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отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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зрение отново 
на пътя

Българи 
изнудвали  
с голи снимки 
елита на 
Азербайджан

Трябва ли  
да изплатим 
дома си с 
цената на 
всичко днес?» на 9 » на 16 » на 24 - 25

Яна: 
От Канада 
и Vogue 
до Стакевци 
и Филип

» на 14 - 15
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We’re in this together. 
Or are we?*

Помните ли в началото на пандемията 
слогана – We’re in this together. Един вид – 
всички сме заедно наравно пред това изпи-
тание. Някак си обаче не е точно така май. 
Повтаряха го най-вече политиците, които 
ни убеждаваха, че трябва да приемем стро-
гите ограничителни мерки срещу COVID-19.

Но още в първите седмици почнахме да 
осъзнаваме, че не сме точно in this together. 
По-заможните и тези на ръководни пози-
ции се изнесоха със семействата и персо-
нала си в техните зимни/летни вили и пре-
караха в сравнително спокойствие, макар 
и социално дистанцирани, пандемията. 
Мнозинството от нас, които трябваше да 
продължат да работят и дори по време на 
ограниченията, хората на първа линия, шо-
фьорите по доставки, служителите в мага-
зините и милиони други, нямаха този лукс. 
И затова повечето заболели бяха именно от 
техните редици. И повечето починали – за-
ради по-лошото здравословно състояние, а 
за мнозина и липса на добро здравно оси-
гуряване.

С течение на времето започнахме да нау-
чаваме как много от тези, които ни призова-
ваха да спазваме тези правила, защото сме 
„in this together“, всъщност са ги нарушава-
ли най-много.

Британският премиер Борис Джонсън 
призна, че е присъствал на събиране с на-
питки в градината на „Даунинг стрийт“ 10 по 
време на локдауна през май 2020 г., когато 
на британците беше позволено да се сре-
щат само с още един човек на открито. Той 
се извини за случилото се и обясни, че ми-
слел, че става дума за работно събитие, и не 
бил информиран, че това е в нарушение на 
правилата. Тъпо, но все пак някакво извине-
ние. И то след като се появи снимка от това 
събитие.

Преди няколко дни обаче телевизия iTV 
разкри, че през юни 2020 г. Джонсън е при-
съствал на парти за рождения си ден на „Да-
унинг стрийт“, а по-късно е приел приятели 
в своя апартамент на горния етаж. От офи-
са му отрекоха това, като заявиха, че „в съ-
ответствие с правилата по онова време ми-
нистър-председателят е приел малък брой 
членове на семейството навън същата ве-
чер“.

Твърденията за „партигейт“ разгневиха 
много хора във Великобритания, на които 
беше забранено да се срещат с приятели 
и роднини в продължение на месеци през 
2020 и 2021 г., за да се ограничи разпрос-
транението на новия коронавирус. Те се 
разследват от високопоставената държав-
на служителка Сю Грей, чийто доклад, очак-
ван тази седмица, може да бъде от решава-
що значение за политическото бъдеще на 
премиера.

В България е ясно, че почти никой не 
спазваше никакви правила от самото нача-
ло на пандемията и резултатът е виден – в 
челните позиции по смъртност в ЕС и све-
та от коронавирус. Но в сряда депутатите 
от „Възраждане“ бяха нагли в демонстраци-
ята си на неспазване на правила, които са-
мите те са приели (те може лично да не са 
гласували за това, но демокрацията е гос-
подството на масата – не е перфектната сис-
тема, но по-добра няма).

Голяма част от парламентарната група 
на партията влезе заедно, без да показва 
COVID сертификат на входа.

Това идва само няколко дни след като ня-
каква от техните депутатки направила скан-
дал в магазин за хранителни стоки, понеже 
поискали от нея да носи маска, каквито са 
правилата в цялата страна за всички граж-
дани.

„Ние се борим това да отпадне за всич-
ки българи. Ще влезем, както влизаме все-
ки ден. Тези сертификати са противокон-
ституционни“, обяви зам.-председателят на 
партията Цончо Ганев при нарушаването на 
правилата за влизане в НС. Само че Цончо, 
Ганчо и сие не решават кое е конституцион-
но и кое не. Депутатите са като всички оста-
нали граждани и правилата важат и за тях 
еднакво. Но те имат възможност да попитат 
Конституционния съд дали зеленият серти-
фикат е законен или не.

В една правова държава човек спазва 
правилата, дори и да не е съгласен с тях. 
Особено когато е в позиция да ги създава и 
променя. Иначе ни е ясно, че въобще не сме 
in this together.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

*Заедно сме в това. Но дали?

https://www.globalbash.com
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П
резидентът Румен Радев пое ан-
гажименти към българите в чуж-
бина при официалното си встъ-
пване във втория мандат. Пред 
BG VOICE държавният глава се 

обърна към сънародниците зад граница.
„Да продължат да бъдат българи. Ще на-

правим всичко възможно да продължат да 
държат жива връзката с България“, каза Ра-
дев.

Вицепрезидентът Илияна Йотова пък до-
бави: „Ще работим заедно с всички българи 
и всички наши сънародници зад граница за 
България.“

Радев и Йотова положиха клетва пред 47-
ото Народно събрание и официално встъ-
пиха в длъжност като президент и вицепре-
зидент за втория си мандат. Официалната 
церемония се проведе в ледената съботна 
сутрин на площад „Св. Александър Невски“ 
в София.

Двамата бяха избрани, след като през но-
ември 2021 г. те спечелиха най-много гласо-
ве на първия тур на президентските избо-
ри, а на балотажа победиха подкрепената от 
ГЕРБ кандидатпрезидентска двойка Анастас 
Герджиков и Невяна Митева.

Кандидатурата на Румен Радев беше издиг-
ната от инициативен комитет, а на втория тур 
на президентските избори беше подкрепена 
от 4 политически сили, сред които „Продъл-
жаваме промяната“, БСП и „Има такъв народ“, 
които в момента са част от управляващата 
коалиция. Победата му на втори тур беше с 
голяма преднина пред опонента му, но при 
ниска избирателна активност.

Ревизия и промени 
в конституцията

Държавният глава и неговият заместник 
начертаха и приоритетите си за следващи-
те пет години: ревизия на съдебната власт 
в посока отговорна и ефективна прокурату-
ра; разширяване на гражданското участие в 
управлението на държавата; засилване на га-
ранциите за защита на човешките права; за-
силени гаранции за разделение на властите 
и финансова децентрализация на общините.

Президентът се обяви за законови и кон-
ституционни промени, които могат да се слу-
чат само с политическа воля. Той подчерта, 
че отварянето на конституцията за промени 
не трябва да се изчерпва само с ревизия на 
съдебната власт в посока отговорна и ефек-
тивна прокуратура, а и за разширяване на 
гражданското участие в управлението на 
държавата и засилване на гаранциите за за-
щита на човешките права.

„Статуквото ще получи възможност за ре-
ванш, ако не се случи решителен пробив в 

съдебната система, в частност в прокурату-
рата“, заяви президентът.

Клетвата и равносметката
„Заклевам се в името на Република Бълга-

рия и във всичките си действия да се ръко-
водя от интересите на народа“, каза Радев от 
трибуната, като след него клетвата повтори и 
Йотова. И двамата подписаха клетвените си 
листове.

„Първият президентски мандат се случи в 
драматично време, в което старият автори-
тарен модел на управление достигна своя 
апогей. Гражданският бунт през 2020 г. сре-
щу мафиотизацията на властта извади на по-
върхността факти и процеси, които тя пре-
мълчаваше“, заяви президентът.

По време на изказването му от ГЕРБ-СДС 
напуснаха пленарната зала. Реакцията не за-
късня и от президента, който заяви: „И на мен 
не ми е приятно, но предпочитам истината“.

Старият режим е в миналото
В речта си Радев изтъкна, че очакванията на 
разбунтуваните граждани от президентската 
институция далеч са надхвърлили правомо-
щията й по конституция.

„Налагаше се едновременно да катализи-
раме обществената трансформация, но и да 
бъдем стожер на стабилността в период на 
остра криза на доверие в политическата кла-
са. Старият режим е в миналото, но демонта-
жът на завещания властови модел ще отнеме 
време“, заяви държавният глава.

Той акцентира върху последните две слу-
жебни правителства. „Те допринесоха за 
връщане на доверието в институциите, 
създадоха модел на широка демократич-
на алтернатива, разкриха множество злоу-
потреби, показаха, че страната може да се 
управлява прозрачно и отговорно, според 
закона“, каза Радев.

Критики и към 
кабинета „Петков“

„Готов съм за диалог с властта за намира-
не на решения на кризата“, каза държавният 
глава.

Радев подчерта, че ще бъде критичен към 
новото правителство, и добави, че това ще 
стане, когато намира решенията им за непра-
вилни.

Реакцията на премиера Кирил Петков 
също не закъсня и той заяви: „Много бих се 
радвал да получавам конструктивна критика 
към работата на цялото правителство, защо-
то разделението на властите, това е силата“.

„Ще бдя над страната“
На официалната церемония встъпване в 

длъжност Радев обеща: „В идните години ще 
бдя страната да не се отклони от пътя. Ще от-
стоявам суверенитета, закона, сигурността и 
справедливостта, защото това е нашата дъл-
госрочна и неотменна мисия“.

Церемонията на площад „Св. Александър 
Невски“ следваше строг протокол. Шпалир 
от гвардейци под съпровода на духова му-
зика очакваха държавния глава и вицепре-
зидента пред парадния вход. Радев и Йотова 
бяха посрещнати с аплодисменти от събра-
лото се множество.

Радев обеща на българите в 
чужбина жива връзка с Родината

XПрезидентът встъпи официално във втория си мандат

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

Сн.: БТА
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Б
ългарите ще бъдат включени в 
Конституцията на Северна Маке-
дония. Такова обещание, макар 
и уклончиво, даде македонски-
ят премиер Димитър Ковачевски 

след Съвместното заседание между двете 
правителства в резиденция „Бояна“ в Со-
фия.

Той обясни, че поправката може да се на-
прави, когато Скопие отвори основния си 
документ в края на преговорите за присъ-
единяване към Европейския съюз.

България и Северна Македония подпи-
саха три меморандума за сътрудничество в 

сферите на земеделието, транспорта и раз-
витието на малките и средните предприя-
тия.

„Доволен съм от проведеното съвместно 
заседание между правителствата на Бълга-
рия и Северна Македония“, каза той.

Ковачевски определи подписаните три 
меморандума като „ключови“ и добави, че 
министрите на двете държави са обсъди-
ли конкретни идеи и срокове за тяхното из-
пълнение.

От 1 март - авиолинията 
София-Скопие

„Ако сме казали, че ще има авиолиния - ус-
пех би означавало тя да тръгне от първи 
март. Критерият за успех е да има изграде-
ни пътища. Критерии за успех е чрез разго-
вор на комисиите да постигнем договор и 
да имаме първа конференция за членство-
то на Северна Македония в ЕС, заяви Кова-
чевски.

Преди точно седем дни, когато Петков 
беше на посещение в Скопие, стана ясно, 

Скопие заговори за вписване на 
българите в конституцията си

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

XПравителствата на България и Северна Македония подписаха три меморандума

https://www.dpparks.org
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че след разговора на четири очи с двамата 
премиери самолетната линия София-Ско-
пие ще бъде реалност – до 30 дни ще има 
точните специфики, а до 60 дни и ще бъде 
работеща.

„Добросъседството 
на пиедестал“

„Добросъседството ще бъде поставено 
на пиедестал. Ние трябва да работим около 
него и неща, които са били забравени бук-
вално в последните години - ще бъдат под-
новени“, заяви премиерът Кирил Петков.

Петков поздрави министрите на Републи-
ка Северна Македония и Република Бълга-
рия като определи работата им като „много 
добре свършена“.

Според него това е „пример за новия под-

ход, който даваме, с нова енергия и реални 
резултати“.

„Тези меморандуми имат един основен 
краен резултат, това е икономическото раз-
витие на целия регион. Икономическо раз-
витие, което гражданите на Северна Ма-
кедония и България ще усетят с измерими 
подобрения на стандарта на живот. Добро-
съседството ще бъде сложено на пиедес-
тал, около него трябва да работим. Неща, 
които буквално са били забравени през по-
следните години, ще бъдат обновени“, доба-
ви той.

След седмица - отново среща
Следващата среща между работните гру-

пи е след седмица. „Историческата група 
набеляза, че в следващите четири месеца 

ще има поне три срещи и много интензив-
на работа между срещите. Те вкараха мно-
го оптимистичен и прогресивен поглед към 
общата им задача. Поглеждайки това, кое-
то днес видяхме, се вижда огромната си-
нергия и огромните предимства, ако имаме 
добросъседство“, обясни Петков.

„Транспортната инфраструктурна коми-
сия и група сподели, че дори Коридор но-
мер 8 е излязъл от европейските коридори, 
а меморандумът за жп линията го връща об-
ратно на картата. Имаме много време да на-
ваксаме, но с този устрем и енергия се на-
дявам то да бъде наваксано бързо“, заяви 
още той.

Българският премиер заяви още, че са ус-
тановили, че за да се свършва работа, хора-
та трябва да си говорят, да се виждат, да си 
поставят общи цели и да се слага обща кон-
структивна рамка.

Двете министерства на външните работи 
също ще рабо-
тят в паралел, 
докато стават 
ясни резулта-
ти като авио-
линии, нови 
пътища, нови 
ККП-та, ико-
номически съ-
трудничества, 
обща работа в 
образованието, 
е д н о в р е м е н -
но да вървят и 
политическите 
въпроси.

Това е

втората среща 
на двамата премиери

в рамките на седем дни.
Македонската делегация пристигна в 

понеделник в София, водена от премиера 
Димитър Ковачевски. Официалната цере-
мония по посрещането бе на площад „Св. 
Александър Невски“. След като слязоха от 
лимузините си, двамата премиери се пре-
гърнаха и поздравиха.

Димитър Ковачевски бе посрещнат с па-
рад на площада, а след това двамата пре-
миери положиха венци пред Паметника на 
Незнайния воин, съпроводени от тържест-
вения марш „Тих бял Дунав". Те поздравиха 
и министрите си. Малко след това те под-
несоха цветя пред паметника на „Св. св. Ки-
рил и Методий“ пред Националната библи-
отека.
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Б
ългари от дуловското село Правда 
са печелили солидни пари от изнуд-
ване с голи снимки и видеа на граж-
дани на Азербайджан. Тримата вече 
се издирват с червена бюлетина от 

Интерпол. Това са братята Гюрджан и Тезджан 
Ангелови, както и 33-годишната Севинч Ния-
зи. Гюрджан и

Тезджан са и най-младите нашенци, кои-

то международната полицейска организация 
търси по цял свят. Те са на 21 и на 23 г.

Братя Ангелови и Севинч са разследвани от 
Държавната служба по сигурност в Азербай-
джан по сигнали за изнудване на техни граж-
дани с голи клипове. Повечето от жертвите са 
заможни хора или близки до политическия 
елит, пише „24 часа“.

Тримата си регистрирали във Facebook фал-

шиви профили. Свързвали се чрез видеочат с 
различни хора от Азербайджан и започвали 
свалки. Провокирали ги да се събличат и сни-
мали голите сцени. След това се свързвали с 
тях или с техни близки по месинджър и уот-
сап.

Показвали позорните кадри
и искали огромни суми, за да не ги разпрос-

траняват. Посочвали и сметки в трети страни, 
които после получавали чрез международна 
система за разплащания.

Общо 32-ма души са замесени в престъп-
ната схема според разследването на служби-
те в Азербайджан. Над 200 са пострадалите 
от изнудването. Голяма част от паричния по-
ток е проследен. Установени са и IP адресите 
на компютрите, от които е ставала комуника-
цията.

