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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
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Влизаме в политиката
Спомняте ли си за онази македонска ре-

золюция, която си прокарва път в американ-
ския Конгрес в опит септември да бъде обя-
вен за месец на македонския език, култура, 
наследство и многобройните им приноси 
към Съединените щати. Тогава стана ясно, 
че Северна Македония – малка и сравнител-
но нова държава, хвърля огромен ресурс 
за лобизъм в САЩ през свои организации и 
емигранти в Америка. Темата всъщност по-
каза и как България и нашата общност тук не 
прави нищо в тази посока. И затова не са ви-
новни само външните ни министри, прави-
телства, дипломати. А и всички ние.

Но има лъч в тунела.
През отминалата седмица стана ясно, че 

наши сънародници от Чикаго започват кам-
пания за включване в местните структури на 
управление.

Близо 40 представители на българските 
бизнеси и организации с нестопанска цел 
от района на Чикаго поемат инициатива за 
излъчване на наши представители, които да 
се кандидатират за участие в предстоящите 
местни избори за тази или следващата годи-
на.

Засега намеренията са в предградията, 
населени с най-много сънародници, като 
Шилер парк, Елк Гроув, Дес Плейнс, Шам-
бург, Маунт Проспект и Арлингтън Хайтс – 
да бъдат излъчени подходящи представи-
тели на общността, а сред живеещите в тези 
райони да бъде проведена разяснителна и 
информационна кампания, която да популя-
ризира идеята и да представи самите канди-
дати. Целта е българите да намерят своето 
място и в управленските местни структури 

и да защитават своите интереси.
Когато стана ясно за македонската мани-

пулация с резолюцията в Конгреса, написах, 
че е добре масово да се регистрираме да 
гласуваме на следващите избори – местни, 
щатски, федерални, президентски. И че ще е 
добре Крис Досев да не остава единствени-
ят с български корени, който да се е проб-
вал да стане конгресмен. А поне някой да 
започне от местно ниво – в каунтито, в щат-
ския Конгрес или губернаторски офис. Това 
е начинът да бъдем забелязани, български-
ят интерес да бъде чут и защитен в държа-
вата, която толкова подкрепя етническо-
то разнообразие и характер на всеки свой 
гражданин.

Два месеца по-късно изглежда, че бъл-
гарската общност в Чикаго започва да се съ-
бужда от дългия си политически сън. Вече 
са проведени редица срещи за това, а и бъл-
гарските дипломати изглежда се задействат 
– генералният ни консул Светослав Станков 
беше поканен да говори пред щатския Кон-
грес на Илинойс и провежда също активни 
срещи с местните управи.

Възможно е нашето мрънкане във 
Facebook да се превърне в реални действия. 
Разбира се, има опасност тази идея да се по-
българи, да се случат дрязги, разцепления и 
скандали. Но това е също част от политиче-
ската игра. Въпросът е да започнем да я иг-
раем. Иначе няма как да научим правилата.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/milanabash78
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У
правляващата коалиция на ръба 
ли е на разпад? Този въпрос за-
почва все по-често да изниква 
като водещ заради случващото 
се през последните седмици. Съ-

тресенията и различията между четирите 
партии с всяка изминала седмица стават 
повече и повече. Ако досега разминава-
ния в позициите имаше за управителя на 
Българската народна банка и изпращане-
то на военна помощ на Украйна, то сега се 
появиха и проблемът с парите за пътища-
та, и позицията на България спрямо Се-
верна Македония.

Последните две седмици напрежение-

то в коалицията достигна поредната вър-
хова точка с покриването на старите за-
дължения за пътищата. Предложенията до 
момента са две - парите за ремонт на пъти-
щата да се отпускат от Министерския съ-
вет или с решение от Народното събра-
ние.

От „Продължаваме промяната“ имат 
конкретно предложение за въпросните 
1,1 млрд. лв. - 656 млн. лева се плащат сега, 
а 520 млн. да се дадат след решение на На-
родното събрание.

Точно намесването на парламента в ре-
шението за плащане на парите миналата 
седмица стана причина заседанието в чет-
въртък да продължи до среднощ, а Народ-
ното събрание да не гласува нищо по въ-
проса.

Искането на „Има такъв народ“ бе под-
дръжката на пътищата да продължи по 
сегашните договори до сключването на 
нови. От партията на Слави Трифонов оба-
че мълчат как ще бъдат платени натрупа-
ните досега дългове, защото такъв текст 
в предложението им няма. Те твърдяха, 

Управление на ръба: Кавгите 
и различията в коалицията

ИРИНА  
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

Сн. БТА

XОчаква ли се разпад и нови избори?
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че ще предложат механизъм и ще внесат 
предложение половината от дължими-
те суми да се платят веднага, а останалата 
част - след ревизия и санкция от Минис-
терския съвет и финансовия министър.

Спорът между двете партии възникна, 
защото от ИТН искаха парите да се платят, 
но след проверка за извършената от фир-
мите работа.

В понеделник коалицията се събра из-
вънредно, но отново излезе с две пред-
ложения за плащането на 1,1 млрд. лв. на 
пътните фирми по стари договори. На коа-
лиционния съвет е било решено още вся-
ка седмица да бъде обсъждана законода-
телната програма до „най-малкия детайл“.

Протестите на строителните фирми за-
почнаха от лятото на 2021 г., когато на власт 
бе служебното правителство на Стефан 
Янев. Фирмите от тогава настояват да им 
бъдат изплатени средства за вече извър-
шени действия. Парите им бяха отказани с 
аргумента, че по времето на управлението 
на Бойко Борисов са били раздадени сто-
тици милиони аванси за обекти, по които 
се строят или по които не се работи.

Миналата седмица в петъчното заседа-
ние на депутатите предложението на ПП 
бе отхвърлено, след като то бе подкрепе-
но само от ДБ и БСП.

В кулоарите на парламента Тошко Йор-
данов от ИТН дори определи предложени-
ето на ПП като

глупост, която няма 
как да подкрепят

Ако ще се проверяват от парламентар-
на комисия сумите, изплащани от АПИ, то 
тогава идентична проверка да се прави и 
за плащанията на всички министерства, 
предложи Йорданов.

Малко след това от партията на Трифо-
нов внесоха и предложение в Народното 
събрание за създаване на временна ко-
мисия за една година. Тя трябва да про-
верява задълженията и да одобрява пла-
щанията по договори, сключени от всички 
министерства и ведомства и дружествата с 
държавно участие.

От ПП разчетоха отпора на ИТН да се 
произнася парламентът като отказ от про-
зрачност при плащането на пари от бю-
джета.

Премиерът Кирил Петков също комен-
тира неприетото предложение на ПП. 
„Днес обещах на строителните фирми, че 
655 млн. лв. ще бъдат разплатени веднага, 
и останалите 50% - след проверка и одо-
брение на парламента. Това решение га-
рантираше, от една страна, 655 млн. лв. 
веднага за строителите, а от друга - рабо-

тещ механизъм за прозрачно изразходва-
не на средствата пред очите на цялото об-
щество. „Продължаваме промяната“, БСП и 
ДБ направиха точно това, което днес обе-
щах на строителните фирми. Партиите, 
които гласуваха против, се виждат долу на 
таблото!“ (Снимка с гласуването)

От ДБ пък излязоха с идеята държавата 
да плати парите за поддържане на пъти-
ща, ако фирмите, които са извършили дей-
ността, дадат гаранция от 6 години.

Казусът с БНБ
Казусът с нов шеф на БНБ също стана по-

вод за подмятания, реплики и саботаж в 
пленарната зала между ПП и ИТН.

Кандидатурите бяха две - едната на ПП 
Андрей Гюров и втората на ИТН Любомир 
Каримански. Още преди избора за управи-
тел бе обявено дори от председателя на 
парламента Никола Минчев, че единстве-
ната кандидатура на коалицията е Гюров.

