената 

е направена от ДНК, която е около 20 000 пъти по-тънка от човешки косъм.

години – това е времето, 
в което е жива традици-
ята на високото пеене от 
българските села Долен и 
Сатовча, включено през 
декември в списъка на не-
материалното световно 
културно наследство на 
ЮНЕСКО. Това твърди бъл-
гарският изследовател Тодор 
Узунов. Пеенето на високо не 
за пръв път получава меж-
дународно признание, през 
1988 г. е отличено с престиж-
ната Хердерова награда.

е стойността на чая, който египтяните 
са изпили през първите десет месе-
ца на миналата година. Това сочат 
последните статистически данни в 
страната. Чаят е любима напитка за 
всички и по всяко време в страна-
та и отдавна се е превърнал в част 
от египетската всекидневна култура. 
Вносът на чай в Египет през октомври 
2021 година е за $18,2 млн.

5

http://www.prospectlicensing.com/
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на имиграцията

П
ризнавам си, от доста години 
се канех да пиша за Светослав 
(Славчо) Нелчинов, но не зна-
ех много за биографията му. 
Запозна ни общият ни приятел 

– софийският адвокат и бивш политзатво-
рник Иван Манов, вечна му памет, в София 
през 1995 или 1996 г., вече не помня.

Но кой е Светослав Нелчинов? Шести със-
тав на т.нар. народен съд го осъжда на една 
година строг тъмничен затвор. Обвинение-
то е, че като главен челник (ръководител) на 
Българския младежки съюз „Отец Паисий“ 
(БМСОП) е „допринесъл за разпростране-
нието на фашизма“ в България и за присъ-
единяването на страната ни към тристран-

ния пакт.
Присъединяването обаче става на 1 март 

1941 г., а Нелчинов е обвинен заради статия, 
писана от него по повод предавания на ра-
диата ВВС и „Гласът на Америка“ за вътреш-
ния лист на съюза, от където е препечатана 
във вестник, излизащ в Ксанти, Североиз-
точна Гърция! Статията е писана две години 
след присъединяването на страната ни към 
тристранния пакт и следователно няма как 
да е повлияла за влизането ни в него! Това 
обаче не вълнува

така наречените 
народни съдии

и Нелчинов попада в затвора! Излиза, че 
една статия за радиопредаване на едно из-
вестно американско радио - „Гласът на Аме-
рика“, представлява вина, за която се лежи 
в затвора…! Уви, и това е България през 
1945 г.! 

Светослав Нелчинов е роден на 30 сеп-
тември (13 октомври нов стил) 1914 г. в с. 
Брегово, Видинско, където баща му Иван 
Николов Нелчинов е училищен директор. 
Родът е от Македония, а Иван Нелчинов е 
деец на Вътрешната Македоно-Одринска 
революционна организация и седем пъти е 
вкарван в затвора. През 1913 г., след сръб-
ската окупация, семейството напуска Ох-
рид. Светослав Нелчинов завършва право в 
Софийския университет през 1939 г. и ста-
ва адвокат. След преврата на 9 септември 
1944 г. и окупацията на България от съвет-
ската армия и последвалото й болшевизи-
ране адвокатските му права са отнети, как-
то впрочем на почти всички юристи, които 
не са споделяли комунистическите идеи.

„…Нас ни имаше и ще ни има, независи-
мо дали се опитваха да ни обявят за несъ-
ществуващи посредством присъди от така 
наречения народен съд, или чрез някоя 

омачкана хартийка на прокурорско поста-
новление…“! Така завършва собствения си 
текст самият Светослав Нелчинов в статия-
та си, която е почти монография: „Моят жи-
вот и Българският младежки съюз „Отец Па-
исий“ в документалния сборник „Български 
младежки съюз „Отец Паисий“ на ИК „Гутен-
берг“, на съставителя Бойко Киряков, изда-
ден през 2002 г.

Животът ме срещна съвършено случай-
но с този невероятен човек, българин и ве-
ликан на духа и словото – Светослав Нел-
чинов. Какви унижения и несгоди търпи 
този достоен Човек - арести, затвори, фал-
шиви присъди, недохранване, въшки, студ, 
но никога не каза една лоша дума за Бълга-
рия… НИКОГА…!

Той остави у мен нещо, което и днес ме 
държи жив като българин – да почитам 
Бога, да обичам Родината си и да вярвам на 
армията си!

Видяхме се само няколко пъти, докато 
бях председател на софийската секция на 
патриотичната организация „Млада Бълга-
рия“ – клон на „Мати Болгария“ на Петър 
Константинов.

Въпреки напредналата си възраст, Нелчи-
нов беше един от

моторите на нашата 
организация

заедно с Иван Манов - доктора и няколко 
други патриоти - ветерани, във времената 
след 10 ноември 1989 г., когато думата „па-
триотизъм“ все още не беше толкова изопа-
чена, а надеждата за ново национално Въз-
раждане все още беше сравнително чиста и 
почти реално осъществима…!

Земният си път Светослав Нелчинов при-
ключи преди 17 г., през 2003 г.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XИсторията на Славчо Нелчинов от средата на миналия век вероятно прилича на много други

Как статия за „Гласът на Америка“ 
вкара българин в затвора

По време на така наречения „народен съд“ в България са „осъдени“ хиляди невинни и на практика е унищожен 
елитът на нацията ни.

Радиоговорителят Робърт Браун през 1942 г. Първите 
предавания на „Гласът на Америка“ се излъчват от 
Германия. 

Сн.: VOA

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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„Много съм трогнат, че ще 
участвам в рубрика за ус-
пели българи зад граница 
- вълнува се Феникс. - Ис-
тината е, че българската 

кръв много яко тече във вените ми. Така го 
усещам...“ През целия си живот художникът 
Феникс Върбанов, син на световноизвестно-
то семейство на проф. Марин Върбанов и ки-
тайската принцеса Сун Хуай Куей, прехвърля 
мостове по три евразийски маршрута. В три-
ъгълника София - Париж - Пекин той търси 
своите корени.

Повече от 40 години наследникът на ениг-
матичната фамилия живее и твори в Париж, 
но често си идва в България. Говори и пише 
на перфектен български език, тъй като е ро-
ден и израсъл в София. Вече направи няколко 
изложби в Родината си - в София и Пловдив. 
След 2 експозиции във Франция днес Фе-
никс отново готви изложба в София, в галерия 
„Сердика“. Не е изневерил на стила си - графи-
ка в големи формати - платна с размери 178 
на 96 см. Работи с туш върху китайска хартия, 
която позволява да се намачка и да се създа-
де релеф.

Феникс признава, че понякога се е чувст-
вал в сянката на изключителните си родите-
ли. Баща му проф. Марин Върбанов е създател 
на cпeциaлнocттa „Teкcтил“ в Xyдoжecтвeнaтa 
aкaдeмия в София, на гoблeннaтa ceкция в 
унивepcитeтa Hю Cayд, Cидни, Aвcтpaлия, и на 
катедрата по текстилна пластика в Ханджоу, 
Китай. Новаторът „сваля гоблена от стената“ и 
го превръща в текстилна пластика.

Майката на Феникс, Мадам Cyн

„cpивa“ Kитaйcкaтa cтeнa
зa зaпaднaтa кyлтypa, вкарва там първата за-
падна модна марка - „Пиер Карден“ - и прави 
първия ресторант с европейска кухня „Мак-
сим“ в Пекин. Тя съветва Бертолучи за кино 
шедьовъра „Последният император“ и дори 
се снима в него... Безпрецедентната за Китай 
сватба между Марин и Сун отваря врати за 
смесени бракове в крепостта на Мао Дзъдун.

Феникс Върбанов се ражда в София през 
1962 г. и учи тук до VII клас. С умиление си 
спомня летните ваканции при баба си Тота, 
майката на баща му, в Оряхово, на Дунава - как 
тя му готви вкусни манджи и му дава стотинки 
за бонбони и понички.

През 1976 г. семейството му се премества в 
Париж. Баща му е поканен да създаде ателие 
за съвременни гоблени, а 14-годишният Фе-
никс изпада в културен шок - без приятели, 
незнаещ езика, трябва да учи в лицей. „Живя-
хме 3 години в „Сите дез Ар“ („Градчето на ху-
дожниците“) - спомня си Феникс. - Там прори-
сувах графика с мастило в черно-бяло, по цял 
ден цъках едни сюрреалистични рисунки под 
влиянието на любимия ми Салвадор Дали.“ На 
18 години той постъпва в художествената ака-
демия в Париж, учи рисунка.

Името му е дадено от баща му. „Феникс оз-
начава възраждане и сигурно е имал предвид 
да се възроди чрез мен“, смее се художникът. 
Сестра му Боряна е с 5 години по-голяма от 
него. „Имаме и китайски имена. Моето е Сяо 
Сун („Малкото борче“), а на Боряна е Сяо Хонг 
(„Дъга“)“, обяснява художникът. През 2008-ма, 

на 46 години, Феникс решава да приеме хрис-
тиянството. „Кръщаван съм в Кремиковския 
манастир при отец Александър, беше много 
трогателно“, споделя той пред „Труд“.

И днес сред китайците, решили да сключат 
брак с чужденец, се носи от уста на уста

романтичната история 
на Марин и Сун

родителите на Феникс. Легенда, достойна за 
филм. Бъдещият знаменит художник Марин 
Върбанов се ражда през 1932 г. в Оряхово, ос-
тава сирак на 2 години и е осиновен от бездет-
ните Тота и Иван Върбанови. Докато е в гимна-
зията в Оряхово, непрекъснато рисува.