Разследването стига първо до двамата бра-
тя Гюрджан и Тезджан, а след това и до оста-
налите. След молба до България са претърсе-
ни домовете на киберпрестъпниците, където 
са намерени много следи от действията им по 
изнудването на азербайджанци, включително 
и файлове с клипчета в устройствата.

Гюрджан, Тезджан и Севинч са трима от де-
ветимата български граждани, издирвани за 
престъпления от други държави и обявени в 
публичния списък на червените бюлетини на 
Интерпол.

За тях се знае малко. Повечето са живели 
дълго в чужбина. Някои липсват и до днес, 
други са у нас заради липса на споразумения 
по екстрадиране с държавите, които ги търсят.

Българи изнудвали с голи 
снимки елита на Азербайджан
XИнтерпол пусна за издирване тримата от село Правда край Дулово

Гюрджан и Тезджан Ангелови Севинч Ниязи
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Б
ивш служител на тайните служби 
на Люксембург ще бъде екстра-
диран от Франция в САЩ заради 
разследването на мегаизмамата 
с криптовалутата, за чийто ръко-

водител се смята българката Ружа Игнатова. 
Самата Игнатова е в неизвестност от 2017 г., 
като е издирвана от ФБР по обвинения в из-
мама и пране на пари, които могат да й до-
несат доживотна присъда. Измамите, из-
вършени от нея и от пирамидата й OneCoin, 
се изчисляват на около 4 млрд. долара.

Апелативен съд във френския град Нанси 
е одобрил искането на САЩ за екстрадиция 
на Франк Шнайдер. Според BBC той е начал-
ник на охраната на българката.

Новината съобщиха медии в Люксембург, 
като не е известно точно на какво основа-
ние САЩ искат екстрадирането му, но спо-
ред прокуратурата там го очакват до 40 го-
дини затвор, ако бъде осъден за участие в 
измама на инвеститори. Процедурата във 
Франция още не е приключила.

Франк Шнайдер бе арестуван през април 
2021 г. близо до границата на Франция и 
Люксембург. После съдът го остави под до-

машен арест с електронна гривна за про-
следяване. САЩ поискаха екстрадирането 
му през юни, а делото започна на 13 юли.

Бивш директор на операциите на спе-
цслужбите SREL, той напуска през 2008 г. 
след 8 години служба и основава „Сендсто-
ун“ (Sandstone) - частна компания за корпо-
ративно разузнаване.

В документи, представени в американски 
съд, той е посочен като

един от заговорниците 
в схемата

на „криптокралицата“ Ружа Игнатова, бази-
рана навремето в София и с регистрирани 
адреси в Белиз и Дубай. Тя изчезна безслед-
но преди години и се издирва за кражба на 
над 4 млрд. долара от подведени вложите-
ли в нейната криптовалута OneCoin.

Шнайдер бе оправдан на първа инстан-
ция - но прокуратурата обжалва - в друго 
дело в Люксембург по обвинение, че с още 
двама души от спецслужбите са подслушва-
ли през 2007 г. хора около премиера Жан-

Клод Юнкер.
Междувременно през ноември адвока-

тът на някои от близо 3-те милиона жертви 
на пирамидата, Джонатан Леви, поиска Бъл-

гария да предприеме действия да прекра-
ти дейността на пирамидата, която според 
него продължава да ощетява инвеститори 
по цял свят.

Заради Ружа Игнатова Франция 
екстрадира бивш агент в САЩ

XАдвокат на жертвите критикува България за отказ от разследване

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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В писмо до българския омбудсман Ди-
ана Ковачева Леви настоява още за актив-
ни действия по възстановяване на активи 
(имоти, коли, яхти, бижута и т.н.), закупени 
от Игнатова или нейни подставени лица с 
пари на жертвите, а също така и за компен-
сиране на жертвите на престъпление, ка-
квито ангажименти България има по евро-
пейски директиви.

Според Леви страната е и в нарушение 
на Хартата на основните права на ЕС, коя-
то гарантира ефективни правни средства 
за защита и справедлив съдебен процес. 
„Жертвите на OneCoin не са получили пра-
восъдие от България, която

видно защитава 
и подпомага OneCoin

да задържи активите и да продължава да 
оперира, въпреки че вече е една от най-из-
вестните престъпни организации на XXI в.“, 
пише британският адвокат, който иска да 
провери и установи бездействието на мест-
ните органи.

В жалбата, за която писа „Капитал“, пои-
менно са посочени институциите, които не 
са предприели необходимото - главният 
прокурор Иван Гешев, вътрешното и право-
съдното министерство.

Аргументацията в писмото стъпва в го-
лямата си част на вече известна и публич-
на информация. Освен Ружа Игнатова са по-
сочени и други свързани с нея и с OneCoin 
лица. Изтъкнато е, че вече компанията е по-
сочена като измама в редица страни, а също 
и че братът на Ружа е арестуван в САЩ и се 
е самопризнал като съорганизатор на по-

нци-схема, ощетила хора от цял свят с ми-
лиарди долари.

Припомнено е още, че КФН отправя 
само едно предупреждение за OneCoin 

през 2015 г. и след това не е предприема-
ла действия. А също и че през 2018 г. цен-
тралата на OneCoin в София е претърсена в 
акция, координирана от Иван Гешев (тога-

ва ръководещ Специализираната прокура-
тура) по искане на Европол и германската 
прокуратура.

„Не ни е известно да има

арести, конфискуване 
на банкови сметки

пари, криптовалута или имущество, при-
надлежащо на жертвите. Ако българските 
органи са иззели активи, те не са предоста-
вили публично нито информация, нито про-
цедура как жертвите да бъдат компенсира-

ни“, пише Леви.
Той също така от-

белязва, че дори след 
тази акция и след арес-
та на Игнатов в САЩ и 
повдигнатите обвине-
ния спрямо Игнатова 
дейността на OneCoin 
в България продължа-
ва необезпокоявана, тя 
продължава да привли-
ча милиони евро и да 
провежда промоцио-
нални събития - послед-
но в Пловдив през юли 
2021 г.

От документа става 
ясно, че Леви представлява лица от САЩ, 
Великобритания, Канада, Германия и Ав-
стралия. Едно от тях е Дънкан Артър, който 
е работил за една от свързаните с OneCoin 
компании и дори беше задържан в САЩ за-
едно с Константин Игнатов. Той твърди, че 
след като е напуснал и е започнал да съ-
трудничи на властите, е получавал заплахи.

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Ф
едералната агенция по без-
опасност на движението 
(FMCSA) облекчава правилата 
за шофиране на тежкотовар-
ни превозни средства от во-

дачи с увредено зрение. Съгласно новите 
регламенти зад волана на камионите вече 
ще могат да сядат тези, които имат зрител-
ни проблеми само с едното око. Новите ус-
ловия вече са публикувани във Федералния 
регистър и влязоха в сила на 21 януари.

Новите стандарти ще позволят на шо-
фьорите да получат разрешение за управле-
ние на ТИР на междущатско равнище, след 
като издържат на обнародвани изисквания 
за острота на зрението. За да получат одо-
брение, водачите трябва да бъдат

прегледани от очен лекар
назначен от министерството на транспорта 
(DOT), и да отговорят на следните критерии:
n здравото им око да издържи проверка 

за далекогледство по теста на Снелен с ре-
зултат поне 20/40 с полезрение от най-мал-

ко 70 градуса по хоризонталната меридиана. 
Позволена е употребата на коригиращи зре-
нието лещи.
n да разпознават цветовете на светофара 

и други устройства, които светят в стандарт-
ните зелена, червена и жълта светлина и не 
страдат от други форми на далтонизъм
n имали са достатъчно време да се прис-

пособят към корекция на зрението
В случай, че те преминат зрителния тест 

успешно, на кандидатите им

предстои и пътен изпит
който се извършва от транспортна компа-
ния. Очаква се новите правила да дадат въз-
можност на хиляди шофьори на камиони с 
частично увредено зрение да започнат да 
превозват товари. Промените се обсъждат 
в продължение на повече от година. От Асо-
циацията на независимите шофьори на ка-
миони (OOIDA) не скриха задоволството си 
от приетите изменения и обявиха, че това 
ще помогне на много опитни и доказали се 
шофьори да се върнат на път.

„Дългоочакваните нововъведения ще ели-
минират излишната бюрокрация и ще по-
могнат на хиляди водачи с частично увре-
дено зрение да останат в бранша. Новата 
програма за оценка на зрението е базира-
на на изпълнение на условията, позволява 
да се запази безопасността на пътя и преди 
всичко

премахва ненужното чакане
за получаване на разрешително. Всичко, 

XНовите условия влязоха в сила от 21 януари 
и важат на междущатско равнище

ПАВЕЛ  
ХАДЖИЕВ

pavel@bg-voice.com

Шофьорите 
с частично 
увредено зрение 
отново на пътя

https://www.krilchev.com/
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което ще бъде необходимо да седнете зад 
волана, е преглед от одобрен специалист и 
преминаване на изпит за каране в реални 
условия“, заяви Джей Граймс – началник на 
отдела за изпълнение на федералните пра-
вила към OOIDA.

Транспортните специалисти смятат, че 
FMCSA улеснява правилата най-вече заради 
внушителния недостиг на шофьори на ками-
они. Незаетите места в индустрията са при-
чина за отхлабване на затегнати мерки, кои-
то не позволяваха на редица водачи да се 
върнат на работа. В момента компаниите в 
цялата страна търсят да назначат шофьори и 
предлагат щедри бонуси за новопостъпили 
служители. Отливът на водачи започна след 
настъпването на пандемията от COVID-19, 
когато редица шофьори се преквалифици-
раха и започнаха работа в други сектори 
като например строителство. Това доведе 

до проблеми във веригата за доставки и ре-
кордни забавяния на стоките, които продъл-
жават и до днес.

Преди време транспортният бранш обя-
ви, че

иска още 80 000 шофьори
рекордно високо ниво на търсене. По дан-
ни на Крис Спиър, президент и главен из-
пълнителен директор на American Trucking 
Association, това е близо 30% увеличение от 
нивото преди пандемията, когато икономи-
ката вече изпитваше недостиг от 61 500 шо-
фьори.

Сега много шофьори се пенсионират и на-
пускат бранша. Повишеното потребителско 
търсене, което провокира нужда от повече 
шофьори, също играе голяма роля в недос-
тига.

Междувременно преди две седмици ста-

на ясно, че професията шофьор на камион 
отново е на първо място по смъртоносност 
в САЩ. Това стана ясно от данните на Бюро-
то за трудова статистика в 
Америка, което обяви кла-
сацията за 2020 година.

Оказва се, че през 2020 
година загиналите при 
трудови инциденти в САЩ 
са достигнали най-ниско-
то си ниво от 2013 годи-
на, анализират данните от 
CNBC. През 2020 година на 
работните си места са за-
гинали 4764 души, спрямо 
5333 през 2019 година.

В транспортни инциден-
ти в САЩ през 2020 година 
са загинали 1778 служите-
ли, или малко над 37% от 

всички случаи. На първо място в класация-
та за

най-опасната професия 
в страната

твърдо остава тази на шофьора на ками-
он. Много от българите в САЩ упражняват 
именно тази професия.

Голям е броят на фаталните случаи и в 
строителството, става ясно още от статисти-
ката.

Преди няколко месеца бе обявено, че Бъл-
гария е на второ място в Европейския съюз 
(ЕС) по фатални трудови злополуки. Лидер е 
Румъния с 5,72 на 100 хил., а след нас е Ав-
стрия с 4,1 на 100 хил.

В топ 10 влизат още Португалия, Франция, 
Литва, Испания, Хърватия, Латвия и Слова-
кия – т.е. държави членки в ЕС от Централна, 
Източна и Южна Европа.
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О
бвиненият за тройното убий-
ство на българка и двете й деца 
през 2018 г. в предградие на То-
ронто ще чуе присъдата си най-
рано на 10 февруари. Кори Фен 

пледира невинен по обвиненията в убий-
ствата на 39-годишната Красимира Пейчи-
новски, 15-годишния й син Рой и 13-годиш-
ната й дъщеря Веналия. Присъдата трябваше 
да бъде обявена в петък след множество от-
лагания на процеса заради пандемията от 
COVID-19. Вирусът обаче отложи и това ре-

шение поне до 10 февруари заради COVID 
локдаун в затвора, където е Фен. Съдията е 
запазил и още една дата за присъда в седми-

цата след това, ако локдаунът продължи.
Срещу 33-годишния Фен има общо три об-

винения за предумишлено убийство от вто-

ра степен за смъртта на българката и двете й 
деца на 14 март 2018 г. в Ейджакс, Онтарио - 
на около час от Торонто. Според аутопсията 
две от жертвите са били намушкани, а трета-
та е починала от задушаване. Пред съда той 
пледира невинен и поиска да бъде освобо-
ден с мотива, че не е „имал мозък“ по време 
на убийствата. Той твърди, че в ареста се е 
променил и е нов човек.

Аз съм невинен, 
свободен човек

Нямах мозък, каза той пред съда. „Беше като 
моментът от „Магьосникът от Оз“, където хо-
дят по златната пътека. Ако само имах мозък 
- аз нямах“, добави Фен.

Той се защитава сам, без адвокат, след като 
се раздели със служебния си защитник ми-
налия септември. По време на процеса в 
края на октомври м.г. Фен не привика свои 
свидетели и не разпита тези на обвинение-
то. Многократно обаче поиска от съда да си 
смени името, защото смята, че вече е нов чо-
век.

COVID-19 отлага присъдата на 
троен убиец на българи в Торонто
XКори Фен поиска да бъде освободен с мотива, че „не е имал мозък“ по време на убийствата

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Кори Фен
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„Ето защо ви казах за смяната на името 
си... Сега съм крал, суверен съм, сега съм 
със синя кръв, аз съм с кралска кръв“, каза 
той на съда.

Бившата адвокатка на Фен, Мари Кремър, 
също даде свои заключителни пледоарии 
пред съда, въпреки че той я уволни. По ре-
шение на съдията обаче Кремър остана да 
помага по делото. Според нея обвинения-
та трябва да се редуцират до обикновени 
убийства, защото Фен е бил интоксикиран. 
Пред полицията Фен е заявил, че е бил в „ко-
каинова психоза“ и помнел само опреде-
лени моменти от злополучния ден. Доказа-
телства за това обаче не бяха предоставени 
пред съда. Според адвокат Кремър Фен не е 
имал нужното по закон намерение да убие, 

нито е бил в ментално състояние, за да взе-
ме решение за предумишлено убийство. Ето 
защо, според защитата, обвиненията трябва 
да се редуцират до убийство по непредпаз-
ливост.

Според прокурора Майк Нюел „чиста-
та бруталност“, която показват състоянието 
на телата на жертвите, дава основание да се 
смята, че Фен е знаел какво е вършил. Спо-
ред него Красимира поискала да приключи 
отношенията си с Фен, след като най-голя-
мата й дъщеря Виктория открила наркотици 
в мазето на къщата, където живеели.

Той признал за убийствата
пред полицията, след като бил арестуван. 
Видеото с признанието показва симптоми 

на абстиненция от кокаин, които защитата 
поиска от съда да вземе под внимание.

Полицията в града открива телата на бъл-
гарката и децата й в дома им в на 14 март 
2018 г. след сигнал на шефката на Красими-
ра Шери Робинсън. Жената отишла да про-
вери защо Красимира не се появила на ра-
бота, което не било типично за нея.

