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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

Но нямам толкова място.

“Чувствам се като Аржентина – отпадна-

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Фолклорният
фестивал „Верея“
се завръща
след 2 години пауза

За първи път
парад на България 
в Чикаго

» на 10 - 11

Епични партита за Нова година 2023

» на 14

» на 20 - 21

Ще има ли  
COVID мерки  
за българските 
студенти на 
бригада в САЩ?

Лекари: 
Подобно 
нещо 
не сме 
виждали » на 8 » на 35

Escape Lounge затваря

» на 26

„Фалшивият Путин“: 
„Рисуват“ ли 
по кадрите с руския 
президент, за да 
скрият, че е болен?

XДве дестинации – в Пунта Кана и Лейк Женева - ще съберат топ звездите на България за празника



27 април - 3 май 2022 г.2

ОТ РЕДАКТОРА

Да се откъснем  
от руската клопка

Бойко Борисов никога не се е страхувал 
от прокуратурата. Нито когато е в опозиция, 
още по-малко когато беше на власт. С хора-
та, които я контролират, той винаги може да 
се разбере, независимо от някои смущения 
в отношенията им през годините. Накрая 
пак са партньори и всичко е точно.

Това, от което Бойко Борисов се страхува-
ше най-много, докато беше министър-пред-
седател, беше Русия. Той никога не забрави 
как падна от власт първия път – принуден 
да подаде оставка след протести заради 
сметките за ток. А зад тях тогава прозира-
ше дългата ръка на Кремъл. Това беше през 
февруари 2013 г.

Днес виждаме, че Русия се опитва, и то 
доста успешно, да клати и сегашното упра-
вление на България. Не че те сами не пра-
вят достатъчно в тази посока. Но Кремъл 
винаги е искал марионетки да управляват 
в София. И често е постигал тази си цел. За 
България оръжия не са му нужни. Там малко 
рубли и нещата се получават.

Затова и Борисов никога не е играл кон-
тра на Москва. Напротив. През 2009 г. Вла-
димир Путин спира доставките на газ към 
България. Премиер е Борисов. Той обеща-
ва, че България ще разнообрази доставчи-
ците на газ, за да не сме зависими от Русия.

През 2010 г. обаче, по време на посеще-
нието на руския премиер Владимир Путин в 
София, беше учредено съвместното друже-
ство за „Южен поток България“ с акционери 
БЕХ и „Газпром“ (с по 50% от капитала). Това 
е всъщност трасе за заобикаляне на Украй-
на. Тогава Борисов подари куче на Путин.

От „Южен поток“ нищо не стана, след като 
Европейският съюз спря проекта, а Путин 
се отказа от него. Но смени тактиката и се 
фокусира върху „Турски поток“.

През 2018 г. Борисов все още не е дивер-
сифицирал газовите доставки за България. 
Но диверсифицира строителната си дей-
ност – освен магистрали в кратки срокове 
строи газови тръби. И така за рекордно вре-
ме и въпреки много нарушения на правила-
та и няколко смъртни случаи на строежа е 
завършена 450-километровата тръба на Пу-
тин. Помагат командировани работници от 
Русия и Беларус. България вади 3 милиарда 
лева, които няма да се изплатят поне в след-
ващите 15 години. На входа и изхода на тръ-
бата стои Русия. България няма правото да 
я ползва за собствени нужди поне до 2039 

година. Освен Москва и Анкара, Сърбия и 
Унгария. Но не и България.

Междувременно интерконекторът с Гър-
ция, който е три пъти по-къс и който ще га-
рантира на България по-голяма енергийна 
независимост, се строи повече от 3 години. 
По нея България може да получава пълни-
те количества на вече договорения азерски 
газ. Вероятно ще заработи на 1 юли след 
ударните действия на настоящото прави-
телство.

Но интерконекторът с Гърция още през 
юли 2009 г. е обявена за обект от нацио-
нално значение, изключително важен за 
намаляване на енергийната зависимост от 
Русия. Строежът реално започва на 22 май 
2019 г. - месеци преди „Турски поток“, като 
се очакваше да бъде готова в края на 2020 г. 
Но правителството на Борисов прави всич-
ко възможно да го бави. Защото страх лозе 
пази. Правителство също.

Тази кратка история показва начина, по 
който Русия винаги е действала срещу ин-
тересите на България, за да я поставя на 
колене. Така, както го е правила в цялата 
си история, за да си заслужи позицията на 
най-голям враг на България за всички вре-
мена. И, не, никакво освобождение като 
страничен резултат от имперските им вой-
ни не могат да променят това. Освобожде-
ние, което всъщност си изплащаме с огро-
мно количество злато. Но това е друга тема.

Колкото и цинично да звучи, войната в 
Украйна и общите действия на Европейския 
съюз дават реалната възможност да се от-
ървем от руския ботуш веднъж завинаги. В 
началото ще бъде малко скъпо, проблемно 
и съпътствано с проблеми и спънки. Но да 
не забравяме – свободата преди хляба. За-
щото толкова години следваме поговорката 
„Сведена глава сабя не я коси“, но това не ни 
е помогнало в отношенията с Русия. Остава 
само унижението.

А всички тези корупционни методи за 
въздействия, които Кремъл така отлично 
владее и прилага в България, спират ней-
ното развитие, богатство и просперитет. Въ-
просът е дали сега отново ще изпуснем този 
шанс за истинска независимост под натиска 
на множеството изроди, купени с копейки.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/milanabash78
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Н
е бяха минали и няколко дни 
след тридневното посещение 
на украинския министър на 
външните работи Дмитро Куле-
ба в София, по време на което 

той поиска оръжие от България, когато ли-
дерът на най-голямата опозиционна партия 
ГЕРБ Бойко Борисов в свое изявление обя-
ви, че страната тайно въоръжава Украйна.

„Изнасяме в пъти повече оръжие от фев-
руари насам. Точно продукцията, която из-
ползват в Украйна. Ние им даваме оръжие. 
Неслучайно БСП мълчат, това стана с техен 
подпис. Това е двуличие и те трябва да си 
отидат“, каза лидерът на ГЕРБ пред избира-
тели и настоя България да изпрати оръжия 
на Украйна официално, като по този начин 

се включи в широката международна под-
крепа за страната.

По негово мнение това е правилната ре-
акция, която вече се демонстрира от „целия 
демократичен свят“.

„Ние и сега даваме 
много оръжия

Но задкулисно, тайно и в разрез с всичко, 
което обещаваха от „Продължаваме промя-
ната“. В българския парламент сега може да 
мине това – от нас имат 60 депутати, при-
близително 30 от ДПС, от ИТН, от „Демокра-
тична България“, каза Борисов.

Реакцията на лидера на БСП Корнелия 
Нинова, чиято партия заедно с „Възражда-
не“ са единствените противници на въоръ-
жаването на Украйна, беше мълниеносна. 
Във Facebook публикация тя обвини Бори-
сов в лъжа и заяви, че държавата не е пое-
мала никакъв явен или скрит ангажимент за 
оръжейни доставки нито към Украйна, нито 
към Русия.

„Борисов, лъжеш. България не изнася 
оръжие нито за Украйна, нито за Русия. Ако 
изнасяше, едва ли сега натискът върху пра-

Орел, рак и щука
ВАЛЕРИЯ  

ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

XВзаимни обвинения и нелепи предложения вместо единна позиция за изпращане на оръжие в Украйна

Сн.: БТА
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вителството от външни сили щеше да е тол-
кова голям. Едва ли външният министър на 
Украйна щеше да стои два дни в парламен-
та и да чака решение за износ на оръжия. И 
как точно се изнася оръжие неофициално? 
Това да не са ти пуканки? Всъщност ти тези 
„неофициалните“ потоци ги разбираш по-
добре.“, контрира го Нинова.

Вицепремиерът и министър на икономи-
ката допълни, че усилената работа на оръ-
жейните заводи в България се дължи на

сериозен експорт, 
но към други държави

„Да, заводите работят, но не за Русия или 
Украйна. Нали си голям международник. 
Иди кажи на правителствата на Германия, 
Великобритания, Италия, Испания, Алжир, 
Индия и още над 50 държави, че няма да 
продаваме на техните армии. Кажи им: до-
като аз управлявах, ви продавахме, но сега 
няма, защото не съм аз на власт. Или пред-
ложи да затворим заводите и да ликвиди-
раме тази индустрия. И къде видя товари-
телници за Украйна? За другите може да е 
простено да говорят глупости, но ти си бил 
министър-председател. Би трябвало да зна-
еш що е то сертификат за краен потребител. 
Покажи поне един за Украйна. Не можеш, 
защото няма такъв“, написа още председа-
телят на БСП.

Но въпреки изявленията й ГЕРБ останаха 
категорични в твърденията си.

„Запознахме се с два полета, извършени 
от летище София на 4 и 5 април за летище в 
Полша, които са за износ на 600 000 броя 30 

и 40-милиметрови изстрели за гранатоме-
ти. Те са извършени от българска авиоком-
пания, украински авиооператор товарен, 
да, фирмата е полска, която ги получава, но 
те са кацнали на границата на летището до 
границата с Украйна. Снарядите се транс-
портират до Полша с полет от украинска 
авиокомпания, факт, който също е устано-
вен и налага извода кой е крайният получа-
тел“, заяви Христо Гаджев – депутат от ГЕРБ 
и зам.-председател на Комисията по отбра-
на в НС.

Ден по-късно Нинова също допусна, че 
българско оръжие може да достига до Ук-
райна

чрез трети страни
По думите й България продава стоки за 

военна употреба на 50 държави и след това 
„няма начин и право да отиде някъде на-
вън и да почне да прави проверки какво се 
случва с това оръжие след това“.

И докато размяната на реплики все още 
не беше стихнала, премиерът Кирил Петков 
втрещи както коалиционните си партньори, 
така и опонентите си с идеята да обяви да-
рителска кампания за оръжия за Украйна. В 
лично качество Петков дари една своя ра-
ботна заплата и призова всички българи да 
го направят по обявена сметка в украинска 
банка.

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Три-
фонов определи идеята на премиера като 
„най-чудовищната глупост“.

В профила си във Facebook Трифонов на-
писа, че трябва да се даряват пари за спася-
ване на човешки животи, а не за закупуване 
на оръжия, защото „това с оръжието

е работа на държавата
а не на обикновените хора“.

Христо Иванов от „Демократична Бълга-
рия“ пък каза, че формацията му ще продъл-
жи всяка първа сряда в месеца да вкарва по 
една точка в дневния ред на парламента за 
предоставяне на военна помощ за Украйна.

Но решението за това за пореден път 
беше отложено. На свикания във вторник 
коалиционен съвет отново не беше постиг-
нато съгласие между партньорите за изпра-
щане на военна помощ на Украйна.

Това се очаква да стане след завръщане-
то на българската делегация, водена от пре-
миера Кирил Петков, от Киев.

„Ще продължим коалиционните разгово-
ри, след като се приберем от Украйна, за да 
може да се запознаем с реалната картинка 
там. Ще проведем среща с господин Зелен-

ски, за да чуем и неговото мнение по темата. 
И на база на информацията, която получим 
в Украйна и с която се запознаем, след това 
ще обсъждаме отново на коалиционен съ-
вет, за да е ясно всичко оттук нататък как ще 
се случва като график в парламента и рес-
пективно в Министерски съвет“, заяви Ста-
нислав Балабанов от ИТН, който е част от 
делегацията. В нея влиза и ген. Атанас Ата-
насов от Демократична България, но

БСП не изпрати 
свой представител

Така топката отново се връща в парла-

мента, когато започне да заседава отново 
след великденската си ваканция на 4 май. 
За гласуване в Народното събрание вече са 
внесени вече три предложения - едно от ДБ, 
едно от ГЕРБ и едно от „Продължаваме про-
мяната“ (ПП). Първите две задължават Ми-
нистерският съвет да окаже военна помощ, 
по негово решение каква точно. Предложе-
нието на ПП обаче засяга всякаква друга по-
мощ, но не и военна - финансова, хумани-
тарна и „техническа“.

От ДБ ще настояват, ако все пак проекто-
решението на ПП да бъде предложено за 
гласуване, то да претърпи редакция и „тех-
ническа“ да стане „военнотехническа“ по-
мощ. Едно такова предложение

може да бъде прието 
с гласовете

и на ГЕРБ, и на ДПС, и на ПП, и на ИТН, въ-
преки че последните две формации заяви-
ха, че депутатите им ще гласуват „по съвест“.

Така обаче, ако се вземе решение за из-
пращане на военна помощ, или военно-
техническа помощ, то топката отново се 
прехвърля в полето на Министерски съвет, 
който определя от какво да се състои тя. Из-
пращането на военнотехническа помощ не 
може да бъде изпълнено без подписа на ми-
нистъра на икономиката Корнелия Нинова, 
в чийто ресор попада военната промишле-
ност.

Така на практика, ако не бъде постигнато 
съгласие, по решение на Министерски съ-
вет вместо оръжия за Украйна отново може 
да отпътуват каски и бронежилетки.

Корнелия Нинова

Депутатът от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов

Сн.: БТА

Сн.: БТА

Сн.: БТА

https://www.facebook.com/milanabash78
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П
рез Руско-турската война от 
1877 г. Москва губи 14 генера-
ли на двата фронта - Балканите 
и Кавказ. Всички те са прибрани 
обратно в родината си с изклю-

чение на генерал Вилхелм Карлович фон Ол-
декоп, чиито кости са положени в двора на 
църква край Плевен.

Ако за онези времена препускането на 
кон с извадена от ножницата сабя е било въ-
прос на воинска доблест в цяла Европа, а 
миризмата на барут е пропивала почти все-
ки генералски пагон, модерното разбиране 
за конвенционални бойни действия отдавна 
е отхвърлило подобни рискове. По тази при-
чина прииждащите новини от конфликта в 
Украйна за огромни загуби във висшето ръ-
ководство на руските въоръжени сили про-
вокират размисъл.

Част от имената на загинали руски висши 
военни бяха съобщени не само от Киев, но и 
от Москва. Тоест, говорим за потвърден про-
вал в опазването на генералитета на руските 
въоръжени сили в момент, когато правилни-
те решения имат критична цена за изхода от 
войната, външнополитическото и икономи-

ческо бъдеще на страната, както и статукво-
то в самата държава. Начинът, по който тази 
война ще свърши, несъмнено ще дефинира 
геополитическата действителност в региона 
през следващите години, както и реалности-
те, които ще определят новите измерения на 
международната сигурност в Европа.