След първата година в Художествената ака-
демия в София, където учи скулптура, замина-
ва да следва китайска живопис в Национал-
ната художествена академия в Пекин. „Между 
другото, като малък на баща ми са му викали 
Китайчето в Оряхово заради дръпнатите очи. 
Съдба“, казва Феникс.

В Пекин Марин среща Сун Хуай Куей, изящ-
на като порцеланова статуетка. Студентката 
отличничка е прикрепена към българчето, за 
да му помага и... двамата се влюбват лудо. Лю-
бовта им обаче е невъзможна. Родената през 
1937 г. Сун е от стар аристократичен род с ве-
ковни традиции. Баща й е виден китайски ин-
телектуалец - филолог, писател, преподавател 
по древнокитайски език, историк. Майка й за-
вършва американски колеж, следва химия и 
преподава английски език.

А кой е Марин? Бедно момче от Оряхово, 
син на дърводелеца Иван и на неграмотната 
Тота. И срещу тях – една китайска династия 
с цялата си хилядолетна история и с наслед-
ницата си, принцесата Cyн. „За да ги омилос-
тивят, родителите ми скалъпват набързо ле-
гендата, че татко е оряховски принц“, смее се 
Феникс.

Когато в академията разбират за любовта 

Българската легенда за Феникс, 
Китайчето и Мадам СунБОРЯНА 

АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

Феникс Върбанов обича да се връща в софийския си дом.

Марин и Сун в София.

X„Българската кръв много яко тече във вените ми“, казва синът  
на знаменитите проф. Марин Върбанов и принцеса Сун Хуай Куей

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
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им, предупреждават Марин да стои далече от 
момичето. На Сун пък заявяват, че връзката й 
с чужденец е направо национално предател-
ство.

Двамата се срещат тайно
Разменят си бележки, които крият в хралу-

пата на едно дърво в парк далече извън Пе-
кин, като до там стигат на велосипеди. Наход-
чивата Сун измисля тяхна си „сигнализация“ 
– ако е сплела косите си на една плитка, значи 
могат да са заедно след занятия, ако е на две 
плитки – срещата е невъзможна.

Упоритата и предприемчива Сун решава 
да се бори срещу табуто и издейства някак 
благословията за брак от външния министър 
Чжоу Енлай, дясна ръка на Мао. През 1957-ма 
в Пекин се ражда първото дете - Боряна. Две 
години по-късно, през 1960 г., Марин и Сун се 
връщат в България.

В София, за да се издържат, пекинската ари-
стократка Сун мие чинии в студентския стол. 
В мизерните условия обаче Марин е щастлив, 
Сун го вдъхновява и той твори денонощно. 
Става преподавател по текстил, после доцент 
и професор в Художествената академия. Ос-
новава катедрата „Текстил и мода“. След 3 го-
дини живот в таванска стаичка семейството 
се премества в къща на ул. „Оборище“. Между-
временно през 1962 г. се е родил Феникс и Сун 
хвърля пъпа му в академията. Буквално.

Изящната, харизматична и общителна Сун 
с отличен български, френски, английски и 
руски много бързо се превръща в една от со-
фийските градски легенди. Семейството съби-
ра столичната бохема в дома си. Дизайнери-
те, работили в Центъра за нови стоки и мода, 

още помнят изисканата и стилна Сун, която е 
дизайнер, но би била и изключителен модел. 
Рангел Вълчанов снима екзотичната дама във 
филма си „Слънцето и сянката“, по-късно тя 
участва и в сериала „На всеки километър“.

През 1976 г. Върбанови се преместват

във френската столица
Марин прави много самостоятелни изложби, 
но съдбоносна и за двамата се оказва 1980-
та. На панаира на изкуствата и галериите в 
Гран Пале модният дизайнер Пиер Карден 
се влюбва в творбите на Марин и урежда ця-
лата му изложба да се представи в галерията 
му „Espace Cardin“ в Ню Йорк. Карден е оча-
рован и от фината и елегантна Сун. Оплаква 
й се, че няма никакъв достъп до комунисти-

чески Китай.
Сун отваря за Карден вратите за „Забране-

ния град“, създава истинска търговска модна 
империя и открива ресторант Maxim’s в Пе-
кин. Така се ражда Мадам Сун – името, с кое-
то е известна в цял свят и до днес. В ресторан-
та, често посещаван от светски знаменитости, 
режисьорът Бернардо Бертолучи среща Ма-
дам Сун и е покорен от нея. Тя му издейства 
разрешение за снимки в „Забранения град“ за 
кино шедьовъра „Последният император“, а 
той й връща жеста с малка роля във филма – 
на една от императриците.

През 1989-та Марин Върбанов си отива на 
56 години от рак на белите дробове. Сун ос-
тава вярна на своя Марин до края на живота 
си през 2006-а, когато си отива - също от рак 

на белите дробове. Погребана е в семейната 
гробница на рода си в Пекин.

От двете деца на Марин и Сун Боряна е па-
зителят на семейната памет. Тя е завърши-
ла стенопис в Париж. Скътала е любoвнитe 
пиcмa мeждy Cyн и Mapин, кoитo ca пъхали в 
корубата на дървото. Сега те са в мyзeя „M+“ в 
Xoнкoнг. Там са и кapтинитe нa Сун, и гoблeни-
тe нa бaщa им. Боряна живее с дъщеря си Ма-
рина, родена от брака й с българин, в Пекин. 
Там е известна с китайската фамилия на майка 
си – Сун (Song). Тя също често си идва в Бълга-
рия, а в момента, заедно с Марина, е в Париж 
при брат си.

Феникс, съпругата му, французойката Сара 
и синовете Юго (на 22 г.) и Ернест (на 19 г.) 
много обичат да си идват в България. В София 
имат апартамент на тиха уличка в кв. „Изток“, 
който са превърнали в ателие. Лятото

винаги са в Созопол
Това лято Феникс два пъти си е идвал в Бълга-
рия и за пръв път е посетил Велико Търново, 
за да се потопи в българската култура. Обича 
българския фолклор и като диджей е покорен 
от „мистерията на българските гласове“. Оби-
ча българската кухня, готви в Париж сарми и 
мусака, а в България обожава шкембе чорба-
та. „По темперамент съм си българин“, смее се 
той.

Тази година семейството е празнувало Ко-
леда тихо и в тесен кръг - Сара и Юго са с ко-
вид. „Пожелавам си през 2022-ра повече лю-
бов и хармония между хората от различните 
етноси, баланс, в който човек може свободно 
да се изразява, да твори. И да се маха най-по-
сле този ковид“, казва Феникс.

Марин и Сун с децата си Боряна и Феникс.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Н
а 4 май 2017 г. 21-годишната 
Кейти Стъбълфийлд е подло-
жена на 31-часова процедура, 
за да замени лицето си с това 
на донор. Операцията за въз-

становяване идва три години след като 
Стъбълфийлд се прострелва в лицето с 
пушка в опит да отнеме живота си.

В края на процедурата Стъбълфийлд ста-
на най-младият човек в САЩ, който получи 
трансплантация на лице.

В следващите три години тя е претърпя-
ла 22 различни операции за реконструкция 
на лицето й заедно с множество процеду-
ри за

счупване и разтягане 
на костите

всички в опит да я подготвят за трансплан-
тацията.

За нея светът научи през септември 2018 
г., когато се появи в септемврийския брой 
на „Нешънъл Джиографик“ в булчинска 
рокля.

Историята на Кейти започва през 2013 г., 
когато семейството й се мести от Флорида 

в Кентъки. Двамата й родители са учители, 
намират си работа в средно училище, а Кей-
ти е записана там като редовна ученичка.

Всичко изглежда наред, а и съвсем ско-
ро момичето се запознава със свой връст-
ник, в когото се влюбва. През 2014 г. обаче 
в ръцете й попада телефонът на гаджето й, 
но със съобщения, предназначени за друго 
момиче, пише и „България днес“.

Отчаяната девойка се разделя с любимия 
си, но изпада в тежка и

трудна за овладяване 
депресия

заради първата й нещастна любов.
Родителите й са отчаяни, че не могат да й 

помогнат, затова решават да я отпратят за 
малко от Кентъки.

Там момичето само намира „разрешение“ 
на проблема си. Докато гостува на брат си 
Робърт, прави опит да се самоубие, като се 
прострелва в главата с ловното му оръжие. 
За щастие не се прицелва точно, но лицето 
й е изключително пострадало. Тъканите се 
срастват след терапията, но лицето й е аб-
солютно обезобразено.

Следващите 3 години са кошмар за се-
мейството. Момичето претърпява 12 опе-
рации с цел лицево-черепна реконструк-
ция, но с ограничен ефект. През 2017 г. 
медици от клиника по хирургия в Кливланд 
научават за нейния случай и

предлагат да 
й присадят лице

„Трябваше да чака повече от година за 

донор“, споделят нейни близки. Накрая, 
през 2018 г., Кейти получава ново лице от 
нейната връстничка Андреа Шнайдер, коя-
то е починала от свръхдоза наркотици.

„Сега получавам втори шанс за живот“, 
казва Стъбълфийлд, преди операцията й да 
започне. „Това е като началото на друга гла-
ва в живота ми“.