Робинсън разказва, че когато почукала 
на вратата, отворил приятелят на Красими-
ра – Кори Фен. По думите на Робинсън той 
бил гол до кръста, с анцуг и боси крака. „По-
питах го: „Вкъщи ли е Криси?“, а той каза: „Тя 
е болна.“ Разговорът продължава кратко, но 
през това време Шери Робинсън забелязва 
кръв по крака на Фен. Въпреки молбата й да 
говори с Краси мъжът я отпраща. Робинсън 
се качва в колата си и кара до края на ули-
цата, където спира, за да се обади на неин 
приятел в полицията, и докато той изпраща 
патрулна кола, тя забелязва черен пикап да 
напуска къщата на Красимира.

Силно разтревожена и все още на теле-
фона с полицията, Робинсън се връща в 
къщата. „Позвъних на вратата, но никой не 
отвори. Тогава започнах да чукам силно и 
вратата се отвори“, казва Шери. „Тогава бях 
на телефона с полицая и му казах, че вратата 
се отвори, а той ме попита:

„Виждаш ли нещо? 
Виждаш ли кръв?“

Отговорих му – не. Влязох вътре и виках: 
„Криси, Криси, добре ли си?“ Но отговор 
така и нямало. Тогава Робинсън излязла от 
къщата и изчакала полицията да дойде на 
мястото. Минути по-късно полицията на-

мира телата на Красимира, Рой и Венайлия, 
която е откарана до болница, където умира 
от раните си по-късно вечерта същия ден.

Часове по-късно полицията в Ейджакс 
арестува Фен в съседно предградие.

Бившата шефка на Красимира Пейчинов-
ски разкри в интервю след тройното убий-
ство, че колегите са забелязали „обезпо-
коителни сигнали“ по време на връзката 
на българката с 10 години по-младия Кори 
Фен. Съседи разказват, че той ходил всеки 
ден на фитнес и може да е взимал стерои-
ди и други стимулиращи субстанции. „Тя се 
е опитала да се раздели с този човек, връз-
ката не е вървяла. Тя не е искала да бъде във 
връзка с него. Той просто не й е давал този 
шанс“, разказва позната на Красимира Пей-
чиновски.

Фен има предишна присъда за нападение 
над полицай през 2009 г. и за унищожаване 
на чужда собственост през 2011 г. И в два-
та случая присъдата е била 12 месеца про-
бация.

Семейството беше много обичано и ува-
жавано в градчето Ейджакс, разказват хора-
та там. Синът на Красимира, Рей Пейчинов-
ски, е бил една от звездите на ученическия 
отбор по хокей в града. Тройното убийство 
на семейството остави жителите на градче-
то в шок и печал. Стотици отидоха на погре-
бението в гръцката ортодоксална църква в 
града преди 4 години.

Бащата на децата, Вас Пейчиновски, е ма-
кедонец. Сега той е единствен попечител на 
най-голямата дъщеря в семейството Викто-
рия, която останала при приятелка в нощта 
преди убийството.

Жертвите - Красимира, Рой и Веналия.

https://www.mbglogistics.com/
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пари

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

(Продължение от миналия брой)

В 
миналия брой започнах отговора 
си на въпрос на читател, изпра-
вен пред финансов кръстопът – 
дали да продаде свое жилище и 
да изтегли парите си от 401К план 

от предишен работодател, за да доизплати 
кредита по къщата, в която живее.

Разгледахме два варианта за 401 плана и 
се оказа, че ако го изтегли сега, заради да-
нъците и глобите ще загуби повече от 30 
процента от него. Обратно – ако остави па-
рите си в пенсионния акаунт и ги прехвър-
ли в личен пенсионен фонд като Traditional 
IRA, след 20 години той ще има четири пъти 
повече пари. Ето продължението на отгово-
ра:

Използвайки втория вариант, който ви 
показвам, ще оставите парите да работят на 
световните пазари под формата на фондо-
ве, изградени от акции и облигации в пен-

сионен акаунт, който предпазва печалбите 
от данъчно облагане през годините преди 
пенсиониране и което ще ви даде потенци-
ално по-добро разпределение на лични-
те ви финансови активи, а не да затваряте 
всичките си пари във вашата къща и да раз-
читате на нея като единствен актив за пен-
сиониране, защото все пак и след като се 
пенсионирате, ще се наложи някъде да жи-
веете.

Второто, над което искам да насоча ва-
шето внимание, е потенциалната продажба 
на имота, който до момента сте давали под 
наем, но оттук нататък няма да имате тази 
възможност поради промени в правилата 
на асоциацията, която има контрол върху 
комплекса, в който се намира този имот.

Ако го продадете в момента и решите да 
сложите парите във вашия дом, вие ще бъ-
дете обложен с

капитален данък 
от около 15%

от печалбата ви, което ще бъде най-правил-
но калкулирано от вашия личен данъчен 
експерт, което не е моята професия. Просто 
ви показвам фактите според законите, кои-
то съществуват.

Едната опция, която вие сте настроен да 
опитате, е да вземете каквото остава след 
този данък и да го затворите в къщата си, 
или просто продайте този имот, купете си 
подобен такъв, който можете да дадете под 
наем, и така ще избегнете тези отново из-
лишни данъци, а и не само това. При новия 
инвестиционен имот, закупен след продаж-
бата, вие можете да вземете месечните си 
печалби от наема, който ще получавате, и 
да ги сложите като надбавка на плащането, 
което правите към заема за вашата къща, с 

което автоматично намалявате годините и 
лихвите, които ще бъдат платени през го-
дините. Но и си спестявате излишните ка-
питални данъци на печалбата от евентуал-
на продажба.

Следователно използвайки тази страте-
гия, нека да кажем, че след 15 години ще 
имате изплатени два имота - вашия дом и 
инвестиционния апартамент, както и при-
близително половин милион в пенсионен 
план.

Моето мнение е, че не е нужно с цената 
на всичко да се стремите в изплащането на 
къщата ви днес, след като има и други по-
гъвкави и потенциално по-добре позицио-
нирани начини за финансов успех и неза-
висимост. Затваряйки всичко, което имате 
в изплащането на къщата ви, намалява ва-
шата ликвидност и възможност да работи-
те с парите ви през годините, защото те ще 
бъдат

заключени в този имот
и за да ги използвате, трябва да вземете 
ипотека (equity line of credit) или да прода-
дете дома си. Отгоре на това, ще ви струва 
доста големи суми в данъци и глоби днес за 
ликвидирането на вашите активи - пенсио-
нен акаунт и инвестиционен имот.

Надявам се, че информацията, която ви 
споделих днес, е полезна за вас и тя да про-
вокира вашето финансово въображение, 
увеличавайки мирогледа ви относно ваша-
та ситуация с помощта на фактите, изложе-
ни от мен.

Информацията в тази статия е споделена 
на вниманието на читателите с изричното 
разрешение на лицата, участващи в нея, с 
цел обогатяване на финансовата култура на 
всички читатели.

Трябва ли да изплатим дома си 
с цената на всичко днес?

Авторът e личен финансов консул-
тант и експерт в сферата на пенсион-
ното осигуряване и инвестирането, об-
разувателните спестовни сметки за 
деца, застрахователни полици за жи-
вот, автомобили и домове.

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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B
G VOICE започна поредица за 12-
те най-важни неща, които трябва 
да знаете за пазара на недвижими 
имоти. Досега разказахме за цена-
та на имота и за това, че той стру-

ва толкова, колкото купувачът реши да пла-
ти за него. Обяснихме подробно и за това 
как трябва да изглежда жилището, когато го 
продаваме, и отговорихме на въпроса дали 
ремонтираният имот ще се продаде по-скъ-
по. Наблегнахме и на това, че в крайна смет-
ка всичко на пазара на имотите е въпрос на 
договорка. Представяме ви последните ва-
жни теми, които характеризират жилищния 
пазар.

Датите – от голямо значение
Много често съм споменавала и в предиш-

ните броеве, че договорът за покупко-про-
дажба трябва да се следи много точно. Вся-
ко едно забавяне или недоглеждане от която 
и да е страна може да доведе до това друга-
та да развали договора, а това автоматично 
ще коства излишни средства и пропиляно 
време. Например, ако адвокатът на купува-
ча трябва да даде отговор, свързан с инспек-
цията на дома до определена дата, а той се 
забави с един ден, то продавачът може да 
реши да не взема предвид исканията за по-
правки от страна на продавача и да не ги на-
прави. Ако купувачът има проблем с това, то 
той може да рискува капарото, което вече е 
дадено, за да може да гарантира, че има ин-
терес за покупката. Същото важи и за всяка 
следваща дата след това, както и за деня на 
осъществяване на сделката.

Локация, локация, локация
Защо винаги казваме, че не имотът опре-

деля цената толкова, колкото физическото 
му местонахождение? Когато купувате имот 
на добра локация, това се смята за добра и 
дългосрочна инвестиция. В нашия бранш 
казваме, че е по-добре да купиш най-лоша-
та къща в най-хубавия район, отколкото най-
хубавата къща в най-лошия. Когато избере-
те този начин на инвестиране, то вие имате 
най-добрия шанс да възвърнете инвестици-
ята си, плюс максимум печалба. Защо ли? Ще 
бъде по-лесно да се продаде веднъж след 
като сте я ремонтирали. Когато закупите пък 
хубав имот в лош район, тогава статистиче-
ски няма да може да имате тази възвращае-
мост на вложеното от вас.

Недостатъците са по-видими
Купувачите винаги забелязват първо не-

достатъците и чак след това положителни-

те неща.
Както вече споменах, не можем да накара-

ме всеки купувач да хареса всеки имот.
Дори след като сте похарчили $30,000 за 

нова кухня и други $10,000 за нова баня, 
първото нещо, което купувачът ще забеле-
жи, е килимът, който в неговите представи 
трябва да бъде подменен с паркет. Или пък 
просто не харесват плочките, които сте из-
брали, пък било то да са едни от най-скъпи-
те. Така че внимавайте с похарчените сред-
ства, когато става въпрос за препродажба. 
Друг е въпросът, ако този ремонт сте го на-
правил преди 2 години, когато още не сте 
мислил да продавате дома си. Тогава сте го 
правили за свое собствено удоволствие и 
сте имали цели две години да му се наслаж-
давате – пари, добре похарчени, нали?

Идеалният вариант за цената
Дори да искате да продадете бързо, ще 

имате нужда от ориентировъчна цена, от 
която да решите за крайната такава. Опреде-
лянето на цената на имот е едно от най-го-
лемите решения в процеса на продажбата. 
Когато се спрете на прекалено висока, рис-
кувате имотът ви да стои дълго време на па-
зара, което автоматично ще накара хората 
да се замислят, че има нещо нередно в него. 
Също така ще направи другите имоти, кои-
то се продават в момента в близост до ва-
шия, да изглеждат много по-привлекателни. 
Най-лошото, което може да се случи въобще, 
е да няма интерес от купувачи дори да я ог-
ледат. Статистически колкото по-дълго един 
имот стои на пазара, толкова по-ниска ще е 
крайната му продажна цена. Ако решите да 
сложите прекалено ниска цена - отговорът е 
ясен - ще ви струва много. Най-оптималният 
вариант е да имате достатъчно информация, 
предоставена от агента, с когото работите, 
за да можа да прецените правилно каква 
всъщност е истинската пазарна цена - тогава 
може да предизвикате такъв интерес (особе-
но ако имотът е добре поддържан), че дори 
да имате повече от един заинтересуван ку-
пувач, което автоматично ще покачи цената 
от само себе си.

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. Добре 
информираните клиенти взимат най-добри-
те 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-важната 
и най-голямата, която те са направили или 
ще направят някога в живота си. Ако има-
те въпроси, свързани с тази или други мои 
статии досега, или въобще с всичко, свър-
зано 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 Консулта-
цията е винаги безплатна и не ви ангажира 
по никакъв начин.

Пазарът на жилища: Локацията  
е по-важна от имота

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

XКакво е от значение 
при продажбата  
на дом в момента

https://connectmortgagecorp.com/
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Как Русия  
чете Евангелието

„Без войски на НАТО в България и Румъ-
ния“ - това искане на Русия е много полез-
но за България. То показва как Москва гле-
да на България – като на буферна територия 
между нея и Запада и като на страна, в чиято 
вътрешна политика може да се меси и чието 
бъдеще да контролира.

Искам да бъда разбран правилно - това 
не е русофилски или русофобски текст. На-
писаното по-скоро е призив към това бъл-
гарската нация да покаже, че има гръбнак и 
характер, тоест да покаже специфичен жест 
към Москва с ярко изразен пръст в средата. 
Важно е да покажем такъв жест на Кремъл, а 
не на руския народ. Защо?

Първо, НАТО не е чужда организация за 
България, а наша, защото сме в нея. Същото 
е като с Европейския съюз. Нито една стра-
на от партньорите ни в НАТО досега не е по-
ставила императивно искане към България 
за нищо. Нито за военни бази, нито за поста-
вяне на въоръжени сили, нито за каквото и 
да е. Исканията на Русия някой друг да ре-
шава какво ще става в България са безкрай-
но нахални. България не е „близка чужбина“, 
нито сфера на руско влияние. Освен това в 
България няма чужди военни сили. Когато у 
нас има военни сили на НАТО, те не са чуж-
ди! Те са си наши!

Второ, след като президентът Радев заяви, 
че „страната ни не приема ултимативни ис-
кания от когото и да било“, е време външно 
министерство да повика руския посланик в 
България да му поиска обяснение. Ще бъда 
дори по-краен, без да съм русофоб. Бълга-
рия би трябвало дори да изгони руския по-
сланик у нас, за да покаже на Кремъл, че ние 
взимаме решенията си сами. Съзнавам, че 
това би било враждебен акт, но Русия за-
почна първа! Руснаците са корав народ по 
принцип и уважават народите с характер. 
Ние имаме ли характер? Заслужаваме ли 
уважение? Ако имаме характер, да го пока-
жем!

Трето, обичта на българите към руска-
та култура, руското изкуство и руската ли-
тература са неизменни. Не дължим обаче 
нито обич, нито симпатии на руските поли-
тици или към геополитическите амбиции 
на Руската федерация. Русия вече открадна 
Крим, който бе суверенна територия на ук-
раинската държава, станала такава с руски 
подпис. Русия бе гарант за териториалната 
цялост на Украйна. Вместо да спазва анга-
жиментите си обаче, Кремъл анексира ук-
раинска територия. Сега дрънка оръжие на 

източната граница с Украйна, край Донбас 
– други земи, към които Москва има апети-
ти. И на всичко отгоре, набърква България в 
собствените си проблеми.

Наясно съм с руската история, наясно съм 
и с факта, че Руската империя е водила ре-
дица войни за териториите на днешна Ук-
райна и че те са били част от нея. Руската 
империя обаче е история. Тя е несъществу-
ваща аристократична държава като Австро-
унгарската и Британската империя и като 
Хитлерова Германия. Империите са история 
и се надявам да си останат такава. Искани-
ята към Румъния и България приличат на 
изскачането на геополитически скелети от 
миналото и на събуждане на старите руски 
имперски амбиции и вплитането им в нова-
та руска държавност.

Четвърто. Честит ви „Балкански поток“. 
Правителството на ГЕРБ предаде един път 
българските национални интереси като 
изхарчи 3 милиарда лева, за да изгради с 
български пари газопровод, който да води 
руски газ до Сърбия - руското политическо 
протеже в Югоизточна Европа. Днес плаща-
ме по-скъп газ, нищо че имаме газопровод, 
който води руски газ за Сърбия. Как мислите, 
дали сега Сърбия, чийто народ ни е култур-
но близък, но чиято държава е била истори-
чески враждебна към българската, подкре-
пя искането на Русия към САЩ и Запада за 
България и Румъния? Имаше един премиер, 
дето искаше в Черно море да плуват „лод-
ки и платноходки“, помните ли? Днешното 
неуважително отношение към България от 
страна на Кремъл е закономерно следствие 
от политиката на „лодките и платноходки-
те“ и десетгодишното подлагане на руските 
държавни енергийни интереси в Югоизточ-
на Европа.