Към 17 април Украйна съобщава за

седем убити руски генерали
и редица високопоставени военни. Смър-
тта на няколко от тях беше потвърдена и 
от независими източници. Сред тях е на за-
местник-командира на 8-ма армия генерал-
майор Владимир Фролов. През първата сед-
мица на войната Киев съобщава, че техен 
снайперист е ликвидирал край Мариупол 
генерал-майор Андрей Суховецки, ветеран 
от войните в Чечения, Абхазия и Сирия. Ги-
белта му е потвърдена от президента Путин 
в официална реч. На 8 март украинските ме-
дии съобщават, че в сраженията в Харков е 

бил убит и руският генерал-майор Виталий 
Герасимов. Кремъл отрича новината, но раз-
следващата медия Bellingcat твърди, че е 
прихваната комуникация между агенти на 
ФСБ, които говорят по темата. В края на март 
украинските сили заявиха, че са ликвидира-
ли и генерал-лейтенант Якоб Резанцев край 
Чернобаевка. Москва засега нито отрича, 
нито потвърждава. В битката за Мариупол 
загина и заместник-командирът на руския 
черноморски флот Андрей Палий. Той е с во-
енно звание на капитан в рамките на воен-
номорските сили на Москва, но украинците 
го определят като генерал.

По време на великденските празници Ук-
райна съобщи, че е ликвидирала още двама 
генерали при ракетно нападение, а трети во-
енен със същото високо звание е тежко ра-
нен. Украинските въоръжени сили са катего-
рични, че с тях е имало поне 50 висши руски 
офицери, които също са загинали. Статисти-
чески извадки на наблюдатели дават основа-
ние да мислим, че откритите рани във вис-
шия ешелон на руските въоръжени сили са 
достатъчно много, за да не може той да си 
позволи повече.

Според статистика на ВВС, към 5 април 
всяка пета руска жертва е офицер в йерар-
хичния диапазон от лейтенант до генерал.

В публичното пространство циркулира 
твърдение на неназовани експерти, според 
които войната в Украйна е взела най-много 
жертви сред руски генерали от Втората све-
товна война насам. В книгата си „Падналите 
съветски генерали“ Александър Маслов оп-
исва, че всеки месец Червената армия е гу-
била между 6 и 7 висши военни с генералски 
чин. На този етап статистиката не може да 
бъде категорична. Не и преди края на война-
та, когато журналисти, анализатори, наблю-
датели и служби ще имат пълна картина на 
това какво се е случило по бойните полета 
на Украйна.

За две десетилетия във Виетнам амери-
канците губят девет генерала, повечето от 
които са свалени във въздуха. За двете кам-
пании в Ирак и Афганистан САЩ губят един 
генерал.

Американският генерал с опит в Афганис-

Змия без глава
XВъв войната в Украйна загинаха най-много 

руски генерали след Втората световна война

ЦВЕТИН  
ФИЛИПОВ

cvetin@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

Ген. Виталий Герасимов, 44 г., е загинал в боевете край 
Харков. 

Зам.-командирът на руския Черноморски флот кап. 
Андрей Палий беше убит в битката за Мариупол.

Сн.: Wikipedia

https://www.msbinsuranceagency.com/
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тан и Ирак и бивш директор на ЦРУ Дейвид 
Петреъс определя подобна висока бройка 
на ликвидирани генерали за „много, много 
необичайна“, както и за знак за

„сериозни пропуски 
в руските комуникационни 
и командни структури“

Военни и разузнавателни експерти твър-
дят, че част от отговорите за големите загуби 
на важни военни фигури включват техноло-
гии, комуникации, спецификата на команд-
ната структура на руската армия и цялостно-
то й поведение в кампанията. Разбира се, не 
може да бъде игнорирана и мощната съпро-
тива, която украинската армия оказва.

Като фундаментален проблем генерал 
Петреъс определя комуникациите, наричай-
ки ги „гадни". Доклади сочат, че украинците 
успешно са прихващали руски устройства 
за връзка поради лошо криптиране и други 
пропуски в сигурността. Съобщава се, че ру-
ските войници са използвали мобилни теле-
фони и аналогови радиостанции, чрез които 
лесно са били прихващани позициите на оп-
ределени подразделения и тяхната геолока-
ция.

Wall street journal твърди, че близък до Зе-
ленски е признал, че украинското разузна-
ване разполага със специално звено, което 
издирва и

локализира висши 
руски военни

Не се изключва възможността сериозна 
роля в идентифицирането и следенето да иг-
раят западни разузнавателни агенции. През 

последните дни САЩ дадоха индикации, че 
ще засилят разузнавателната помощ, коя-
то да повиши ефективността на украински-
те въоръжени сили. Но официализирането й 
сега не означава, че през последните седми-
ци тя не е съществувала.

За разлика от други конвенционални сили 
по света, където много решения могат да бъ-
дат взимани от локални командири на ниско 
ниво и сравнително децентрализирано, при 
руските въоръжени сили почти целият про-
цес на decision-making е в ръцете на висше-
то командване.

Бившият служител на ЦРУ Джон Маклах-
лин заявява пред американския военен сайт 
Grid, че в американската армия сержанти, 
лейтенанти и капитани са окуражавани да 

взимат важните полеви решения.
„В руската армия такава структура на ко-

мандната верига не съществува. И генера-
лите отиват в близост, когато се появи ситуа-
ция“, обяснява той.

Пентагонът, НАТО и украинските власти 
твърдят, че самата руска армия е изправе-
на пред морален казус. Местни наблюдатели 
съобщават, че

някои руснаци дезертират
или се изправят директно срещу командири-
те си. Местен журналист разказва за случай 
в средата на март, когато в 37-а мотострелко-
ва бригада на руската армия войниците ата-
куват своя командир заради тежки загуби, 
които понасят в района около Киев.

„Специалната военна операция“ на Кре-
мъл остава силно фокусирана върху източ-
ната част на страната. Москва дава ясни 
индикации, че усилията ще бъдат концен-
трирани върху Донбас. 

Това сякаш накара редица дипломатиче-
ски представителства на чужди държави да 
отворят врати отново в Киев, осъзнавайки 
по-ниския риск пред сигурността им в сто-
лицата. Междувременно, само на няколко 
километра, президентът на Украйна Володи-
мир Зеленски търси военна подкрепа и как-
то той самият я нарича - „по-тежки оръжия". 
Защото войната продължава. 

А идването на дипломати не означава, че 
времето за дипломация е дошло. Колкото и 
да ни се иска.

Сн.: АП/БТА

https://www.dpparks.org
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XНеобичаен взрив на хепатит сред децата 
в ЕС, САЩ и Великобритания

З
дравните власти в ЕС, САЩ и Вели-
кобритания регистрират необик-
новен взрив на хепатит при децата 
под 10 години. Някои от случаи-
те са толкова тежки, че се налага 

чернодробна трансплантация, съобщава 
Deutsche Welle.

Причината за чернодробните възпале-
ния остава засега неясна. Всички тестове за 
типичните вируси на хепатита са отрицател-
ни.

Тежките форми на хепатит при децата по 
принцип са много редки, казва Уилям Ър-
винг, вирусолог от университета в Нотин-
гам. Обичайно във Великобритания броят 
на подобни случаи остава едноцифрен за 
цяла година. Напоследък обаче само за сед-
мица са били регистрирани 60 случая.

„Подобно нещо не съм виждал никога в 
досегашната си клинична практика. Тре-
вожно е, защото не знаем какво се случва“, 
казва Ървинг. Взривът на хепатит при деца-
та е забелязан за първи път в началото на 
април.

При засегнатите сега деца заболяването 

може да се дължи 
на един специален 
аденовирус 

тъй като много от тях са били положител-
но тествани за наличието му. Малките деца 
често прекарват инфекции от него, като 
обикновено предизвиква леко разстрой-
ство и повръщане. Никога досега обаче 

въпросният вирус не е бил свързван с хе-
патит. Само че честотата на установявани-
те сега случаи говори за това, че явно не 
може да става дума за случайност. Неясно е 
също защо този аденовирус изведнъж пре-
дизвиква чернодробни възпаления. Спо-
ред вирусолога Ървинг засега не е изясне-
но дали съществува някаква връзка между 
тази нова форма на хепатит и COVID-19. Той 
смята, че е възможно някои от децата пре-
ди това да са прекарали COVID и да имат от-
слабена имунна система. Това би обяснило 
защо типични за детската възраст вируси, 
които иначе са безобидни, 

внезапно се оказват трудни 
за овладяване от организма

Възможно е случаите на хепатит да са 
косвено свързани с пандемията и наскоро 
отменените защитни мерки. 

Причината: през изминалите две години 
децата много рядко са влизали в контакт с 
болестотворни организми, докато сега те 
отново са навън, където има разнообразие 
от вируси и бактерии.

Според педиатъра Алистър Сътклиф 
едно поне е ясно: хепатитът не се причиня-
ва от ваксините срещу COVID, тъй като де-
цата, които са се разболели, не са били вак-
синирани. 

Той смята, че няма причина за паника - 
състоянието на повечето от заболелите от 
хепатит деца междувременно се подобря-
ва.

Сн.: PixabayЛекари: 
Подобно нещо 
не сме виждали

https://www.krilchev.com/
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С
лед две години прекъсване за-
ради пандемията от COVID-19 
фолклорният фестивал „Верея“ 
се завръща в Чикаго. За голе-
мия концерт в събота се очаква 

да пристигнат 32 състава от всички краища 
на САЩ, както и три от Канада. За първи път 
тази година във фестивала ще участват със-
тавите „Люш“ от Далас, „Китка“ от Ванкувър и 
„Моника“ от Монреал. Още пет състава ще 
бъдат гости на събитието, но няма да танцу-
ват.

На сцената винаги танцуват и пеят малки и 
големи, българи, американци, канадци. Тази 
година със свои изпълнения на български 
народни песни ще се представят и 4-годиш-
ната Ема, 7-годишната Силвия и 7-годишната 
Анджелина, всички от Чикаго.

Програмата на фолклорния фестивал „Ве-
рея“ тази година включва още представяне 
на

изложбата на 
Биляна Стремска

която рисува картини по български народ-
ни песни.

„Първо се родиха картините. Направих 
първата серия акварели по народни песни 
през 2013-та, когато живеех още в Калифор-
ния (от 1995-а до 2019 г.), обяснява худож-
ничката пред БТА.

За да нарисува песента, тя трябва да я 

трогне или да я провокира лично. „Напри-
мер песента „Бела съм, бела, юначе“ вина-
ги ме омайва с визията за сияйно красива-
та родопчанка и мъглата, която обвива връх 
Карлък, на който свири овчарят със сивото 
си стадо, описва Стремска. Някои от песни-
те ме вълнуват, защото за мен символизи-

рат събития от личния ми живот, като песен-
та „Покачила се Тудора на люляк китки да 
бере“ - за Тудора, която се покатерва на лю-
ляка да бере букет, но задухват силни ветро-
ве, тя пада, счупва си крака и плаче от болка 
и страх как да каже новината за счупения си 
крак на майка си. И на мен, като на Тудора, 
ми се е случвало да правя усилие за нещо, 
което се надявам да стане прекрасно, и да 
се окаже, че историята завършва съвсем не 
така, както съм се надявала, разказва худож-
ничката. За мен е необходимо да се иден-
тифицирам напълно с героите от песните и 
картините, за да мога да предам емоциите 
им. Нужно ми е да вляза в кожата и на ока-
яните молещи се овчари в „Притури се пла-
нината“, както и да изживея чувството на 
безмилостно отсъждащата планина. Тряб-
ва да мога да изживея и страстта на жадния 
любовник в „Сая съм вечер сама самичка“ и 
откликването на трогнатата му любовница. 
Лесно ми е да предам емоцията на играещи-

те в „Гайдана свири, хоро се вие“, защото усе-
щането „да се пръскаш от кеф“, като играеш 
хоро, ми е познато и съм го изживявала мно-
го пъти“, споделя Биляна Стремска.

„Когато няколко от певиците от женския 
американски хор за народно пеене „Кит-
ка“ ги видяха, ми подхвърлиха идеята, че 
би било чудесно да се издаде книга, в коя-
то текстовете и картините да са заедно, даже 
да има ноти. Тяхната концепция беше за 
нещо като красиво илюстрирана песнопой-
ка“, спомня си тя.

Тогава Стремска се запознава с японската 
издателка Мегуми Таникава в България. От 
сътрудничеството между двете

се ражда книга
която излезе на пазара в Страната на изгря-
ващото слънце в началото на март. В нея 
са събрани текстове по 20 фолклорни пес-
ни, преведени на български и японски език. 
Сред тях са „Запеяли два славея“, „Притури 

Фолклорният фестивал 
„Верея“ се завръща в Чикаго

X32 състава пристигат от всички части на САЩ и Канада

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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се планината“, „Полегнала е Тудора“, „Боря-
но, Борянке“, „Бела съм, бела, юначе“, съоб-
щиха за БТА от японското посолство в Со-
фия. Илюстрациите са на Биляна Стремска, 
чиито акварелни картини създават прика-
зен и магичен свят, а преводът е на Илияна 
Костова.

„За първи път чух български песни пре-
ди около 30 години. Бях толкова впечатлена, 
че чак се просълзих“, разказва Мегуми Тани-
кава. Тя участва в самодейната хорова гру-
па „Пролет“, създадена през 2017 г. от люби-

тели на българския фолклор. Разказва и как 
е издадена в Япония книгата с български 
народни песни. „Вместо да избирам песни, 
аз избирах от многото акварели на Биляна 
Стремска“, обяснява издателката.

В петък пък посетителите на фестивала 
„Верея“ ще имат възможност за

разучаване на български 
народни хора

с Александър Занкин и Константин Мари-
нов.

Самият е Константин Маринов – Kоцето 
е главният организатор на събитието, кой-
то като истински войвода събира участни-
цитe и всяка година прави голям празник за 
българската фолклорна музика и за българ-
ските танци.

Фестивалът се провежда всяка година 
от 2011 година насам, с изключение на по-
следните две години, когато беше отменен 
заради пандемията, като през годините до-
макини са били Торонто, Лондон и Стара За-
гора, където форумът съществува паралел-
но с този в Чикаго пет поредни години.

„Идеята за първия фестивал дойде спон-
танно“, казва Коцето. „Искахме да се събе-
рем със състави от други градове в Аме-
рика и го направихме. Първия фестивал 
кръстихме „Празник на хорото“. Оттогава 
винаги

правим фестивала 
с удоволствие

и за хората и явно те затова го харесват“, 
каза той преди две години.

24 април преди две години обаче беше 
тъжен за Коцето. На този ден щеше да е 10-
тото юбилейно издание на „Верея“. Вместо 
на сцената заради коронавируса Коцето си 
остана вкъщи, както и повечето българи в 
САЩ и Канада.

В Северна Америка има 100 състава, каза 
Коцето тогава, като в 30 от тях танцуват аме-
риканци и канадци.

Заразени от „Верея“, други българи също 
правят фолк фестивали в други градове 
на Щатите, но „Верея“ си остава феномен – 
една феерия от музика и танци и много при-
ятелства.