Интервенцията продължава часове, като 
по това време е сменен и част от скалпа й, а 
от старото лице на момичето не остава аб-
солютно нищо.

Интензивната процедура изисква огро-
мен екип от хирурзи, работещи в продъл-
жение на 31 часа, за да трансплантират ли-
цето на Шнайдер заедно с парчета от костта 
й върху черепа на Стъбълфийлд.

След многочасовата интервенция хирур-
гична мед.сестра внимателно притиска гла-
вата на Кейти, за да я държи неподвижна, 
докато се намира в интензивното отделе-
ние. За да предпазят очите й

клепачите й са 
били зашити

Възстановяването отнема време, но опе-
рацията в крайна сметка е успешна. „Много 
сме щастливи. Косата на дъщеря ни пора-
сна отново. Сега може да се радва на живо-
та и да мисли за бъдещето“, споделя с уми-
ление майката Алисия.

Пациентката също е щастлива. „Нико-
га не съм се смятала за красива. Харесвам 
новото си лице. Но това не е най-важното. 
Най-сетне мога да живея нормално“, казва 
късметлийката.

От тогава Стъбълфийлд е претърпял три 
големи последващи операции, обширно 
рехабилитационно лечение и ежедневен 
прием на мощни лекарства против отхвър-
ляне, които тя трябва да приема до края на 
живота си. 

Понастоящем родителите й се занимават 
с подготовка на трансплантация на очи, за 
да възстановят зрението й, което ще изис-
ква друга голяма операция.

Засега Стъбълфийлд се фокусира върху 
възстановяването си и казва, че има плано-
ве да учи в колеж за кариера в консултира-
нето. „Толкова много хора ми помогнаха... 
Сега искам да помогна на други хора“, обяс-
нява момичето.

Да получиш чуждо лице: 
Историята на Кейти

а 4 май 2017 г. 21-годишната 
Кейти Стъбълфийлд е подло-
жена на 31-часова процедура, 
за да замени лицето си с това донор“, споделят нейни близки. Накрая, 

Историята на Кейти
XТя е най-младият човек в САЩ с трансплантация на лице

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Новото лице на младото момиче.

Адреа 
Шнайдер 
през 2017 г. 
Снимката е 
предоставена 
от семейст-
вото й.

Сн. „Нешънъл Джиографик“

Хирургична 
мед.сестра 

внимателно 
притиска 

главата на 
Кейти, за 

да я държи 
неподвижна.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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К
ачественият сън е изключително 
важен за здравето на човек, като 
осигурява регенериране на орга-
низма, включително на метабо-
лизма и имунитета. По време на 

сън се освобождава и хормонът на растежа. 
Обикновената дължина на сън е между 6 и 
8 часа на денонощие. Липсата на сън обаче 
може да причини проблеми с концентраци-
ята, цялостната мисловна дейност и др.

Подобно на много хора, историкът А. 
Роджър Екирх смята, че сънят е биологич-
на константа – че осем часа почивка на нощ 
никога не са се променяли във времето и 
мястото.

Но докато изследва нощния живот в пре-
диндустриална Европа и Америка, той от-
крива първото доказателство, че много 
хора са спяли на сегменти - първи сън и вто-
ри сън с прекъсване от няколко часа между 
тях, за да правят секс, да се молят, да ядат

да чатят и да вземат 
лекарства

„Това е модел на сън, непознат за съвре-
менния свят“, каза Екирх.

Практиката да не се спи цяла нощ всъщ-
ност се развива благодарение на електри-
ческото осветление и индустриалната ре-
волюция с вяра, че сънят е загуба на време, 
което може да бъде по-добре прекарано в 
работа.

Екирх е убеден като историк, а не като ле-
кар, че „голям брой хора, които днес стра-
дат от безсъние през нощта, основно раз-
стройство на съня в САЩ и в повечето 
индустриализирани страни – вместо да из-
питват разстройство, всъщност изпитват 
много мощен остатък или ехо от този по-ра-
нен модел на сън“.

Възрастните се нуждаят от поне седем 
часа сън на нощ, но повече от една трета от 
възрастните американци

не спят редовно
според Центровете за контрол и превенция 
на заболяванията.

Първото споменаване на двуфазния сън, 
което Екирх открива, е в правен документ 
от 1697 г. В показанията на 9-годишно мо-
миче се споменава, че майка й се събудила 
след „първия си сън“, за да излезе. По-късно 
майката е намерена мъртва. Впоследствие 
Екирх открива множество препратки към 
„първия“ и „втория“ сън в дневници, меди-
цински текстове, литературни произведе-
ния и молитвени книги.

Лекарски наръчник от 16-ти век във 
Франция съветва двойките, че най-доброто 
време за зачеване не е в края на дълъг ден, 
а „след първия сън“, когато „те се радват по-
вече“ и „го правят по-добре“.

Прединдустриалният живот не е бил спо-

койна ера, когато нашите предци са прекар-
вали деня си добре отпочинали

без безсъние или други 
проблеми

със съня, без усилие в синхрон с цикъла на 
нощта и деня, метеорологичните модели и 
сезоните, според Саша Хендли, професор 
по история в Университета на Манчестър в 
Обединеното кралство.

Тя изучава как семействата оптимизират 
съня си във Великобритания. Хендли казва, 
че нейното изследване предполага, точно 
както днес, че сънят е свързан с физическо-
то и психическо здраве и е тема, за която хо-
рата се тревожат.

Докторските наръчници от времето са 
пълни със съвети колко часа да спим и в 
каква поза. Изброяват се стотици рецепти 
за добрия нощен сън. Те включват стран-
ното разрязване на гълъб наполовина и за-
лепване на всяка половина от всяка страна 
на главата ви, и по-познатото - къпане във 
вода, напоена с лайка и използване на ла-
вандула. Хората също

изгаряли определени 
видове дърва

в нощните си стаи, за които се смятало, че 
подпомагат съня.

„За нашето време сънят е много силно 
свързан с храносмилането, емоциите, сто-
маха и следователно с диетите на хората“, 

казва Хендли.
Лекарите съветвали спящите да почиват 

първо от дясната страна на тялото си, преди 
да се обърнат на лявата страна през втората 
половина на нощта. Смятало се, че почивка-
та вдясно, може би по време на първия сън, 
позволява на храната да достигне до ямката 
на стомаха, където се усвоява. Обръщайки 
се към лявата, по-хладна страна, разпреде-
лят топлината равномерно през тялото.

Прекъснатият сън се е възприемал като

по-малкия проблем 
в миналото

Ключов момент е събуждането през но-
щта, което не трябва да означава край на 
съня. Пример за това е, че повечето хора 
се събуждат през нощта по време на каран-
тината за пандемията COVID-19. „Те стават 
ужасно тревожни и притеснени да се съ-
будят посред нощ, защото това не е онова, 
което обикновено изпитват“, обясняват спе-
циалисти.

Ако се събудим през нощта, сънят вероят-
но ще се върне, ако не бъде даден в жертва 
на социалните медии или друго поведение, 
което ви прави по-бдителни, или активира 
реакция на стрес, предполага изследване. 
Препоръчва се да станете от леглото, ако 
сте разочаровани от неуспеха да заспите 
отново, и да се занимавате с релаксираща 
дейност, като същевременно поддържате 
слабо осветление.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Безсънието: 
Загубени часове или 
време за работа
Сънят е свързан с физическото и психическо 
здраве на хората, смятат специалисти

Пано от средновековен прозорец с цветно стъкло 
изобразява спяща семейна двойка

Миниатюра на нощна стая от 15 век. Гравюра на рибар, който мечтае, около 1700 г., Япония. Художникът е неизвестен.

Сн. Wikipedia
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И
зчистени силуети, блейзъри, на-
сложени в няколко слоя, панта-
лони, стеснени в подгъва, фини 
ризи, дебели пуловери, ветро-
вки от вълна... Границите между 

долните и връхните дрехи избледняват. Това 
показа шоуто по време на Седмицата на мъж-
ката мода в Милано. Заради разпространява-
щите се случаи на коронавирус, тя премина 
в необичаен формат - „фигитално“ издание - 
микс от физически ревюта и дигитални пре-
зентации.

В перфектна илюстрация на дилемата дали 
да се дефилира на живо или не, „Ермене-
джилдо Дзеня“ откри бала, като излъчи ви-
део, пренасящо зрителя в снежната и пла-
нинска обстановка на Оази Дзеня - природен 
резерват, създаден от групата в Пиемонт, 
последвано от минипарад от „плът и кръв“.

Зимна визия, фокусирана върху удобство-
то и свободата на движение, без раменни 
подплънки или подплата: „да зачеркнем ста-

рата концепция за якета, предлага артистич-
ният директор на марката Алесандро Сар-
тори, който застъпва многофункционалните 
„хибридни“ форми.

Колекцията отдава заслужено място на 
кашмира, габардина и коприната и на естест-

вени цветове, съчетавайки нюанси на 
матово бяло, сиво, абаносово черно, 
кафяв махагон, цвят патладжан.

Италианският моден дизайнер 
Джорджо Армани по-рано обяви, че 
отменя януарските си дефилета в рам-
ките на Седмицата на мъжката мода в 
Милано и Седмицата на висшата мода 
в Париж заради увеличаването на слу-
чаите на COVID-19 в Европа.

Седмицата на мъжката мода, посве-
тена на колекциите есен-зима 2022-
2023, посрещна 53 марки и със зна-
чително по-малко събития, отколкото 
бяха предвидени.