Миналата седмица Гюров оттегли кан-
дидатурата си, като призова и Каримански 
да направи същото, за да се търси нова, 
приемлива за всички партии в коалиция-
та кандидатура.

Въпреки предварително заявената по-
зиция на ПП, БСП и ДБ от ИТН предложи-
ха за одобрение от парламента кандидату-
рата на Каримански, но не бе избран, след 
като депутатите от бившата управляваща 
партия ГЕРБ гласува с „въздържал се“, а 
тези от „Възраждане“ - „против". В подкре-
па на Каримански бяха единствено собст-
вената му партия и ДПС, но гласовете им 
бяха недостатъчни.

БСП аут от коалицията?
Предоставянето на военна помощ на Ук-

райна също стана повод за раздор в коа-
лицията, като се чуха и заплахи от страна 
на БСП за евентуално напускане на упра-
влението. Предложения за изпращане на 
военна помощ бяха на ДБ и ГЕРБ.

Това определено не се хареса на леви-
цата и те бяха категорични, че са готови да 
напуснат коалицията. Проруската партия 
„Възраждане“ също се обяви категорично

против изпращането 
на оръжия

Доводите на двете партии са сходни, а 
именно евентуалното въвличане на Бълга-
рия във военния конфликт.

Миналата седмица обаче изненадващо 
или не външната комисия към Народното 
събрание отмени заседанието си. На него 
трябваше да се гледа предложението на 
ГЕРБ за изпращането на военна помощ за 
Украйна. Тогава стана ясно, че именно от 

ПП са внесли предложението за отмяна на 
заседанието.

Личното мнение на председателя на 
парламента Никола Минчев и това на ви-
цепремиера Асен Василев съвпадат, като 
и двамата са категорични, че трябва да се 
помогне на Украйна, която е жертва на аг-
ресия, с предоставянето на военна помощ.

Съпредседателят на ДБ Христо Иванов 
през уикенда подчерта, че България не 
може да си позволи да се държи като неу-
трална държава по отношение на войната 
в Украйна. Той беше категоричен, че ДБ ще 
настоява проектът й за решение за военна 
помощ за Украйна да влезе в пленарната 
зала на парламента.

София води две политики 
със Скопие

Външнополитическият екип на премие-
ра Кирил Петков има сериозни различия 
по темата Северна Македония спрямо на-
ционалната позиция, която външното ми-
нистерство спазва. Това обяви външният 
министър Теодора Генчовска след изслуш-
ването й „на закрито“ в парламента по иска-
не на депутати от ГЕРБ във връзка с позици-
ята на България за членството на Северна 
Македония в Европейския съюз и появили-
те се в някои медии съобщения, че преми-
ерът се е договорил със Скопие ветото да 
отпадне до края на лятото. Преди дни Ген-
човска опроверга твърденията за задкулис-
ни договорки.

В петък тя заяви, че независимо от амби-
циите този въпрос да бъде решен до края 
на френското председателство на Съвета на 
ЕС, министър-председателят не е посочвал 
никакви срокове и никъде не е заявявал, че 
България ще вдигне ветото над Северна Ма-
кедония. Тя обаче добави, че в разговорите 
си с нейни колеги от Северна Македония до 
нея достигат позиции, различни от приети-
те от Народното събрание.

Диалогът със Скопие стана точка първа 
в дневния ред на България след разногла-
сия в управляващата коалиция за това кога 
и как трябва да се свали ветото за прегово-
рите и твърденията на лидера на „Има такъв 
народ“ Слави Трифонов, че премиерът гот-
ви подобен ход „на тъмно". Това бе отрече-
но от Петков.

Сн. БТА

https://www.facebook.com/milanabash78
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2
7 756 649 лв. държат родните депу-
тати на влог в банки, като 553 658 
лв. от тях са инвестирани в депо-
зити в банкови институции извън 
страната. Това сочат данните от 

имуществените декларации, подадени от 
депутатите при встъпването им в длъжност, 
обобщени от „Отворен парламент“. Инфор-
мацията е подадена съгласно Закона за пуб-
личност на имуществото на лица, заемащи 
висши държавни длъжности.

Според данните от електронния регистър 
на Комисията за противодействие на коруп-
цията и за отнемане на незаконно придоби-
тото имущество (КПКОНПИ)

общо 150 народни 
представители

са декларирали депозити (лични и на члено-
ве на семействата им) в страната и в чужби-
на. Тринадесет от тях са посочили, че вложе-
нията им са в чужди банки.

Най-много спестявания имат депутати-
те от ГЕРБ-СДС – малко над 13 млн. лв. или 
около 50% от всички декларирани от народ-
ните представители средства в началото на 
мандата. Следват народните представители 
от ДПС с депозити за почти 6 млн. лв. и тези 

от „Продължаваме промяната“ с 3.4 млн. лв.
Любопитно е, че повече от половина-

та спестявания, декларирани от групата на 
ГЕРБ-СДС, са на Лъчезар Иванов. Към декем-
ври 2021 г. той е обявил депозити за около 
7.2 млн. лв., от които основната част са по 
доларова сметка, в която има 3.95 млн. до-
лара.

Преглед на предишни негови декларации 
показва, че година по-рано – през декември 
2020 г. той е обявил спестявания от едва 19 
723 долара. Така се оказва, че за 12 месеца 
депозитите му в щатска валута са се

увеличили цели 200 пъти
Както през миналата година, депутатът е 

консултирал американска здравна компа-
ния, която е заплащала услугите му с ней-
ни акции. Очевидно впоследствие тяхната 
продажба е била изключително печеливша 
за народния представител. С тези спестени 
авоари Лъчезар Иванов изпреварва пред-
ставителя на ДПС Делян Пеевски. Послед-
ният е декларирал 3.6 млн. лв. в български 

Депутатите от ГЕРБ  
с най-много спестявания
XБлизо 28 милиона лева държат народните представители в банки

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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банки. Владимир Табутов от „Продължаваме 
промяната“ допълва „челната“ тройка, като е 
посочил спестявания в размер на 1.3 млн. лв.

Най-малко са спестяванията
на Ирена Димова от ГЕРБ – 253 лв., Веска 
Ненчева от БСП – 349 лв., и Николай Ангов от 
„Продължаваме промяната“ – 1660 лв.

45 депутати пък не са декларирали нито 
стотинка в имуществените си декларации 
за 2021 г., показва справка в публичния ре-
гистър на Антикорупционната комисия. Тези 
народни представители са оставили празни 
графите за банкови влогове и налични па-
рични средства. Голяма част от тях все пак 
притежават имоти и имат задължения и взе-
мания за над 10 000 лв.

Най-много са депутатите в „Продължаваме 
промяната“, които нямат никакви спестява-
ния - 16 души. Сред тях е бившият директор 
на изпълнителната агенция по горите Алек-
сандър Дунчев, както и рапърът Ицо Хазар-
та, който освен че не е декларирал парични 
средства и банкови сметки, няма обявено и 
имущество.

В БСП има деветима депутати без пари в 
банката или другаде. В имуществената де-
кларация на журналиста Александър Си-
мов, който е народен представител от 2017 
г., фигурира единствено задължение в раз-
мер на 7000 лв. Острието на левицата Крум 
Зарков също не е декларирал спестявания, 
но изплаща ипотечен кредит за 115 280 лв. И 
Филип Попов, който е член на Народното съ-
брание от 2013 г., не е обявил налични пари 
и банкови влогове. За сметка на това има за-
дължения за над 200 000 лв. към две банки.

Във „Възраждане“ са петима депутатите

без парични средства
Имуществената декларация на адвокат 

Елена Гунчева е изцяло празна. Депутатката 
Искра Михайлова пък е обявила единствено 
дялове в дружеството „Бакарат“ ООД. Без ни-
какви спестявания е и народният представи-
тел Николай Дренчев.

Депутатите от „Демократична България“ 
без налични пари и влогове са също пети-
ма. Сред тях е и Иван Димитров, който бе 
противник на предложението заплатите на 
народните представители да се получават 
единствено по банкова сметка.