Четвъртък, 28 април
от 6.30 ч. изложба и презентация на 
Биляна Стремска – България
832 Lee st
Des Plaines,IL 60016

Петък, 29 април
от 6 ч. до 8 ч. разучаване на български 
народни хора с Александър Занкин и 
Константин Маринов
Вход $10
832 Lee st
Des Plaines,IL 60016

Събота, 30 април
от 1 ч. до 8 ч. концерт на 35 състава от 
Северна Америка
Вход деца $15. възрастни $30
Elk Grove High School
500 W. Elk Grove blvd
Elk Grove Village,IL 60007

Неделя, 1 май
от 11 ч. базар на български ръчно 
изработени изделия.
"Да подкрепим Българското"
Организатор на този базар  
е Жанета Ликов
832 Lee st
Des Plaines,IL 60016
Билети ще се продават в център Малката 
България и на тел. 773-742-5158

Програма  
на фестивала
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З
а първи път в района на Чикаго ще 
се проведе голям български па-
рад, който ще е посветен на праз-
ника на българската азбука 24 май.  
Събитието е организирано от об-

щината на Елк Гроув Вилидж и Генералното 
ни консулство в Чикаго.

Датата е 22 май, неделя. На парада са по-
канени децата от всички български учили-
ща, танцови и спортни школи, техните ро-
дители и приятели, както и българските 
фолклорни състави.

"Парадът на българските неделни учили-
ща и родолюбиви организации ще е първи 
по рода си в Чикаго. Манифестацията ще 
даде възможност Българската общност 

да покаже гордостта си 
от своята култура

традиции и история, подобно на другите 
големи общности в Америка. Искрено вяр-
вам, че това събитие е шанс да се прида-
де допълнителна видимост на българската 
общност в САЩ!", каза генералният консул в 
Чикаго Светослав Станков.

Началото на празничното шествие ще е в 
11 часа от южния паркинг на Elk Grove High 

School (вход 29) и ще продължи до начало-
то на близкия Rotary Green Park. Там ще бъ-
дат разположени голяма сцена за забавна-
та програма, детски надуваем замък, кът на 
българските бизнеси, както и скари с бъл-
гарска храна и алкохолни и безалкохолни 
напитки.

На сцената ще видим изпълнения на бъл-

гарските фолклорни състава в града,  родни 
и световни хитове от Jersye Girls, DJ и още 
много изненади, които организаторите за-
сега пазят в тайна.

Генерален спонсор на събитието е транс-
портната компания MERX Global и техните 
сервизи за камиони MERX. Собственици са 
братята Християн и Павел Пенеф.

За първи път парад  
на България в Чикаго

НАЧАЛО 
НА ПАРАДА

СЦЕНА  
ЗА СЪБОРА

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

http://www.trifonovalaw.com/
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Епични партита за Нова година 2023
XДве дестинации – в Пунта Кана и Лейк Женева - ще съберат топ звездите на България за празника

М
оже би е още рано, но Велик-
ден мина и е време да пла-
нираме… новата година. За 
първи път в историята посре-
щането на Нова година за бъл-

гарите в Северна Америка ще бъде епичен 
празник в две различни държави. BG VOICE 
продължава традицията си от повече от 15 
години да предлага най-добрите партита на 
31 декември. Но тази година ще бъде нещо 
наистина впечатляващо. Не случайно сме го 
кръстили – „Най-епичното BG парти на плане-
тата“.

Две различни места ще предложат съвсем 
разнообразни усещания и преживявания с 
най-големите звезди на България в три пар-
ти вечери.

ПЛАНИНА ИЛИ ПЛАЖ
Едната опция ще са топлите, слънчеви и 

безгрижни брегове на Пунта Кана в Домини-
канската република. Всеки ще може да избере 
пакет от 3 до 10 нощувки в един от най-луксоз-
ните курорти там – Barcelo Bavaro Palace. Пар-
титата там ще са на 29 декември, 31 декември 
и 1 януари.

Ако Нова година за вас е приключение в 
планината, с малко сняг и мирис на бор – ще 
може да посрещнете 2023 година в луксозния 
спа хотел Lake Lawn Resort на брега на езерото 
Женева в Уисконсин. Там партитата ще са три 

поредни вечери – 30 и 31 декември и 1 яну-
ари.

КОИ ЩЕ СА ЗВЕЗДИТЕ?
За първи път едни от най-големите звезди 

на България ще прелетят Океана, за да бъдат 
с мощната българска група, която ще се събе-
ре, за да посрещне новата година. Сред тях са 
обичани певци, актьори и DJ-и. Кои са те, ще 
разкриваме в следващите дни.

Първите гост-изпълнители са групата Deep 
Zone Project. Те ще предложат на живо ре-
микси на най-любимите и златни български 
песни, както и световни хитове. На живо ще 
пее певицата Ева-Мария, която скоро очаква 
своята първа рожба, подкрепена от китариста 

Дидо Димитров и легендарния DJ Диан Соло.
„Подготвили сме много яка програма, ня-

мам търпение да изпеем любимите български 
песни на всички българи по светa, и то за да 
изпратим тази и да посрещнем новата годи-
на“, споделиха музикантите.

Програмата им, както сами я описват, е ня-
колко часа приключение, което започва с DJ 
сетове, подготвени от ветерана DJ Диан Соло. 
„Тези концерти на Deep Zone в Пунта Кана и 
Лейк Женева ще бъдат наистина празнич-
ни и затова сме направили селекция от може 
би най-емблематичните български песни, не 
само фолклорни, както и съвременни поп и 
естрадни, които обаче сме ги облекли в нов 
съвременен клубен звук, като не се отдале-

чаваме много от оригиналите“, казва DJ Диан 
Соло.

Deep Zone Project ще дадат страхотен старт 
на празненствата с концерти на 29 декември 
в Пунта Кана и на 30 декември в Лейк Женева.

Кои ще бъдат останалите звезди в празнич-
ните нощи, предстоим да разберем съвсем 
скоро.

ЕМОЦИИ ЗА ЦЯЛОТО 
СЕМЕЙСТВО

В програмата ще има много забавления и 
анимация за децата, Дядо Мраз с подаръци за 
тях и още епични преживявания, които няма 
да искате да изпуснете.

Трите партита в Пунта Кана и Лейк Женева 
ще бъдат частни събития, специално органи-
зирани за българските гости в отделни зали, 
преобразени с много светлини, перфектно 
озвучаване и кетъринг. Достъпът до тях ще е 
само за тези, закупили новогодишния пакет с 
ексклузивен достъп до тези партита.

Последните подробности ще може да науча-
вате на специалния уеб сайт www.BG-NYE.com, 
където, след като бъдат обявени всички звез-
ди, ще има пълната информация за пакетите и 
опциите за двете дестинации, както и офици-
алната туристическа агенция, с която си пар-
тнираме.

Сега единственият въпрос е – кой още ще 
дойде – освен теб?

Океански бриз и безгрижие сред палмите 
на Barcelo Bavaro Palace в Пунта Кана

Lake Lawn Resort предлага уют на брега 
на езерото Женева в Уисконсин

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
https://www.barcelo.com/en-us/barcelo-bavaro-palace/
https://www.lakelawnresort.com/
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Здравейте, скъпи приятели и читатели! 
Преди всичко, в днешно време се надя-
вам да намирам всеки един от вас в до-

бро здраве и бодър дух, колкото и да е труд-
но да усвоим второто с негативизма и страха, 
от които сме заобиколени в медийното прос-
транство.

Но днес аз няма да ви залея с лоши новини, 
защото истината е, че има доста добри неща, 
които бих искал да ви споделя, и тези от вас, 
които ще превъзмогнат паниката и страха, 
ще вникнат в това, което съм тук да ви пока-
жа, и може би ще се възползват по най-до-
брия начин от него.

Нека изключим за момент личните ни емо-
ции и убеждения и да се фокусираме вър-

ху малко финансова математика - как точно 
да се възползваме от създалата се ситуация. 
Много от нас са чували, че истински големи-
те пари се правят по време на кризи, и това 
е точно така, но проблемът е, че повечето от 
нас не го вярват наистина и продължават да 
повтарят едно и също - „Богатите стават по-
богати, а бедните по-бедни.“

Това навярно е самата истина, но защо се 
получава така? По мои наблюдения богати-
те знаят финансови принципи, до които се 
придържат много дисциплинирано, без да се 
поддават на емоциите си, докато повечето от 
нас не си научаваме уроците или пък логиче-
ски осъзнаваме нещо, но когато в сила вля-
зат нашите емоции, ние губим логиката, коя-
то сме следвали до момента, и заедно с нея 
страхът блокира нашия разсъдък.

Поради тази причина, искам да ви запоз-
ная с изключително

важен финансов концепт
който в момента е широко използван от мно-
го инвеститори по света и най-вече при паза-
ри, които са непредвидими в близко бъдеще 
- дни, седмици и дори месеци напред.

За тази цел ще използваме следната илюс-
трация, за да проследим инвестирането на 
пари в две различни ситуации - постоянно 
растящ пазар (това, за което очевидно всич-
ки се молим) и пазар, при който има рязък 
спад (това, от което всички се плашим).

Сега, нека започнем с Инвеститор А, който 
ще наречем с кодовото име „Атанас“. Атанас е 
имал заделени $600, които искал да инвести-
ра по $100 на месец за следващите 6 месеца 
напред. За негов късмет, той се озовал в по-
зиция, в която пазарът растял стремглаво на-
горе в тези 6 месеца и това за него значело, 
че той е ударил джакпота и е на сигурна пе-
чалба. Това е точно така, но какво точно е ку-
пил той, като брой на фондови акции, и как-
во е спечелил като сума след тези 6 месеца. 
(На графиката, зелената права е тази, коя-
то следва движението на пазара и инвести-
циите на Атанас.)

Месец 1:  $100 инвестирани закупуват  
10 фондови акции на цена  
$10 на акция.

Месец 2:  $100 инвестирани закупуват  
8.33 фондови акции на цена  
$12 на акция.

Месец 3:  $100 инвестирани закупуват  
7.14 фондови акции на цена  
$14 на акция.

Месец 4:  $100 инвестирани закупуват  
6.25 фондови акции на цена  
$16 на акция.

Месец 5:  $100 инвестирани закупуват  
5.56 фондови акции на цена  
$18 на акция.

Месец 6:  $100 инвестирани закупуват  
5 фондови акции на цена  
$20 на акция.

След като вече знаем всички детайли по 

инвестицията на Атанас, ние можем да пре-
сметнем средната цена, на която той е заку-
пил своите акции, и колко точно акции на 
фондове е закупил за този период от 6 ме-
сеца при покачващ се пазар. В случая Ата-
нас е инвестирал $600 и е закупил 42 акции 
на средна цена от $14.19 на акция и сегашна 
цена от $20 на акция, ако той реши да прода-
де днес всичките си акции и да вземе парите 
си обратно в кеш. Ако Атанас продаде своите 
фондови акции на днешна цена от $20 на ак-
ция, то той би получил $840 (42 акции по $20 
на акция), а е инвестирал $600, което води до 
печалба от $240,

което е 40% 
от инвестираната сума

Това е страхотно и определено добър ход 
от Атанас, който има самочувствието, че е 
добър анализатор на пазарите и следи мно-
го отблизо всичко свързано с икономически-
те новини.

Нека обаче видим една алтернативна си-
туация с Инвеститор Б, който ще назовем с 
кодовото име Боян. Боян е добър приятел 
на Атанас, но е отявлен спортист и опреде-
лено стои настрана от икономическите паза-
ри, нито пък следи новините, свързани с тях. 
По съвет на Атанас, който както видяхме бе 
уцелил страхотно време да инвестира, Боян 
също имал заделени $600, с които искал да 
си пробва късмета. Речено-сторено, обаче 
той пък хванал пазар, който до известна сте-
пен приличал на сегашния, стремглаво надо-
лу за определен период от време и след това 
обратно нагоре до началната си точка.

Това е от мен за днес. Ако и вие имате въ-
проси или се интересувате от различните 
аспекти на финансовата част от живота, 
можете да си запазите час за консулта-
ция на директния ми телефон - (224) 522-
2413 или на електронната ми поща - Coach_
Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, с 
които съм работил по време на консулта-
ции в моя офис.

(Продължава в следващия брой)

Вашите 
пари

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

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

Ангел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел Сапунджиев

Защо се нуждаем от спадове 
за успешно инвестиране?
XИли защо винаги е правилното време да се инвестира в стоковия пазар...

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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(продължение от миналия брой)

З
ащо сега има толкова малко имо-
ти, които банката иска да си вземе 
обратно „foreclosure“? Днес соб-
ствениците на жилища имат дос-
татъчно собствен капитал, за раз-

лика от времената на балона.
Тогава някои собственици използваха до-

мовете си като „лични банкомати“. Мнозина 
изтеглиха собствения си капитал, след като 
той се натрупа. Когато стойностите на жи-
лищата започнаха да падат, някои собстве-
ници се оказаха в отрицателна ситуация на 
собствения капитал, при която сумата, коя-
то дължат по ипотеката им, беше по-голяма 
от стойността на дома им. Някои от тези до-
макинства решиха

да се откажат от домовете си
и това доведе до поредица имоти, застра-
шени от изземване от собствениците им 
(foreclosures and short sales). Жилищата се 
продаваха с огромни отстъпки, понижавай-
ки по този начин стойността на други жили-
ща в района.

Собствениците обаче са си нау-
чили уроците. Цените се по-
вишиха през последните 
няколко години, кое-
то доведе до това, 
че над 40% от жи-
лищата в стра-
ната имат по-
вече от 50% 
собствен ка-
питал „equity“. 
Но собстве-
ниците не са 
се възползва-
ли от него, как-
то последния път, 
както се вижда от 
факта, че национал-
ният капитал се е уве-
личил до рекордните 9,9 
трилиона долара. При сред-
ния собствен капитал, който сега 
възлиза на $300 000, това, което се случи 
последния път, няма да се случи днес.

Както обяснява последният доклад на 
Homeowner Equity Insights от CoreLogic:

„Не само че печалбите от собствен капи-
тал помогнаха на собствениците на жили-
ща по-плавно да избегнат проблемна про-
дажба, но също така дадоха възможност на 
мнозина да продължат да изграждат своето 
богатство.

Затова не се очаква броят иззети жилища 
да достигне този, които видяхме преди 15 
години.

И така, какво означава това за пазара на 
жилища?

Нямаме излишък 
от жилища на пазара – 
имаме недостиг!

Предлагането на инвентар, необходим 
за поддържане на нормален пазар на не-
движими имоти, е приблизително шест ме-
сеца. Всичко повече от това е прекомерно 
изобилие и ще доведе до поевтиняване на 
цените. Всичко по-малко от това е недостиг 
и ще доведе до продължаващо поскъпване 
на цената. Както показва следващата гра-

фика, имаше твърде много жи-
лища за продажба от 2007-а 

до 2010 г. и това доведе 
до падане на цените. 

(Графика 4)
Инвентариза-

цията не е като 
последния път. 
Цените се по-
качват, защо-
то има из-
к лючително 
търсене на 
собственост, в 

същото време 
има недостиг на 

жилища за про-
дажба.
В крайна сметка, 

ако се притеснявате, 
че правим същите грешки, 

които доведоха до жилищния 
срив, данните помагат за разсейване на 
притесненията ви.