Водещи модни къщи като „Фенди“, 
„Долче и Габана“ и „Прада“ ще продължат с 
плановете си за шоута на живо.

Ситуацията този път е различна от минало-
годишната, когато подиумите в Милано опус-
тяха заради увеличаването на случаите на за-
раза с варианта Делта.

Фини ризи и дебели пуловери: 
Мода за мъже 2022-2023

Седмицата на модата в Милано премина в нов формат - като „фигитално“ издание

Силвана Армани и Джорджо Армани

Сн.: БТА

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компания пред-
лага работа за собственици на камиони!*Strong 24/7 
Dispatch Dry Van and Reefer!*Direct Deposit every 
Friday. Call 847-852-0581 №19063
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компания пред-
лага работа за CDL шофьори! 24/7 Dispatch!*Direct 
Deposit! Заплащане според опита- $0.65-$0.75 cpm! 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА 
ТЕЛЕФОН 847-852-0581 №19069
DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Транспортна компа-
ния търси DISPATCHER с опит. Говорене на българ-
ски & English е задължително. Други езици са от го-
лям плюс. Моля обадете се на 847 668 0373 №19032
DRIVER(S)/ШОФЬОР(И), 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Търся Тим ($0.85) и 
Соло ($0.75) - CDL A - long distance. Добри мили! 
Mоля позвънете на 224-717-9656 №19045
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver 
for Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every 
Week. Sighn Up Bonus! Volvo Automatic. For more info 
Call 7739837254 $2000 - $2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи механици на камиони и 
трейлъри. Опит не е задължителен, но е препоръ-
чителен. За повече информация, моля позвънете на 
773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned 
business is looking for a self-motivated truck and 
trailer mechanic. Experience is a plus own set of tools is 
required. For additional info please call 630-948-4547 
or text 773-946-7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за 
OTR за dry van. Freightliner Cascadia automatic, fully 
loaded. Заплащането е 0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y 
in business need experienced dispatcher and safety 
to work in o�  ce / not from distance/ 2245202269 
№18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас 
C за Straight truck local. Заплащане процент от рей-
та с договаряне. Може и без опит. Monday-Friday 
6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси 
шофьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъ-
щи всеки уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 
1500 с бонуси. 7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чис-
тене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 
7087708483 №18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори 
за dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx 
Ground, doubles endorsement and 1 year experience. 
6302903092 №18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time 
Caregiveri/Companions. Locations: Suburbs (Ho� man 
Estates, Highland Park,Schaumburg), City Chicago. 
Zaplashtane $15.00-$18.00 na chas. Zapochvane na 
rabota vednaga. 847-813-5108, 224-500-2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим 
работник за поддръжка и почистване в сервиз. 
6303509989 №18694
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

Chicago + suburbs

BABYSITTER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим жена да гледа 
малко дете (на 3 месеца) всеки делничен ден от 9:00 
до 17:00 в Elk Grove Village. Заплащане по договаря-
не. 8478902080 №19114

МАШИНЕН ОПЕРАТОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101, Машинен оператор, 
обработка на метал/метални изделия производство 
на изделия от метал. 6307059300 №19116

LOOKING FOR A DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60103, CDL CLASS A, $.80 per 
mile, home on weekends. Truck is a Volvo automatic 
8474524058 №19120

ONLINE BUSINESS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Part-time or Full-time. 
Flexible schedule. (No weekends). Козметична фир-
ма търси да наеме асистент за приготвяне на online 
поръчки. Офис локация - Mt. Prospect. 3125289161 
№19108

ACCOUNTING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Транспортна компания 
търси мъж/жена на пълно работно време за пози-
ция accounting, да има опит в работа с ProTransport 
software. Добро заплащане в добра работна среда. 
7736276819 №19110

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

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

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

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

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

TEAM IL-NV -0.80C, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60143, SATEADY LINE IL-
LAS VEGAS,NV 2 rounds week 7200 miles guarantee 
8472542504 №19068
DISPATCHER ,SAFETY , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60191, Well established 
trucking company looking for in house dispatcher and 
safety 2245202269 №19073
ТЪРСИ МЕХАНИК, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Сервиз за камиони 
търси механик. За повече информация тел. 630-873-
5507 №19077
DRIVER NEEDED , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, FAMILY OWNED 
COMPANY IS LOOKING TO HIRE A DRIVER FOR OTR PAYS 
73CPM OR FLAT WEEKLY PAY $2200 MINIMUM 2 WEEKS 
ON THE ROAD. DRY VAN LOADS, NO ENDORSEMENTS 
NEEDED. WE COVER YOUR OCCUPATIONAL INSURANCE 
FOR YOU. 8477499161 №19081
JENA ZA POCHISTVANE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Euroclean Cleaning 
Company tarsi da naeme Jena za pochistvane na 
kashti v raiona na Palatine IL. Kola, knijka i opit sa 
zadaljitelni. Za poveche informacia telefon (773)600-
0019. Blagodarim vi! №19082
JENA ZA POCHISTVANE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Euroclean Cleaning 
Company tarsi da naeme Jena za pochistvane na 
kashti v raiona na Palatine IL. Kola, knijka i opit sa 
zadaljitelni. Za poveche informacia telefon (773)600-
0019. Blagodarim vi! №19083
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  , Зипкод 100, Dim Trans набира контрак-
тори с собствени камиони и ремаркета за OTR или 
регионална работа. Работим по вашите изисквания, 
10-12% dispatch 2246783887 №19085
BABYSITTER NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60137, Looking for a woman 
to help with house work chores and/or babysitting 
occasionally (girl, 4, baby 6mo). Part-time or full time 
position. We are very � exible. Pay rate: per discussion/
agreement. Call Mila 224-538-0219 №19086
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Малка транспортна 
компания предлага работа за CDL class A шофьор 
$500 per day .Midwest loads. 2246598342 №19087
ДЕТЕГЛЕДАЧКА , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60010, Търсим жена да по-
мага с грижата на две малки деца (1 година и бебе) 
целодневно в дома ни от пролета. Има опция и за 
live in. Заплащане по договаряне. 360.970.6448 Деси 
Ho� man Estates, IL 3609706448 №19057

ПОМОЩИКИ И МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, shop в Bensenville 
търси да назнаци помощици и механици (с 
опит и без опит) добро заблащане за пове-
че информация се обадете на 312-735-2532 
3127352532 №18349

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПАНИЯ ТЪР-
СИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ С CDL КНИЖКА С 
МИНИМУМ 2 ГОДИНИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ 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

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 работа за почистване на до-
мове и офиси. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания търси диспечер за работа в офис. За по-
вече информация - тел.: 847-571-0945. №18486

ОФИС РАБОТА В ARLINGTON HEIGHTS, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Arlington Heights 
o�  ce търси жена за работа на пълно или не 
пълно работно време, Изискване - добър ан-
глийски и компютърна грамотност. За повече 
информация: 224-600-1945 №19126

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

PRODUCTION ASSISTANT 
Tърсим Production Assistant.  Full Time.W-2.Да 
подпомага дейността на мениджър проекти.
Изискава се перфектен английски и шофьорска 
книжка.Офиса е в Burr Ridge. Обадете се на 847-
630-4050 за повече детайли и назначаване на 
интервю. №18489

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси шофьор Class A за регионална 
работа. Заплащането е за заработена седмица, 
с възмойност да се заработят до $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945

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

СТРОИТЕЛНА ФИРМА, 
Цена US$  , Зипкод 60056, Строителна фирма тър-
си опитни майстори за полагане на плочки. Добро 
заплащане, за повече информация и въпроси 773-
656-1757 +№19101
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, систе-
мен интегратор търси Field/Network engineer за ра-
йона на Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля 
в дейностите по внедряване и поддръжка, отговаря 
за предоставянето на професионални мрежови ус-
луги. Контакт: simona.zareva@tbs.tech 359877980442 
№19092
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ. Тел. 
773-865-0406 7738650406 №19094
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ 
С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 
ИЛИ 773-968-8245 №18518

ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators 
за локална/регионална работа в радиус от 200 мили 
от вашия паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи 
всяка вечер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 
№18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa 
компания набира котрактори с CDL за съвместна 
работа. За повече информация търсете Зори 224-
659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & 
Maintenance is looking to hire front desk associate at 
full time. For more information please call 872-303-
1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в 
Elgin търси да назначи момиче за работа като офис 
асистент и касиер. Опит не се изисква. За пове-
че 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
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна 
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, да-
бъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-877-4745 
№18359

COAST TO COAST
DRIVERS/OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, SRD FREIGHT INC търси 
шофьори с опит за Interstate Driving – Long Distance! 
Предлагаме: редовни товари за West Coast , платен 
Restart на пътя, Pre-Loaded Trailers в Чикаго! Свобо-
ден нов камион Freightliner Cascadia 2022 с всички 
екстри и нови ремаркета 2022. Първокласен диспеч 
с 15 години опит зад волана! За Owner Operators 
предлагаме оборот между $8000 - $10000 на седми-
ца. Hazmat и Специализирани Рифери оборот меж-
ду $9500-13000 на седмица 7738274439 №19111
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти 
асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище по до-
говорка 3039748716 №18968

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60001, remote dispatcher 
looking for work 10 years experience in dispatching R 
RZ V VZ F FZ 7278355206 №19121