Четирима са депутатите от ГЕРБ и от ДПС, 
които не са декларирали спестявания. На-
родният представител Славена Точева, която 
впечатли със своите 6805 преференции във 
Варна на изборите през април 2021 г., изпре-
варвайки по личен вот дори първия в листа-
та на ГЕРБ проф. Костадин Ангелов, е декла-
рирала единствено участие в едно търговско 
дружество.

Без налични пари и влогове е също Викто-
рия Василева от „Има такъв народ". Тя е един 
от двамата депутати от партията на Слави 
Трифонов, които не са декларирали спестя-
вания. Другият е най-младият народен пред-
ставител в 47-то НС Иван Клисурски.

Депозити над 100 000 лв.
са декларирали най-много от народните 
представители – 55. Спестявания между 50 и 
100 хил. лв. са посочили 25 от депутатите, а 
между 20 и 50 хил. лв. – 35 от тях.

В образеца на имуществена декларация не 

е включена изрична графа, в която депутати-
те да уточняват конкретната банкова инсти-
туция и държава, където са вложени сред-
ствата им. Поради тази особеност само 13 
народни представители са посочили в кои 
банки те и близките им са спестили парите 

си. Сред търговските банки депутатите са по-
верили най-много средства в ДСК – 495 014 
лв., следвана от УниКредит Булбанк – 401 964 
лв., Райфайзенбанк – 173 206 лв., Пощенска 
банка – 30 700 лв., ОББ – 18 514 лв. и ЦКБ – 
4 411 лв.

Случаят с Лъчезар Иванов
През август миналата година Спе-

циализираната прокуратура образу-
ва разследване за пране на пари по 
проверката на антикорупционната ко-
мисия за това дали има престъпление 
при реализирана от депутата от ГЕРБ 
Лъчезар Иванов голяма печалба от 
продажба на акции.

До това се стигна, след като стана 
ясно, че депутатът е извършвал кон-
султантска дейност за американска 
компания, която разработва лекар-
ствени продукти. Вместо възнаграж-
дение в пари обаче, той е получавал 
акции на дружеството. Няколко годи-
ни по-късно депутатът продава част от 
акциите си на борсата и реализира го-
ляма печалба - 1 600 000 долара. Тога-
ва става обект на интерес от страна на 
службите, които започват проверка.

Иванов твърди, че е предоставил на 
българските институции всички доку-
менти, с които разполага, и не се при-
теснява от нищо. 

„През 2018 г. съм получил акции-
те, които, не знам доколко знаете, се 

блокират, когато ги получиш – смисъл, 
когато подпишеш договора, не ги реа-
лизираш веднага на финансовите па-
зари“, уточни народният представител, 
допълвайки, че това е причината да не 
ги посочи в имуществената си декла-
рация за въпросната година. Те не фи-
гурират и в декларациите, подадени 
през 2019 и 2020 г. Но той твърди, че 
е отчел печалбата от тях заедно с оста-
налите му дялове от компанията в края 
на мандата на 44-ото, както и при вли-
зането си в 45-ото Народно събрание 
(НС) през пролетта на 2021 г.

Сн.: БГНЕС

https://www.dpparks.org
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Г
ордостта на руските военноморски 
сили - ракетният крайцер „Москва“ 
- потъна в Черно море, след като е 
бил повреден по време на военна-
та операция в Украйна, съобщи ру-

ското министерство на отбраната.
„По време на буксировка... към приста-

нището на местоназначението корабът за-
губи равновесие поради повреди, получе-
ни в корпуса, тъй като избухна пожар след 
експлозия на боеприпаси. Предвид раз-
вълнуваното море, плавателният съд по-
тъна“, цитира министерството държавната 
информационна агенция ТАСС.

Украйна обаче заяви, че корабът е бил 
ударен при ракетна атака от „крилати раке-
ти „Нептун“.

„Москва“ потъна само седмица след като 
обкръжени украински войници на Змий-
ския остров пожелаха: „Русский военный 
корабль, иди на**й!“

Крайцерът е обявен за флагман на ру-
ските военноморски сили. Той участва във 
войната в Грузия през 2008-а и в конфликта 
в Сирия през 2015-2016 година. На борда 
му са гостували държавни глави. Потъване-
то му е един от

най-сериозните удари 
за Русия

от началото на войната.
Още по време на Студената война „Мос-

ква“ - тогава все още с първоначалното си 
име „Слава“ - е флагманът на руския черно-
морски флот, припомня „Ди велт". Корабът 
е с дължина 186 метра и има екипаж от 476 
моряци и 62-ма офицери. Спуснат е на вода 

през юли 1979 година в корабостроителни-
цата „Николаев“ в тогавашна съветска Ук-
райна. Смята се, че е въведен в експлоата-
ция в края на 1982 година.

Освен ракети „земя-земя“ и „земя-въз-
дух“, артилерийски оръ-
дия и торпеда, „Слава“ е 
пренасял и

ядрени 
бойни глави

След затоплянето на от-
ношенията между Русия и 
Запада по времето на Гор-
бачов през 1989 година 
американски учени полу-
чават възможността да се 
качат на борда му. Заедно 
със съветските си колеги 
те изследват радиацията 
на ядрена бойна глава на 
крилата ракета.

Между 1990-а и 1999-
а корабът е „в почивка“ и 
не се използва. Докато Съ-
ветският съюз се разпада, 
възниква независимата 
украинска държава, а ру-
ската икономика изпада в 
тежка криза, по кораба се 
извършват ремонтни ра-
боти. В крайна сметка той 
отново е пуснат на вода 
под името „Москва“.

Именно на „Слава“ е 
била планирана среща 
между Михаил Горбачов 
и Джордж Буш край Мал-
та седмици след падането на Берлинската 
стена. Заради силния вятър обаче се нала-
га двамата да разговарят на крайцера „Мак-
сим Горки“, закотвен на пристанището.

Доста по-късно - през 2003 година - „Мос-
ква“ се намира край бреговете на Сардиния 

и на борда му се срещат Владимир Путин и 
Силвио Берлускони. Тогава Путин изтъква, 
че мястото, на което корабът е закотвен, 
показва нарастващото доверие между Ру-
сия и страните от НАТО.

След началото на войната в Украйна на 
24 февруари „Москва“, който може да

носи 16 ракети с голям обсег
взе участие в офанзивата срещу Украйна.

В руския черноморски флот служат око-
ло 25 000 души, информира „Тагесшау". 
Официално той не разполага с ядрени оръ-

жия, но има възможности да изстрелва ра-
кети с ядрен заряд. Извън крайцера „Мос-
ква“ флотът разполага със седем десантни 
кораба, шест подводници, пет корвети, три 
фрегати, шест патрулни кораба, ракетни ка-
тери и миночистачи.

Крайцерът „Москва“ беше 
гордостта на руския военен флот

Сн.: АП/БТА

XДържавни глави са се качвали на борда на гордостта на руските военноморски сили

Сн.: @BormanIke/Twitter

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

https://angelovrealtor.com/


20 - 26 април 2022 г. 9



20 - 26 април 2022 г.10

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

Е
дин милиард евро се харчи бър-
зо, когато водите война. Но съоб-
щението на Германия от 15 април, 
че ще отпусне приблизително та-
кава сума като допълнителна во-

енна помощ за Украйна, може поне да смек-
чи критиките към нея, че не е изпратила 
танкове, пише в свой анализ британското 
списание „The Economist“. Два дни по-рано 
САЩ обещаха 800 млн. долара нова помощ, 
включително бронетранспортьори и хе-
ликоптери. Великобритания изпраща бро-
нирани патрулни автомобили и противо-
корабни ракети, а Чехия доставя мобилни 
ракетни установки и танкове Т-72 от стари-
те си съветски запаси. Словакия, която вече 
изпрати на Украйна противовъздушна сис-
тема С-300, заяви, че може да предостави и 
изтребители МиГ-29 - съветски модел, кой-

то украинските пилоти умеят да управляват.
В началото на март САЩ отхвърлиха по-

добна оферта за МиГ-29 от Полша, тъй като 
се опасяваха, че това може да предизвика 
ответни действия от страна на Русия и по 
този начин да въвлече НАТО във войната.