„Като агент на недвижими имоти, аз не 
само помагам на своите клиенти със за-
купуване, продажба и отдаване под наем, 
но и непрестанно ги уведомявам относно 
всеки възможен аспект, който би повли-
ял на тяхната дългосрочна инвестиция, 
която всъщност за повечето хора е най-
важната и най-голямата, която те са на-
правили или ще направят някога в живо-
та си. Ако имате въпроси, свързани с тази 

или други мои статии досега, или въобще с 
всичко, свързано с пазара на недвижимите 
имоти, ще се радвам да ме потърсите, а за 
мен ще е удоволствие да мога да помогна. 
Моят директен номер е: 773-827-7827, или 

ми пишете на емайл: gergana.todorova@
bairdwarner.com. Също уебсайт, за повече 
информация: GerganaTodorova.BairdWarner.
com Консултацията е винаги безплатна и 
не ви ангажира по никакъв начин.

Ръст на необслужваните кредити  
и изземвания на жилища не се очаква

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

XНямаме излишък от жилища на пазара – имаме недостиг!
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(Графика 4) Източник: NAR

https://angelovrealtor.com/


27 април - 3 май 2022 г.18

За кой ли път сме затънали в криза, за-
дава се още по-сериозна криза, стагнация, 
рецесия… наречете я както щете. В Евро-
па пак се води истинска война, няма хиляда 
километра от нас. В разгара си е друга вой-
на, икономическа, в нея сме воюваща стра-
на. Всеки от нас си задава вечния въпрос: 
ами сега? Гласят промяна на държавния бю-
джет; своите бюджети фирми и домакин-
ства са принудени да прекрояват всеки ден.

Затова ми изглежда важно да хвърлим 
поглед към опита на абсолютния шампи-
он по кризи - Швейцария. Това е страната, 
за която от векове войната и всякакви кри-
зи са занаят и поминък. Дори бегъл поглед 
към графиката на брутния продукт за по-
следните два века на глава от население-
то показва, че конфедерацията е забогатя-
вала тъкмо в годините на световните войни 
и кризи. Обяснението не е само прочутият 
швейцарски неутралитет, той е един от оп-
орните стълбове на националната страте-
гия, но далеч не единствена нейна опора. 
Да не забравяме, че Алпите са родина на 
прочутите солдати, професионални войни-
ци, воювали от най-ранното Средновеко-
вие. За швейцарските наемници войната е 
поминък. Моите деди пасли овце из родни-
те Родопи и Беломорието, родопските мещ-
ри и трънските дюлгери ходили на гурбет 
да зидат, а швейцарците са продавали кръв 
за сол.

Войната е в кръвта им и я разбират като 
никой друг, без емоции и злоба. Швейцар-
ската доктрина е в генома и в душата, не е 
държавна програма, а лично дело, част от 
паметта и духа на нацията.

Сблъсках се с швейцарския стопански 
светоглед през 80-те години, когато там на 
два пъти отхвърлиха петдневната работна 
седмица с референдум и настояваха да си 
работят шест дни от седем. В една телеви-
зионна анкета питаха случайни минувачи 
защо. Един отговори: „Denn nur durch Arbeit 
kommen wir zum Geld!“ – „Само с работа из-
карваме пари!“

Това е златното икономическо правило 
на швейцарците. Лаконична квинтесенция 
на трудовата теория за стойността. Ната-

тък е търговия и преразпределение, да на-
караш друг да работи за теб. Всички заедно 
имаме онова, което изработим, няма друг 
източник на стойност извън труда. Отвъд 
труда за швейцареца има и други ценнос-
ти, които му позволяват да мине невредим 
през войни и кризи, да печели, когато други 
пропадат и фалират.

Мой колега и приятел от Базел защити ди-
сертация, след 2-3 години оглави корпора-
тивното банкиране и се сгоди за дъщерята 
на собственика на банката. Преди женит-
бата решил да купи къща и поискал заем 
от банката. Но кредитният комитет отказал 
кредита и помолил главният касиер да му 
обясни как се живее с пари назаем.

Та главният касиер казал на колегата, че 
за да вземе кредит за къща, трябва да стори 
две неща: да увеличи исканата сума, с нуж-
ните пари да купи наред с къщата колкото 
крави събира оборът към нея. И да занесе 
молбата в съседната банка. Понеже колега-
та недоумявал кому е нужно да търси друга 
банка, защо да купува крави, щом заплата-
та му на банков директор е сигурна гаран-
ция, пет пъти средната за страната, без да се 
броят премиите.

Това се казва интегритет, обяснил му глав-
ният касиер, не е редно банка да кредитира 
собствените си директори. Пък мъж, който 
има пари, а няма крави, е несигурен. Соб-
ственик на крави трябва бързо, като свър-
ши работа в банката, да се прибере право 
вкъщи, да ги нахрани, да ги издои и да изри-
не обора. Такъв мъж не се запива по кръч-
мите, по чуждите жени не ходи, не осъмва 
в барове, не залага на комар. Той се научава 
да гледа живи същества, да носи отговор-
ност за тях, така разбира колко трудно се 
създава истинският продукт, реалната стой-
ност.

А дойде ли трудно време, швейцарецът 
просто работи повече. Гледа повече крави, 
мисли от какво още може да изкара пари, 
пести, майстори каквото умее, пример-
но плете пуловери. Или отива на гурбет в 
странство, цани се за солдат или за слуга; 
затова думата за портиер на руски е „швей-
цар“, на немски език e Schweizer. За швейца-
реца няма срамна работа, той работи чест-
но и здраво, но ще изкара пари и ще оцелее. 
Всъщност Швейцария е много бедна стра-
на, векове наред е била най-бедната и жал-
ката в Европа. Нищо не се ражда в алпий-
ските камънаци и за да оцелеят, хората са 
се научили да живеят във враждебната сре-
да на конкуренция. Едва световните войни 
през ХХ век създават благоприятни условия 
за успеха на швейцарския модел.

България може да бъде „Швейцария на 
Балканите“. Може. Хилядолетия сме били 
далеч по-богати от швейцарците. Нормал-
ното е да сме много по-богати, освен ако не 
сме много по-глупави или мързеливи.

ЕМИЛ  
ХЪРСЕВ

 блог

Швейцарският модел: 
Защо не?

https://www.facebook.com/MarchelaTravel


27 април - 3 май 2022 г. 19

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

 казана дума

„Първо може да отидат до 
Скопие, после Руанда, след 
това през Кайманите, където са 
им офшорките. На връщане да 
минат през Париж, защото там е 
арбитражът с Gemcor.“

Депутатът от ГЕРБ Десислава 
Атанасова коментира пътуването 

на българска делегация до Киев

„Кулеба се въртя като сираче в парламента, 
а депутатите се занимават с всичко друго, 
но не и с военната помощ.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за 
поисканата от Кулеба военна помощ в 

българския парламент

„Как можеш да преговаряш с крокодил, когато кракът 
ти е между челюстите му - това е трудността, пред 
която е изправена Украйна. Много е трудно да се види 
как украинците ще преговарят с Путин.“

Британският премиер Борис Джонсън за руско-
украинските мирни преговори

„Вие искате да умрем защитени.“
Украинският външен министър Дмитро Кулеба 

в изявление пред българския парламент, 
в отговор на предложението България да 

предостави само бронежилетки и каски, но не и 
оръжие

„Ние не сме страна за трагични 
селфита. У нас се води съвсем реална 
война. Идвайте при нас - с радост 
ще ви посрещнем, но идвайте с тази 
помощ, за която сме говорили.“

Украинският президент Володимир 
Зеленски в обръщение към западните 

лидери

https://www.mbglogistics.com/
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Десетки български студенти отно-
во чакат лятото, за да живеят и 
работят в САЩ. Както всяка годи-
на, и през 2022-ра тече усилена 
подготовка за програмата, която 

ежегодно дава възможност на хиляди уча-
щи от цял свят да изживеят американската 
мечта.

Българските фирми, които работят по 
програмата „Work and travel“, от своя стра-
на споделят пред BG VOICE добрата новина, 
че тази година най-вероятно COVID мерки-

Ще има ли COVID мерки за българските 
студенти на бригада в САЩ?

АИДА 
БУРНУЧЯН

aida@bg-voice.com

XСтотици студенти отново избраха да прекарат лятото си в САЩ, 
като се надяват на работа без пандемия и COVID ограничения

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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те изцяло ще отпаднат, което дава надежда 
на участващите, че това ще бъде първата 
година от 2020-та насам, която ще възвър-

не стария принцип на работа.
„Първите визови интервюта за лято 2022-

ра са започнали през март месец присъст-
вено. Има и включен нов процес на име 
Drop Box. Това значи, че ако през послед-
ните 4 години някой е ходил в Америка и 
има виза

може да не се явява 
на интервю

Само си подготвя документите и визата 
му се преиздава автоматично. Много хора 
взеха визи, без да ходят на интервю“, каз-
ва Петър Стоянов, един от създателите на 
агенцията за пътувания AIM Work and Travel, 
като подчертава, че благодарение на Drop 
Box процесът максимално се е улеснил.

Петър коментира още, че въпреки слу-
ховете най-вероятно всички студенти с 
изрядни документи ще получат виза. Соб-
ственикът на AIM Work and Travel допълва, 
че агенцията обръща индивидуално внима-
ние на студентите, за да са и двете страни 
доволни.

„Хубавото е, че имаме много оферти и 
голям избор за студентите. И тази година 
едни от най-предпочитаните дестинации 
са тези в Нантъкет и Мартас Винярд. А за-
ради инфлацията средното заплащане се е 
покачило с 40-50% за последните 2 години“, 
казва Стоянов.

А студентът от УНСС Иван Гурков споделя 
пред BG VOICE, че тази година ще работи в 
Нантъкет. Вече е получил виза и

за трети пореден път
ще успее да прекара лятото си в САЩ. И то 

на трето различно място.
„Визовото ми интервю беше на 30 март. 

Тази година бях малко притеснен дали ще 

взема виза, защото съм четвърти курс, но 
ето ме - вече с виза и с билет“, разказва той, 
като подчертава, че е против COVID мер-
ките, тъй като според него ситуацията се е 
нормализирала.

Като очаквания Иван споделя, че се гот-
ви за лято без мерки и работа на нормални 
темпове, каквато е била преди пандемията. 
За тазгодишното интервю за виза студен-
тът споделя, че въпросите са били по-раз-
лични от минали години, тъй като вече за-
вършва бакалавърската си степен.

„Въпросите бяха свързани с оценките ми 
през годините. Всичко мина наред. Бях под-
готвен, а агенцията, на която се доверих, и 
тази година ми обърна индивидуално вни-
мание за всеки един мой въпрос относно 
пътуването. Предстои ми трето незабрави-
мо приключение в САЩ“, завършва с усмив-
ка той.

През юни 2020 година администрация-
та на Тръмп удължи забраната за издаване 
на зелени карти извън САЩ. Така временно 
бе спряно издаването на редица категории 
работни визи. Тръмп считаше имигрантите 
за „риск за американския пазар на труда“ и 
блокира влизането им в САЩ при издава-
нето на Прокламация 10014 и Проклама-
ция 10052.

При встъпването си в длъжност оба-
че Джо Байдън заяви, че затварянето на 
вратата за законните имигранти „не води 
до напредък в интересите на Съединени-
те щати“, а напротив, с което успя да даде 
възможност на още студенти по програма 
Work and Travel да изживеят американска-
та мечта.
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 в цифри
-та най-разпростране-
на причина за смърт-
ни случаи в САЩ през 
2021 година е коро-
навирусът, става ясно 
от проучване на аме-
риканското прави-
телството. COVID-19 е 
основната или съпът-
стваща причина при 460 
513 смъртни случая в 
САЩ – това е скок с бли-
зо 20 процента в срав-
нение с 2020 г., показва 
проучването на амери-
канските Центрове за 
контрол и превенция на 
заболяванията.

думи могат да научат гъбите и да си говорят една на друга, установиха учените. Ново матема-
тическо изследване установи, че моделите в електрическите сигнали, които гъбите изглежда изпра-
щат една на друга, имат поразителна структурна прилика с човешката реч и наподобяват речник от 
дузина думи. Установено е също, че разпределението на тези „дължини на думите гъби“ съвпада с 
разпространението на човешкия език.

50

3

руски милиар-
дера по-мал-
ко са включе-
ни в списъка на 
Forbes след на-
ложените санк-
ции на страната 
им. В момента 
там са вписани 
имената на 83-ма 
руснаци, което 
е по-малко от 
117-те миналата 
година. Общото 
им богатство пък 
е спаднало от 
583 на едва 320 
млрд. долара.

65

34

-ти рожден ден 
отпразнува най-
възрастната го-
рила в света. За 
празника си тя 
получи торта с 
ориз и зеленчуци, 
специална плодо-
ва украса и много 
красиви пожела-
ния. Фату е женска 
горила, живееща 
в Берлинския зо-
опарк.

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

Г
одините са разкъсали връзките 
на много българи с техните срод-
ници, заминали някога да рабо-
тят в САЩ, за да изкарат прехра-
ната на семействата си в България. 

Прави впечатление обаче, че служителите 
сравнително точно са записвали имената 
на българите емигранти, но в същото вре-
ме са се отнасяли много некритично към 
изписването на имената на селищата, от 
които идват те. Например, Стойо Иванов 
Крушкин – български емигрант от 1913 г., 
е изписан правилно, но в някои докумен-
ти родното му място - село Бистрица - е из-
писано като „Bistiskes“, което само звуково 
наподобява онова, което би било „Bistrica“!

Служителите от имиграционната служба 
са приемали приоритетно името на чове-
ка и държавата, от която идва, но населе-
ното място е било от по-ниско значение, 
въпреки че ако нещо се случи с въпрос-
ния емигрант, те по някакъв начин трябва 
да уведомят неговите близки. Причината е 
в доста

сложните наименования
на населените ни места. Служителите са 
чули Бистрица, но са изписали онова, 
което са разбрали от името, а именно – 
Bistiskes, което според тях наподобява ис-
тинското име.

Много са малко и проучванията, които 
са правени задълбочено върху историята 
на българската емиграция в САЩ конкрет-
но. На практика сериозни исторически 
изследвания в тази посока са само две – 
едното е на професор Трендафил Митев и 
другото е на д-р Иван Гаджев.

Първият е историк, а вторият е ветери-
нарен лекар, но научно-историческият му 
поглед върху историята на емиграцията ни 
в Северна Америка е завидно прецизен и 
пълноценен.

Отделяме повече внимание на втория 

автор не защото подценяваме първия, а за-
щото поставяме акцента върху това, че д-р 
Гаджев създава

Институт по история 
на българската емиграция

в Северна Америка „Илия Т. Гаджев“.
Той издава два напълно научно защити-

ми тома с документи и снимки, както и с 
текст, който описва темата в дълбочина и 
ширина. Двата тома са издадени именно от 
Института.