ТЪРСЯ РАБОТА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016 Опитен бейбиситер 
предлага гледане на деца във Вашия дом, всякаква 
възраст. За контакти моля позвънете на 224-659-0358.
Experienced babysitter is looking for taking care of 
your kids at your house, any age. Please call my cell at 
224-659-0358 №19097
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60120, REMOTE DISPATCHER 
17 YEAR EXP V-R-F-HZ 2134316645 №19025
RABOTA, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Търся транспортна фир-
ма която да ми съдейства заработна визаили 
друго,като шофьор CDL-A съответно бих подпи-
сал договора за работа вфирма припоемане на-
разноските по процедурата!!Професионален шо-
фьор съм със стаж в Европа.Имам SSNизтекли ID и 
Driver license.При интерес моля свържете се с мен 
359878448476 №19033

COAST TO COAST
SAFETY CONSULTING, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, YOU NEED HELP 
WITH IFTA, IRP, PERMITS -KY, NY, NM, OR, HAZMAT 
PERMITS, HWY TAX 2290, CORPORATIONS, MCS150, 
CORPORATIONS, DOT AUDIT ASSISTANCE AND MUCH 
MORE, CALL US! 2523052273 №19104

ФЛОРИДА
DISPATCHER +9 YEARS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, Диспечер с опит,53R/
V/F/Hz,от България 5618770865-call/text/email 
№19107
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, remote dispatcher 
looking for work 10 years experience in dispatching R 
RZ V VZ F FZ 7278355206 №19123

АТЛАНТА
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, remote dispatcher 
looking for work 10 years experience in dispatching R 
RZ V VZ F FZ 7278355206 №19122

НЮ ЙОРК
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, remote dispatcher 
looking for work 10 years experience in dispatching R 
RZ V VZ F FZ 7278355206 №19124

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
APARTMENT FOR RENT, 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60106, One bedroom 
apartment for rent located in Bensenville, IL. Walking 
distance to grocery store, Starbucks and other 
shopping. Nothing to do but move in and relax. Must 
see AVAILABLE IMMIDIATELY *** FURNITURE INCLUDED 
3129315677 №19112
ELK GROVE 1BED/1BATH, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60007, Landmeier Rd & 
Lively Blvd. 12 Oaks Condo development. Close to ORD 
and I-90. 2rd � oor. SS appliances, in-unit laundry and 
dryer, storage cage, swimming pool. No smoking and 
pets. Please contact me for more pictures and showing. 
7089452999 №19117
RIVER GROVE 2BEDROOM, 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60171, Belmont Ave & 
Cumberland Ave Close to ORD, CTA and shopping. 3rd 
� oor. SS appliances, balcony, storage cage. No smoking 
and pets. Heat and gas included. Please contact me for 
more pictures and showing. 7089452999 №19118
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, за стая в двустаен Iет.
Шилер Парк.Наемът е $475 на месец и включва вода 
– топла и студена,парно,паркинг,газ.Ток и Интернет 
се заплащат.Депозит договор-задължителни,дават 
и се сключват с хазяина!Свободна 03-01-22г .Тел 
7737042622.Оглед : Събота,Неделя! №19100
СТАЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в 
Des Plaines IL 7739344547 №19090
СТАЯ ПОД НАЕМ В КЪЩА, 
Цена US$  688.00, Зипкод , Стая под наем в къща, 
Lake in the Hills. $688 за 28 дни. Без договор. За кон-
такт тел: 224-713-5534. Е-майл: dimitrova07@yahoo.
com 2247135534 №19064
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse 
in SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/
month , Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, 
leave a detailed message 18476307078 №19053
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведе-
на стая под наем, хол и кухня за общо ползване. 
Cumberland & Foster близо до I-90 близо до Blue Line 
обща пералня и сушилня $600, вода и газ са вклю-
чени в цената. За контакт Мирко (773) 510-4442 
№18976

ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
CUMBERLAND&LAWRENCE BEHIND UCRAINIAN 
CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE AND CLEAN 
UPDATED APPTMNT,6305394849 READY NOVEMBER 
1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включено 
всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/
Narragansett 7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен 
гараж в Glenview Разполага с огромно patio. В ком-
плекаса има вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти 
зала. Оглед по всяко време. Отопление на ток. Цена 
1050$ За повече инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, 
паркинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са 
гарантирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. 
За повече инфо моля драснете съобщение на 305-
916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 
3 bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great 
location, great schools, brand new kitchen remodeled, 
freshly painted, call 708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. 
Convenient location near Costco, Wood� eld Mall, I-90. 
Second � oor with balcony. Central A/C. Pool in the 
complex. For more information call 847 312 0278 or 
773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for 
rent in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, 
great location and schools! For information: 847 630 
8884 Stancho №18755

SOMEWHERE ELSE
DAVAM NAEM SHAMBURG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Schaumburg-1� r, 
1garage,2 beds, 2 full baths living dining granite 
kitchen many closets laundry in condo with new 
washer&dryer.closet&bath in master.laminate/
tiles.Patio, parking spots.54 schooldstr, close Mall. 
Association swimming pool&party room. 2246596601 
Neviana 2246596601 №18849

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
КЪЩА В MCHENRY IL, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60050, Продава се къща в 
Mchenry IL. Тих, спокоен квартал. 6 спални, 3 бани, 
гараж за 2 коли. Заграден двор, ниски данъци.След 
основен ремонт. за контакти тел: 224-713-5535. Е-
майл: dimitrova07@yahoo.com №19065

SOMEWHERE ELSE
ЖИЛИЩЕ В САНДАНСКИ, 
Цена US$  965.00, Зипкод , Нови апартаменти в Сан-
дански, напълно завършени. Намират се в слънчев 
комплекс, с акт 16. Охрана, бариера, видеонаблю-
дение, басейн и добре оформена инфраструктура, 
асансьор, подземно паркомясто. Локация-до Меди-
те Спа Ресорт, на 1.5 км. от Интерхотел Сандански и 
1.5 км от пешеходната зона на града. 359884780493 
№19026

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
KAБЕЛИ ЗА СНЯГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Продавам кабели за 
гуми на камион за сняг. Нови , неупотребявани. 3 
комплекта x 2 бр. Цена 300 $. в Wheeling, IL. За кон-
такт Тел .904-868-6875 №19113
2015 VOLVO VNL670, 
Цена US$ 100.00, Зипкод 60634, 2015 Volvo VNL670 
Ishift D13 - 676000 miles. $ 60000 . 2006 Volvo VNL670 
Automatic D12 - 1363000 miles. $ 35000 Trucks still 
running with drivers! If interested i can sell it with 
drivers running the same local trips with that company 
i work with. 7739837254 №19119
IONCAL, 
Цена US$  550.00, Зипкод 60016, Продавам Елек-
тронни системи за предотвратяване на варовик във 
водни инсталации. Made in Spain. Гаранция - 10 го-
дини. Тел. 773 814 2191 №19095
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW X1 
xdrive28i с нови гуми,нови накладки и дискове,clean 
title! 7739642928 №18500

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

АСФАЛТИРАНЕ , 
Цена US$ 17, Зипкод , Асфалтиране на улици 
дворове детски площадки паркинги редене 
на тротоарни плочки вертикална планировка 
унипавета бордюри. Работим в цялата страна 
високо качество на достъпни цени 0893541695 
№19109

БРОКЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Cъдействие при ку-
пуване и продаване на имоти. За връзка : 702-576-
5826. Имейл : inadelano@gmail.com or inadelano@
cbrealty.com №19115
SAFETY CONSULT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, IFTA, IRP, PERMITS -KY, 
NY, NM, OR, HWY TAX 2290, CORPORATIONS, MCS150, 
CORPORATIONS, DOT AUDIT ASSISTANCE AND MUCH 
MORE 2523052273 №19102
ПСИХОТЕРАПЕВТИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , www.ptpool.net Предлага-
ме ти психотерапевтична подкрепа. В сайта ни пише 
повече информация относно направленията, в кои-
то работим. 359889291674 №19105
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите до-
машни филми като ги презапишете на DVD преди 
касетите да станат неизползваеми. Презапис от VHS, 
MiniDV видео касети на DVD. 630-456-1366 №19074
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазе-
те вашите стари ленти като ги направите дигитални 
снимки преди на станат неизползваеми. 630-456-
1366 №19075
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазе-
те вашите стари ленти като ги направите дигитални 
снимки преди на станат неизползваеми. 630-456-
1366 №19076
IFTA -PREPARATION , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, If need preparation we 
$45 call 3312456314 3312456314 №19080

CPA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60714, Certi� ed Public 
Accountant at your Reach. Some of the services I 
provide : Income Tax Preparation for all types of 
businesses and individuals IRS and State Audit 
Representation Payroll Reporting QuickBooks® 
setup, support and training Business startup services 
Monthly bookkeeping Financial statements - making 
sure your � nancial records are timely and accurate. 
773 983 3242 Alexon Financial №19035

ИЛЮЗИОНИСТ ЗА ДЕЦА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, Илюзионист за детски 
рождени дни. Иван 708 415 0590 №19066
ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, Имиграционни услуги 
Станчо 708 307 5522 №19067
ПОДГОТОВКА ИНТЕРВЮ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Подготвям хора 
за интервю за работа чрез провеждане на Mock 
Interview. Предлагам сьщо и сьвети за резюме и 
LinkedIn профил. Професионален опит над 5 годи-
ни в тази сфера и завьршена магистратура Human 
Resources Management. balkanconsultingusa@gmail.
com 630-853-5936 №19052
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

ФЛОРИДА
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние сме 
екип от специалисти, които предлагат психотера-
певтична подкрепа на Българи живеещи в чужбина. 
Повече информация можете да получите от сайта 
ни. 359889291674 №18960

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ СВОЯТА , 
Цена US$  0.00, Зипкод 0, половинка.Аз съм мъж на 
52г aleko_todorov@abv.bg №19071

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 пла-
тени * $50 Допълнителен 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, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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ВОДОРАВНО: “Как”, “Тамарина гара”, Орис, Маратон, Тарапана, “Соларис”, Валог, Мак, Лиман, Политикани, Сенат, 
Котик, Тези, Тан (Карой), Натан (Жак), Барака, Кок, “Калин”, Ратенов, Сакар, Нанос, Ло, Полицай, Шамар, Лик, Сабат, 
Пират, Кана, Сатир, Пирон, Номад, Чар, Болид, Вана, Ким, Гавот, Порт, Балет, Илитерат, Раритет, Инана, АПА, Селен, 
Траки, Спор, Ливер, Ара, Акар, Нет, Таз, Аланин, Кан, Налим, Анализи, Варел, Ина, АК, Параван, АК, Ити, Елимина-
тор, Илот, СИВ, Какао, Кантора.