Забележете, нямам никакво намерение да 
кажа лоша дума за Руската федерация или за 
нейния президент Владимир Путин. Русия и 
нейните политически лидери имат право на 
собствени виждания, дори когато те са не-
адекватни и безумни като това към САЩ и 
НАТО, свързано с Румъния и България. То 
е толкова неадекватно, колкото ние да по-
искаме Русия да изтегли войските си от Ка-
захстан! Би било неправилно да се бъркаме 
в отношенията на тези две държави, които 
заедно с Беларус членуват в собствен съюз 
и са уредили взаимоотношенията си, нали?

Ето точно толкова неадекватно и глупа-
во е руското искане към САЩ и НАТО, което 
споменава България и Румъния. То, за съжа-
ление, показва, че в Кремъл гледат на света 
по начина, по който дяволът чете Евангели-
ето. Адекватният отговор на България е да 
увеличи бюджета си за отбрана и да поиска 
от партньорите си от НАТО военни техноло-
гии, ресурси и подкрепа за специалния ста-
тут на гранична за алианса и ЕС държава. 
Сега е време да усетим европейската соли-
дарност. Например е време да получим под-
крепа от държави като Унгария и другите из-
точноевропейски страни. Важно е да чуем и 
позицията на Северна Македония и Сърбия 
и да разберем как гледат те на руските иска-
ния към САЩ, НАТО и в крайна сметка към 
България и Румъния.

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

„Маските са като презервативите – слагат се 
където трябва, за да свършат работа.“

Личният лекар Гергана Николова пред БНТ по 
повод увеличението на заразените с коронавирус 

в България

„Минимална държава ли? А защо сучете 
от огромната й цица?“

Коментар на журналиста Валери Найденов 
по адрес на бизнеса в България

„Чудя се дали главният прокурор Иван 
Гешев се поглежда в огледалото и дали се 
пита: Върша ли си добре работата.“

Премиерът Кирил Петков по адрес на 
държавния обвинител №1

„Готов съм да купя на премиера 
приличен костюм.“

Евродепутатът Александър 
Йорданов преди визитата на Кирил 

Петков в Северна Македония на 
фона на критиките за външния вид 

на премиера

„Разискваха ли въпроса за 
македонци в Космоса?“

Депутатът от ГЕРБ Любен Дилов-син 
след срещата в Скопие, припомняйки 

обещанието на ИТН за съвместен 
полет с Македония в Космоса

https://www.mbglogistics.com/
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В 
понеделник НАТО обяви бойна 
готовност заради заплахата от 
нова мащабна руска инвазия в 
Украйна. Допълнителни сили са 
поставени на разположение, а 

повече кораби и бойни самолети ще бъдат 
изпратени в Източна Европа, докато Русия 
продължава струпването на войски близо 
до Украйна. В изявлението на Алианса се 
казва, че НАТО засилва своето „възпиращо“ 
присъствие в района на Балтийско море.

Действията са в отговор на информа-
цията, че Русия е струпала над 175 хиляди 
бойни единици по границата в Украйна, а 
нахлуването в страната е въпрос на вре-
ме. Американският анализ на плановете на 
Кремъл се основаваше отчасти на сателит-
ни снимки, които „показват новопристигна-
ли части на различни места по украинската 
граница“ в края на декември.

Редица членки на НАТО от 30 държави са 
предложили войски и оборудване. Дания 
изпраща фрегата в Балтийско море и разпо-
лага бойни самолети F-16 в Литва. Испания 
изпраща кораби за присъединяване към 
постоянните морски сили на НАТО и обмис-
ля изпращането на изтребители в България. 
Франция също е готова да изпрати войски 
в Родината.

В същото време стана ясно, че президен-
тът Джо Байдън също обмисля разполага-
нето на до

50 000 американски войници
както и самолети и военни кораби в Източ-
на Европа, за да противодейства на струп-
ването на руската армия по границите с Ук-
райна.

Планът предвижда между 1000 и 5000 

войници да бъдат изпратени в страни от 
НАТО като Литва, Естония и Латвия, които 
граничат с руска територия. След това бро-
ят на войските може да бъде увеличен до 50 
000, ако ситуацията със сигурността се вло-
ши, подкрепена от ново разполагане на ко-
раби и самолети.

Планът няма да включва американски 
войски, разположени директно в Украйна, 
като се смята, че Байдън не желае да вли-
за в нов конфликт след катастрофалното си 
изтегляне на американските войски от Аф-
ганистан миналата година, пише New York 
Times.

Министърът на отбраната на Украйна 
Алексей Резников обаче вече се похвали, 
че правителството в Киев е получило втора 
пратка оръжия от Съединените щати.

Действията бяха предприети, след като 
през уикенда Великобритания предупреди, 
че Москва се готви да създаде

марионетно правителство
което да поеме контрола над Украйна след 
нова инвазия. Министерството на външ-
ните работи дори стигна дотам, че посочи 
бившия украински депутат Евгений Мураев 
като потенциален кандидат на Кремъл.

Още преди месец пък американското 
разузнаване предупреди, че Кремъл пла-
нира офанзива на няколко фронта в нача-
лото на годината. А условието, което Мос-
ква поставя, е Вашингтон да гарантира, че 

Украйна няма да се присъедини към НАТО 
и че Алиансът ще се въздържа от определе-
ни военни дейности на и около украинска 
територия.

Прессекретарят на Белия дом Джен Пса-
ки обаче отхвърли категорично идеята, че 
Вашингтон ще предостави гаранция, че Ук-
райна няма да влезе в Алианса. „Страни-
те членки на НАТО решават кой е член на 
НАТО, а не Русия“, каза Псаки.

Путин отдавна критикува разширяването 
на Алианса в бившите държави от Варшав-
ския договор като неуважително посегател-
ство срещу Москва.

Стигна се и до там, че Москва да поиска 
всички „сили на НАТО“ да бъдат

изтеглени от България 
и Румъния

така, както е било до 1997 г. 
Българският премиер Кирил Петков и 

президентът Румен Радев веднага отхвър-
лиха призива на руското външно министер-
ство за изтегляне на „чужди сили, техника и 
въоръжение“ от страната. „България е су-
веренна държава и отдавна сме направи-
ли своя избор, ставайки член на НАТО. Като 
такъв решаваме сами да организираме от-
браната на страната си в координация с на-
шите партньори“, каза Петков.

Българският премиер призова Русия „да 
остане ангажирана в конструктивния ди-
алог за деескалация на напрежението“. По 

НАТО е в пълна бойна  
готовност заради Украйна

XБългария е от страните на фронтовата линия

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: БТА
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думите му Москва трябва да „работи за по-
сигурна Европа, основаваща се на върхо-
венството на правото и стриктно прилагане 
на поетите международноправни ангажи-
менти“.

По-късно от прессекретариата на дър-
жавния глава Румен Радев разпространиха 
изявление, в което се казва, че „настояване-
то на Русия за изтегляне на силите на НАТО 
от България е неприемливо и безпредмет-
но“.

„Страната ни не приема ултимативни ис-
кания от когото и да било. Суверенното ре-
шение за подобно постоянно присъствие 
или временно разгръщане принадлежи на 
България, в съответствие със съюзните ни 
ангажименти“, се казва в позицията на дър-
жавния глава.

В отговор на ескалацията на напрежение-
то, Байдън заплаши, че САЩ и техните съю-
зници „ще отговорят решително, ако Русия 
допълнително нахлуе в Украйна“. Той обяви 
също, че подготвя мерки за повишаване на 
санкциите за всяка нова инвазия за Путин.

Администрацията в Белия дом обмисля 
използването на

„нов контрол на износа“
който би могъл да навреди на някои руски 
индустрии, като изкуствен интелект, кван-
тови изчисления и космическо простран-
ство, при евентуална инвазия.

Според Washington Post това би включ-
вало умишлено спиране на потока от ком-
поненти като микрочипове от САЩ, които 
са от решаващо значение за руската индус-
трия, включително гражданската авиация, 
мореплаването и високите технологии.

Администрацията може да действа и по 
далеч по-широк начин, спирайки вноса на 
смартфони, таблети и конзоли за видеоигри 
в Русия от САЩ.

Но въпреки дипломатическите усилия и 
няколко телефонни разговора между аме-
риканския президент Джо Байдън и руския 
му колега Владимир Путин, напрежението 
ескалира през последните дни. Дотолкова, 
че Държавният департамент нареди на се-
мействата на служителите в американското 
посолство в Киев

незабавно 
да напуснат Украйна

Работещи в мисията, които нямат важни 
задължения, също са призовани да си тръг-

ната от страната заради ескалацията в отно-
шенията между Вашингтон и Москва. Те са 
предупредени, че при евентуален военен 
конфликт евакуация, подобна на тази в Аф-
ганистан през лятото, не се планира.

„Това са разумни предпазни мерки, кои-
то по никакъв начин не подкопават нашата 
подкрепа за нашия ангажимент към Украй-
на“, каза високопоставен служител на Дър-
жавния департамент в неделя.

Великобритания в понеделник също обя-
ви, че изтегля някои дипломати и семей-
ствата им от посолството си в Киев.

Засега страните от Европейския съюз 
обявиха, че няма да прилагат този ход, въ-
преки че външните министри на страните 
членки поискаха в понеделник да покажат 
нова проява на решимост в подкрепа на Ук-
райна, а Ирландия предупреди, че новите 
руски военни учения край бреговете й не 
са добре дошли.

„Всички членове на Европейския съюз са 
единни. Показваме безпрецедентно един-
ство относно ситуацията в Украйна със 
силната координация със САЩ“, каза пред 
репортери в Брюксел върховният предста-
вител на ЕС за външната политика Жозеп 
Борел.

Ако Путин се заеме отново с Украйна, 
предупреждават министрите, Русия ще 
бъде изправена пред

„огромни последици 
и тежки разходи“

от финансов и политически характер.
ЕС настоява, че е готов да наложи сериоз-

ни санкции на Русия в рамките на дни след 
всяка атака. През уикенда някои от най-
близките до Русия страни – Естония, Латвия 
и Литва – потвърдиха, че планират да из-
пратят противотанкови и противовъздуш-
ни ракети, произведени в САЩ, в Украйна, 
ход, одобрен от Съединените щати.

Но бяха повдигнати въпроси за това кол-
ко единен е ЕС. Различни политически, биз-
нес и енергийни интереси отдавна разделят 
27-членния блок в подхода му към Москва. 
Около 40% от вноса на природен газ в ЕС 
идва от Русия, голяма част от него по тръ-
бопроводи през Украйна. Цените на газа 
скочиха рязко, а ръководителят на Между-

народната агенция по енергетика заяви, че 
руският енергиен гигант „Газпром“ вече на-
малява износа си за ЕС в края на 2021 г. въ-
преки високите цени.

Двете големи сили на ЕС изглеждат най-
предпазливи. Германският газопровод „Се-
верен поток 2“ от Русия, който е завършен, 
но тепърва ще изпомпва газ, се превърна 
в разменна монета. Френският президент 
Еманюел Макрон поднови отхвърлените 
по-рано призиви за среща на върха на ЕС с 
Путин.

Унгарският премиер Виктор Орбан обаче 
планира да се срещне с руския президент 
следващата седмица, за да обсъди подкре-
пян от Русия проект за разширяване на ун-
гарска атомна електроцентрала.

Все пак дипломати и служители казаха, че 
се изготвят тежки санкции от Европейската 
комисия. Но те не бяха склонни да посочат 
какви биха могли да бъдат мерките или как-
ви действия на Русия биха могли да ги за-
действат.

Съветът по сигурността към Минис-
терски съвет ще подготви план за 
действие при различни сценарии 

за кризата в Украйна. Това решиха учас-
тниците в него след тричасово заседание 
във вторник. Предстои да бъдат изготве-
ни и национална позиция и мерки за ук-
репване на системата на сигурност на 
България, боеспособността на българска-
та армия и техническото й обезпечаване.

Министерският съвет ще вземе реше-
ние за конкретни мерки, за които минис-
тър-председателят ще информира народ-
ните представители.

По-рано военният министър Стефан 
Янев обяви, че България не е взела реше-
ние за разполагането на сухопътни сили 
на НАТО на своя територия. Министърът 
на отбраната призова и да се намали на-
прежението.

„Моят апел е да намалим малко напре-

жението, да спрем да четем чужда преса, 
да спрем малко със спекулациите в тази 
посока. Нека да бъдем българофили пре-
ди всичко и да разсъждаваме от гледна 
точка на българския национален инте-
рес“, каза Янев пред депутатите от пар-
ламентарната комисия по отбрана и до-
бави: „Русия няма да напада България. 
Говорим за мерки, които имат за цел те-
мата ще се обсъди и на правителствено 
ниво.

„Явно напрежението се вдига. Всички 
това го виждаме, но не бих казал, че в мо-
мента дрънчи на война. Моята преценка 
е, че ескалацията се вдига за съжаление. 
А ние искаме деескалация“, коментира 
премиерът Кирил Петков преди заседа-
нието на Съвета. По думите на премиера 
в момента няма „извънредна ситуация“ 
с допълнително разполагане на сили на 
НАТО у нас.

София подготвя план 
с мерки за кризата
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 в цифри
метра преле-
тя куче от град 
в Източен Съ-
секс, падай-
ки от скала по 
време на раз-

ходка, и оцеля. След по-
лета си колито Макс се 
озовало в потенциално 
смъртоносен капан - ос-
танало е на островче, зао-

биколено от водите на Ла-
манша. Единственият път за 

спасение бил да се изкатери 
обратно по скалата, но благот-

ворителна организация помогнала 
за спасяването му.

танало е на островче, зао
биколено от водите на Ла

манша. Единственият път за 
спасение бил да се изкатери 

обратно по скалата, но благот
ворителна организация помогнала 

за спасяването му.

30

години от рождението на Стоянка 
Мутафова бе отбелязано от БНБ с 

възпоменателна монета. Номинал-
ната й стойност е 2 лева – двойката 

присъства много в живота на ле-
гендарната актриса. Тя е родена на 

2.02.1922 г. Цената на монетата е 30 
лева. Предстои около Международния 
ден на театъра (27 март) издаването на 

пощенска марка с нейния образ.

бяха измере-
ни в Източ-

на Турция 
в неделя. 
Темпера-
турата на 
въздуха 

ще падне 
още повече, 

прогнозират 
метеоролози-

те. Сняг в следващите 
дни се очаква да падне и 
в Егейска Гърция и Изто-
чен Пелопонес, на Крит 
и Додеканезите. Целите 
Балкани са сковани от ле-
дена вълна и силни снего-
валежи.

двойки близнаци роди 34-годишна жителка на Саудитска Арабия. Раждане-
то е станало на 12 януари във военната болница „Крал Салман“ в град Табук. 
Жената е била под строг надзор на лекари в продължение на няколко седмици. Те-
глото на всяко от десетте новородени е от 950 до 1,1 килограма. Всички деца са аб-
солютно здрави.

-33°C

1

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

К
азват, че снимките крадат! Кога-
то снимаш някого, сякаш открад-
ваш от неговата самоличност, от 
неговата душа, от това, което то е 
и което ще бъде. Дори някои на-

роди, които, разбира се, са по-изостанали 
в развитието си, отказват да бъдат снима-
ни нито с фотоапарат, нито с камера, защото 
според вярванията им запечатването на ли-
цата им, на действията им, може да доведе 
до тяхното унищожение, като бъдат обезли-
чени, умишлено или не, от някой, който спо-
ред тях може да злоупотреби с образите и 
движенията им!

Това, естествено, са просто вярвания, кои-
то нямат силата на рационални събития, но 
има и един друг аспект на снимането, когато 
говорим за образна екзотика - и това е сни-
мането на емигранти.