От историческа гледна точка

тези опасения изглеждат 
неуместни

По време на войната във Виетнам десетки 
американски самолети бяха свалени от се-
верновиетнамски изтребители, предоста-
вени от Съветския съюз. В допълнение към 
самолетите, Северен Виетнам получи огро-
мен брой танкове, ракети и артилерийски 
установки от своите съветски и китайски 

покровители и ги използва, за да убие хиля-
ди американски войници. И двете страни се 
притесняваха, че тази война може да пре-
расне в пряк конфликт между ядрени сили. 
Но това не се случи.

Войната в Украйна представлява подобна 
ситуация, но с разменени роли. Русия пре-
дупреди НАТО, че може да нанесе удари по 
държави, които снабдяват или подпомагат 
украинските сили, и дори намекна, че може 
да използва ядрени оръжия.

Експерти твърдят, че от гледна точка на 
международното право позицията на Русия 
е неоправдана.

Това невинаги е било така. Международ-
ното право, което се развива в Европа от 
началото на 17 в., изисква от държавите, 
които искат да не участват в чужди войни, 
да спазват строг неутралитет. Това означа-
ва, че те трябва да търгуват равноправно 
и с двете страни в конфликта. Но този за-
кон за неутралитет е бил създаден за свят, 
в който войната е била общоприет инстру-
мент на държавното управление. Това се 
променя с приемането на пакта Бриан-Ке-
лог през 1928 г., който обявява за

незаконно непровокираното 
нападение

срещу друга държава - принцип, който по-
късно е залегнал в устава на ООН. В харта-
та се признава, че държавите имат право на 
самозащита и че други държави могат да се 
присъединят към „колективната самоза-
щита“, за да им помогнат. На държавите е 
разрешено да оказват военна подкрепа на 
жертвите на агресия или да налагат санк-
ции на агресора, без това да засяга собстве-
ния им неутрален статут. Всъщност, когато 
Съветът за сигурност на ООН осъди акт на 
агресия, тази резолюция е правно обвърз-
ваща за всички държави членки.

По отношение на Украйна не беше при-
ета такава резолюция на Съвета за сигур-

ност, но само защото Русия, която е постоя-
нен член, наложи вето.

За много анализатори правните опреде-
ления за неутралитет или съвоюване из-
глеждат без значение. Ако президентът на 
Русия Владимир Путин реши да не атакува 
конвоите на НАТО, доставящи оръжие на 
Украйна, това няма да е заради убедител-
ната сила на международната юриспруден-
ция.

Други смятат, че ако доставките на тежки 
оръжия увеличават риска от пряк конфликт, 
то е най-вече защото те са по-примамливи 
мишени. Преносимите противотанкови и 
противовъздушни ракети могат да бъдат 
скрити и транспортирани в търговски ка-
миони. „За да преместите танкове и арти-
лерия, трябва да ги качите на железопътни 
вагони“, казва Дик Занде, експерт по отбра-
на в института Клингендаел в Нидерлан-
дия.

Все пак не е правилно да се отхвърлят из-
цяло правните аспекти на съвоюването: те 
помагат

да се предотврати 
ескалирането на конфликта

до ядрена война. Когато САЩ и други дър-
жави от НАТО изключват възможността да 
поставят бойни единици в Украйна, те под-
чертават, че подобна стъпка би ги превър-
нала в страни в конфликта. Според Хаке 
това е полезен начин да се очертаят черве-
ните линии между ядрените сили.

Тази игра на червени линии се провеж-
даше и във Виетнам. Мащабът на съветски-
те и китайските доставки на тежко въоръ-
жение за северновиетнамците надхвърли 
всичко, което човек може да си представи 
за Украйна.

Въпреки това Америка никога не е об-
винявала Съветския съюз или Китай, че са 
съвоюващи страни, и ядрените сили нико-
га не са се доближавали до пряк конфликт.

The Economist: Предоставянето  
на оръжия на Украйна не означава,  
че НАТО е във война с Русия

XЕто какво постановява международното право

Сн.: БГНЕС

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Изнася ли България 
тайно оръжие  
за Украйна?
XДмитро Кулеба пристигна на изненадващо 

посещение в София
ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА 

О
фициално: България и Унгария 
са единствените две страни - 
членки на Европейския съюз, 
които не са предоставили оръ-
жие на Украйна.

Въпреки настояването от ГЕРБ и „Демокра-
тична България“ и под заплахата от рухва-
не на коалицията, отправена от БСП, досега 
българските власти многократно деклари-
раха, че няма да предоставят военна помощ, 
включително и исканите от президента Во-
лодомир Зеленски съветски изтребители.

Страната вече отпусна хуманитарна по-
мощ, но не директно на украинското прави-
телство, а чрез Механизма за гражданска за-
щита на ЕС. Сред тях са „щедро“ количество 
палатки – цели 30 на брой, 450 спални чува-
ли и 1000 походни легла.

Изненадващо обаче тази седмица съпред-
седателят на „Демократична България“ ген. 
Атанас Атанасов съобщи пред БНТ, че Бълга-
рия е на четвърто място по износ на военна 
продукция за Украйна.

„Не бих искал да влизам в детайли, но има 
едно такова лицемерие: по публикации в ав-
торитетни украински издания български из-
делия от военнопромишления комплекс са 
на четвърто място по доставки в Украйна“, 
заяви той.

На уточнение на водещата, че те са пре-
продавани и преотстъпвани, Атанасов се 
съгласи. Нашата военна промишленост ге-
нерира продукция, която отива там, но поли-
тически ни е страх да заемем позиция, под-
черта той.

Ние ще бъдем 
последователни докрай, 

каза Атанасов по повод настояването на ДБ 
да се вземе официално решение за военно 
подпомагане на Украйна.

„Като изключим БСП, които открито зая-
виха, че не биха подкрепили това, виждам, 
че другите политически сили се снишават по 
тази тема, включително и ГЕРБ, които внесо-
ха проект за решение след нас, изобщо не го-
ворят по тази тема. Трябва да е ясно – когато 
ние сме част от демократичния свят, не може 
за определени неща да сме част от него, а за 
други да се скриваме“.

В същото време външният министър на Ук-
райна

Дмитро Кулеба изненадващо пристигна 
на посещение в София. Той проведе срещи 
с президента Румен Радев, премиера Кирил 
Петков и министъра на външните работи Те-
одора Генчовска.

„С украинския външен министър обсъдих-
ме продължаващата агресия на Русия в Ук-
райна. За пореден път беше изразена под-
крепата ни към украинската държава“, каза 
министър Генчовска след срещата.

Министър-председателят Кирил Петков от 
своя страна също увери Дмитро Кулеба, че 
България ще продължи да е сред най-прия-
телските и силно подкрепящи Украйна дър-
жави. А българските институции, както и до-
сега, ще осигуряват необходимата помощ и 
грижи за украинските бежанци.

Според властите обаче и дума не е отваря-
на за осигуряване на българско оръжие за 
Украйна.

The Economist: Предоставянето  
на оръжия на Украйна не означава,  
че НАТО е във война с Русия

https://www.krilchev.com/
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Ж
ертви на криптокралицата 
Ружа Игнатова, която завле-
че хиляди с пирамидата си 
OneCoin, искат да съдят Бъл-
гария за 20 млрд. долара.

Това става ясно от подадени документи 
от един от адвокатите на пострадалите д-р 
Джонатан Леви. Той е упълномощен да пред-
ставлява голяма част от хората, които са из-
губили парите си в схемата на българката Иг-
натова.