Още през 1976 г. д-р Гаджев създава въ-
просния институт, който е в памет на уби-
тия му от комунистите в България без съд и 
присъда баща. По това време той се нари-
ча Научен институт „Св. Кл. Охридски“ и се 
помещава в Детройт. По-късно разширява 
кръга на своите интереси и научни разра-
ботки и се сдобива с името, с което е извес-
тен и днес. Д-р Гаджев премества архива 

си в България, в родния си град Гоце Дел-
чев. За целта в центъра на града е издиг-
ната нова сграда на три етажа, която пое-
ма архива от книги, периодични издания, 
снимки, архиви, документи. Средствата за 
построяването и функционирането на ин-
ститута са поети от семейство Гаджеви.

Свързахме се с бай Иван Марков който е 
известен на администрацията в общината 
на Гоце Делчев като човека, който

държи ключа
от въпросния институт. Той ни каза, че ар-
хивът е в насипно състояние и на практи-
ка в него не може да се работи, защото ако 
човек търси нещо конкретно, то просто 
няма как да бъде открито, понеже всичко 
е в кашони и кутии, не е систематизирано, 
каталогизирано и подредено, както трябва 
да е в един научен институт с такъв богат 
и специализиран архив. По думите на бай 

Иван Марков, д-р Гаджев се е надявал, след 
като е предоставил архива напълно без-
възмездно, след като е построил и сграда, 
в която да бъдат поместени документите, 
държавата поне да поеме ангажимент по 
подреждането и осигуряването на регу-
лярен достъп до института. Уви, това не се 
случва вече години наред.

Бай Иван Марков е успял да направи 
нещо като

именен показалец на хората
за които става дума в архивите, което е ог-
ромен труд, но е необходимо поне няколко 
човека – екип, да се заемат с подреждане-
то, за да може то да е професионално. Бай 
Иван не е специалист, той просто има до-
брата воля да помогне и го прави, но анга-
жиментът трябва да е на държавно-научно 
ниво, защото този институт касае история-
та на много българи и на практика се явява 
изключително ценно научно звено, което 
изследва една съществена част от истори-
ята на България и на българския народ.

Уви, държавата за пореден път нехае за 
нещо, което й е предоставено безплатно, а 
от нея се изисква само да се погрижи и да 
го ползва!

Жалко е, когато една такава важна част 
от историята ни като нация се губи и нито 
хората могат да намерят данни за свои-
те деди, нито пък учените могат да рабо-
тят с едно документално съкровище, което 
просто няма кой да подреди…!

Държавата е тази, която е длъжник за 
това начинание, дали пък толкова сме ули-
сани в настоящето си, че не виждаме ми-
налото си…! Дано не е така, защото народ, 
който няма минало или не се интересува 
от него, то той няма и бъдеще…!

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Научен институт затихва 
заради немарливост
XДокументи за българската емиграция тънат в прах в град Гоце Делчев

Входът на Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Т. Гаджев“ в гр. Гоце Делчев. 

Снимка от Туитър

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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С
лед двегодишно прекъсване тази 
година стотици българи в Север-
на Америка посрещнаха Великден 
в няколко храма и един манастир. 
В Чикаго богослужението беше 

в църквата „Св. София“ в предградието Дес 
Плейнс. Службата започна в 23:30 ч., а точно 
в полунощ миряните се поздравиха с „Хрис-
тос Воскресе“ и обиколиха три пъти църков-
ния храм.

Тази година празничното богослужение 
беше отслужено

новият свещеник Димитър
когото българите в Чи-
каго познават отпреди 
като помощник на по-
койния отец Грую.

Българската общ-
ност в Чикаго загуби 
изненадващо своя ду-
ховен лидер в края на 
миналата година. От то-
гава църковното насто-
ятелство търси негов 
заместник и в момента 

отец Димитър е на пробен период, след като 
няколко други свещеника също извършваха 
служби в храма.

На 24 април, неделя, беше отслужена и 
службата Второ Възкресение. Тя е по-особе-
на. Вечерня – по канон с четене на Светото 
Евангелие на множество езици.

Заради строгите мерки, въведени заради 
пандемията от COVID-19, българските храмо-
ве останаха затворени за големия християн-
ски празник през 2020 и 2021 г.

XОтец Димитър води празничното богослужение

Църквата „Св. София“ в Чикаго 
отново посрещна миряни за Великден

http://autoboxexpress.com
http://autoboxexpress.com
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Б
ългарите в Чикаго остават без 
своята дискотека, научи BG VOICE. 
Escape Lounge в чикагското пред-
градие Шамбург ще затвори вра-
ти в края на месеца. Причината 

– смяна на собствеността на мястото и сгра-
дата. Новият собственик планира друг про-
ект на терена, който няма да е нощно заве-
дение.

„Затваряме тази глава от нощния живот 
на Българско Чикаго. Но

вече готвим нови изненади
и още по-добро място, където всички да 
може да се забавляваме заедно“, увери соб-
ственикът Венци Динков. Екипът вече търси 
друго помещение, където да създаде ново, 
уникално нощно преживяване за българите 
в района на Ветровития град. „Все още не ме 
е ударило емоционално, но съм сигурен, че 
в следващите дни и това ще стане“, допъл-
ни Динков.

В събота в заведението гостува Соня Нем-
ска, а за петък и събота са предвидени

последните DJ партита
Escape Lounge отвори през септември 

2015 г. с концерт на Константин. През го-
дините там са гостували най-големите име-
на на българския шоу бизнес – Галена, Ма-
рия Илиева, Deep Zone, 100 Кила, DJ Дамян, 

Нели Петкова, Борис Солтарийски, Криско, 
Тита, Любо Киров, Милена, Малина, ДесиС-
лава, Райна, Илиян, Графа и Михаела Филе-
ва, Камелия, СкандаУ, Бони, Софи Марино-

ва, както и български таланти, които живеят 
в Северна Америка – Свет, Мишо Шамара, 
Jersey Girls, Флори, DJ Wili Stone и Николет 
и др.

Escape Lounge затваря
XБългарите в Чикаго остават без своята дискотека 

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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О
тдавна е известно, че храна-
та, която консумираме, опре-
деля предпазването ни от ня-
кои заболявания, доброто ни 
физическо състояние, но тя е 

от основно значение и за начина, по кой-
то функционира мозъкът ни. Онова, което 
ядем в ежедневието, има мощен ефект вър-
ху енергията на мозъка, върху начина, по 
който той се справя с поставените задачи, и 
върху цялостното настроение, категорични 
са експерти.

Учените все още не знаят със сигурност 
какво причинява болестта на Алцхаймер, 
най-честата форма на деменция. И в мо-
мента няма лекарство, което да я лекува 
успешно, каза д-р Ума Найду, директор на 
хранителната и метаболитна психиатрия в 
Масачузетската многопрофилна болница. 
„Но“, каза тя, „можем да му повлияем на на-
чина, по който се храним“.

Изследванията показват, че хората с оп-
ределени състояния като сърдечни заболя-
вания, високо кръвно налягане, затлъстява-
не и диабет са по-склонни от тези без такива 
състояния

да получат свързан 
с възрастта когнитивен спад

А рисковете от развитие на тези състоя-
ния могат да бъдат увеличени от лоша дие-
та, което предполага, че има неща, които мо-
жем да направим, за да намалим шансовете 
за развитие на деменция.

Средиземноморската диета и диетата 
MIND, предимно растителна диета с висо-
ко съдържание на плодове, зеленчуци, пъл-
нозърнести храни, ядки, диво уловена риба 
и млечни продукти с ниско съдържание на 

мазнини, насърчават хранене с пресни про-
дукти, бобови растения и ядки, риба, пълно-
зърнести храни и зехтин. И за двете диети се 
твърди, действат в посока забавяне и дори

предотвратяване 
на болестта на Алцхаймер

Проучване установи, че тези, които най-
близо се придържат към средиземномор-
ската диета или диетата на MIND, имат 30 до 
35% по-нисък риск от когнитивно уврежда-
не, отколкото тези, които се придържат по-
малко към тях.

Листните зеленчуци са пълни с хранител-
ни вещества и фибри и някои солидни дока-
зателства ги свързват с по-бавния когнити-
вен спад, свързан с възрастта.

В едно контролирано проучване, прове-
дено в Израел, изследователи са направили 
мозъчни сканирания на повече от 200 души, 
които са били разделени на три диети. Те от-

крили, че след 18 месеца тези, които са след-
вали „зелена“ средиземноморска диета – та-
кава, богата на манкай (пълно с хранителни 
вещества зелено растение), зелен чай и оре-
хи – са имали най-бавния процент

на свързана с възрастта 
мозъчна атрофия

Тези, които са следвали традиционната 
средиземноморска диета, която е по-малко 
растителна и позволява повече преработе-
но и червено месо, са имали по-голям спад в 
обема на мозъка.

„Не мисля, че има чудодейни храни, но, 
разбира се, наистина е добре да се ядат пло-
дове и зеленчуци“, каза д-р Алисън Райс, 

член на консултативния съвет по медицин-
ски, научни изследвания и скрининг на па-
метта към Фондацията за Алцхаймер на 
Америка.

Колкото по-цветни са продуктите в чиния-
та ви, толкова по-добра е храната за мозъка 
ви. Изследователи са открили, че диети с ви-
соко съдържание на флавоноиди - естестве-
ни вещества, намиращи се в цветни плодове 
и зеленчуци, шоколад и вино

предпазват от болестта 
на Алцхаймер

Диетата MIND специално посочва горски-
те плодове, добри източници на фибри и ан-
тиоксиданти, като имащи когнитивни ползи. 
По-възрастните жени, които ядат повече бо-
ровинки и ягоди, имат забавени темпове с 
до 2,5 г. на когнитивен спад.

Много видове морски дарове, по-спе-
циално мазната риба, са добри източници 
на омега-3 мастни киселини, които отдав-
на се свързват с по-добро здраве на мозъ-
ка и намален риск от свързана с възрастта 
деменция или когнитивно увреждане. Риба-
та е храна за мозъка. Според д-р Уилет око-
ло две до три порции на седмица ще осигу-
рят практически цялата полза за здравето 
на мозъка.

Ядките, по-специално орехите, семената, 
пълнозърнести храни, бобови растения и 
зехтин многократно са свързвани с по-ба-
вен когнитивен спад. Жените, които казват, 
че консумират

поне пет порции ядки 
на седмица

имат по-добри когнитивни резултати от 
тези, които не ядат ядки.

Пълнозърнестите храни, както и бобови-
те растения, като леща и соя, също изглежда 
имат ползи за здравето на сърцето и когни-
тивната функция. В едно проучване от 2017 
г. на повече от 200 души в Италия на възраст 
65 и повече години изследователите откри-
ват връзка между консумацията на три пор-
ции бобови растения на седмица и по-висо-
ката когнитивна ефективност.

А зехтинът, основен компонент както на 
средиземноморската диета, така и на MIND, 
има силна връзка със здравословното ког-
нитивно стареене. Едно проучване от 2022 
г. на повече от 92 000 възрастни в САЩ ус-
танови, че по-високият прием на зехтин е 
свързан с 29% по-нисък риск от смърт от не-
вродегенеративно заболяване и с 8 до 34% 
по-нисък риск от смъртност като цяло - в 
сравнение с тези, които никога или рядко 
консумират зехтин.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Могат ли определени храни да предотвратят 
деменцията, свързана с болестта на Алцхаймер?

BG VOICE
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Учени: Рибата и цветните 
плодове и зеленчуци са 
суперхрана за мозъка
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Ч
овек, използвайки многоброй-
ните блага на цивилизацията, 
понякога дори не се замисля от-
къде идват и какъв е произходът 
на пижамите. В съвременния 

свят много неща се приемат за даденост.
Пижамите дължат външния си вид на 

строгите традиции на Индия. На жените 
там в миналото им било забранено да носят 
твърде разголени дрехи и дори през нощта 
те трябвало да крият телата си под простор-
ни копринени дрехи. По-късно модата за 
пижами навлиза и в Европа, европейците 
носели широки ризи за сън.

Пижамите са пренесени в Европа в нача-
лото на 19 век от пътешественици от Осман-
ската империя и Алжир. В онези дни Изто-
кът привличал все повече вниманието на 
изследователи, политици и авантюристи, 
които донесли пижамите в Европа

завръщайки се 
от пътуванията си

Интересното е, че думата „пижама“ е от 
тюркски произход и се превежда като „дре-
ха за краката". Удобните дрехи били мно-
го подходящи както за почивка с наргиле 
и чаша кафе, така и за спане, тъй като оси-
гуряват необходимото ниво на комфорт и 
били почти невидими при носене.

Съставът на такова облекло включвал 
панталони и ризи от лека материя. От този 
момент започва еволюцията на домашното 
облекло.

В съвременния свят развитието на пи-
жамните костюми е свързано с развитието 
на иновативните технологии, цветове и ма-
териали. Пижамите стават все по-удобни и 
практични. Те се превърнаха

в незаменим елемент 
в домашния гардероб

Стиловете са толкова разнообразни, че в 
тях можете да прекарате не само нощта, но 
и по-голямата част от уикенда.

Модата винаги успява да ни изненада с 

най-новите си трендове. Може би за по-го-
лямата част от хората би било нещо нео-
чаквано, дори шокиращо да разберат, че 
последната тенденция в световната мода е 
превъплъщаването на пижамата в дреха, с 
която се излиза на улицата.

И този пролетен сезон ще се носят пъст-
ри комплекти от сатен, коприна и подобни 

материали с т.нар модели на пижама. Тези 
костюми са елегантни и небрежни едновре-
менно, но и доста практични, защото могат 
да се носят от сутрин до вечер и по всяко 
време

да изглеждате 
добре поддържани

и подходящи за случая.
Копринените комплекти са женстве-

ни, но имат и градски печат, особено 
ако ги носите с кецове или шикозни би-
жута. Най-голямото предимство е, че 
панталонът и ризата (сакото) могат да 
се носят заедно, но и поотделно, така че 
да правите различни комбинации.

Изборът в магазините е голям, за да-
мите, които искат да са в центъра на 
вниманието, има модели с ефектни 
щампи, докато за по-семплите правил-
ният избор са по-спокойни десени или 
едноцветни модели.

За цветовете правилата тук са същи-

те, които важат при обичайното ежедневно 
облекло - черният цвят придава изтънче-
ност, изисканост и вталява, бялото и ярките 
цветове привличат вниманието, а щампите 
винаги са на мода и оригинални.