ОТВЕСНО: Кър, Пас, Самолетоносачи, Асинара, Малинак, “Латам”, Ревен, Рев, “Караман”, Сибир, Билет, Вал, Арарат, 
Кацар, Гатер, Навик, Китин, Накат, Бален, Тарама, Нос, Калай, Повет, Каленик, Дан, Потир, Пилот, ЗИЛ, “На”, Вотан, 
Ширит, ИРА, Мао (Дзъдун), Ваталин, Народ, Инари, Рат, Ралик, Раман (Чаидрасекхара), Плака, Ток, Сарот (Натали), 
Банат, Воини, Ани, Ра, Агитатор, Нарта, Алани, Топ, Керес (Паул), Конте, Скала, Ит, Рамазан, Ило, Нина Николина, Ва-
поризатор, Саки (Ариго), Авокадо, Тар, “Никита”.
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си, отваря багажника - няма труп. Шефът в недоу-
мение пита:

- Не разбирам, моят колега каза, че нямате книж-
ка, колата е открадната и има труп в багажника!

- Ами! Не му вярвайте! Той още малко ще каже и 
че съм минал на червено...

  
Казах на мъжа ми, че искам да бъда най-добри-

ят му приятел. Тогава той си отвори бутилка бира и 
започна да ми разказва колко е отегчен от семей-
ния живот.

  
Mъж ce oбaждa във фитнec цeнтъp и питa:
- Koлкo тpябвa дa e виcoк eдин мъж, кoйтo тeжи 

110 кг?
- Kъм 2 метра.
Mъжът към жeнa cи:
- Bидя ли, нaли ти кaзax. He cъм дeбeл - ниcък 

cъм!

  
Катаджия спира шофьор:
- Вашите документи.
- Здрастиии. Аз ви ги дадох миналата седмица, 

да не сте ги загубили?

  
Семейна вечеря. Мъжът тих, угрижен, зами-

слен...
Жената, развълнувана, се чуди как да му каже 

радостната новина.
- Скъпи, бременна съм!
- Айде и тази!

  
Стои наркоман пред огледалото и си говори:
- Тук съм аз и там съм аз.
В този момент се чука на вратата.
- Кой е?
- Аз съм.
- Егати. И там съм пак аз...
Много ме дразнят тия жени, дето крещят на мъ-

жете си по улицата.... Ми пребий го тихичко, ма... 
Не сме длъжни да ти слушаме семейните пробле-
ми!

  
Днес ходих на психолог - нормално ли е през 

цялото време да цъка с език и да повтаря: „Верно 
ли?!?”

  
- Скъпи, защо, като запея, ти винаги излизаш на 

терасата,у не ти ли харесва да ме слушаш? 
- Не е това, просто искам съседите да видят, че 

не те бия...

  
Две години дядото пръска картофите си с ГМО 

продукти. На третата година... колорадският бръм-
бар му помагаше да ги вади.

- Не е добре на стари години да четеш „Книга за 
джунглата”. Изречението „Маугли лежеше в хра-
стите и кротко галеше питона” звучи съвсем раз-
лично...

  
Жена се занимава с едногодиш- ното си дете в 

стаята му и му говори: 
-Щастливец си ми ти, наспа се, събуди се, похап-

на, поигра, сега акаш, след това пак ще заспиш... 
При това от тоалетната се чува гласът на мъжа и: 
- Ми к’во искаш ма неделя е... 

Три комшийки си говорят:

- Записахме детето 

на карате!

- Ние пък нашето - на бокс.

- Аз моето сама си го бия.

33

  
- Имате ли безалкохолна бира?
- Не.
- Дайте ми тогава две бутилки ракия.

  
При личния лекар:
- Имате здрав организъм, спортувате ли?
- Не, калявам се.
- На студ?
- И така може да се каже... Просто слагам повеч-

ко лед в уискито!

  
Това, което сте пазили много дълго, можете да 

изхвърлите. След като го изхвърлите, то ще ви по-
трябва.

  
Един французин - женкар, двама - дуел, трима 

- революция. Един германец - педант, двама - фа-
брика, трима - война. Един евреин - магазин, двама 
- корпорация, трима - банка. Един българин - пи-
яница, двама - скандал, трима - политическа пар-
тия.

  
Седя си в нета и усещам аромат на печени карто-

фи. А уж ги сложих да се варят!

  
Лежат в леглото мъж и жена. Телефонът звъни. 

Вдига жената:
- Да, скъпи. Добре, мили. Разбира се, скъпи. До-

бре, скъпи, не се притеснявай! - и затваря.
Мъжът в леглото:
- Кой беше?
- Съпругът ми. Каза, че ще закъснее. Играе кар-

ти с теб!

  
- Искаш ли да бъдеш моето слънце?
- Разбира се, скъпи!
- Тогава отдалечи се на 150 милиона километра 

от мен!

  
Най-универсалният лек за всичко е водата:
- Суха кожа? - Пийте вода.
- Наднормено тегло? - Пийте вода.
- Гаджето ти изневерява? - Удави го.

  
Жена се прибира и намира мъжа си в леглото с 

друга. Мъжът:
- Миче, бързо звъни в полицията, насилват ме!

  
На златната си сватба мъж се хвали пред прия-

телите:
- Ако знаете на колко мъже съм им сложил рога!
Тогава жена му се обадила:
- Аз само на един, но затова пък колко пъти!

  
Наскоро е пусната на пазара първата в света го-

вореща пералня. Ето как работи:
- Моля, сложете прането и изберете режим! Бла-

годаря! А какво е това червило на ризата? Мими, 
твоят има червило на ризата!

  
Шофьор минава на червено и моментално е 

спрян от катаджия.
- Книжката, ако обичате.
- Нямам - взеха ми я за шофиране в нетрезво 

състояние.
- Талонът на колата?
- Вижте, колата не е моя, а собственикът, който 

ми я зае, не ми даде талона.
- Кой е собственик?
- Не го познавам, но трупът му е в багажника...
Катаджията, уплашен, веднага вика подкрепле-

ния, които обграждат спряната кола като по фи-
лмите. Шефът на полицията се приближава. Шо-
фьорът му подава книжката си и талона на колата 

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Ще преживеете много емоции, 
вследствие на разговори с при-
ятели и новини, които ще полу-
чите. Това ще бъде благоприятен 
период за пътуване, като най-ве-

роятно ще става дума за предварително планирано 
такова. Жените ще останат разочаровани от дейст-
вията или думите на приятели. Някои от плановете 
ви ще се провалят поради действия или бездейст-
вие на близки хора. Мъжете ще имат финансови 
отношения с приятели. Възможно е получаване на 
пари или на важен за вас финансов документ.

РАК
Очакват ви емоционални изне-
нади, свързани с любовния ви 
живот. Изненади може да пре-
живеете и чрез комуникацията 
ви с хора отблизо. Благоприятен 

период за създаване на нова романтична връзка 
или за планиране бъдещето развитие на вече съз-
дадена. Може да ви изненада новина или телефо-
нен разговор с ваш партньор. Това обаче едва ли 
ще промени настоящата ситуация в живота ви. Мно-
зина ще се зарадват на покупка за дома, на промяна 
в материалното си състояние и др.

ВЕЗНИ
Ще ви зарадва събитие или но-
вина, която може да касае ваши 
финансови интереси, бизнес от-
ношения или планове, от кои-
то очаквате някакви приходи в 

бюджета си. Като цяло периодът ще донесе късмет 
за мнозина от вас именно в материалната и финан-
совата сфера. Ще ви притесни обаче здравословен 
проблем, свързан с хронично заболяване, който ка-
сае ваш роднина. Ще възникне битов проблем с жи-
лището, в което живеете. Разрешаването му може 
да продължи и през следващата седмица.

КОЗИРОГ
Ще имате среща с жена, като за 
това може да имате повод или 
ще имате желание да прекарате 
известно време в приятна ком-
пания. Контактите ви ще ви до-

несат много полезна информация. Някой обаче ще 
провокира умишлено търпението ви, предизвик-
вайки ви към конфликт. Има опасност да изгубите 
контрол върху думи и емоции и умишлено ще бъ-
дете поставени в злепоставяща ви пред други хора 
ситуация. Мъжете ще се зарадват на добри приходи 
в дома си или на работното място.