Според иска България не е направила 
нищо, за да предотврати измамата, което е 

довело до огромни загуби за инвеститорите. 
Към днешна дата те се оценяват на 20 млрд. 
долара.

Д-р Леви се е

обърнал и към 
омбудсмана на България

научи BG VOICE. До момента обаче все още 
няма задвижена процедура пред който и да 
е съд в страната и в чужбина по жалбата на 
д-р Леви.

Д-р Леви твърди, че OneCoin е най-голя-
мата финансова пирамида в историята, а в 
нея са участвали и хора от различни българ-
ски правителства. Доказателство е, че и нито 
едно правителство не е направило необхо-
димото, за да изземе активи на Ружа Игнато-
ва и на OneCoin. Тя дори все още разполагала 
с активни банкови сметки, недвижими имоти, 
както и 230 000 биткойна, които се оценяват 
над 16 млрд. долара.

Toвa coчaт cъдeбни дoкyмeнти, цитиpaни 
oт caйтa Віtсоіn.соm. Cъдeбнитe дoкyмeнти 
ca пoдaдeни oт жepтви нa cxeмaтa ОnеCоіn 
и пoкaзвaт, чe Игнaтoвa e пoлyчилa кpип-
тoвaлyтaтa oт члeн нa eмиpcкo кpaлcкo 
ceмeйcтвo в Дyбaй - шeйx Cayд, кoйтo e cин 
нa eдин oт нaй-бoгaтитe xopa в Дyбaй.

Пoвeчe oт 4 гoдини 
„кpиптoкpaлицaтa“ ce yкpивa 
и e в нeизвecтнocт

Pyжa Игнaтoвa ocнoвaвa Оnесоіn зaeднo 
cъc Ceбacтиaн Гpинyyд и c бpaт cи Koнcтaн-
тин Игнaтoв пpeз 2014 гoдинa. Cxeмaтa 
пpeдcтaвлявaшe нeщo кaтo мpeжa зa мapкe-
тинг нa някoлкo нивa, включвaщa пaкeти, 
кoитo пpивиднo бяxa oбвъpзaни c блoкчeйн 
мpeжa. Игнaтoвa твъpдeшe нa cвoитe „клиeн-
ти“ и нa цялaтa oбщecтвeнocт, чe ОnеСоіn щe 
бъдe нaй-дoминиpaщият кpиптoaктив и в 
кpaйнa cмeткa щe бъдe „yбиeцът нa биткoй-
нa“.

Ceдaлищeтo нa кoмпaниятa e бaзиpaнo в 
Бългapия, нo e peгиcтpиpaна кaтo oфшopнa 
кoмпaния в Дyбaй.

B кpaя нa 2016 г. cтaнa пyбличнo дocтoя-
ниe, чe пpoeктът никoгa нe e изпoлзвaл кa-
къвтo и дa e тип блoкчeйн тexнoлoгия. Пpeз 
2017 г. aмepикaнcкитe пpaвooxpaнитeлни 
opгaни изпpaтиxa тaйнa зaпoвeд зa apecтa нa 
Игнaтoвa. Maлкo пo-къcнo тя изчeзнa.

Бpaт й бешe зaдъpжaн, 
a caмaтa тя мoжe дa пoлyчи 
дo 65 гoдини зaтвop

Ceбacтиaн Гpийнyyд e apecтyвaн пpeз 2018 
гoдина, a Koнcтaнтин Игнaтoв - пpeз 2019 г. 
Oт тoгaвa пpoдължaвaт и cъдeбнитe дeлa. 
Aмepикaнcкитe пpoкypopи твъpдят, чe „из-
мaмaтa ОnеCоіn e пpибpaлa oкoлo 4 ми-
лиapдa дoлapa oт жepтви пo цял cвят“.

Kъдe e Pyжa Игнaтoвa?
Издиpвaнaтa бългapкa мoжe дa ce yкpивa 

нa paзлични мecтa. Paзлични дoклaди пpeз 
пocлeднитe гoдини пpeдпoлaгaт, чe тя мoжe 
дa ce нaмиpa в peгиoнa нa OAE, Гъpция или 
Pycия. Eднa oт нaй-тиpaжиpaнитe вepcии e 
тaзи зa Дyбaй, тъй кaтo Oбeдинeнитe apaбcки 

eмиpcтвa и CAЩ нe cпoдeлят cпopaзyмeниe 
зa eкcтpaдиция.

Cпopeд изнeceнитe cъдeбни дoкyмeнти 
cдeлкaтa зa пpидoбивaнeтo нa въпpocнитe 
230 000 биткoйнa ce e cъcтoялa пpeз oктoм-
вpи 2017 гoдинa. Toгaвa виpтyaлнaтa вaлyтa 
ce тъpгyвaшe зa oкoлo 6000 дoлapa.

Жертви на Ружа Игнатова искат 
да съдят България за $20 млрд.

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

XИзчезналата бизнес дама има 230 000 биткойна, които никой не е конфискувал

Братът на криптокралицата Ружа Иг-
натова успя да се спаси от грозящата го 
присъда от 90 години затвор. Констан-
тин беше задържан в САЩ, но вече не е 
сред основните обвиняеми по процеса за 
OneCoin, след като се е споразумял с ад-
вокатите на ищците инвеститори.

Подробностите за съдебната спогод-
ба остават неясни, но представители на 

всички инвести-
тори, претърпели 
големи финансо-
ви загуби от из-
мамата, заявяват, 
че „не пречат по 
никакъв начин“ 
на по-нататъшно 
разследване сре-
щу други обви-
няеми. От цити-
рани документи 

става ясно, че процесът ще продължи да 
бъде насочен към друга ключова фигура 
на OneCoin - сестрата на Константин Ружа 
Игнатова, която е основател на компани-
ята, считана за Схема на Понци, тоест фи-
нансова пирамида.

Докато точните причини за уреждане 
на случая засега не са ясни, вече се раз-
бра, че Игнатов проговори срещу изчез-
налата си сестра. Станаха известни негови 
думи, че е предоставил на щатското пра-
вителство информация „за престъпления-
та, които извърших, и всяка информация, 
която имах за OneCoin и свързаните с тях 
хора и престъпленията, които са извър-
шени там". Игнатов твърди, че те са дело 
на членове на неговото семейство. Това 
били сестра му и майка му Веска, която иг-
рае важна роля в работата на OneCoin.

Самият Константин дори бил наел час-
тен следовател, за да намери Ружа, но той 
се кълне, че не е разговарял с нея, откакто 
изчезнала. Преди месеци той твърдеше, 
че тя се е покрила заради недоволството 
от вложили стотици хиляди долари инвес-
титори, които осъзнали, че става въпрос 
за пирамида. Игнатов призна, че е лъгал, 
като преди да бъде задържан, твърдеше, 
че има контакт със сестра си. Това става-
ло доста време, след като тя вече мина в 
нелегалност. Пред клиентите на OneCoin 
била поддържана легендата, че Ружа ръ-
ководи бизнеса.

Брат й я предаде, 
за да се спаси

http://www.trifonovalaw.com/
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И
здирваната от няколко държа-
ви бизнес дама Ружа Игнатова 
е освободена от българското 
си гражданство, съобщиха от 
МВР.

Тя е обявена за международно издирва-
не с цел екстрадиция в Германия съгласно 
заповед,

издадена от съда 
в град Билефелд

Игнатова се издирва за извършена прес-
тъпна дейност, свързана с измами с търгов-
ска цел, прогресивно набиране на клиенти 
и пране на пари чрез създаване и разпрос-
транение на виртуална валута.

Това е вторият призив за помощ от парт-
ньорските германски служби по този слу-
чай.

Първият беше през 2017 г. Тогава беше 
планирана и проведена специализира-
на полицейска операция за неутрализира-
не на мащабна структура за измами с тър-
говска цел. Действията у нас, планирани в 
рамките на международното разследване 
за неутрализиране на групата за пране на 
пари, бяха осъществени от служители на 
ГДБОП.