И този сезон ще се носят пъстри комплекти от сатен и коприна

Сара Джесика Паркър с пижамен аутфит

Пижаменият модел е най-голямата 
модна тенденция през пролет 2022

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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DRIVERS/OWNERS, 
Цена US$  , Зипкод 1, Neo Log Systems LLC предлага работа 
на шофьори и оунър оператори на най- добрите условия на 
пазара* За повече информация ни се обадете на телефон# 
2242316080 или пишете на имейл: sales@neologsystems.
com * www.neologsystems.com 2242316080 №19227
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
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

Chicago + suburbs
CDL DRIVER NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, Малка семейна компания, 
търси шофьор. New Freightliner Cascadia-2022, automatic. 
Цена по договаряне. Професионално отношение, без на-
прежение! Cell phone: 224-578-6539 №19300
SAFETY ASSISTANT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, IMG Trucking INC is seeking for 
a safety assistant. Experience is not a must, but is a huge plus. 
For details, please contact Vlad 708-655-4483 №19290
CLEANING LADIES, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Eroclean Cleaning naema jeni 
za pochestvane na kashti v raiona na Palatine. Kola, knijka i 
opit sa zadaljitelni. Za poveche informacia, tarsete Petya na 
(773)600-0019. Blagodarim vi! 7736000019 №19295
DCL DRIVERS NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60171, Sparc Transport is hiring Owner 
Operators and Company drivers for our Intermodal and Dry 
Van division. Many dedicated lanes. For more information and 
to apply, please call us at 708-695-4265 . №19296
HIRING , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Plumbing company specialized 
in service/remodels is looking to hire a plumber/technician. We 
are very � exible and easy to work for. Candidate should have 
some experience in plumbing and to be very self motivated. 
Relaxed work environment/� exible schedule, percentage pay. 
Call 224-707-0214. №19277
HIRING , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Plumbing company specialized 
in service/remodels is looking to hire a plumber/technician. We 
are very � exible and easy to work for. Candidate should have 
some experience in plumbing and to be very self motivated. 
Relaxed work environment/� exible schedule, percentage pay. 
Call 224-707-0214. №19278

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

ТЪРСЯ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Семейство с две малки деца 
(на 3 месеца и на 5 години) търси да наеме детегледачка от 
понеделник до петък вклчително от 08:00 до 17:00 часа За-
плащане по договаряне. Wood Dale, IL 7082524868 №19255
OWNERS ЗА HOME DAILY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Предлагаме работа за соб-
ственици на камиони, които искат да са вкъщи всяка вечер. 
Работим в радиус от 200 мили от вашия паркинг и имаме 
налични, нови ремъркета. Оборот от $800 до $1300 на ден 
с 250-350 мили дневно. Заплащаето е между $2500 и $3500 
чисто на седмица. 8476370772 №19271
РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Търся БОЯДЖИЙ. Тел 773-865-
0406. №19240
СНАБДИТЕЛ, ДОСТАВЧИК, 
Цена US$  , Зипкод 60445, Снабдител, доставчик на час-
ти. Фирмена кола , пълен работен ден , добро заплащане. 
2246669961 №19243
ТЪРСЯ CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, ТЪРСЯ CDL DRIVER С ОПИТ И 
БЕЗ ОПИТ.ЗАПЛАЩАНЕ $350-$400 НА ДЕН.ЗА ПОВЕЧЕ ИН-
ФОРМАЦИЯ 2245651680 №19245
DELIVERY DRIVER , 
Цена US$  , Зипкод 18, Шофьор снабдител и доставчик на 
части 7737420404 №19236
TARSYA CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver s opit. 
Plasham $1.00 na milya. Moje i $400 na den. Za poveche info 
call 224-659-1690 Evgeni. 2246591690 №19226
LOCAL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60172, Srd Freight Inc nabira Local 
Driver za Chicago ,IL - dobro zaplashtane .Dobri uslovia ,dobur 
dispetch ,dobri otnoshenia 7738274439 №19214
RECRUITER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60067, Trucking company looking 
to hire an experienced recruiter to take calls and make calls 
on new applicants. Great pay plus commission. Call Vesso - 
224.814.2615 №19200
ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers предлага по-
часова работа за почистване на домове и офиси. Опит и 
собствен превоз. 312-593-1392 №19204
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 53940, Малка транспортна компания 
набира Owner Operators. За повече информация, моля поз-
вънете на 608-254-9977 №19194
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

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 $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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ТЪРСЯ HANDYMAN., 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся handyman на пълно работ-
но време. Трябва да имате кола. Възможност за безплатна 
квартира. Тел: 847-854-8094. Е-майл: dimitrova07@yahoo.
com №19287
OWNER OPS HOME DAILY, 
Цена US$ 2,500.00, Зипкод 60056, We have local/regional dry 
van work and available dry van trailers. Our driving partners 
average $800-$1300 per day gross and take home $2500-
$3500 per week with 250-350 miles per day. Pay every Friday 
no week on hold. 8476370772 №19270
FREE TRAILER, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 60103, Owner-operator needed. Free 
trailer. Cargo 250$ per week,ELD-300$ per year,Prepass 300 per 
year.Call 1-844-349-4349 №19272
ТЪРСИ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Сервиз в Аrlington Hts Търси 
да назначи механици, с опит или без. Заповече информа-
ция 630-873-5507 №19252

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$  750.00, Зипкод 60010, Търсим жена на 
фул тайм позиция да помага с грижата на две 
малки деца (1г. и новородено). Понеделник до 
Петък от 7ам до 7пм и някои уикенди - може и 
с преспиване. Заплата ежеседмично по догова-
ряне. Деси 360.970.6448 №19198

CDL STEADY TEAM 0,90, 
Цена US$  , Зипкод 2500000, Постоянен курс от 
Чикаго до Лас Вегас пощта целогодишно пове-
че информация 3312456314 №19208

500М ДНЕВНО В КЪЩИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60502, Постоянна линия 
отиване и връщане общо 500 мили Всяка вечер 
в къщи Подходящо за Aurora O\\\'Hare Теле-
фон 815 694 6145 work@venipower.com CDL A - 
минмум 2 год стаж Чист рекорд е предимство 
№19305
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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

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

НЮ ЙОРК

AMAZON, 
Цена US$ , Зипкод 1, Фирма търси “owner 
operators” за semi and box trucks , възможно е 
партньорство с Амазон 2247955588 №19285

ФЛОРИДА

BOX AND SEMI TRUCKS, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Owner operators 
2247955588 №19283

COMPANIES, DRIVERS, 
Цена US$ , Зипкод 3, Neo Log Systems LLC, предлага диспе-
черски услуги на малки компаниии %3 от гроса, оунър опе-
ратори и шофьори на най-добрите условия на пазара*За 
повече информация ни се обадете: тел# 2242316080 
или пишете на имейл: sales@neologsystems.com*www.
neologsystems.com №19254

АТЛАНТА

SEMI AND BOX TRUCKS, 
Цена US$ , Зипкод 1, Owner operators 
2247955588 №19284

COAST TO COAST

АМАЗОН ***, 
Цена US$  , Зипкод 1, Фирма търси CDL class A 
шофьори OTR , възможни договори на Амазон 
, цена на миля по договаряне според опита 
2248014469 №19215

SEMI BOX TRUCKS, 
Цена US$  , Зипкод 1, Фирма търси “owner 
operators” за Semi and Box trucks , възмож-
но партньорство и договори на Амазон 
2248014469 №19216

RECRUITER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60067, Trucking company is seeking to 
hire a recruiter for our Plovdiv, BG o�  ce. Experience is a must! 
Great pay plus commission. Call Vesso - 224.814.2615 №19201

OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 53940, Малка транспортна компания 
набира Owner Operators. За повече информация, моля поз-
вънете на 608-254-9977 №19193
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асис-
тент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 
3039748716 №18968

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ, 
Цена US$ , Зипкод , Предлагам строително монтажни услу-
ги при вътрешни ремонти: Изграждане на бани Полагане 
на плочки Шпакловка и боядисване Монтиране на ламинат 
Монтиране на кухни Облицоване с естествен камък на ка-
мини и декоративни стени Монтиране на гипскартон Мон-
тиране на Ел.уреди Декоративни шпакловки 3122008163 
№19281
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Dispatcher Remote- с опит 
53V/R/F- HZ От България 5618770865-call/text/email Viber 
087 7981874 №19266
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, 10 year exp. with dry van 
reefer � at bed step deck hazmat free tms free ifta 7278355206 
№19251

АТЛАНТА
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 30301, Dispatcher Remote Диспечер 
с опит , от България 53V/R/F/Hz call -text-email 5618770865 
Viber +35987 798 1874 №19302

НЮ ЙОРК
DISPATCH REMOTE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 10001, Диспечер с Опит От Бълга-
рия / София 53V/R/F/Hz Viber or call: 359977981874 №19303

ФЛОРИДА
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 33480, от България Диспечер с опит 
53V/R/F/Hz 5618770865 call/text/email Viber+359 877981874 
№19289

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
ROOM FOR WOMEN , 
Цена US$  370, Зипкод 60625, Слънчева стая под наем за 
жена непушач. Апартаментът е на чудесна локация, бли-
зо до Жълтия магазин. Наем $ 370. За поече информация 
6303603667. №19294
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод 60707, Едностаен апартамент-кухня с 
всекидневна, хол и спалня. Приземен етаж от къща, със са-
мостоятелен вход. Elmwood Park, IL 7088564802 №19297

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ/А, 
Цена US$ 5, Зипкод 60074, Tърся съквартирант/
ка за NW SUBURBS. ИМАМ 2BDR Condoс балкон 
и 2 бани и паркомясто в Palatine,IL 60074. Апа-
ръанемта е на много добра локация с централ-
но парно и до 53HWY магистрала. Има басейн , 
тенис на корт и фитнес . За подробности : 224-
324-0642 Кирил №19262

СТАЯ ПОД НАЕМ., 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, БЕЗ ДО-
ГОВОР. Стая или къща. За ден, два, три, седмица, месец. 
Северозападните квартали. Тел:847-854-8094, е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com №19275
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКА, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60018, Търся съквартирантка за 
наемане на стая от къща. $650.00 monthly rent plus split 
utilities. Shared bathroom, kitchen and living room. Room is 
unfurnished. Females ONLY. NO PETS. При интерес - please 
text 224-280-0226 2242800226 №19276
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, Furnished Room for Rent In 
Townhouse, Schaumburg Close to Hwy 90, 290, 355, 390 IKEA, 
Wood  eld Mall $ 670/month. All inclusive! Tel: 847-630-7078 
Please, leave detailed message №19286
СЪКВАРТИРАНТ , 
Цена US$  , Зипкод , Търся съквартирант /ка За двустаен 
апартамент в Desplaines 7733542569 №19235
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  600.00, Зипкод 60193, Търся съквартирант/
ка в Schaumburg. Самостоятелна стая,баня+тоалетна.
Общ хол,кухня и паркомясто.Апартаментът е просторен 
с всички ел уреди.Намира се на Roselle rd/Weathers  eld 
Way.Бърз достъп до I90,I290,I390,I355.Наемът е $600/
месец+ток(обикновенно е около $30/месец на човек)Сво-
боден от 1ви март. 3129532101 №19207
СТАЯ ЗА НЕПУШАЧИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в Des Plaines, за 
непушач. 7739344547 №19196

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60630, Стая под наем, Северната част 
на Чикаго - $450 6308500701 №19197
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  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 СЪКВАРТИРАНТ/А, 
Цена US$ 8, Зипкод 60074, Tърся съквартирант/
ка за NW SUBURBS. ИМАМ 2BDR Condoс балкон 
и 2 бани и паркомясто в Palatine,IL 60074. Апа-
ръанемта е на много добра локация с централ-
но парно и до 53HWY магистрала. Има басейн , 
тенис на корт и фитнес . За подробности : 224-
324-0642 Кирил №19263

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 10, Зипкод 60074, Търся съквар-
тирант/ка , в момента имам свободна стая в 
Palatine в 2BDR 2bath condo , но и с опция за 
преместване 2243240642 №19260

ТЪРСЯ КВАРТИРА, 
Цена US$ , Зипкод 650, Търся просторна стая от къща със 
самостоятелен вход или двуспален апартамент, който да 
споделя със съквартирант от 1 Юни! Предпочитам Запад-
ните предградия на Чикаго, като:Schaumburg, Ho� man 
Estates, Hanover Park, Russell, Bartlett, Steam Wood или Elgin. 
7326724407 №19279
ТЪРСЯ 2 BEDROOM APT, 
Цена US$ , Зипкод 60613, Търся под наем Two bedroom 
apartment в района на Schaumburg, Rolling Meadows or 
Arlington Heights from May/June 2022 3127315026 №19256
ТЪРСЯ СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търся стая под наем или сту-
дио? 6304898500 №19265
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Търся стая под наем в района 
на Schaumburg , Ho� man Estates , Elk Grove Village. Теле-
фон за връзка 312.881.0970 , ако не вдигна пишете SMS. 
3128810970 №19205

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
TOYOTA SCION 2005, 
Цена US$  5,250.00, Зипкод 60007, Колата е 2005г на 140000 
но е в перфектно техническо състояние. Няма нищо за под-
мяна или за отремонтирване. Цвят, тъмно червен. Малка и 
много икономична. 6304898500 №19298

HYUNDAI SONATA 2016, 
Цена US$  14,700.00, Зипкод 60007, Колата е на 93хил. в пер-
фектно техническо състояние. Изглежда като нова. Няма 
нищо за подмяна или за отремонтирване. Цвят кафяв-трю-
фел, интериор бежов. 6304898500 №19299

FORD WINDSTAR, 
Цена US$  3,500.00, Зипкод 60148, Трябва да замина в Бъл-
гария веднага и трябва да си продам венчето Пишете ми за 
снимки и повече инфо 3313078851 №19304

PRO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Продавам къща във Fox River Grove. 
3 спални, 2 бани, пълно мазе, гараж за 2 коли. Тих споко-
ен квартал, красива гледка към Fox river. Цена $279990. Tel: 
847-854-8094, e-mail: dimitrova07@yahoo.com 8478548094 
№19288

VOLVO VNL670 D12, 
Цена US$  32.00, Зипкод 60656, Im selling 2006 VOLVO Vnl670 
D12 Automatic in Very Good Condition! 1366000 miles. Alot of 
New Parts on it! Ready for Road! No Any Problems with Truck. 
7739837254 №19217

VOLVO VNL670 D12, 
Цена US$  32.00, Зипкод 60656, Im selling 2006 VOLVO Vnl670 
D12 Automatic in Very Good Condition! 1366000 miles. Alot of 
New Parts on it! Ready for Road! No Any Problems with Truck. 
7739837254 №19218

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 
Търся

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ ХАМАЛИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Трябват ми 2 момчета за около 
1 час работа, за преместване на малко мебели.. Не са тежки 
нещата и не са много. Плащам по $100 на човек / 200 за два-
ма 6304898500 №19264

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

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 №19291

НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни фил-
ми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете вашите ста-
ри ленти като ги направите дигитални снимки преди на ста-
нат неизползваеми. 630-456-1366 №19292

ADVOKAT- DES PLAINES, 
Цена US$ 0, Зипкод 60018, Nie specializirame v 
predstavlqvaneto na seriozno postradali shofori na trokove I 
hora sas seriozni naranqvaniq postradali po vreme na rabota 
3122831840 №19268

USLUGI PREDLAGAM, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Boiajiyski uslugi 3127227479 
№19249

USLUGI PREDLAGAM, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Painting for You home 3127227479 
№19250

KRISMAGICAL CLEANING, 
Цена US$  , Зипкод 60018, Home & Commercial cleaning 
8472621454 №19234