Фотографът на остров Елис, където прис-
тигали всички имигранти от света, бил мно-
го нахален - когато фиксирал някого, дока-
то не го снима, не се отказвал, независимо 
дали ставало дума за човек, двойка или дори 
и цяло семейство. Това разказват очевидци, 
а иначе историята е значително по-пъстра и 
понякога дори и обикновена, но нерядко и 
напълно необикновена. Фотографът имал за 
цел да документира присъствието на нови-
те емигранти на „острова на стридите“, както 
наричат Елис айлънд, още когато те присти-
гали. Той искал

да улови страховете 
и радостите им

надеждата в очите и опасението от неуспеха. 
Това е била задачата му, която впоследствие 
се развива и достига 
нови измерения и на-
мерения.

Повече били търсе-
ни етническите типо-
ве. Целта била да се 
хванат расови черти, 
като по-късно щяло 
да стане дума и за ра-
сови различия. Как-
во да се прави, епо-
ха, тогава именно се 
заражда този тип ми-
слене – расовото, за расовите различия и не-
съответствия, нещо, което в Европа ще дос-
тигне много повече развитие и дори ще се 
превърне години по-късно в начин на воде-
не на политически борби. За съжаление ра-
совата теория ще вземе връх в Германия по-
късно и ще стане началото на нацизма, който 
доведе до Втората световна война!

Хората, които пристигали от целия свят 
на остров Елис, дори и не подозирали как-
во ги очаква. Те не можели да откажат да бъ-
дат снимани, защото дори не знаят защо ги 
снимат. Те просто се оставят на процедури-
те, които възприемат като нещо стандартно, 
задължително и нещо, през което се налага 
да преминат, за да достигнат до обетованата 

земя, до Америка. Не са рядкост и случаите, 
когато някои от тези клетници, пристигнали 
в „новите земи“ откъде ли не,

дори не са виждали 
фотоапарат

и въобще не знаят какво правят с него фото-
графите…!

Това, разбира се, са по-скоро изключени-
ята, отколкото правилото, но нека не забра-
вяме, че в онези години в САЩ пристигат 
наистина хора от цял свят. На някои места 
техническата революция е достигнала по-
пълноценно, на други – не чак толкова, а на 
някои може и да не е дошла все още, въпре-
ки че говорим за първата половина ХХ в. все 
пак!

На старите ленти били запечатвани стран-
ни хора, с още по-странно излъчване, които 
имали черти повече на измъчени животни, 

отколкото на човеш-
ки същества, но това 
се дължало и на из-
нурителното пътува-
не през океана, как-
то и на начина на 
живот, който те са 
водили в регионите, 
от които пристига-
ли в Америка с пре-
зокеанските лайне-
ри. А днес в музея на 
остров Елис могат да 

се видят някои от споменатите фотографии, 
които ни разказват за едни времена, които 
сякаш не са се случили, но всъщност са били 
напълно реални.

„Случайните“ фотографии
Понякога фотографите на „Острова на 

стридите“ лично ровели в багажа на еми-
грантите, уж да им помогнат, да им съдейст-
ват, само и само за да открият някаква живо-
писна носия, екзотична шапка, накит, туника, 
ботуши, уникални колани и други вещи, кои-
то са интересни и са различни от обичаите 
в САЩ. Така те не просто попадали на ефект, 
а вече го и търсели, създавали сюжет, за да 
представят клетниците на остров Елис, за 

да ги впишат в историята на американската 
емиграция и в историята на това място - пре-
ходен лагер от стария към новия живот на 
цели семейства.

Хората били карани понякога дори да об-

личат техни национални носии, които носе-
ли в багажите си, за да бъдат снимани с тях. 
Имало дори оборудвано студио за снимките, 
които се проявявали на място. Така веднага 
образите влизали директно в историята на 
Елис айлънд и на САЩ, те бивали запечатва-
ни като уникални и придавали допълнител-
на екзотика.

Тези антропологични портрети често са 
публикувани в списания, които правели екс-
тремистка пропаганда.

Тези списания се опитвали нагледно да до-
кажат неравенството между расите и непъл-
ноценността на някои от тях, като призова-
вали Америка да се пробуди и да ограничи 
достъпа на тези хора до своята територия. 
Цели народи са били анатемосани от тези 
списания, защото според тях така се внасяла 
поквара в САЩ.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XАрхивните ленти разказват истории за удивителни хора

Старите снимки – легенди 
за емигрантите в САЩ

Пристигащите на Елис айлънд са стресирани и съсипани от пътя, но пълни с надежда за бъдещето им.

Багажът и хората, хората и багажът… - всичко в една 
снимка!

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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„Прибираме се вече, пътуваме“ 
- чурулика весело Яна, без 
следа от умора в гласа, сякаш 
двамата с любимия й Филип 
не са се борили цял ден с ин-

ституции като ВиК и ЧЕЗ. Яна дава интервю 
от колата, защото знае, че върнат ли се в Ста-
кевци, ще ги затрупат безброй ангажименти. 
„Спим по 4 часа, понякога въобще не спим, 
работа нонстоп, но ни е хубаво“, казва през 
смях 24-годишната дама.

Белоградчишкото село Стакевци е прию-
тило топ готвача Филип Захариев и топ мо-
дела Яна Руйчева в един смел, необикновен 
проект - файн дайнинг ресторант със 7-сте-
пенно меню и къщи за гости. Проект, който 
оживява запустялото село в „дивия“ Северо-
запад... И заради който Яна зарязва бляска-
вия живот на топ модел в Канада, а Филип 
- 6-годишната си работа като шеф готвач на 
елитен ресторант в най-северната точка на 
света - Свалбард, на 1000 км северно от Нор-
вегия и на 1200 км от Северния полюс. „Оби-
чаме си го нашия край, тук искаме да живе-
ем, тук сме щастливи“ - така Яна обяснява 
необикновения избор на двамата.

Още от малка си е такава - с нетипич-
ни мечти. Със семейството си живее на ул. 
„6 септември“ в София и излиза на тераса-
та всеки ден по едно и също време. „Много 
ме впечатляваха боклукчийските камиони и 
исках да съм от хората, които се возят отзад. 
Това ми беше мечта-
ната професия“, спо-
деля Яна. Лятото пък 
най-хубавите й спо-
мени са от Хайредин, 
Врачанско - селото 
на прабаба й и пра-
дядо й. Там пък меч-
тата й като малка е 
да бъде... краварка, 
защото най обича да 
прибира кравите от 
паша.

Когато е на 11 го-
дини, заедно с май-
ка си, втория си баща 
и сестра си заминава 
за Канада. Във Ванку-
вър, където живеят, я 
спират букери на една агенция за модели и 
й казват, че

има потенциал за модел
Тогава е на 12 години. Майка й е притес-

нена, а на Яна това не й е било мечта, но се 
съгласяват.

След няколко месеца я поема една от две-
те най-големи агенции в Канада - NEXT - и 
12-годишната Яна започва да пътува сама в 
триъгълника Монреал - Торонто - Ванкув-
ър, като паралелно завършва училище. Жи-
вее сама по няколко месеца в други градо-
ве. „Харесваше ми пътуването, защото съм 
доста любопитен човек, и където и да хо-
дех, използвах всяка секундичка да се раз-
хождам, да разглеждам, да се запознавам с 
хора“, казва тя пред „Труд“.

На 13 години е корица на испанското из-
дание на Vogue. Снимала се е и за списания 

като „Elle“, „Fresh“, участвала е в дефилета на 
местни дизайнери в Торонто, в седмици на 
модата, но никога не е чувствала, че това й е 
„главното нещо“. В един момент дори е лице 
едновременно на 3 големи мола в Канада, за 
което те разбират със закъснение.

Славата не я блазни. „Никога не ми е било 
фикс идея да се занимавам само с това“, каз-
ва тя. В джунглата моден бизнес Яна се спра-
вя удивително добре. „От моя баща Калин 
Руйчев, който е бил моден фотограф цял жи-
вот, знам, че

моделската среда в България
не е много добра и на моделите се случват 
лоши неща. Това е причината в България да 
не работя като модел. В Канада законът те 
пази. В моята агенция например от модели-
те се изисква бележка от доктор, че нямаш 
анорексии и булимии“, коментира Яна.

На 16 години тя застава „от другата стра-
на на моделството“ - завършва колеж със 
специалност фризьорство и се хваща да 
чиракува в салони, създава си и собствена 
клиентела. „Страшно много си харесвах и 
обичах работата като фризьор“, казва тя. На 
20 години се връща в България. „Реших, че е 

време за нов етап от 
живота ми. Исках да 
отворя нова страни-
ца и ме теглеше да си 
се върна в Родината“, 
споделя Яна.

В България обаче 
дълго време се чув-
ства като на чуждо 
място. В София тя ра-
боти като техниче-
ски съпорт в „Май-
крософт“, без да има 
IT образование. „Като 
супер любопитен чо-
век исках да уча нови 
неща и по чудо ме 
одобриха“, казва Яна.

Тъй като работа-
та й е на хоум офис, отива за седмица да си 
види родното село Хайредин и къщата, коя-
то роднините са тръгнали да продават. „Тази 
къща винаги ми е била много мила и мно-
го на сърце, там са ми най-хубавите споме-
ни с прабаба ми и прадядо ми. И уж отидох 
за седмица, но си казах - защо изобщо тряб-
ва да се връщам в София. Свободата на хоум 
офиса позволяваше да работя от Хайредин“.

Естествено, близки и познати й казват:

„Момиче, ти си луда!“
Родителите й винаги са я подкрепяли, но 

изборът й е абсолютен шок за прабаба й, 
която, докато е живяла в Хайредин, е дър-
жала брадва под леглото за защита от напа-
датели. Не звучи като разумно решение за 
хора, които гледат как да излязат в чужбина 
или от селото към града - за по-добър живот. 
За Яна обаче това решение, взето със сърце-

Яна: От Канада и Vogue 
до Стакевци и ФилипБОРЯНА 

АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

Фотосесия на Дунава с фотограф Филип.

XТопмоделът зарязва бляскава модна кариера, за да 
сервира в гурме ресторант в „дивия“ Северозапад

В царевичака, снимана от Филип.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
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то, е най-доброто. „Не ме беше страх да стоя 
сама в дядовата къща, макар от двете ми 
страни да не живееше никой - казва Яна. - На 
село си ми е свободно и мирно, напротив, в 
града ми е доста по-неспокойно.“

В Хайредин тя среща любовта в лицето 
на топ готвача Филип Захариев, който ста-
ва много популярен в България. От 6 годи-
ни работи като шеф готвач в най-северната 
точка на света - Свалбард, или Шпицбер-
ген. Там българинът жъне успех след ус-
пех, като предлага няколкостепенни менюта 
�ne dining, а ресторантът му е номер едно в 
Норвегия, посещаван два пъти и от норвеж-
кото кралско семейство.

Шеф Захариев предприема изключително 
смела стъпка. Решава да направи подобен 
ресторант за файн дайнинг със 7-степенно 
меню в запустялото село Стакевци, Бело-
градчишко, в „дивия“ Северозапад. От лю-

бов към Видин и своя край. Той купува две 
къщи за гости, които реновира за посетите-
лите на ресторанта - гурме ентусиасти.

Яна разбира за него от майка си, която е 
чела двете му книги - „Да осъзнаеш колко 
си малък“ и „Където корабите умират“. В тях 
Филип публикува впечатляващите си фото-
графии от пътешествията си и „рестописи“ - 
така нарича пътеписите за ресторанти.

Преди година и половина Яна го добавя 
във фейсбук и следи с интерес забавните му 
постове, а едно нейно стори грабва внима-
нието му. Филип гледа как Яна, във велико-
лепно настроение, пере черги в мивката на 
двора в Хайредин, босичка и

надула на макс 
парчето „Буба Мара“

на Брегович...
Филип я кани да участва в проекта му - 

снима жени от Северозапада за украса на 
ресторанта си. Двамата правят фотосесии 
в двора на къщата й в Хайредин. Силно са 
впечатлени един от друг, откриват, че ги 
свързват много общи неща - любовта към 
родния Северозапад, музиката. Преди ня-
колко месеца Яна се премества в Стакевци, 
за да работи по проекта му и... между двама-
та пламва любов.

На 1 декември 2021 г., след планини от 
проблеми, те откриват ресторанта „ONÀ“. 
Така наричат жените в тоя край - „онà“. Само 
за месец в „забравения от Бога Североза-
пад“ пристигат гости от Перу, Мексико, Гер-
мания, Швейцария, Франция, Англия, Изра-
ел, Дания, Австралия и Италия. Специално 
заради „Онà“ пътуват и хора от Каварна, Ва-
рна, Велико Търново, Русе, Казанлък, Плов-
див, Стара Загора, София, Търговище... И до 
днес ресторантът работи на пълен капаци-
тет.

„Оказа се, че не е лудост да отвориш лук-
созен файн дайнинг ресторант в „дивия“ 
Северозапад. Навсякъде по света подобно 

начинание би се приело с адмирации. Тук 
обаче виждам такава злоба! Вместо да под-
крепят Филип, непрекъснато му създават 
проблеми“, възмущава се Яна.

Как се поддържа елитен ресторант в 
село, където никой не знае кога и за колко 
време ще спрат водата или тока? Филип се 
принуждава да товари в багажника посуда, 
която мие с ледена вода на някоя чешма. „С 
общината нямаме проблеми, но с водоснаб-
дяването и тока ще имаме. Оказва се, че в 
Стакевци на Филип му е пет пъти по-трудно, 
отколкото в оня ресторант накрай света“, 
ядосва се тя. Въпреки всичко обаче, двамата 
нито за миг не са си помислили да зарежат 
всичко и да се махнат.

Яна не се намесва в приготвянето на спе-
циалните ястия на Филип - той си е намерил 
добър помощник-готвач. Камериерка се 
грижи за общо 12-те легла в къщите за гос-
ти. Яна посреща и настанява гостите, води 
счетоводството, тъй като следва по тази спе-
циалност, и сервира. Непрекъснато чете и се 
информира за етикета при сервирането, за 
виното и със слънчевия си характер и кому-
никативност развлича гостите.

Концепцията на ресторанта е всички гости

да се хранят на една маса
заради създаването на близост и усещане-
то за общност. „Много често някои си тръг-
ват от тук с нови приятели“, казва Яна. Каква 
е изненадата на гостите, когато разбират, че 
им сервира... топмодел, корица на Vogue...

Да си жената до Филип означава освен 
всичко друго и много работа. „Да, обаче не 
го усещам като товар. Доста си ни е добре и 

спокойно заедно, каквото и да правим. Из-
ключително ни е хубава атмосферата, на-
мерихме си страхотни хора за екипа ни и се 
разбираме“, споделя Яна.

През февруари тя за пръв път ще пътува 
до Свалбард, тъй като Филип не е напуснал 
изцяло работата си в елитния ресторант. Ре-
шил е да редува Свалбард, където е оставил 
заместник, със Стакевци, а Яна с нетърпение 
очаква да види какво е да живееш и рабо-
тиш в най-северната точка на света.

„Булката беглец“, снимана от Филип в Хайредин.

„ШареноЗападна България и СевероЗейнали Усмивки“ - 
е написала Яна под снимката с местно момиче.

Като лице на канадския мол „Mapleview“.

https://angelovrealtor.com/
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Ч
етене на всички съобщения, слу-
шане на всички разговори, 24-ча-
сово следене на местоположе-
нието и подслушвателни дори 
в спалнята! Това са само част от 

действията, които бащата на Бритни Спиърс 
е предприел спрямо звездата, за да може да 
контролира нейните активи, преди решени-
ето да бъде „освободена“ от неговата 13-го-
дишна опека.

Сагата на Бритни с баща й Джейми Спиърс 
изглеждаше приключила миналото лято, ко-
гато наложеното над нея попечителство бе 
прекратено. Тогава певицата бе „освободе-
на“ от контрола му, минал, по свидетелства 
на Бритни, в условия на психически и емо-
ционален тормоз.