Успоредно с американското разследва-
не, OneCoin е обект на засилен интерес и от 
страна на Германия. В тази връзка бяха про-
ведени множество обиски и изземвания в 
София, а

над 50 свидетели 
бяха разпитани

Тогава зам. главният прокурор Иван Ге-
шев свика специална пресконференция, 

за да се похвали, 
че германците са 
останали довол-
ни от нашето съ-
действие. Друго-
то му послание 
бе, че ако OneCoin 
действително е 
пирамида, то тя е 
твърде високотех-
нологична за бъл-
гарските разслед-
ващи.

„В България определено не е криминали-
зирана такава дейност, а най-малкото, за да 
се свърже с някакъв текст от закона – Нака-
зателния кодекс (НК), трябва доста сериоз-
на и многогодишна дейност. Най-малкото и 
това нещо е за пръв път – такъв тип нещо... 
Част от тази дейност е високотехнологична, 
част от тази дейност е свързана, обхваща 
много държави в целия свят. Така че, нор-
мално е, тя представлява трудност не само 
за българското правораздаване“, заяви Ге-
шев на 19 януари 2018 г.

Криптокралицата вече няма 
българско гражданство
XТя се издирва и от Германия, които са потърсили МВР за съдействие
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Б
ългарин, приготвял дрога в апар-
тамента си в Манахтън, но се под-
палил. Така е заловен и от поли-
цията в Ню Йорк. 38-годишният 
Радослав Боев бил следен от спе-

циален агент на DEA (Drug Enforcement 
Administration), но доказателствата срещу 
него били косвени и не можело да се стигне 
до арест, разказва агентът на DEA Джъстин 
Майърс в свой доклад, приложен по делото, 
по което Боев получава 21 месеца затвор. 
Именно той е следил българина в продъл-
жение на месеци.

Българинът приготвял специален

наркотик, който се 
употребявал основно 
от младежи

– GHB. Това е операционен анестетик, кой-
то вече не се използва за медицински цели. 
В ниски дози той води до отпускане, успо-
кояване и лека еуфория. Сред младежите в 
САЩ той е много популярен. Те често го взи-
мат, преди да отидат на купон или заведе-
ние.

GHB е известен и като

date rape drug
наркотик, който се слага тайно в напитката 
на момичета в заведенията, те губят пред-
става за време и ориентация и дори съзна-
ние, а след това стават лесна мишена за из-
насилване.

Според доклада на Майърс Боев прода-
вал дрогата основно в интернет. За целта 

българинът използвал „dark net платформи“. 
До достатъчно доказателства за арест така 
и не се стигало, тъй като при този начин на 
търговия

не се оставят 
никакви следи

които да доведат до изпращача.
В началото на 2020 година обаче бил по-

лучен сигнал за пожар в апартамент на 230 
W 55th St. в Манхатън. Това било жилище-
то на Боев. Пристигналите полицаи, пожар-
никари и медици заварили българина об-
горен в кухнята си. До него имало празни 
бутилки, лабораторна техника и прекурсо-
ри. Разследващите установили, че те са му 
били необходими за приготвянето на GHB. 
До обгорялото тяло на Боев, който все пак 
обаче бил жив, се търкаляли вече и готови 

дози от дрогата. Това дало и основания на 
полицията да го задържи.

Срещу Боев започнало дело за произ-
водство, съхранение и разпространение на 
наркотици. Докладът на Майърс също

спомогнал за присъдата 
на българина

„Боев разполагаше с огнестрелни оръжия. 
Той държеше забранени вещества в голе-
ми количества, а по наши данни те са били 
и разпространявани сред младежите“, каз-
ва Майърс в своя доклад.

По време на наблюдението си на Боев 
агентът потърсил помощ дори от пощен-
ските служби. Оказало се, че той изпраща 
дрогата с пощенски колети.

Като подател той посочвал CHILLTIMES. 
Такъв бил псевдонимът му в платформите 

за онлайн търговия.
Именно и това спомогнало на разслед-

ващите да го разобличат. В dark net той бил 
неуловим, но използвал и официални плат-
форми, през които направил стотици про-
дажби на дрогата, която произвеждал.

Разследващите смятат, че през профила 
на CHILLTIMES Боев е продал дрога за над 
1,1 млн. долара. Все още не е ясно дали Боев 
е единственият замесен в производството 
и продажбата на дрогата и дали само той 
седи зад този псевдоним в dark net.

Напълно доказано е, че Боев е използ-
вал лично името STEVENICKS1. Количества-
та, продадени от този профил обаче, са били 
сравнително малки.

Боев си е признал за тях пред съда. Той е 
сключил и споразумение с магистратите, за 
което е получил 21 месеца затвор.

Сн.: Pixabay

Българинът, който се подпали, докато 
готви date rape дрога в Манхатън 
XБоев е осъден на 21 месеца затвор, смятат, че е продал наркотици за над $1 млн.

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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(Продължение от предния брой)

Цялостната стратегия за инвести-
ране е нещо много по-различно, 
защото тя дава възможност за 
правилно планиране чрез раз-
глеждане на различни гледни 

точки и фактори, които могат да ни напра-
вят победители или да се окажат подводни 
камъни. При изготвянето на стратегия се из-
ползва много повече наука и факти, откол-
кото при импулсивното инвестиране, което 
обикновено е подбудено от емоции и еуфо-
рия в очакване на големия джакпот (което 
почти никога не се случва).

Още по-конкретно, ако аз съм в момен-
та във вашата ситуация, бих постъпил така 
- оставям поне 6 месеца от дохода, заделе-
ни настрана от тези $50 000+, които имате 
спестени. След това, ако има останали пари, 
започваме да търсим места, където да на-
малим данъчната облагаемост на дохода ви 
със стратегии като

TRADITIONAL IRA / 
SEP IRA / SOLO 401K

които не само че потенциално намаляват 
данъците ни в момента, а и също така ни да-
ват възможност да инвестираме с огромен 
потенциал за печалба, доста по-голяма от 
това, което в момента банката ви дава.

Това правим обаче с уговорка-
та, че парите няма да се взи-
мат преди 59½ годишна 
възраст, което им дава 
реален шанс за добър 
растеж, въпреки по-
тенциални спадове, 
които ще има на па-
зара през тези годи-
ни. Все пак има оп-
ции, които ни дават 
вратички за достъп 
до част от парите пре-
ди тази възраст без на-
казания, но това няма да 
играе в началната ни стра-
тегия, а ще бъде просто изход 
в „напечена ситуация“.

Много е вероятно дори да не започнем да 
инвестираме веднага с голяма сума в някоя 
от тези стратегии, а да го направим посте-
пенно, с по-малки месечни вноски, което в 
никакъв случай не е лоша идея и е опреде-
лено добра опция за много хора, особено 
ако искаме да запазим ликвидност на спес-
тени пари, за да са под ръка в банката. Все 
пак това зависи от размера на точната сума 
и каква е нужната сума за поне 6 месеца до-

ход под ръка, който да бъде лесно достъ-
пен.

След като използваме максимално добре 
баланса между данъчни облаги и правил-
но инвестиране, тогава вече можем да го-
ворим за инвестиции с по-краткосрочни и 
спекулативни наклонности, като например 
общински фондове с гарантиран месечен 
дивидент или някои по-агресивни страте-
гии, които нямат данъчни преимущества и 
могат да се ликвидират всеки един ден, ако 
имаме нужда и желаем да го сторим.

И нека заключим отново с това, че вся-
ка една ситуация е много индивидуална и 
изисква внимание към всеки един детайл. 

При дори най-малките подробности 
на всяка ситуация може да се 

крие вратичка, която да ни 
отвори много добри въз-

можности или да за-
твори други такива, 

но независимо от 
това, за да сме ком-
петентни напълно, 
ние трябва да ги 
знаем подробно, 
преди да сме запо-

чнали да си правим 
крайни заключе-

ния и да градим спе-
цифични очаквания за 

крайните резултати от на-
шата стратегия.