ПРОФЕСИОНАЛЕН МАСАЖ , 
Цена US$  65, Зипкод 60714, Здравейте, казвам се Нико-
ла и съм масажист със 7 годишен опит. Специализиран 
съм в deep tissue, swedish, sports. Имам студио в домът 
ми(Niles,IL).Бих могъл също да путувам в близост до мен 
райони. 60мин- 65$ , 90мин-90$. Телефон- 7735108654 
№19220

ПРОФЕСИОНАЛЕН МАСАЖ, 
Цена US$  65, Зипкод 60714, Здравейте, казвам се Никола 
и имам 7 годишен опит като масажист. Специализиран 
съм в deep tissue, swedish, sport accupressure, trigger point. 
Имам студио в домът ми в Niles,IL. Бих могъл и да пътувам в 
близки до мен райони. 60мин- 65$, 90мин- 90$. 7735108654 
№19221

ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Предлагаме психотерапевтични 
услуги от сънародници терапевти. За повече информация 
посетете сайта ни: ptpool.net 889291674 №19184

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

DRIVER NEEDED NO CDL REQUIRED, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Delta Wholesale Tire 
is a fast-expanding company and we are looking 
to hire responsible, hardworking, reliable, self-
motivated drivers. You will drive brand new Isuzu 
trucks. Year: 2021 Requirements: - MUST have 
clean valid driver’s license!!! - Great Pay!!! - Every 
day at home!!! - Brand New Isuzu Trucks Year: 
2021 - Regular driver’s license/ CDL is not required 
Business hours: - Monday – Friday: 8am – 5pm - 
Saturday: 8am – 2pm Our warehouse is located 
in Wood Dale, IL. Phone number: 630-509-3722!!! 
№18520

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: * $0.80/m 
Тим * $0.70/m Соло, Пълни и празни мили пла-
тени * $50 Допълнителен стоп * $150 Layover 
* 90% За оунъри * SELF DISPATCH за оунъри * 
2020 Volvo 860/ 760 * iShift Automatic * 2020/21 
Reefers * OTR Изисквания: * HAZMAT and TANKER 
endorsements * CDL Class A * 2 Години опит CALL 
NOW: 224-724-1694- Любо №18508

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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ВОДОРАВНО: Кок. “Декамерон”. Карамитев (Апостол). Заран. Ланитал. Мана. Екран. Калас (Мария). Калиман. Равинат. Нике. “Атала”. Батат. Нано. 
“Ала”. Нота. Асен. Неон. Ина. Лапад. Пале. Вале. АНТ. Леда Милева. Роа (Жул). АСТИКА. Елит. Капитан. Ерма. ОЛИНЕЗА. АТАРИ. Ане. Сака. Атери-
на. Кана. Ар. Нил. КА. Овал. Оператори. Апарат. Арин. Име. Отава. Али. Онон. Инат. Палатин. Сом. Коала. Оле. Анина. Опак. Три. Елата. Опит. Арап. 
Тина. Арамис. Анатоми. Ирак. Акир. Асара. Ока. Есе. Статив. Имами. Алани. Енот. Атака. Алада. Крит. Доор (Антон). Номератор. Иринин (Борис). 
Ириси. Анали. 
ОТВЕСНО: Исо. “Безкрайна синева”. Оператори. Карат. Антре. “Арома”. Ака. Ир. Параван. Тим. Клин. Комитети. Манитол. Каса. Нок. Пирин. Ден. 
Тала. Ано (Жан-Жак). Нотис. Води. Канапе. Окапи. Арт. Тон. Колата. Адела. Емили. Аси. Нал. “Надали”. Арена. Ана Мари. Нанос. Минаре. “Арарат”. 
Окиси. Епитет. Тото. Атамани. КАТ. Канал. Зенит. “Лепо”. Икос. Ракел. Лекари. Апел. Мо. Ами. Кала. Анева (Вихра). Илава. Атика. Ла. Апан. Пала-
ти. Алара. Димитров (Христо). Итака. Анани. Алан. ТАМА. Нарта. Арати. “Арената”. Пенали. Лоара. “Алина”. Асидол. Вана. Пеани. Атина. Яке . Ари.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

Двама адвокати:

- Какво ще стане 

след Страшния съд?

- Как какво, ще 

обжалваме...

  
Войник при психиатър. Психиатърът чертае кръг 

и пита войника какво вижда.
- Гола жена! - казва войникът.
Психиатърът рисува триъгълник:
- Гола жена! - казва войникът.
Психиатърът рисува квадрат:
- Гола жена! - казва войникът.
- Мдаа, имаш компулсивно психосексуално раз-

стройство. Ти си развратник!
- А, да, бе! Аз съм бил развратник, а кой ми рису-

ва досега голи жени? 

  
Двама психиатри вървят по мост над Темза. В ре-

ката се дави човек и вика за помощ.
Единият психиатър:
- Този човек там има проблем!
Вторият:
- По-важното е, че го споделя!

  
Лекар към пациента:
- За съжаление дните ви са преброени... От утре 

отново тръгвате на работа!

  
В съда:
- Не можехте ли да решите този спор без съд?
- Господин съдия, ние точно това правехме, но 

дойде полицията и ни разтърва…

  
- Докторе, не мога да заспя нощем!
- Опитайте се да броите, докато заспите. Това ще 

ви помогне.
След една седмица:
- Докторе, нищо не става. Щом стигна до 10q и 

веднага скачам на крака...
- Защо? Какво работите?
- Боксьор съм.

  
Мъж отива при психиатър:
- Докторе, жена ми се е побъркала! Яде чаши, но 

най-интересното е, че оставя дръжките!
- Как може! Точно дръжките са най-вкусни!

  
- Докторе, какво да правя? Спя с чужди жени, а 

мъжете им ме бият?
- Отидете в армията, може добре да ви се отрази!
След няколко месеца.
- Благодаря, докторе. Много добър съвет ми да-

дохте!
- Повече не спите ли с чужди жени?
- Спя, и още как! Обаче се обличам за 45 секунди!

  
- Докторе, като изпия бутилка ракия, започвам да 

виждам мишки.
- Спри да пиеш!
- А не е ли по-добре да си взема котка?

  
При психолога:
- Кой цвят харесвате?
- Виолетовия.
- Виолетов? Това е цветът на депресията!
- Докторе, за теб не знам, но мен цветът на 500 

евро не ме депресира.

  
Вие сте агресивен? Мразите хората? Искате да им 

причинявате болка? Не знаете как законно да пра-
вите това? Факултетът по стоматология към Меди-
цинския университет ви очаква!

  
В съда:
- Обвиняеми, може ли да обясните на съда защо, 

прониквайки в чужд дом, сте откраднали пари и 
скъпи предмети, а сте оставили колекция диаман-
ти? Няма логика.

- И вие ли почвате, господин съдия? Жена ми 
вече достатъчно ми досажда!

  
При зъболекаря:
– Докторе, нима хелият ще премахне болката?
– Не, но ще викате много смешно.

  
На преглед при психиатър.
- Докторе, мисля че полудявам... Мебелите ми го-

ворят, и аз им отговарям!
- Интересно, как разбрахте това?
- Дремя си с жената в спалнята, а гардеробът каз-

ва: - Според мен той заспа... Жена ми му отгова-
ря: - Да, заспа... Гардеробът: - Тогава аз ще тръгвам 
вече...

Аз викам на гардероба:
- Къде ще тръгваше? Не съм изплатил още кре-

дита за теб!

  
- Омъжена или неомъжена? - пита съдията.
Дълбока въздишка от страна на свидетелката.
- Неомъжена! - диктува съдията на секретарката.
- Женен или неженен?
Дълбока въздишка от страна на свидетеля.
- Женен! - диктува съдията.

  
Лекар към пациент:
- Трябва веднага да започнете диета. Никакво 

месо, цигари, кафе, алкохол, жени, шоколад, секс, 
танци. И най-важното - радвайте се повече на жи-
вота, давайте го по-весело!

- Но, докторе, аз все пак съм мъж!
- Добре де, може да продължите да се бръснете!

  
Бай Ставри на вечеря пил две ракии в повече. По 

среднощ се събужда и усеща, че не му е добре. Звъ-
ни на джипито по спешност. Прегледал го лекарят 
и с тревожен глас му казва:

- Събери децата, жената. Обади се на адвоката и 
нотариуса!

- Ама, докторе... умирам ли?
- Не, но не искам да съм единственият идиот, ко-

гото си събудил в три сутринта!

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
Периодът е благоприятен за ру-
тинни занимания, въпреки че за 
вас те са по-скоро досадни. Ще 
преодолеете трудностите с леко-
та. Ако сте коректни, ще изясните 

проблемите с колегите си без много усилия. Подгот-
вени сте за работа и сте в добро настроение. Всичко 
започнато следобед ви носи успехи и финансова ста-
билност. Вашата безпричинна чувствителност по от-
ношение на любимите ви хора е повод да се съмня-
вате в тяхната вярност. Не ревнувайте без причина 
партньора си.

РАК
Вашето умение да контактува-
те и оптимизмът ви ще ви доне-
сат успехи на работното място. В 
личен план ви грозят проблеми. 
Не са изключени непредвидени 

разходи, породени от исканията на вашите близки. 
Въпреки че не ви се работи, постарайте се да сте от-
говорни, защото вашата намеса е от значение за ав-
торитета ви. Избягвайте новите запознанства. Бъде-
те сдържани, когато давате израз на чувствата си, 
защото ще събудите завистта на неприятели. Отно-
шения ви с половинката са в криза.

ВЕЗНИ
Приемете новите предложения 
за работа, дори и да ви се стру-
ва, че ще започнете да ги осъ-
ществявате след време. Това е 
залогът за бъдещите ви успехи. 

Разчитайте на интуицията си. Не се отказвайте от на-
чинанията. Проблемите, ако ги имате, са заради от-
каз да признаете грешките и слабостите си. Радвате 
се на хармония в личните отношения, но сте обзети 
от ревност, което ваши неприятели разпалват с ин-
триги. Ако партньорът ви няма желание за секс, раз-
берете каква е причината.

КОЗИРОГ
Ако се налага да сте на работ-
ното си място, ще осъществите 
неочаквани контакти, обещава-
щи ви бъдещи професионални 
успехи. Не се захващайте с ре-

монти в дома или в офиса си. Помислете за нови 
възможности, чрез които да обогатите знанията си. 
Отидете на гости или си поканете приятели у дома, 
за да хармонизирате отношенията с любимите си. 
Самотните ще срещнат подходящ партньор. Не про-
пускайте да докажете на любимия си, че чувствата 
му са споделени, и му се доверете.

ТЕЛЕЦ
Не са изключени неочаквани 
обрати. Въпреки че ще отхвър-
лите много работа, резултати-
те няма да ви задоволят. Добре 
е да потискате желанието си да 

критикувате и да обиждате колегите си. Тактът и 
внимателно обмислените действия ще ви спестят 
големи неприятности с вашите подчинени. Новите 
запознанства са ви интересни, но не са подходящи 
за интимни отношения. Не си позволявайте роман-
тични срещи и изневери. Не насилвайте себе си, на 
първо място стабилизирайте постигнатото.

ЛЪВ
Можете да поставите началото 
на новите си задачи, които ще 
ви донесат признание и мате-
риални успехи. Периодът позво-
лява да уговорите нови сделки. 

Заемете се сериозно със задълженията си на работ-
ното си място. Тези от вас, които са управители на 
свой бизнес, да внимават с разходите, за да не нару-
шат, без да искат, финансовата си стабилност. Вечер-
та бъдете със семейството си. Несемейните ще из-
живеят интересна романтична среща, която ще се 
превърне в интимна връзка.

СКОРПИОН
Периодът е благоприятен за 
осъществяване на всичките ви 
искрени мисли и цели. Поста-
вете без прибързаност начало-
то на нови занимания. Привид-

но разсеяни и неуверени в себе си, жънете успех на 
работното място. Доверете се на здравия си разум 
и внимавайте с думите си, за да избегнете пробле-
мите и финансовите загуби. Ако сте влюбени и оби-
чате искрено и честно, не се съобразявайте с нечие 
чуждо мнение. Във ваша власт е да сте в пълна хар-
мония с интимния си партньор.

ВОДОЛЕЙ
Оказвате влияние върху хората 
от обкръжението си. Със сигур-
ност някои неуспехи в последно 
време са ви съсипали нервите, 
но сте осъзнали, че те са ви да-

рили с опитност. Проявете търпение и сдържаност. 
Финансовите загуби и неочаквани трудности са по-
родени от липсата на отговорност от ваша страна. 
Преди да пристъпите към изясняване на отношени-
ята с интимния си партньор, осъзнайте грешките в 
поведението си. Семейните могат да се отдадат без 
притеснение на интимни преживявания.

БЛИЗНАЦИ
Целеустремеността ви и творче-
ският подход ще доведат до до-
бри резултати в работното ви 
място. Не уговаряйте сделки, за 
да не се провалите. Подвластни 

сте на проблеми на работното място, на интриги за-
ради неумение да признаете собствени си грешки, 
които затрудняват приближаването ви към целта. 
Въпреки това може да се справите. Вечерта очаквай-
те романтична среща. Импулсивността в интимни-
те отношения е безпричинна, ако имате до себе си 
емоционално нестабилен партньор.

ДЕВА
Не допускайте лошото настро-
ение да попречи на успехите 
ви. През целия период сте във 
властта на емоцията. Няма да 
имате успех при разговорите, а 

са възможни проблеми и с пътната полиция, за това 
не пътувайте. Ще имате възможност за публична из-
ява, която може да ви представи пред вашите коле-
ги в нова светлина. Важните разговори, целящи из-
ясняване на отношенията, оставете за вечерта, но в 
романтична обстановка. Постигнете хармония в от-
ношенията с половинката ви.

СТРЕЛЕЦ
Не предприемайте нищо. Ако 
се наложи да водите телефон-
ни разговори със задгранични 
партньори, ги отложете. Възвъ-
рнете си надеждата, че ще завър-

шите започнатото. Ще имате възможност да уговори-
те подписването на важен договор и да се отправите 
на път. Не се отказвайте от най-смелите си цели. Въз-
можно е ново романтично увлечение, което ще за-
върши с раздяла и душевни рани. Бъдете предпаз-
ливи към новите си познати. Не се подвеждайте по 
миловидното им изражение.

РИБИ
Предстои ви изпълнен с про-
тиворечия период. Може да се 
ядосате, че ви пречат да реа-
лизирате плановете си заради 
капризите на ваш колега. При-

гответе се за неочаквани полезни промени. Ще по-
лучите вест за парично възнаграждение, което ще ви 
зарадва. Не се впускайте в любовни авантюри само 
защото сте съжалили някого в неговата самота. Няма 
да бъдете щастливи. Дълго ще лекувате душевни 
рани. Непреценените случайни сексуални отноше-
ния са гаранция за бъдещите ви проблеми.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Спекулациите за здравословното със-
тояние на руския президент Влади-
мир Путин отново се засилиха след 

Великденската служба в катедралата „Хрис-
тос Спасител“ в Москва.