ТЕЛЕЦ
Ще действате с нежелание по 
дела, свързани с ваши профе-
сионални или семейни ангажи-
менти. Това най-вероятно ще се 
дължи на липсата на достатъчно 

енергия, амбиция и настроение. Ще сте склонни да 
живеете с минали преживявания, да си спомняте за 
обиди или загуби от миналото си. Благоприятства 
покупки и всякакви материални дела, свързани със 
семейството ви. Възможни са и неочаквани пари, 
но те едва ли ще зарадват всички от вас. Харчете ги 
разумно и за полезни неща.

ЛЪВ
Благоприятно развитие ще имат 
ваши финансови дела с жена, 
независимо дали тя е ваша род-
нина, партньор или клиент. Като 
цяло периодът ще бъде инте-

ресен и успешен за вас. Разбира се, напълно е въз-
можно някои ваши предварителни планове и очак-
вания да се окажат съвсем различни от това, което 
ви предстои да преживеете. Не търсете причината 
за тези промени в нелоялни действия от страна на 
други хора. Жените ще доразвият важни за тях при-
ятелски и бизнес отношения.

СКОРПИОН
Ще научите за вече преживя-
но събитие, свързано с ваша 
стара любов, приятелство или 
бивш брачен партньор. Среща 
или контакт с хора от миналото 

ви ще са причина за различни емоции. Едно от ху-
бавите събития през тези дни ще бъде свързано с 
възможността да хармонизирате отношенията си с 
жена, с която сте имали скорошен конфликт или не-
приятна размяна на обиди или обвинения. Жените 
да внимават при покупка на продукти за домакин-
ството - следете най-вече за трайността им.

ВОДОЛЕЙ
Ще преминете през едно инте-
ресно време, в което на бързи 
обороти ще се опитате да реа-
лизирате неща, които смятате, 
че сте пропуснали досега. Ве-

роятно сте имали възможности за тях, но ви е липс-
вало достатъчно амбиция, дали сте предимство на 
други ваши приоритети и т.н. Някои от очакванията 
ви ще са именно какво може да свършите, за да за-
почнете на чисто. Не са изключени спънки или не-
приятности, но търсете практични и компромисни 
варианти, да ги отстраните бързо.

БЛИЗНАЦИ
Периодът ще бъде благоприятен 
за финансовите ви дела, особе-
но ако очаквате едно добро за-
плащане на вашия труд, получа-
ване на хонорар или премия, на 

кредит или друг допълнителен приход. Ще имате ва-
жно очакване за среща, разговор или реализация на 
общ ангажимент с приятели, колеги или с роднини. 
Жените ще имат конфликти или сложни отношения 
с дете или заради дете. Мъжете ще се сблъскат с про-
тиворечивия характер или опити за лъжи от страна 
на човек, роден под знака на Козирог.

ДЕВА
Периодът ще се запомни с мно-
го разговори, с обсъждане на 
различни интересни идеи, с пла-
ниране на бъдещи действия, от 
които ще очаквате някакъв ус-

пех или печалба. Мъжете ще се зарадват на новина 
или на ново приятелство с момиче или с жена. През 
тези дни работете усърдно за своето лично щастие. 
Възможно е успешно финализиране на ваш план 
или идея. Вземете навреме мерки за укрепване на 
здравето ви. Не се изнервяйте от неща, които не мо-
гат да се случат веднага.

СТРЕЛЕЦ
Ще се сблъскате с неочаквани 
проблеми в семейството си. Те 
могат да се дължат на липсата 
на достатъчно откровена кому-
никация с роднини или с хора, 

които имат някакви отношения с вашето семейство. 
Такива недоразумения или опити от страна на ня-
кой да се манипулира дадена ситуация ще дадат се-
риозно отражение върху хармонията в семейните 
ви отношения. Ще ви изненада обаче неочакван по-
дарък или вие ще вземете неочаквано решение за 
покупка за дома си или лично за вас.

РИБИ
Много емоции с млади хора, 
които може да живеят във ва-
шия дом или да се намират на 
някакво разстояния. Жените ще 
имат възможности за пътува-

не както по работа с определена цел, така и със се-
мейството си заради близки родственици. Този пе-
риод ще си дойде в живота ви и с някои проблеми 
от близкото ви минало. Те ще имат връзка с някак-
ви интриги, чието влияние върху живота ви все още 
продължава. „Източниците“ ще са близо до вас и ще 
са от кръга ви роднини или колеги.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Е
нергията на Земята е навсякъде 
около нас и човек може да черпи от 
нея по много начини и на най-раз-
лични места. Тя няма цвят, форма и 
мирис. Но ефектът й може да бъде 

възприет чрез всяко сетиво. Не можем да я 
докоснем, но можем да я усетим.

Има едно място в София, където стават чу-
деса. От години хиляди се молят на гроба на 
архиепископ Серафим Соболев в криптата на 
Руската църква и много са хората, които каз-
ват, че им е помогнал.

Здравето е най-честата причина хората да 
идват тук. Хиляди са примерите на излекува-
ни след молитва в криптата. Има и случаи, ко-
гато след дълги молитви жени забременяват

Има и свидетелства от хора, които са изле-
кувани от различни заболявания, или дока-
зателства за помощ при тежки обстоятелства 
в живота. Владиката е помагал и на студенти, 
и на бездетни семейства.

Има специална урна, в която вярващите 
поставят своите молитвени писма. Разполо-
жена е в саркофага. Хората споделят техните 
най-интимни желания, страдания и пробле-
ми, надяват се на неговата помощ. Повечето 
хора

идват с надежда 
за изцеление

Смята се, че всяко писмо, пуснато в кутия-
та, попада в ръцете на светеца. Тези писма се 
събират и изгарят след известно време. Така, 
според служителите на криптата, посланията 
със земните грижи на хората отиват направо 
на небето.

Първото чудо с молитва се случило, когато 
архиепископ Серафим горещо се помолил за 
здравето на сестра си Варвара. Тя получила 
тежък кръвоизлив и докато я закарат на ле-
кар до града, щяла да умре. Серафим се при-
ближил до Варвара, помолил се и я прекръс-
тил. Кръвотечението веднага се прекратило 
и сестра му дошла на себе си.

„Човек със страшна диагноза идва на гро-

ба на дядото и се моли за изцеление. След 
това отива на изследвания и лекарите му каз-
ват, че му няма нищо. Такива случаи са дока-
зателство за благодатна помощ.

Без лекарска намеса, 
а само молитва

Дядо Серафим е помагал на бездетни 
жени, на хора в нужда“, обяснява отец Филип.

Отец Серафим е известен с това, че е пома-
гал на студенти по време на трудни изпити. 
Това е свързано със случка от неговия живот, 
когато той е искал да влезе в Богословската 
академия. Не разполагал с достатъчно вре-
ме, за да се подготви, тъй като разбрал твър-
де късно кога ще се провеждат изпитите. За-
това той се обърнал към Бог с искрена молба 
да му помогне да извади правилния билет 
за изпита. И така се случило чудо, което на 
практика поддържало жаждата му за знания.

Николай Борисович Соболев - бъдещият 
архиепископ и светител Серафим - е роден в 
гр. Рязан, Русия, на 1 декември 1881 г. в се-
мейството на занаятчията Борис Матвеевич 
Соболев и жена му Мария Николаевна, кои-
то имали 12 деца. Николай бил десетото дете. 
Когато е на 6, баща му се парализира след ин-
султ и остава на легло цели 14 години.

Като

свидетел на мъките 
на баща си

момчето решило да стане свещеник и да из-
молва здраве и благодат за хората.

Софийският светец развенчава Распутин и 
едва се спасява от болшевиките. Когато из-
пада в немилост в родината си, архиманд-
рит Серафим решил да се обърне към един 
мъдрец, на име Аарон, който му казал: „Не 
се страхувай, ти ще попаднеш в хубава мал-
ка страна“.

През пролетта на 1921 г. архиепископ 
Евлогий Георгиевски, управляващ руските 
енории в Западна Европа, назначил епископ 
Серафим за настоятел на църквата „Св. Нико-
лай Мирликийски Чудотворец“ в София. Този 
храм бил построен още преди Първата све-
товна война към посолството на Руската им-
перия и бил осветен на 24 ноември 1914 г.

Серафим издъхнал на Неделя Православ-
на, на 26 февруари 1950 г. Църквата не могла 
да побере множеството народ

желаещо да се сбогува с него
Преди кончината си, чиято дата предре-

къл, владиката казва за утешение на събра-
лите се при него: „Ако имам дръзновение 
пред Господа, няма да ви оставя“.

Една от неговите ученички със сълзи ка-
зала, че сега неговите духовни чеда няма да 
могат, както преди, да му споделят мъките си. 
Владиката се усмихнал в отговор: „Когато ви 
стане трудно, напишете ми писмо... и го оста-
вете до гроба ми. Ако получа милост от Гос-
пода, ще ви утеша и ще ви помогна“.

Тези думи получават широка известност. 
В неговата гробница, направена по решение 
на българския Синод в криптата под олтара 
на руския храм, започват да идват хора не 
само от всички краища на България, но и от 
цял свят. Така гробът на светеца се превръща 
в олтар на надеждата.

Как един светец прави чудеса 
от оня свят вече 72 г.
XГробът на св. Серафим в софийската Руска църква се е превърнал в олтар на надеждата

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Руската църква, един от най-красивите храмове на столицата.