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 консултация 
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.

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

Малка или голяма сума 
да инвестираме?
XВъпроси и отговори  

от изминалата седмица

Това правим обаче с уговорка-
та, че парите няма да се взи-
мат преди 59½ годишна 
възраст, което им дава 
реален шанс за добър 

ди тази възраст без на-
казания, но това няма да 
играе в началната ни стра-
тегия, а ще бъде просто изход 

на всяка ситуация може да се 
крие вратичка, която да ни 

отвори много добри въз
можности или да за

твори други такива, 
но независимо от 

крайни заключе
ния и да градим спе

цифични очаквания за 
крайните резултати от на

шата стратегия.

Сн.: Pixabay

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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Н
еотдавнашно проучване раз-
кри, че много потребители вяр-
ват, че започва да се образува 
жилищен балон. Това чувство 
е разбираемо, тъй като годиш-

ното поскъпване на жилищата все още е 
двуцифрено. Този пазар обаче е много раз-
личен от този по време на жилищния срив 
преди 15 години. Ето четири основни при-
чини, поради които днес не е като послед-
ния път:

Къщите не са недостъпни, 
както по време 
на жилищния бум

Формулата за достъпност има три ком-
понента: цената на жилището, заплатите 
и ипотечната лихва към момента. Според 
конвенционалните стандарти за кредити-
ране, купувачът не трябва да харчи повече 
от 28% от брутния си доход за плащане на 
ипотека.

Преди 15 години цените бяха високи, за-
платите ниски, а лихвите по ипотеките бяха 
над 6%. Днес цените все още са високи. За-
платите обаче са се увеличили, а ипотечни-
ят лихвен процент, дори след скорошния 
скок, все още е доста под 6%. Това означава, 
че средният купувач днес плаща по-малко 
от месечния си доход за ипотека, отколко-
то тогава.

В последния доклад за достъпността на 
ATTOM Data главният продуктов директор 
Тод Тета адресира точно това.

„Средната заплата все още може да си 
позволи типичното жилище в САЩ, но зона-
та на финансовия комфорт продължава да 
се свива, тъй като цените на жилищата про-
дължават да растат и лихвите по ипотеките 
се покачват.“

Достъпността не е толкова силна, колко-
то беше миналата година, но е много по-до-
бра, отколкото беше по време на бума. (Гра-
фика #1)

Ипотека се получаваше 
много по-лесно по време 
на бума

По време на жилищния балон беше мно-
го по-лесно да получите ипотека, отколко-
то днес. Като пример, нека прегледаме броя 
на ипотеките, предоставени на купувачи с 
кредитен рейтинг под 620. Според credit.
org кредитен рейтинг между 550-619 се счи-
та за лош.

„Кредитните агенции разглеждат потре-
бителите с просрочени кредити, отхвърле-
ни сметки и малка кредитна история като 
кредитополучатели на високо ниво поради 
високия им кредитен риск“.

Купувачите все още могат да се класи-
рат за ипотека с толкова нисък кредитен 
рейтинг, но се считат за по-рискови. Ето 
графика, показваща обема на ипотечните 
кредити, издадени на купувачи с кредитен 
рейтинг под 620 по време на бума на жили-
щата и последващия обем през 14-те годи-
ни след това. (Графика #2)

Кредитополучателите през последното 
десетилетие са много по-квалифицирани.

Жилищата, иззети 
от банките в последните 
години, не могат да се 
сравняват с тези по време 
на жилищния балон

Най-очевидната разлика е броят на соб-
ствениците на жилища, които са били из-
правени пред оставяне на имотите си на 
банковите институции след спукването на 
жилищния балон. Федералният резерв пуб-
ликува доклад, показващ броя на потреби-
телите сега, при които има такава опасност. 
(Графика #3)

Няма съмнение, че числата за 2020 и 2021 
г. са повлияни от програмата за „отлагане“ 
на месечната ипотека „forbearance program“, 
която бе създадена, за да помогне на соб-
ствениците на жилища, изправени пред не-
сигурност по време на пандемията. Въпреки 
това днес в програмата са останали по-мал-
ко от 800 000 собственици на жилища и по-
вечето от тях ще могат да изработят план за 
погасяване на своите банкови задължения.

Рик Шарга, изпълнителен вицепрезидент 
на RealtyTrac, обяснява: „Фактът, че възбра-
ната започва да намалява, въпреки че сто-
тици хиляди кредитополучатели са напус-
нали програмата за ипотечни кредити на 
CARES Act през последните няколко месе-
ца, е много обнадеждаващ. Това обяснява, 
че наблюденията и очакванията на повече-
то хора, че „програмата по отлагане“ е едно 
и също като „връщане на имота на банката“ 
„forbearance equals foreclosure“, се оказват 
неправилни.

(Продължава в следващия брой)

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

Графики показват защо  
това не е жилищен балон

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

XПазарът сега е много по-различен от този преди 15 години

Имотите са по-достъпни 
сега, отколкото през 2007 г.

Сега положението с възбраната е различно

Стандартите за кредитиране са по-строги след срива

Брой потребители с нови възбрани

Обем на заемите в милиарди с кредитен рейтинг по-нисък от 620

Четири години на имотния срив последните четири години
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1 185 520

1 755 860

2 037 940
1 844 640

279 040 277 520
129 000

38 040Нормален 
стандарт  

за кредитиране

2007 г.

Източник: Black Knight(Графика  #1) Източник: NY Fed

Източник: Federal Reserve

Днес

2007 г.

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

(Графика #3)

(Графика #2)

1

2

3



20 - 26 април 2022 г.18

И у нас упорито замириса на избори. Уп-
равляващата коалиция всеки ден ни пред-
лага скандали и червени линии: „Демокра-
тична България“ (ДБ) настояват да пратим 
оръжие на Украйна, БСП са решили да на-
блюдават руските престъпления от позици-
ята на морален неутралитет.

„Има такъв народ“ (ИТН) продължават 
със своята серия неконсултирани с парт-
ньорите или направо неадекватни пред-
ложения: след плагиатора, след продавача 
на плавници, след работилия за скандална 
банка, те предложиха за член на СЕМ явен 
нарушител на медийните правила (който, 
слава Богу, се оттегли сам).

После пък БСП изведнъж реши да връща 
хартиените бюлетини, което е в пълно про-
тиворечие с позициите на партньорите й. И 
така всеки ден по нещо.

И тук е мястото да погледнем към прези-
дентския вот във Франция. Какво видяхме 
там? Нечуван срив едновременно на тради-
ционната десница и левица. Републиканци-
те стигнаха до там да молят симпатизанти-
те си за финансова помощ, тъй като тяхната 
кандидатка Валери Пекрес, останала под 
петте процента, нужни за пълно покриване 
на разходите, си навлече личен дълг от пет 
милиона евро. Социалистическата канди-
датка падна под и без това скромните 2,3% 
на старата комунистическа партия. И така 
страната се оказа разделена на три почти 
равни части: радикална левица (в лицето на 
Меланшон), радикална десница (в лицето 
на Льо Пен) и радикален център, където е 
Еманюел Макрон.

Подобна тенденция вече отдавна наблю-
даваме и другаде: старото деление по оста 
ляво-дясно започва да не работи. Днес про-
тивостоят глобализъм и провинциализъм. 
Първият цели експанзия, растеж, между-
народни връзки, вторият - недоверие към 
света, протекционизъм, самозадоволява-
не. Опозицията между Макрон и Марин 
Льо Пен е именно по тази линия, но реак-
ция на затваряне вече видяхме и в Америка 
с Тръмп, и в Обединеното кралство с вълна-
та на Брекзита.