Историята обаче не приключва с решени-
ето на съдията от септември 2021 г., защото, 
както се оказва, има формалности за изглаж-
дане, които възпрепятстват достъпа на Брит-
ни до част от имуществото й.

А този детайл от споразумението станал 

причина да се разкрие нещо като

минищаб за следене 
на звездата

ръководен от баща й.
За момента битката се води между адво-

катите на засегнатите страни, а предмет на 
обсъждането са парите на Бритни Спиърс. 
Макар и опеката на баща й да остана в мина-
лото, певицата все още няма достъп до всич-
ки авоари на нейно име.

В декларация, подадена от адвокатите на 
Бритни, се казва, че Джейми Спиърс все ще 
държи контрола над имоти и финанси, оце-
нени за общо 57 милиона долара, които по 
право принадлежат на изпълнителката.

Защитата й призовава съдът да разпоре-
ди прехвърляне на управлението на финан-
сите, както и да преразгледа хонорарите за 
адвокати, които Джейми Спиърс нае да го 
представляват по делото за попечителство, 
защото по техни сведения парите са дошли 
от сметката на дъщеря му.

Адвокатите на Джейми, от друга страна, 
оспорват искането Бритни да има пълен дос-
тъп до цялото си имущество с аргумента: „Не 
сме сигурни, че госпожица Спиърс ще бъде 
отговорна към парите си“.

Според представителите на Бритни в съ-
дебна зала обаче баща й много добре е 
знаел как певицата харчи състоянието си. 
Всъщност бил е наясно с всяка нейна крач-
ка, докато е упражнявал попечителство над 
нея, тъй като е следял телефона й, разказва 
webcafe.

По информация на адвокатите на Брит-
ни, подкрепена от частен следовател, бивш 
агент на ФБР, Джейми е наел охранителната 
фирма Black Box, за да му предоставят разпе-
чатка от телефона на дъщеря му.

В свидетелствата се казва, че бащата на пе-
вицата е разполагал с

GPS данни за нейното 
местонахождение

24 часа, 7 дни в седмицата, слушал е лични-
те й телефонни 
разговори и е 
четял съобще-
нията й.

„ Г о с п о д и н 
Спиърс изразя-
ваше особено 
голям интерес 
към комуника-
цията на дъще-
ря си с личния й 
адвокат Сам Ин-
гъм, като насто-
яваше за редов-
на актуализация 
на привилегированото съдържание между 
адвокат и клиент“, се казва в становище на 
охранителната фирма.

Black Box e наблюдавал кореспонденция-
та на звездата от 2012 г. Следенето е спряно 
за кратко през 2013 г., когато Бритни е сме-
нила телефоните си, но подновено през 2015 
г., когато Джейми е можел да прочете какво 
и с кого си пише дъщеря му в реално време 
през телефона или iPad-а си.

Надзорът над живота на Бритни обаче съв-
сем не приключва с денонощния онлайн па-

трул, става ясно от публикация на New York 
Times.

По-рано тази седмица изданието отпечата 
свидетелства на служител от Black Box, кой-
то твърди, че Джейми Спиърс е поръчал тай-
но да инсталират устройство за аудиозапис в 
спалнята на дъщеря му.

Разкритията стават още по-смущаващи и с 
твърденията, че бащата на Бритни е следил 
активисти от движението #FreeBritney, като 
парите за шпионските му начинания да ид-
вали от сметките на изпълнителката.

Тази информация, по мнение на защита-
та на Бритни, е задоволителна, за да отнеме 
правото на Джейми Спиърс да се разпореж-
да с

част от финансите 
на дъщеря си

Казусът обаче все още се разглежда. Следва-
щото насрочено дело е за 16 март.

Паралелно с това, певицата обмисля и 
старта на още едно дело, този път срещу се-

стра си Джейми 
Лин Спиърс.

Представите-
ли на Бритни са 
отправили офи-
циален апел към 
по-малката Спи-
ърс, която нас-
коро промотира 
книгата си Things 
I Should Have 
Said, в бъдеще 
да не коментира 
живота на по-го-
лямата си сестра. 

В противен случай спорът ще се премести в 
съда.

От лагера на певицата имат основание да 
отправят подобни предупреждения. В книга-
та си Джейми Лин описва неприятни случки 
със сестра си, които самата Бритни опреде-
ли като „неверни“ в профила си в Instagram.

Сега полето в топката на 30-годишната 
Джейми Лин и от последвалите й действия 
ще стане ясно дали съдът в Калифорния ще 
може да си почине от сагата на фамилия Спи-
ърс.

Под контрола на бащата:  
Записи от спалнята на Бритни

Ч
етене на всички съобщения, слу- причина да се разкрие нещо като

Записи от спалнята на Бритни
XСагата със звездата не приключи с падането на опеката на родителя й

Бритни и баща й Джейми.

Поддръжници на звездата.

Сн.: Архив

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Т
иквите отново са на почит като 
част от добрата храна, която кон-
сумираме, и това не е изненада за 
никой – вкусни са, здравослов-
ни са и притежават де-

токсикиращи свойства. На 
всичко отгоре семките на 
тиквата са особено по-
лезни за мъжете.

Тиквите невинаги са 
се радвали на такава 
популярност, каквато 
имат сега. Всъщност 
те почти не са се кон-
сумирали от хората 
през по-голямата част 
от XIX век.

Американците отдавна 
са признали вкусовите и ле-
чебни качества на тиквата, коя-
то дори е станала част от техните тра-
диции. В България това уникално природно 
богатства също се консумира редовно.

За произхода на тиквата все още няма 
единно мнение. Някои смятат за нейна ро-
дина Америка, а други - Китай, където тя е 
била култивирана в императорския двор.

Проучване на испански учени показва, 
че тиквените семки съдържат съединения, 
които успешно се борят с раковите клетки. 
Друго проучване, този път на немски учени, 
потвърждава, че при жените, които са пре-
минали менопауза и ежедневно ядат тикве-
ни семки, има 23% по-нисък

риск от рак на гърдата
Еднакво ефективни за това са и слънчог-

ледовите семки. Смята се, че имат способ-
ността да регенерират нервната система, 
като й действат релаксиращо и тонизиращо

Ако търсите естествен начин, за да 
подобрите настроението си или 

да облекчите симптомите на 
менопаузата, тиквените 

семки са чудесен избор. 
Те регулират топлин-
ни атаки, главоболие, 
намаляват болките в 
ставите и честотата 
на внезапни промени 
в настроението. Уче-

ните са доказали, че 
тиквените семки уве-

личават нивото на до-
брия (HDL) холестерол и 

регулират кръвното наляга-
не.

Установено е, че са ефективни за 
регулиране на нивото на кръвната захар и 
увеличават ползата от приема на инсулин. 
Множество експерти препоръчват на диа-
бетиците тиквени семки като храна за еже-
дневна консумация.

Учените са открили, че тиквените семки 

имат и противовъзпалителен ефект, който

облекчава симптомите 
на артрит

Ако страдате от артрит, 
яжте около 30 г тиквени 
семки всеки ден, за да 
облекчите симптомите.

Тиквените семки ще 
помогнат и на имуни-
тета ви. Те помагат на 
организма да се бори 
с бактериите и виру-
сите, но за разлика от 
други полезни ядки, 
не причиняват алергии 
или непоносимост.

Можете да поръсите ти-
квени семки върху почти всяко 
ястие - от овесена каша до сладкиши 
и салати. Можете да ги добавите в суро-
во състояние към коктейли, кисело мляко, 
зърнени храни, десерти. Просто не се опит-
вайте да ги обработвате топлинно – полез-
ните вещества в тях намаляват с високите 
температури.

Една от 8-те най-полезни чудодейни хра-
ни в света, тиквените семки осигуряват на 
тялото значително

количество здравословни 
мазнини

магнезий и цинк. Смята се, че тиквата има 
способността да регенерира нервната сис-
тема, като действа релаксиращо и тони-
зиращо. Предотвратява задържането на 
ненужна вода в тялото и е често препоръч-

вана като част от диетични режими.
С богатото си съдържание на антиокси-

данти, тиквените семки имат защитни 
свойства срещу някои видове 

рак и сърдечни заболявания. 
Те са ефективни при лече-

нието на заболявания на 
простатата и пикочни-

те пътища, повишават 
качеството на спер-
мата при мъжете и 
плодовитостта при 
жените, както и спо-
магат за отстранява-

нето на паразити като 
тения от тялото.
Тиквените семки са хра-

на, която е антиоксидантно 
съединение, подобно на бета-

каротина. Следователно, той също

допринася за здравето 
на очите

На някои места тиквените семки са били из-
ползвани като афродизиак. Особено ценен 
в това отношение е цинкът в него. Тикве-
ните семки също са източник на магнезий, 
цинк, мед и селен. Съдържат също желязо и 
натрий. Магнезият помага за подобряване 
на настроението и съня, докато манганът 
играе роля в производството на колаген.

Маслото от тиквени семки помага на ко-
сата да расте по-бързо и по-здрава.

Консумирани един час преди лягане ве-
чер, тиквените семки повишават функцията 
на клетките, които се обновяват и почиват и 
ви позволяват да спите комфортно.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Тиквените семки 
са полезни за 
сърцето и мозъка
Шепа от тях бори раковите клетки  
и предпазва от девет опасни болести

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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АНИТА ХРИСТОВА

Т
емпературите навън упорито се 
понижават и ни принуждават да 
отправим поглед към гардероба 
си. И тъй като можем да направим 
компромис с всичко друго, но не 

и със своето удобство и комфорт, е време 
да помислим за обновяване на шкафа си за 
обувки.

Ако все още не сте избрали своите фа-
ворити сред зимните обувки, вижте кои са 
най-актуалните модни тенденции за зимния 
сезон:

Удобните и практични боти
с дебели, стабилни подметки са неизменна 
част от уличния стил. Много знаменитости 
вече ги избраха за небрежния си ежедне-
вен стил. Те са устойчиви на атмосферни 
условия, удобни за дълги разходки и дос-
татъчно топли и за най-мразовитите зимни 
дни.

Можете да ги носите както с панталони и 
джинси, така и с любимите си плетени миди 
рокли и поли.

Изненадващо при тях е, че на пръв по-
глед изглеждат тежки и груби, но всъщност 
са олекотени и невероятно удобни. Страхо-
тен избор за ежедневието, който ви гаран-
тира устойчивост при всякакви метеороло-
гични условия.

Високите ботуши с плътна гумена под-
метка са на върха на модните тенденции за 
зима 2022. Благодарение на практичния си 
дизайн, кракът в никакъв случай не е при-
тиснат.

Ботушите от масивна кожа
с визия на шикозни галоши стоят страхотно 
с трикотажни рокли или плисирани поли, 
както и с ултра широките якета и палта, така 
актуални за този сезон.

С тези ботуши студеното време няма да 
ви накара да си стоите вкъщи. Инвестирай-
те в чифт от тях и посрещнете спокойно 
предизвикателствата на суровите зимни ат-
мосферни условия.

Ботуши на платформа с дължина до ко-
ляното са вдъхновението на ултра модерна 
тенденция в обувките за зимата от 60-те го-
дини. Те не само придават блясък и елегант-
ност на всяка визия, но също така са и не-
вероятно удобни и практични. Идеални за 
снежните дни, защото се почистват лесно и 

не пропускат вода, и незаменими за студа 
и снега, когато краката ви се нуждаят от то-
плина. Носете ги с плисирани мини поли и 
тренчкоти с колан. Ако дължината до коля-
ното не е от любимите ви, изберете по-къс 
вариант със силует до прасеца.

Няма как да пропуснем и тази гореща тен-
денция -

каубойските ботуши
Те изглеждат невероятно в черно, както и 
в блестящо сребро за повече шикозен бля-
сък и в нюди цветове за семпла елегантност.

Ботуши над коляното - още една класика, 
без която не можем да си представим зима-
та. А и да не забравяме колко топло и уют-
но се чувстваме с тях в ефирната си рокля. 
Този сезон ботушите с висок профил създа-
ват илюзията за безкрайно дълги крака и 
допринасят за горещата ви визия.

Токчетата са по-високи
от обичайното, а синтетичната кожа блести 
повече, от когато и да било. Остават актуал-
ни и моделите с дебели подметки и вътреш-
ни ципове.

Ако не харесвате дебелите платформи и 
предпочитате острите върхове и елегант-
ния тънък ток, шикозните ботуши с остър 
връх са точно за вас. Бляскави диско вибра-
ции, животински щампи или по-класически 
вариации в черно – изборът ви е безкраен.

Не се притеснявайте да ги носите в еже-
дневието с любимия ви тренчкот за по-топ-
лите дни или пухената ви парка за минусо-
вите температури.

Инвестирайте смело в любимите си сти-
лове, защото е твърде вероятно повече-
то от тези модели да се впишат чудесно и в 
пролетните и дори летните визии за 2022 г.

Обувките на зимата: 
Модерни, топли и удобни

Високите ботуши създават илюзията за безкрайно дълги крака и гореща визия

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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БОЯДЖИЙ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ. Тел. 773-
865-0406 7738650406 №19094
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 контрактори с 
собствени камиони и ремаркета за OTR или регионална 
работа. Работим по вашите изисквания, 10-12% dispatch 
2246783887 №19085
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Малка транспортна компа-
ния предлага работа за CDL class A шофьор $500 per day 
.Midwest loads. 2246598342 №19087
ДЕТЕГЛЕДАЧКА , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60010, Търсим жена да помага с 
грижата на две малки деца (1 година и бебе) целодневно в 
дома ни от пролета. Има опция и за live in. Заплащане по до-
говаряне. 360.970.6448 Деси Ho� man Estates, IL 3609706448 
№19057
OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компания предлага ра-
бота 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 предлага 
работа за CDL шофьори! 24/7 Dispatch!*Direct Deposit! За-
плащане според опита- $0.65-$0.75 cpm! ЗА ПОВЕЧЕ ИН-
ФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 847-852-0581 
№19069
DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Транспортна компания търси 
DISPATCHER с опит. Говорене на български & English е за-
дължително. Други езици са от голям 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 за-
дължителен, но е препоръчителен. 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. Заплащане-
то 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 рейта с догова-
ряне. Може и без опит. Monday-Friday 6306342892 №18872

Chicago + suburbs
DISPATCHER , 
Цена US$  , Зипкод 60480, Диспечер с 10 годишен опит в 
trucking business търси работа. Звъннете ми, моля, или ми 
пишете на вайбър +359988910580. №19130
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  , Зипкод 60056, MR 13 Trucking is hiring experienced 
owner-operators and CDL drivers with clean driving record for 
Box and Semi trucks , tel. 224-795-5588 №19134
CAREGIVER SUB NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Live-In Caregiver Sub needed - every 
other weekend, good pay. Patient is in Northeast Indiana, 45 
min or less from Chicago. 2247351987 №19137
BOX TRUCKS, 
Цена US$  , Зипкод , Компания набира owner operators за 
box trucks , телефон за връзка 774-408-0460 №19138
ТЪРСИМ МЕХАНИЦИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Сервиз за камиони търси 
да назначи дизел механици, с или без опит. 6303509989 
№19140
ACCOUNTANT TRUCK COM, 
Цена US$  , Зипкод 1500, Bulgarian trucking company is 
looking for an Accountant to handle mainly payroll and billing. 
We need at least 1 year of experience. Experience with Pro 
Transport is a huge plus. Immediate Start. For more info call: 
847-999-4960 Ask for Yuliyan 8479994960 №19141
FREE DRY VAN, 
Цена US$  99.00, Зипкод 60103, Търси собственици на ками-
они. Предлага безплатно ремарке,застраховка,номера,пар
кинг. Телефон 847 630 6652, №19143
SAFETY DEPARTMENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60403, Компания за камиони в Joliet, 
IL търси да назначи safety.Телефон 815-205-4060. №19145