Според разследващи медии, които сле-
дят изкъсо изявите на руския лидер, кадри-
те от неговото посещение на Великденската 
служба са дигитално „пипнати“ и са подпра-
вени с кадрите от миналогодишното съби-
тие, за да прикрият проблеми със здравето 
на президента.

Видео от службата показва 69-годишния 
Путин със свещ в ръка. Той е видимо неспо-
коен и хапе устните си, което наблюдатели-
те тълкуват като признак, че нещо с него не 

е наред, но той изглежда видимо по-малко 
подпухнал, отколкото в телевизионни ка-
дри, излъчени дни по-рано.

Журналисти сравняват кадрите от две-
те събития – от тази и миналата година. И 
на двете руският президент стои точно на 
едно и също място до олтара на московския 
храм „Христос Спасител“ до кмета на гра-
да Сергей Собянин. През 2021-а и двамата 
мъже носят същите дрехи, като през 2022 г. 
само вратовръзката на Путин е в различна 
разцветка, което лесно може да се подпра-
ви дигитално.

В един момент президентът изчезва за 
кратко от кадър и оттам нататък бдителни-
те наблюдатели смятат, че кадрите са фал-
шифицирани. Опозиционният разследващ 
сайт „Агенство“ обръща внимание, че това 
става при смяна на кадъра от близък план 
към по-общ. Според него в този момент 
мястото, където би трябвало да е Путин, из-
глежда празно.

Някои анализатори дори се съмняват, 
че той е присъствал на службата, защото е 
имал същата прическа, същото изражение, 
точно същата свещ и същия бекграунд.

Теорията за „разкрасяването“ на видеата 
и снимките с Путин възникна, след като на 
едно от тях изглеждаше, че ръката на пре-
зидента минава през микрофона до него.

Догадките за здравословното състояние 
на руския лидер се подхраниха от скорош-
но видео, в което той дава на военния ми-
нистър Шойгу нарежданията за блокиране 
на „Азовстал“.

Специалисти, следили изявите на Путин, 
казват, че във видеото с Шойгу той не из-
глежда здрав и има неволни потропвания 
с краката. Слуховете за руския президент 
са, че има паркинсон или друга болест в на-
преднал стадий. Във всеки случай той из-
глежда подпухнал и слабеещ.

Най-конкретното твърдение за здравето 
на Путин е, че се е видял с лекар, специа-
лист по рак на щитовидната жлеза. Доклад 
на забранената в Русия Investigative media 
гласи, че хирургът Йевгений Селиванов е 
летял при руския президент в Сочи поне 35 
пъти.

През октомври Путин ще навърши 70 го-
дини. Кремъл отрича нещо да не е наред с 
руския лидер.

„Фалшивият Путин“: „Рисуват“ ли по кадрите 
с руския президент, за да скрият, че е болен?

Сн.: АП/БТА

ВАСИЛ 
ДИМОВ

vasil@bg-voice.com

https://www.mbglogistics.com/
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Виктория Бекъм се 
страхува да стои сама 
вкъщи, откакто крадци 
влязоха и обраха някои 
вещи от семейното име-
ние в Холанд Парк, Лон-
дон, докато тя, съпругът 
й Дейвид и дъщеря им 
Харпър на 10 г. са били 
там.

Тримата не усетили 
нищо. Крадецът влязъл 
през прозореца на гор-
ния етаж и отмъкнал ня-
кои вещи преди няколко 
седмици.

Синът им Круз забелязал, че 
някой е влизал в дома, когато 
се върнал от излизане с прия-
тели малко след полунощ.

Сега дизайнерката казала 
пред приятели, че се притес-
нява за безопасността на се-

мейството си и увеличава ох-
раната.

Виктория сънувала кош-
мари и се стряска, дори през 
деня. Тя не може да се отърси 
от чувството да знае, че някой 
ги е наблюдавал и е изучавал 
къщата им.

Виктория Бекъм се страхува да 
стои сама вкъщи заради кражбата

Ким Кардашян сподели, че има 
фалшив профил в Instagram, за да 
следи приятелите си.

41-годишната риалити звезда има 
почти 300 млн. последователи в истин-
ския си профил. Но тя обича да се осве-
домява за това какво постват прияте-
лите й и да следи фенските си страници 
чрез фалшив акаунт.

„Имах фалшив акаунт и от него след-
вах само момичета, които постват на-
истина диви неща и аз си казах: Това 
е толкова тъпо, не искам да съм в тази 
игра с фалшивите профили. Но после 
се нуждаех от фалшив акаунт, за да 
следвам хора, и моята приятелка Лала 
имаше такъв, а аз не исках да си правя 
такъв отново, затова я попитах за паро-
лата й“, сподели звездата.

Така Ким започнала да използва фал-
шивия профил на приятелката си.

Бритни Спиърс пише мемоари 
срещу $15 млн.

Ким Кардашян следи приятелите си 
от фалшив Instagram акаунт

В град Курашики е в ход 
издирването на 2-мет-
ров питон беглец.

Собственикът на кралския 
питон с тегло около 2 кг е взел 
животното с кола от приятел, 
който се е грижил няколко 
дни за змията.

Когато обаче разтоварвал 
автомобила си на паркинга 
пред дома си, мъжът внезап-

но осъзнал, че пи-
тонът е изчезнал. 
След напразно тър-
сене собствени-
кът на влечугото се 
свързал с полици-
ята.

Властите в града, 
който се намира на 
около 680 км от То-
кио, са отправили 

призив към жителите да про-
явят повишено внимание.

Екзотичните животни от 
всякакъв вид са много търсе-
ни от японските колекционе-
ри. Собственикът на кралския 
питон е държал влечугото в 
стъклена кутия в дома си. За 
отглеждането му не е било не-
обходимо специално разре-
шение.

В японски град издирват 
2-метров питон беглец

Бритни Спиърс пише мемоари сре-
щу $15 млн. В автобиографията си 
звездата ще разкаже за много съ-

бития от миналото. Тя споделя, че писа-
нето на книгата наистина й помага сега.

„Пиша книга в момента и наистина 
това е лечебно и терапевтично... Също - 
трудно е да повдигам вниманието върху 
стари събития от живота, за които нико-
га не съм имала възможност да се изра-
зя открито. Мога само да си представя, 
че наистина звуча детински, но бях из-
ключително млада, когато събитията се 
случиха.“, написа тя в Instagram.

40-годишната певица не издава кога 
ще излезе книгата. Но тя коментира, че 
в книгата ще отвърне и на извинение-
то, което Джъстин Тимбърлейк отправи 
към нея и Джанет Джаксън миналата го-
дина.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Аврил Лавин се сгоди съв-
сем скоро и вдигна парти, за 
да почерпи приятелите си. 
Певицата реши да съчетае ро-
зовия цвят с пънк за купон в 
Париж.

Както бъдещата булка, 
така и Мод, който й предло-
жи пръстен във френската 
столица, показаха снимки в 
Instagram. На 
тях ги виждаме 
с идентични то-
алети в розово 
и страхотни ба-
рети на главите.

37-годишната 
певица е зало-
жила на асиме-
трична рокля на 
марката House 
of Mua Mua, 

струваща $1194. В горната си 
част има пера, а на кръста – 
черен ластик с надпис „I don’t 
Give a Chic“.

Годежната рокля вместо с 
обувки на висок ток, е комби-
нирана с кецове.

35-годишният Мод е с кос-
тюм в розово. Панталонът му 
е три четвърти и леко широк.

Аврил Лавин и Мод Сън в розово 
на годежното си парти

Германската актриса в ин-
тервю разкри за една от по-
нагорещените си срещи с фо-
тографите в Ню Йорк. Тогава 
те са се опитали да направят 
снимки на 3-годишната й дъ-
щеря без позволението на 
майката, което силно вбесило 
Крюгер. Момиченцето се раж-
да от връзката с годеника й 
Норман Рийдъс.

„Веднъж когато бях с дъще-
ря ми и те се опитаха да я сни-
мат, за малко не ударих някол-
ко от тях. Ако ги видя и не се 
махнат веднага, на 100% ще се 
превърна в лудата жена, коя-
то им крещи от другата страна 
на улицата“, казва актрисата.

45-годишната Диане и 
53-годишният Норман ста-
наха родители за първи път 
през 2018 г. Засега те не спо-

делят името на дъщеря си, 
нито пък публикуват нейни 
снимки в социалните мрежи.

Стивън Кинг разтърси социалните мре-
жи, след като сподели „ужасяваща“ 
рецепта за сьомга, приготвена в ми-

кровълнова фурна. Повечето потребите-
ли в Twitter я определиха единодушно като 
„най-страшното му произведение досега“.

Краткото кулинарно шоу на ужасите до 
момента може да се похвали с хиляди гле-
дания в Twitter.

Ето и самата рецепта на писателя: „Вече-
ря: Вземете хубаво филе от сьомга от супер-
маркета, не прекалено голямо“, пише 74-го-
дишният автор на „Сиянието“ до своите 6,6 
милиона последователи в Twitter.

„Сложете малко зехтин и лимонов сок 
върху него. Увийте го във влажни хартие-
ни кърпи“, продължава Кинг. „Затоплете го 
в микровълновата фурна за около 3 мин. и 
го изяжте. Може да добавите и някаква са-
лата“.

Бившият световен шампион по бокс в 
тежката категория Майк Тайсън на-
падна пътник в самолет, който му до-

саждал, предаде Франс прес.
В публикуван в социалните мрежи запис 

се вижда как Железният Майк нанася юм-
ручни удари на пасажер, намиращ се зад 
неговата седалка.

Инцидентът се е случил преди началото 
на полет между Сан Франциско и Флорида.

55-годишният бивш боксьор започнал да 
удря пътника няколко минути, след като се 
качили на борда. Снимка на инцидента по-
казва пътника със следи от кръв по слепо-
очието.

В суматохата Тайсън слязъл от самолета, 
пострадалият е подал оплакване. Негови 
представители заявиха, че боксьорът е бил 
вербално предизвикан от спътника си, кой-
то преди самият полет го замерил с шише 
с вода.

Майк Тайсън нокаутира досаден 
пътник в самолет

Стивън Кинг ужаси интернет  
с кулинарна рецепта

Диане Крюгер: Щях да ударя 
папарак заради дъщеря си

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

В 
България има много истории за 
лечебни извори. Вярва се че во-
дата им е изцелителна, че пией-
ки от нея, хора оздравяват, про-
глеждат, прохождат, зачеват.

Учени смятат, че всичко това се дължи на 
вярата и личната мобилизация на хората, 
пили от водата. Други твърдят, че всичко се 
дължи на шока от студената изворна вода.

Не изключват обаче произхода на вода-
та и възможността тя да има съставки, кои-
то да водят до лечение. Много от извори-
те бликат от дълбините и недрата на много 
български планини.

Опашки от болни и сакати се вият пред 
лековит извор в Пещера. Той се намира в 
църквата „Света Петка". Отец Димитър, све-
щеник в храма, разказва, че е виждал много 
хора, които след молитва са се

изцелили от различни 
заболявания

Хора от цяла България вече разказват, че 
изворът помага за очни проблеми и боле-
сти, свързани с нервната система и кожата.

Мнозина споделят, че са виждали свети-
ца в черни одежди насън. Тя ги напътства-
ла от небесата да отидат при извора, че да 
се изцелят.

Аязмото е вътре в самия храм и е открито 
преди няколко години. Преди 100 години 
водата е била под иконата на света Петка, 
където е имало и малък иконостас. 
Там е имало и камък, който е вдълбан 
от водата.

Свещеникът си спомня, че преди 
няколко години решили да сменят 
дървения под на църквата, защото 
бил прогнил. Когато започнали с ре-
монта, отдолу с изненада

открили голям 
мраморен камък

„Повдигнахме го, поразровихме и то 
излезе вода. Когато разчистихме ху-
баво, изворът отново бликна“, радва се по-
път.

Чудноватото знамение се случило на 22 
май 2012 г., лечебният извор отново поте-
къл.

Според краеведи изворът е съществувал 
преди повече от век, но с течение на вре-
мето е бил забравен. Историографът Сте-
фан Захариев твърди, че светилището с 
лековитата вода е изградено през 1710 г. 
Тогава болни хора преспивали в храма, пи-
ели от целебната вода и забравяли за стра-
данията си.

Според легендата икона на света Петка 
била донесена от Търновско след разруша-
ването на местен храм и поставена в кло-
ните на черничево дърво над извора. За 
кратко време славата на иконата и изво-
ра се разнесла надлъж и нашир и на това 
място, което се превърнало в християнско 
оброчище, с надежда за изцеление, започ-
нали да идват много хора. За да оздравеят, 
поклонниците преспивали тук и миели ли-
цата и очите си.

Легенда разказва, че водата и иконата на 
св. Петка

излекували детето 
на турския валия

на Пазарджик, което било сляпо.
Местните легенди разказват за красивата 

дъщеря на валията - управителя на Пазар-
джишко. Семейството на валията ходило 
по много лекари, но те не могли да излеку-
ват дъщеря му. Два пъти той забранявал на 
жена си да води сляпото им дете до лекови-
тия извор, защото е християнски.

Няколко нощи поред обаче на високо-
поставената му съпруга се явявала жена в 
черно. Тя все я питала защо не излекува де-
тето си. Отчаяната майка издебнала вали-
ята и докато той бил по държавни дела в 
Пловдив, отишла до извора, измила очите 
на момиченцето

и то видяло света 
за първи път

Разгневеният баща се трогнал, когато де-
тето му го посрещнало и му казало, че го 
вижда. Така валията измолил от Цариград 
на мястото да бъде изградено православ-
но светилище, вкопано в земята, а близо до 
него все пак да има и джамия.

Черквата „Св. Петка“ в Пещера е постро-
ена в началото на ХХ век на мястото на из-
горялата стара, построена през 1710 г. око-
ло лековития извор. Тя е малка, вкопана 13 
стъпки в земята, не е имала дори камба-
нария. Впоследствие жителите на града са 
изградили и нея. На това място са идвали 
хора да преспиват и да си наливат вода от 
извора

с вярата, че водата му 
е лековита

Местните хора смятат, че водата е изчез-
нала вследствие разширяването на града и 
изграждането на канализация.

Интересно е, че чудесата в това свято не 
са изявяват само в легендите, а продължи-
ли да се случват и в по-ново време и дори в 
наши дни. Така например при пожара през 
1902 г. иконата на лечителката св. Петка не 
изгоряла в пламъците и се пази до днес. 
Спасява се по чуден начин – била e наме-
рена у едно турско семейство, без никой да 
знае как се е озовала там.

Опашки от болни и сакати се вият 
пред лековит извор в Пещера

Чудотворната икона на св. Петка и днес се съхранява в пещерския храм „Св. Петка“.

XМестни споделят, че водата му помага за очни проблеми 
и болести, свързани с нервната система и кожата

Черквата „Св. Петка“ в Пещера.

https://connectmortgagecorp.com/
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