Светецът поискал да чува молбите на хората чрез писма.

http://www.trifonovalaw.com/
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Роби Уилямс 
най-накрая е 
продал за 6,75 

милиона лири дома 
си в Уилтшър, Вели-
кобритания, за кой-
то смяташе, че е оби-
таван от духове.

Имотът беше обя-
вен за продан още 
преди 12 г., но из-
пълнителят така и не можа да 
му намери нов собственик.

Уилямс купи имението от 
18-и век през 2009 г. То раз-
полага със седем спални, фут-
болно игрище, тенис корт, 
площадка за хеликоптери и 
къща за гости.

Певецът впоследствие при-
зна, че скоро е съжалил за 

това. Роби не скри, че се е уп-
лашил от енергията в къщата, 
особено в едно от помеще-
нията, което за кратко е било 
детската стая на дъщеря му 
Теди. Според изпълнителя тук 
някога се е случило трагично 
събитие и той е почти сигу-
рен, че имението е обитавано 
от духове.

Роби Уилямс продаде къщата си, 
обитавана от духове

Феновете на Мадона и онлайн по-
требители я нападнаха за поре-
ден път. Популярната изпълни-

телка не спира да прекалява с фотошопa, 
твърдят коментиращите под последни-
те снимки, които бяха разпространени в 
интернет пространството.

Според тях Мадона не само използва 
фотошоп за изглаждане на бръчиците 
си, но и изцяло се опитва да смени ли-
цето си.

„Кого лъжеш? Всички сме наясно, че 
обработваш снимките си супер много, 
това не си ти!“, пише фен на звездата.

„Леле, ако не бях видял истинска-
та снимка, щях наистина да се залъжа, 
че изглеждаш по този начин“, допълва 
друг разгневен потребител.

Изглежда, доста често изпълнител-
ката използва разкрасяващите програ-
ми, но това опредено и изиграва лоша 
шега.

Актьорът от „Аквамен“ Джейсън Мо-
моа и Лиза Бонет се разделят след 
16-годишна връзка. Това стана ясно 

от самия актьор, който сподели пост в офи-
циалния му профил в социалните мрежи.

„Всички усетихме напрежението и промя-
ната в тези тревожни времена. И така, спо-
деляме с вас, че решихме да разтрогнем 
брака си.Споделяме го не защото мислим, 
че е новина от особена важност, а защото 
искаме да продължим да живеем живота си 
с чест и достойнство“, написа Джейсън.

„Предаността ни към децата ни остава не-
поклатима“, допълни още той.

Когато Джейсън е на едва 8 години, а тя 
на 20 години, гледайки я на малкия екран, 
той се влюбва е нея. Връзката им започва 
през 2005 г., а 12 години по-късно те сключ-
ват брак.

Акваменът Джейсън Момоа  
се развежда след 16 г. връзка

Морски лъв на име 
Кронът е излекуван 
от епилепсия благо-

дарение на новаторско лече-
ние, което има потенциал в 

бъдеще да се прилага и при 
хора.

Кронът е намерен изхвър-
лен на брега в Калифорния 
през 2017 г. Направеният пре-
глед показва, че животното се 
е отровило с домоева кисе-
лина, след като е яло ракооб-
разни, замърсени с токсични 
водорасли. Отравянето е пре-
дизвикало гърчове и сериоз-
но увреждане на мозъка.

През 2020 г. хирурзите при-
бягват до експериментална 
терапия, при която донорски 
свински клетки са трансплан-
тирани в мозъка на морския 
лъв. В процедурата участват 
18 специалисти.

Преди операцията е имал 
около 11 припадъка, които 
след интервенцията спират. 
16 месеца по-късно наддава 
нормално на тегло.

Морски лъв е излекуван  
чрез трансплантация на клетки

Фенове на Мадона я нападнаха, 
че прекалява с фотошопа

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Бети Уайт почи-
на на 99-годиш-
на възраст, ос-

тавяйки след себе си 
богато наследство в 
киното. Тя беше лю-
бител на животните и 
неведнъж заставаше 
зад различни каузи, 
свързани с опазване-
то им.

След трагичната 
кончина на звезда-
та американци се обедини-
ха, създавайки „Betty White 
Challenge“. Единственото ус-
ловие да се включите в кам-
панията е да дарите 5 долара, 
които ще бъдат използвани 
за подпомагане на приюти, за 
които тя се е грижила прижи-
ве.

През годините Уайт е има-
ла не един домашен любимец, 
но има фотосесии с обичани-
те от нея кучета. Тя е споделя-
ла в свои интервюта, че иска 
да подобри условията в зоо-
парка в Лос Анджелис, както 
и да помогне за опазването на 
някои застрашени видове.

Помагат на бездомни животни  
в памет на Бети Уайт

Зейн Малик продължава 
напред след раздялата с 
Джиджи Хадид. Певецът 

си е направил регистрация в 
приложение, което обещава 

да свърже потребителите с 
„големи красиви жени". Казва 
се, че сайтът е за „всички хора, 
които обичат плюс сайз необ-
вързаните“.

Зейн и Джиджи се разде-
лиха през септември 2021 г. 
Те имат дъщеря, родена през 
септември 2020 г.

До раздяла се стигнало ня-
колко дни след като е имало 
кавга между певеца и Йолан-
да. Майката на Джиджи и Бела 
дори твърди, че музикантът я 
е ударил, но той отрече това.

Въпреки всичко Малик 
беше осъден за насилиие и 
стана ясно, че ще посещава 
курс на контролиране на гне-
ва.

Музикантът каза през 2016 
г, че харесва закръглени жени. 
Сега си търси именно такава.

Зейн Малик си търси  
закръглена жена

Принц Хари и Меган Маркъл 
се преместиха в Съединените 
щати преди около година и по-

ловина. Изглеждаше, че животът им се 
подобрява, но наскоро се появиха слу-
хове за завръщането на съпрузите във 
Великобритания. Кралският експерт 
Нийл Шон каза, че херцогът и херцо-
гинята на Съсекс вече търсят жилище 
в Лондон.

„Хари и Меган търсят къща на вто-
ричния пазар на недвижими имоти“, 
каза експертът. Причините за премест-
ването на двойката не са напълно из-
вестни. Някои обаче предполагат, че 
на съпрузите липсват елементи от 
бившия кралски живот. Това отчасти 
е причината те да инвестират в недви-
жими имоти в Обединеното кралство.

Принц Хари и Меган също търсят 
купувачи за дома си в Калифорния.

Рапърът, който през годините готви 
заедно с Марта Стюарт в кулинарна 
поредица, вече е готов да навлезе 

дълбоко в бизнеса с бързи храни. След 
като през декември 2021-а адвокатът му 
подаде искане в патентното ведомство 
на САЩ дали може да регистрира своя 
марка, наскоро стана ясно, че са му раз-
решили. Така съвсем скоро линията му 
Snoop Doggs ще бъде факт.

Известният изпълнител смята да из-
ползва името, за да предлага хотдог, ня-
кои видове колбаси и други продукти, 
които обича да похапва.

По данни на Billboard, адвокатите на 
Дог имат още някои неща, които да уточ-
нят. Ето защо той все още не е стартирал 
своята компания. За момента желание-
то му е да държи правата за търговската 
марка дълго време.

Снуп Дог влиза в бизнеса  
с бързи храни

Принц Хари и Меган търсят 
жилище във Великобритания?

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Л
укс за хиляди долари сред снеж-
ните планини на Аляска! Това 
предлага една непретенциоз-
на на вид хижа, сгушена в на-
ционалния парк Денали. Люби-

мо място за хората, които обичат модерния 
комфорт, но и бягството сред природата и 
далеч от популярните туристически дести-
нации.

Около хижата няма никой, тя се намира в 
парка в централната част на щата, където е 
и най-високият връх в Северна Америка – 

Маккинли (6193 м).
Става дума за Шелдън Шале, а дестина-

цията е достъпна само с хеликоптер. Хижа-
та отвори за гости през 2018 г., кръстена на 
собствениците си Робърт и Кейт Шелдън, а 
нощувката в нея струва 25 000 долара. В це-
ната се включва пътуването до мястото, гур-
ме вечеря и различни активности, като

разходка с шейна
изкачване на глетчери и алпинизъм.

Хижата е заобиколена от планински вър-

хове, а за да стигне до нея човек, трябва да 
вземе хеликоптер от най-близкото населе-
но място – Талкеетна.

Полетът отнема 40 минути и разкрива не-
вероятни гледки над пълноводните реки и 
гъстите гори на парка Денали.

Строежът на хижата е започнат през 2017 
г., като само година по-късно тя е готова и 
започва да посреща първите си гости. От-
вън Шелдън Шале изглежда непретенциоз-
но, а интериорът е простичък, но уютен и 

модерен. Гостите се посрещат с чаша шам-
панско и разнообразна морска храна, а за 
тях работи и най-добрият готвач в щата.

Хижата разполага с 5 спални, от които се 
разкриват спиращи дъха гледки към върхо-
вете. Тя има капацитет да приеме 10 души, 
като наемът от 25 000 долара е за всички 
тях, но изискването е гостите да направят 
поне 3 нощувки.

Хижата в Аляска, до която 
се стига само с хеликоптер
XТук посрещат гостите с шампанско, а нощувката на всички е 25 000 долара

Сн.: Sheldonchalet
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