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

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

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

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Неголяма компания набира 
контряктори със собствени камиони и драй ван ремарке-
та. Диспач 24/7. За повече информация се обадете на 224-
659-2355. №19151
ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, Сервиз за камиони в Elk Grove 
Village търси да назначи parts guy на пълен работен ден. 
8472283440 №19152
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  88.00, Зипкод 60706, 12% DISPATCH FUEL CARDS 
NO FORCE DISPATCH 2246590039 №19154
CDL DRIVER NEEDED, 
Цена US$  2,600.00, Зипкод 60047, Monday to Friday for 
Midwest, South and Southeast.2 Years experience and clean 
record needed. Between 2000-2500 miles $2600 per Week 
direct deposit every Friday. 2246598342 №19155
ДАВА СЕ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод , Малка стая под наем се дава $ 285 ме-
сечно + секюрити депозит. Zip code 60630 7736163323 
№19156
BABYSITTER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим жена да гледа мал-
ко дете (на 3 месеца) всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 
в Elk Grove Village. Заплащане по договаряне. 8478902080 
№19114
МАШИНЕН ОПЕРАТОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101, Машинен оператор, обработ-
ка 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 фирма 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 позиция accounting, 
да има опит в работа с ProTransport software. Добро запла-
щане в добра работна среда. 7736276819 №19110
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, системен 
интегратор търси Field/Network engineer за района на 
Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля в дейностите 
по внедряване и поддръжка, отговаря за предоставяне-
то на професионални мрежови услуги. Контакт: simona.
zareva@tbs.tech 359877980442 №19092

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

SAFETY ADMINISTRATOR, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, KMS Express Inc, a trucking 
company based in SChaumburg, IL, is looking for a Safety 
Administrator. The candidate has to speak english and 
experience is prefered but not required. Please respond to 
email or phone. Thank you KMS express Plamena Pelovska 
2247953411 №19144
CDL DRIVER, 
Цена US$  80, Зипкод 60102, Набираме CDL Drivers с танкер 
и хазната 80 cpm 7738182886 №19147
CDL HAZMAT 1.00$ , 
Цена US$  1,00, Зипкод 60056, CDL HAZMAT DRIVER 1.00$ 
ZA MILIA(PALNI PRAZNI) KAMIONA NIAMA ELD,AKO NE 
OTGOVORIA OSTAVETE SAOBSHTENIE 7739463517 №19148
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Неголяма компания набира 
контряктори със собствени камиони и драй ван ремарке-
та. Диспач 24/7. За повече информация се обадете на 224-
659-2355. №19150

DISPATCHER , 
Цена US$  , Зипкод 60480, Dispatcher with 
experience is looking for a job in a trucking 
company. I have 10 years experience in the 
trucking business.Give me a call, please, or 
message me on viber +359988910580. №19129
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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

DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шо-
фьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи все-
ки уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 1500 с бонуси. 
7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене 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
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators за ло-
кална/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 повече информация, моля позвънете 
на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR 
LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines 
more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компания 
предлага работа за CDL class A шофьор $275 per day or 30% 
load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За повече ин-
формация се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чикаго 
до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, за син-
гъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплаща-
не. Тел: 847-877-4745 №18359

COAST TO COAST
CDL DRIVERS NEEDED60, 
Цена US$  , Зипкод 0, Компания търси да назначи CDL drivers 
class A с минимум 2 годишен опит цена по договаряне 
2244366448 №19139
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асис-
тент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 
3039748716 №18968

DRIVERS/OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, SRD FREIGHT INC търси шо-
фьори с опит за Interstate Driving – Long Distance! Пред-
лагаме: редовни товари за West Coast , платен Restart на 
пътя, Pre-Loaded Trailers в Чикаго! Свободен 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 седмица. Hazmat и Специализирани Рифери оборот 
между $9500-13000 на седмица 7738274439 №19111

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
DISPATCH +9, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60056, диспечер с 9год опит от Бъл-
гария 53V/R/F/HZ call/text/email 5618770865 №19142
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 пред-
лага гледане на деца във Вашия дом, всякаква въз-
раст. 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
RABOTA, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Търся транспортна фирма която да 
ми съдейства заработна визаили друго,като шофьор CDL-A 
съответно бих подписал договора за работа вфирма при-
поемане наразноските по процедурата!!Професионален 
шофьор 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

SOMEWHERE ELSE
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 1750, Диспечер с опит от България 
53V/R/F/Hz call/text/email 5618770865 №19149

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
1 BDR ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, 1BDR апарнамент под наем в 
центъра на Des Plaines. Цената включва нови уреди (вклю-
чително пералня и сушилна), газ, топла и студена вода, об-
завеждане, отопление, отопляем вътрешен гараж за 1 кола 
и улично паркиране за повече. За повече информация на: 
Тел. 224.875.0402 №19131
СТАЯ В NILES, 
Цена US$  500.00, Зипкод 60714, Стая под наем в Niles, бли-
зо до Golf Mill, Tony\\\\\\\'s Fresh Market, $500/месец + кон-
сумативи отделно. Безплатна пералня и сушилня. За повече 
инфо (312) 593-3110. №19132
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  800.00, Зипкод 60169, Давам приземен етаж от 
къща в Ho� man Estates, IL ( Golf rd and Roselle rd). 2 стаи 
със собствена баня и тоалетна, достъп до пералня и су-
шилня и гараж. $800 на месец, всички разходи включени. 
5082926787 №19133

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод 60707, Давам под наем об-
заведена ,просторна стая от приземен апарта-
мент в Elmwood park .Стаята разполага с отдел-
на баня и тоалетна и отделен хладилник.-$650 
-/всички консумативи включени/.Безплатно 
ползване на пералня и сушилня.Стаята е много 
голяма-може и за двама.Депозит за един месец 
7734142633 №19135

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.Ши-
лер Парк.Наемът е $475 на месец и включва вода – то-
пла и студена,парно,паркинг,газ.Ток и Интернет се запла-
щат.Депозит договор-задължителни,дават и се сключват 
с хазяина!Свободна 03-01-22г .Тел 7737042622.Оглед : 
Събота,Неделя! №19100
СТАЯ, 
Цена US$  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. $688 за 28 дни. Без договор. За контакт тел: 224-713-
5534. Е-майл: dimitrova07@yahoo.com 2247135534 №19064
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  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 обзаведена стая под 
наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland & Foster 
близо до I-90 близо до Blue Line обща пералня и сушилня 
$600, вода и газ са включени в цената. За контакт Мирко 
(773) 510-4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 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 всич-
ко - 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 комплекаса има въ-
трешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по вся-
ко 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, обза-
ведени общи части, WiFi и нетфликс са гарантирани :) френ-
дли съм, но не pet friendly, sorry. За повече инфо моля драс-
нете 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 
Търся под наем

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  500, Зипкод 60194, Търся самостоятелна стая за 
мъж в Мelrose Park - 224 435 3232 №19153

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 $. в Wheeling, IL. За контакт Тел .904-868-6875 
№19113
2015 VOLVO VNL670, 
Цена US$ 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 Електронни сис-
теми за предотвратяване на варовик във водни инстала-
ции. Made in Spain. Гаранция - 10 години. 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
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Предлагам всякакви електро-
технически услуги! Смяна на панели , инсталация на лампи 
, ключове,, контакти, зарядни за електрически автомобили, 
басейни , джакузита. Диагностика на консумираното елек-
тричество и откриване на проблеми с липса на електри-
чество! 773-494-1700 Крис №19136
SAFETY FOR TRUCKING, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, A� ordable Safety Compliance 
Support for trucking companies - MC Registration and Permits 
Driver Safety Trainings Personnel Safety Trainings Call Black 
Cat Safety at 224-441-6667 or email to smarttruckingsafety@
gmail.com 2244416667 №19146
БРОКЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Cъдействие при купуване 
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 Предлагаме ти 
психотерапевтична подкрепа. В сайта ни пише повече 
информация относно направленията, в които работим. 
359889291674 №19105
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите домашни 
филми като ги презапишете на DVD преди касетите да ста-
нат неизползваеми. Презапис от VHS, MiniDV видео касети 
на DVD. 630-456-1366 №19074
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни филми 
в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете вашите стари 
ленти като ги направите дигитални снимки преди на станат 
неизползваеми. 630-456-1366 №19075
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни филми 
в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете вашите стари 
ленти като ги направите дигитални снимки преди на 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 рожде-
ни 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. Професиона-
лен опит над 5 години в тази сфера и завьршена магистра-
тура 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 психотерапевтична подкре-
па на Българи живеещи в чужбина. Повече информация мо-
жете да получите от сайта ни. 359889291674 №18960

АТЛАНТА
КРЕДИТ БЕЗ ПРОТОКОЛ, 
Цена US$  1.00, Зипкод 3060, За всички ваши спешни нужди 
от заем за вашите покупки, инвестиция, ремонт или строи-
телен проект, моля свържете се с нас и ще бъдете доволни 
много бързо без никакъв протокол. Имейл: help.family@aol.
com 231420644 №19125

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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В 
САЩ всичко е възможно, дори и про-
дажба на имот за почти $300 млн. Мега-
имението, известно като The One, търси 
нов собственик отскоро, като обявената 
цена е 295 милиона долара. Така имотът 

от почти 10 000 кв. метра стана най-скъпият на па-
зара в САЩ.

Имението се намира в Бел Еър в Лос Анджелис и 
е строено цели 10 години. То би било най-скъпият 
дом, продаден в Америка, ако 
това стане на обявената цена.

Досега рекордът държеше 
апартамент в Манхатън, купен 
от предприемача Кен Грифин 
за 238 милиона долара.

Ако не се продаде скоро, 
през февруари The One ще оти-
де на търг с наддаване.

„Това е съвременно произ-
ведение на изкуството“, обяс-
нява пред CNBC Брендън Уи-
лямс от агенцията за недвижими имоти „Бевърли 
Хилс“, която е един от представителите на имота.

Това всъщност не е точно къща, а по-скоро пет-
звезден частен курорт за милиардери. Построен е 
на хълм и има гледки към Тихия океан, Лос Андже-
лис и планината Сан Габриел.

Имението има 21 спални и 42 бани. Основната 
спалня е с площ от 370 кв. м, а

всяка врата е електрическа
както и всички тоалетни.

Има също така 7 водни басейна, включително 
целият имот е ограден с ров.

Къщата включва и нощен клуб, салон за красо-
та, спа част, домашно кино за 40 души, зала за боу-
линг, изба за 10 000 бутилки вино, гараж за 30 коли 
и 120 метрово трасе за бягане в двора.

Отделно за гостите или обслужващия персонал 
има и къща с три спални със собствен басейн.

И освен рекордна цена, The One има и драматич-
на история, както и дългове.

Мегаимението е построено от Найл Ниами, хо-
ливудски продуцент и предприемач, който го 
представяше като „най-големия и скъп съвреме-
нен дом в Америка“.

Цената за строежа на имени-
ето обаче растеше постоянно 
през годините и Ниами затъ-
на в дългове - над 180 мили-
она долара. Затова през 2021 
г. проектът беше поет от син-
дик, амбициозният предпри-
емач обяви банкрут, като част 
от споразумението по фалита 
е домът да бъде продаден на 
търг през февруари.

$295 млн. за 
10 000 кв. м – 
най-скъпият 
имот в САЩ

XТук има 21 спални,  
42 бани, 10 000 
бутилки вино  
и 30 коли

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
Не говорете много през тези 
дни. Не се разпростирайте в под-
робности за хора и събития, кои-
то са ви известни. Някои от вас 
няма да се чувстват достатъчно 

стабилни. Ако това се отнася до деловата им дей-
ност, добре е да потърсят съвети на професионали-
сти. Ще се наложи да решавате сами затрудненията с 
половинката си. Всичките ви проблеми се дължат на 
вашата доверчивост. Деловите ви контакти ще ви до-
несат много полза за бъдещето. Не бива да се лутате 
и да се колебаете.

РАК
Сдържайте гнева си, ще се из-
мъкнете от неприятна история. 
Нещо няма да върви така, как-
то ви се иска, и ще сте принуде-
ни да правите компромиси. Ще 

бъде обаче сравнително спокоен период, но нато-
варването ви ще е голямо и ще се предизвика от не-
очаквани ситуации. Има вероятност плановете ви 
да бъдат разбити. Опитайте се да въведете ред бър-
зо, защото иначе ще провалите всичките си задачи. 
Близки хора ще ви молят за помощ. Помогнете, в бъ-
деще ще ви донесат късмет.

ВЕЗНИ
Добре ще е да се съсредоточите 
върху личните си дела. Можете 
да постигнете осезаеми ползи, 
като промените своите нагла-
си. Самотните трябва да се въз-

ползват максимално от романтичната аура на пе-
риода, защото противоположният пол ще ви окаже 
много подкрепа. Мислите, че ви пренебрегват на 
работното място, и ако продължите да си го внуша-
вате, ще се изолирате от колегите си. Ще посвети-
те на важни делови документи. Ще се радвате и на 
придобивка за цялото ви семейство.

КОЗИРОГ
От новата идея, която се върти в 
главата ви, може да се роди пе-
челивша дейност. Излишната 
ви приказливост обаче може да 
причини неприятности. Каквото 

и да се случи, не бъдете груби. На важна делова сре-
ща ще се чувствате сигурни. Независимо от това, бъ-
дете предпазливи в обещанията си. Внимателно се 
отнесете към предложение за допълнителна рабо-
та. Реализацията е от голямо значение за вас, но ако 
работите с напрежение, ще се изправите пред здра-
вословен проблем.

ТЕЛЕЦ
Късметът ще е с вас. При много 
от вас ще се пробудят спомени 
от миналото, които ще ги стиму-
лират за по-добра работа. Ще се 
наложи да понамалите разхо-

дите си, ако не искате да се изправите пред серио-
зен финансов проблем. Точно когато най-малко оч-
аквате, ще ви съобщят страхотна новина. Ще ви се 
иска да ви смятат за незаменими и да ви забележат. 
Ако се съсредоточите върху ситуацията, ще наме-
рите решението на проблем, който от дълго време 
сериозно ви вълнува и притеснява.

ЛЪВ
При много от вас се очакват ус-
пехи и на работното място, и 
в личния живот. Ще се наложи 
кратко пътуване из страната – 
ще бъде за добро. По пътя ще 

обсъдите важни неща, ще получите полезна инфор-
мация, ще стигнете до решения. Не се поддавайте 
на чужди внушения. Ще ви съобщят добри новини, 
които очаквате от много време. Близък ще ви за-
радва. Възможно е да се насочите към ново работ-
но място, но преди това трябва да сте сигурни, че е 
безопасно да оставите сегашната си работа.

СКОРПИОН
Отговорете на всички факсо-
ве, писма, питания, не оставай-
те да плъзнат слухове и недом-
лъвки. Ще получите съобщение, 
свързано с пътуване в чужбина. 

Проучете добре подробностите. Внимателно следе-
те хората около вас и се старайте да запазите под-
крепата им. Импровизациите не са желателни. Ще 
сте на важен кръстопът, но мисълта ви ще бяга към 
деловата дейност и грижите ви ще са насочени към 
нея. Нещо трябва да разширите, за да си осигурите 
добри финансови постъпления.

ВОДОЛЕЙ
Осигурете си почивка и се срещ-
нете с приятели. Човек около 
вас ще ви подаде ръка. Обърне-
те внимание на надвисващ про-
блем в дома ви, за да не се нало-

жи по-късно да се заемете с тежки ремонти. Трябва 
да те внимателни в деловата си дейност – особено 
с дребните неща. Въпреки напрежението ще имате 
успехи. Ако нещо ви смущава, забавете изпълнени-
ето, но не се отказвайте от постигането на набеляза-
ната цел. Трудът ви ще бъде възнаграден напълно, 
макар и в следващ период.

БЛИЗНАЦИ
Ще трябва да се адаптирате към 
малко неприятна обстановка. 
Ще се наложи да проявите голя-
мо търпение, което ще се ока-
же подходящото поведение при 

създаденото напрежение. Някои близки хора ще 
се опитат да ви въвлекат в спор с високопоставено 
лице. Внимателно претегляйте всяка дума, която ще 
изречете. Може да се окаже решаващ момент за вас. 
Мъжете ще решават важен материален и делови въ-
прос. Има опасност от задълбочаване в подробнос-
ти да изпуснете нещо важно.

ДЕВА
Не трябва да се занимавате със 
сериозен бизнес или да започ-
вате нови проекти през този пе-
риод, които ще доведат до про-
мяна. Това се дължи главно на 

професионални дейности. Ще искате да се посве-
тите повече на почивка и свобода, така че всички 
заповеди от началниците ви могат да ви причинят 
значителен психологически дискомфорт. Независи-
мо от това, не започвайте битка - тя няма да свърши 
добре за вас. Опитайте се да покажете пълна отго-
ворност към работата си.

СТРЕЛЕЦ
Трябва да се заемете по-сериоз-
но с изпълнение на текущите ви 
работни задачи. Материалните 
постъпления ще ви позволят да 
бъдете по-щедри към близките 

си хора. Не се ограничавайте само с това, което сте 
научили досега. Замисляте нова покупка и ще на-
правите всичко възможно да я осъществите - дано 
да успеете. Ще имате желание да се съберете с близ-
ки хора, които отдавна не сте виждали. Ще чуете по-
лезни неща и ще се убедите, че можете да разчитате 
на близките си.

РИБИ
Ще имате неудачи, които ще ви 
причинят много близки хора 
или хора, смятани за приятели. В 
деловите сфери се очакват про-
мени. Натоварването ви става 

все по-голямо, силите ви понякога няма да достигат. 
Не бива да оставяте да си играят с вас, да ви използ-
ват и да ви заблуждават. Пригответе се за сблъсък 
с приятел, ще преглътнете неприятни думи, но си 
направете важни изводи. Предложение за допъл-
нителна работа ще ви зарадва и ще ви донесе пари. 
Направете си малка почивка.

https://www.brookhavenmarket.com/
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В 
България е пълно с тракийски 
светилища и други мистериоз-
ни места, оставени ни от нашите 
прадеди. Всяко едно от тях носи 
своята мистичност, красота и ин-

тересни тайни, които най-вероятно никога 
няма да узнаем. Има едно пълно с мистика 
място в Родопите, което привлича като маг-
нит много хора от различни краища на Бъл-
гария, както и десетки от цял свят. Малки и 
големи, болни и здрави, всеки със своя бол-
ка и проблем, идват тук обединени от едно 
– вяра и надежда за изцерение.

Всички имат една цел – да преминат през 
„провирачката“ на камъка в балкана до се-
лото, който е познат като Скрибина – древ-
но тракийско светилище. Преди години 
мястото е изследвано и научно доказано 
пази силно енергийно поле.

Стотици твърдят, че след провиране през 
камъка

се отървават 
от тежки болести

безплодие, склероза, дори рак. Хората, кои-
то вече са били на това светилище, казват, 
че то им е помогнало да преборят болес-
тта си. Самото минаване през тесния отвор 
символизира именно прераждането на чо-
века.

Светилището е скрито в гъста гора ви-
соко в планината. До него се стига по пре-
сечен терен, а по пътя правят впечатление 
изградените чешми от благодарни хора, на-
мерели тук своето изцерение.

По стръмната пътека, която води до Скри-
бина, дъхът спира при гледката на безброй 
„облечени“ дървета. Това е част от риту-
ала – всеки дошъл да мине на камъка ос-
тавя дреха върху растение като символ на 
раздялата с мъката и болестта, които, както 
личи по гората, сякаш нямат край.

След това всеки се изкачва по дървена 
стълбичка и лазешком се провира през дуп-
ката на камъка. Някои дори предпочитат да 
„влязат“ боси в светилището, за да попият 
по-силно енергията му.

„Изходът“ от светилището прилича на 

пързалка, където върху скалата десетки 
виждат образа на змия – пазачът на свети-
лището според легендата за енергийния ка-
мък.

При третото провиране, след изкачване-
то, болният хвърля парички и се моли за из-
церение, преди да напусне камъка. После 

слиза, съблича дреха, която е носил по вре-
ме на ритуала, и я завързва за дърво, кое-
то още не е „облечено". Да се намери такова 
отнема време, но е важно, защото ако за-
вържеш на вече заето, ще вземеш болестта 
на другия, смятат местните. Така болестта 
повече никога

не се връща при 
страдащия човек

В Скрибина изцерение търсят както тежко 
болни хора, загубили надежда за конвен-
ционално лечение, така и напълно здрави, 
но поразени от душевна мъка или стрес, 
които дирят покой за съзнанието. Идват 
всеки ден, в сняг и пек, от цялата страна, 
дори от съседните Северна Македония и 
Гърция.

Преминалите през Скрибина разказват 
за проговорили деца аутисти, безплодни 
жени, заченали непосредствено след про-

вирането, и хора на смъртен одър, които се 
върнали към живота.

Според народните предания силата му да 
лекува е най-силна на 5-ти срещу 6-ти май - 
нощта срещу Гергьовден. Интересното е, че 
именно на Гергьовден идва вятър на свети-
лището, заради което той носи името Вятъ-

рен камък. Това е знак, че

мястото се превръща 
в лечебно
и тогава може да се излекува всяка болест, 
дори и най-тежката.

Забележително е вярването, че женските 
и психическите болести тук се лекуват не от 
камъка, а от голямата черна змия – стопа-
нин на святото място, която вика по обред-
но-магически път посветена в лечебните 
практики жена лечителка от близкото село.

Тази представа е тясно свързана с образа 
на сакрализираната змия от Западните Ро-
допи и с широко разпространеното не само 
тук вярване, че всяка къща, имот, синор, 
местност, извор и дори църква си имат сто-
панин, който най-често е в образа на голяма 
неотровна змия - смокът.

Свидетелствата за изцеление от услож-
нения след тежки катастрофи, повтарящи 
се кошмари, травми, засягащи двигателния 
апарат, са десетки. За да получиш помощ от 
камъка, трябва да отидеш там с вяра и с на-
дежда, че той ще ти помогне, казват местни-
те хора.

Вълшебен камък в Родопите 
цери болести и мъка

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XСпоред легендата тук лекува голяма черна змия, 
митологичният стопанин на енергийното място

Скрибина – древното тракийско светилище.

Минаване през тесния отвор символизира 
прераждането на човека.

Дъхът спира при гледката на безброй „облечени“ 
дървета.

Сн.: Wikipedia

http://www.trifonovalaw.com/
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Никола Пелц и 
Бруклин Бе-
към се сгоди-

ха през юли 2020 г. 
и трябваше вече да 
са женени, но ня-
колко пъти отлага-
ха сватбата заради 
мерките, свързани с 
пандемията от коро-
навирус.

Сега най-накрая 
има определена дата 
за сватбата. Двамата 
трябва да се венчаят на 9 ап-
рил 2022 г.

Интересното е, че актриса-
та няма да е с булчинска рок-
ля от марката на майката на 
Бруклин - Виктория Бекъм, а 
роклята ще е на „Valentino“.

Кумове на младия фотограф 
пък ще бъдат братята му Ро-

мео и Круз. Главна шаферка 
на булката ще бъде нейният 
брат Брад, който играе хокей 
на лед.

Сватбата ще се състои в ог-
ромен имот във Флорида, кой-
то е собственост на бащата на 
Никола - милиардерът Нелсън 
Пелц. Не е изненада, че ще 
има много известни гости.

Бруклин Бекъм и Никола Пелц 
се женят през април

54-годишната актриса и модел-
ка Памела Андерсън отново 
ще се развежда. Звездата е 

подала документи за развод с Дан Хей-
хърст само 13 месеца, след като двама-
та сключиха брак. Тя се омъжи за боди-
гарда си през декември 2020 г.

Това беше петият съпруг на Памела. 
Двамата бяха заедно само няколко ме-
сеца, преди да вдигнат сватба. Те пре-
карали първата карантина заедно и се 
влюбили през пролетта на 2020 г.

Сватбената церемония се е състояла 
на Бъдни вечер 2020 г. в дома на звез-
дата на остров Ванкувър в Канада.

„Аз съм точно там - в ръцете на мъж, 
който наистина ме обича“, посочи Па-
мела тогава.

Сега източник на списание „Rolling 
Stones“ казва, че връзката между два-
мата просто се изчерпала и провали-
ла.

Моделката Хейли и певецът Джъстин 
Бийбър смятат, че да имат деца заед-
но е тяхна съдба. Те сключиха брак 

през септември 2018 г.
Сега източник на „Us Weekly“ казва, че два-

мата определено искат да има деца един ден. 
Те били готови за това предизвикателство.

„Бебетата определено са в мислите им. И 
двамата чувстват, че е тяхна съдба да имат 
деца заедно и те определено са готови“, твър-
ди източникът.

Хейли навърши 25 години в края на ноем-
ври. Тогава изпълнителят зарадва жена си с 
мило послание в Instagram.

„Аз съм толкова благословен, че съм твой. 
Животът никога не е бил по-смислен, дока-
то ти не стана моя съпруга. Никога няма да 
спра да те обичам и никога няма да спра да те 
пазя“, написа тогава Джъстин.

Джъстин Бийбър и Хейли  
са готови да станат родители

За пети път: Памела Андерсън 
отново се развежда

Ким Кардашян смята, че 
гаджето й Пийт Дейвид-
сън е много секси, и тя 

харесва това, че той знае мно-
го неща за комедията. Риали-

ти звездата е поразена от него 
и си прекарва страхотно с лю-
бимия.

„Пийт кара Ким да се смее 
и има чувство за хумор. Зато-
ва нещата между тях работят. 
Ким харесва това, че той знае 
толкова много за комедия-
та, имайки предвид, че това е 
свят, който тя не познава тол-
кова добре“, споделя техен 
близък.

Скоро двамата бяха на ро-
мантична ваканция на Баха-
мите, а и прекараха коледни-
те празници заедно.

Кардашян подаде докумен-
ти за развод с рапъра Кание 
Уест през февруари миналата 
година. Двамата бяха женени 
7 г. Рапърът сега има връзка с 
актрисата Джулия Фокс.

Ким Кардашян смята,  
че Пийт е много секси

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Рокендрол ико-
ната Тина Тър-
нър и съпругът 

й закупиха имение за 
$76 млн. с 10 сгради, 
езеро, поток, плувен 
басейн и пристан за 
лодки на Цюрихското 
езеро.

Съпругът на 82-го-
дишната звезда, Ервин 
Бах, съобщи, че двой-
ката е придобила ве-
ковния имот с площ от 24 000 
кв. м в село Щаефа през сеп-
тември. Те ще бъдат съседи 
на швейцарската тенис звезда 
Роджър Федерер, който също 
е разглеждал имота, преди да 
се спре на друг, разположен 
по на изток покрай езерото.

Бах заяви, че покупката е 

била логична стъпка, защото 
и двамата вече имат швейцар-
ско гражданство и се чувстват 
много добре в Швейцария.

Наскоро Търнър продаде 
правата върху музикалния си 
каталог на издателство BMG 
в сделка на стойност над $50 
млн.

Тина Търнър купи имение  
край Цюрихското езеро

Нов трейлър на филма 
„Морбиус“, заснет по 
комиксите на Marvel, е 

публикуван в YouTube канала 
на SonyPictures. Носителят на 

„Оскар“ Джаред Лето ще из-
пълни главната роля в блок-
бъстъра.

Филмът разказва истори-
ята на д-р Майкъл Морбиус 
(Лето), който страда от рядко 
заболяване. Той иска да из-
лекува себе си, а след това и 
пациентите си, затова решава 
да поеме смъртоносен риск. 
Майкъл отива в тропиците, 
оставя се да бъде ухапан от 
стотици прилепи и се превръ-
ща във вампир със свръхспо-
собности.

Новият трейлър показва 
как Морбиус се опитва да се 
пребори срещу онази част от 
съществото си, което иска да 
пие кръв и да убива. Негови-
те приятели се опитват да убе-
дят главния герой да „спасява 
животи“ вместо да ги отнема.

Джаред Лето е ужасяващ  
вампир в “ Морбиус“

Съдебните проблеми за Алек Бол-
дуин нямат край. Актьорът, кой-
то в момента е разследван заради 

убийството на операторката Халина Хът-
чинс и раняването на режисьора Джоел 
Соуза, ще бъде съден за клевета.

Семейството на загинал морски пехо-
тинец твърди, че Болдуин ги е нарекъл 
„бунтовници“ и неправомерно ги е об-
винил, че са били част от нападението 
на Капитолия във Вашингтон на 6 януа-
ри 2021 г.

Адвокатите на Болдуин, както и сами-
ят той, не са отговорили на обвинението.

20-годишният Райли Макколъм е бил 
убит на международното летище в Афга-
нистан на 26 август.

След смъртта му Болдуин открил една 
от сестрите на военнослужещия и й из-
пратил 5000 долара като дарение към 
вдовицата на Макколъм и тяхното бебе.

Ще види ли Елизабет Втора своята 
правнучка Лилибет? Въпреки при-
тесненията на принц Хари и Меган 

за тяхната сигурност в Обединеното крал-
ство, мнозина смятат, че те ще бъдат благо-
склонни и ще запознаят своето второ дете с 
известната му прабаба.

И ако това не стане за възпоменателната 
церемония за принц Филип, то има вероят-
ност да се случи за платинения юбилей на 
съпругата му.

Миналото лято, когато синът на принц 
Чарлз се върна на Острова, бе преследван 
от папараци в Лондон. Сега, когато той пла-
нира новото си пътуване и решава кога ще 
бъде то, държи да е сигурен, че ще разчита 
на охрана.

Първият рожден ден на Лилибет се пада 
през уикенда, в който ще отбележат плати-
нения юбилей на кралицата през юни.

Кралицата празнува платинения 
си юбилей с Лилибет?

Ново дело срещу Алек Болдуин 
заради загинал военен

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Л
едени кули, светещи тунели, 
блестящи арки и потънали в 
бяло тронове! Това са само част 
от причудливите фигури в зам-
ръзналото кралство на Юта. Ле-

дените замъци тук са една от най-популяр-
ните атракции в щата. Попаднал сред тях, 
човек наистина има усещането, че живее в 
приказка.

За разлика от повечето ледени структу-
ри, които се изграждат от блокове, амери-
канската компания, създала ледените сгра-
ди, е заложила на

същата технология
която се използва и при дърворезбата.

Създателите използвали системи от пръс-
качки, които впръскват водата върху метал-
ни стелажи и скелети, за да възпроизведат 
хиляди ледени висулки, които след това се 
събират и оформят в разнообразни замръз-
нали фигури и образи.

Ледените замъци отварят врати за посе-
тители през 2008 г. Тогава същата компания 
прави причудлива ледена пързалка в двора 
на дома на собственика й в Юта за забавле-
ние на децата му.

Година по-късно идва идеята и реализи-
рането на първия Леден замък. От тогава до 
днес в САЩ са създадени голям брой замъ-
ци, които се радват на над 750 000 посетите-
ли годишно.

Замръзнало 
кралство: 
Ледените 
замъци на Юта
XИзживяването сред блестящи арки и 

потънали в бяло тронове и кули е приказно
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http://lawjtchicago.com/
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http://sttransport.net/