По-трудно ще ни е да разберем новите 
леви на Меланшон, достигнали удивител-
ните 22%. Подобни формации се появиха и 
другаде - „Подемос“ в Испания, „Ди Линке“ в 

Германия „Сириза“ в Гърция.
Преразпределението в полза на младите 

и бедните, по-активната държава и алерги-
ята към Америка във всичките й проявле-
ния - това са нормалните теми за всяка ле-
вица, които едва ли могат да обяснят залеза 
на социалисти и комунисти. Новото според 
мен е, че тези партии успяват да мобилизи-
рат разнопосочните недоволства на съвре-
менния гражданин.

Със сигурност и в България постепенно 
изчезват старата десница и левица: едната 
се разпадна, после беше погълната от по-
пулистката ГЕРБ и шарената коалиция ДБ, 
другата - в лицето на БСП - стремително и 
според мен необратимо потъна. Като ради-
кален Макронистки център у нас се очерта 
ПП, която в този момент се превръща в пар-
тия.

Критиките към лидерите от страната на 
провинциализма са показателни: „канадци“, 
„харвардци". Така във Франция Макрон не-
прекъснато е обвиняван в „надменност“ и 
че бил президент на банкерите и богатите.

Както във Франция, така и в Полша и Унга-
рия, вдясно започва да се появява една тен-
денция към симбиоза между ксенофобия, 
национализъм и социален популизъм. „Бъл-
гария отдолу“ ще бъде мобилизирана за 
борба с елитите, както го направи Льо Пен. 
А това значи прибавяне на щедри социални 
политики към популярната у нас ксенофо-
бия на принципа „България за българите“ 
и превръщането на егоизма в национална 
политика чрез популистка съпротива сре-
щу всякакви международни ангажименти и 
солидарност.

Растящата подкрепа за „Възраждане“, за-
менили предишната ни крайна десница, 
показва, че тази комбинация е печеливша. 
След окончателното си скарване с всич-
ки партньори, ИТН биха могли да пласират 
тук патриотичните си емоции. Една хипоте-
тична партия на генерал Янев като че ли се 
цели в същия сегмент. Дали натам няма да 
залитне и обиденият на всички ГЕРБ, оста-
ва да гадаем.

Засега у нас като че ли не се задава аналог 
на новите левици. Недоволствата, кулмини-
рали през 2020-а, бяха оглавени от десни 
формации. Най-вероятен аналог на „Непо-
корна Франция“ у нас би била формацията 
на Мая Манолова - една жена, изпълнена с 
безкрайно много енергия по всички теми.

Трябва отбележим, че новите левици дру-
гаде привличат най-младата част на електо-
рата, а у нас младите леви са по-скоро инте-
лигенти, които четат сложни статии, а не се 
млатят с неофашисти по митинги. Някои от 
тях се излъгаха да застанат на страната на 
Путин, което в перспектива със сигурност 
ще тежи на репутацията им.

С една дума: полето изглежда неовладя-
но, недоволствата са налице - очакват се но-
вите лидери. Ще са интересни тези избори, 
само ако се може да са по-нататък...

ИВАЙЛО 
ДИЧЕВ

 блог

Оста ляво-дясно 
изчезва. Какво ни чака?

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

„Как са били направени тези 
магистрали, за да имаме 3000 
дупки за 100 дни?“

Премиерът Кирил Петков 
отговаря на обвиненията на 

Бойко Борисов, че е преброил на 
магистралата 3000 дупки

„Не се бойте, българи, няма да е все така, и 
по-зле ще става.“

Финансовият експерт Мика Зайкова 
коментира нивото на инфлaцията в 

страната

“Дори и да ни изхвърлите от системата, 
организираните престъпни групи с радост ще ни 
приемат.“

Съдията от специализирания съд Вилислава Ангелова по 
време на обсъждането на второ четене на промените 

в Закона за съдебната власт в парламентарната 
правна комисия

„Законът се прие с шампанско, но вероятно 
ще се приложи със сълзи, защото нямате 
никаква идея какво ще правите оттук 
нататък, нито политически, нито оперативно.“

Депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков, след като 
окончателно беше гласувано закриването на 
специализирания съд и на специализираната 

прокуратура

„Нашокаха им репичката отвън за 
Гюров, той не става за шеф на БНБ и 
затова го оттеглиха.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по 
повод оттеглянето на Андрей Гюров 

като претендент за управител на БНБ

https://www.mbglogistics.com/
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С
лед години на ремонт, разширя-
ване, пълно спиране и след това 
ограничен график транзитният 
влак на международното лети-
ще O'Hare възобновява 24-часо-

вото си обслужване за очаквания силен ле-
тен сезон.

Влакът придвижва пътниците между тер-
миналите на летището и ги свързва с тран-
зитно съоръжение, което включва паркинг, 
офис за коли под наем, автобусни спирки и 
станция на метрото. Досега автобуси пре-
возваха пътниците между терминалите и 
съоръженията. Те ще продължат да работят 
24 часа в денонощието до 1 май.

Проектът за обновяване и разширява-
не на линията на транзитния влак започна 
през 2015 г., движението беше спряно на-

пълно през януари 2019 г. и беше пуснато 
отново по ограничен график през ноември.

Обновената и разширена транзитна сис-
тема включва увеличаване на броя на вла-
ковете от 15 на 36.

Услугата работи на всеки 
три минути

като всеки влак с три вагона може да пре-
возва 147 пътника. Влакът прави пет спир-
ки, а пътуването от Терминал 1 в единия 
край на релсите до паркингите в другия от-
нема 10 минути.

Основният изпълнител Parsons 
Construction Group първоначално подписа 
договор на стойност 310 милиона долара 
за проекта, който по-късно беше увеличен 
на 340 милиона долара. Проектът беше фи-
нансиран чрез различни такси, включител-
но такси за пътници и общи приходи от ле-
тищни облигации.

В ход е и основен ремонт на Терминал 5 
на стойност 1 милиард долара, който ще 
добави 10 нови гейта към терминала и по-

вече удобства за пътниците, ще преконфи-
гурира митническите съоръжения и ще за-
мени системата за обработка на багажа.

Терминалът се отваря отново на етапи и 
се очаква да бъде използван напълно до 

2023 г., казаха служители на летището.
Разширяването на стойност 8,5 милиарда 

долара, което ще бъде най-големият и най-
скъп ремонт на терминала в историята на 
летището, ще включва също три нови зали.

Транзитният влак на летище O’Hare 
възобновява денонощното си движение

XПридвижването от началната до крайната точка отнема 10 минути

Сн.: Wikipedia

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com
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дни останаха трима ки-
тайски астронавти в 
Космоса, преди да се 
приберат на Земята. 
Това е най-дългият пре-
стой на китайски екип в 

орбита досега, съобщи държавната теле-
визия. Капсулата, съдържаща астронавта 
Уан Япинг и двамата й колеги Джай Джи-
ган и Йе Гуанфу, кацна в пустинята Гоби в 

Северозападен Китай. Спускането беше из-
лъчено пряко по китайската държавна теле-

визия.

 в цифри
хиляди елек-
тромобили и 
10 000 зарядни 
станции. Това 
е целта на Бъл-
гария до 2026 
г., каза минис-

търът на околната среда и во-
дите Борислав Сандов. По по-
следни данни в края на 2021 г. 
е имало само 3000 такива ав-
томобила. Сандов обяви, че 
скоро България ще изготви за-
кон за насърчаване на елек-
трическата мобилност.

колежа и универ-
ситети, включи-
телно Харвард, 
Станфорд и Маса-
чузетския техно-
логичен институт, 
приеха абитури-

ента Джонатан Уокър. Освен това 
той получи 4 милиона долара стипен-
дии. „Бях много изненадан да видя, че 
всички се интересуват от мен и искат 
да учат в тяхната институция“, каза 
Уокър пред ABC News. Уокър, който 
живее в Панама Сити, Флорида, каза, 
че е намерил нещо, което харесва във 
всеки един от горните университети, и 
ще учи там, където може да бъде най-
щастлив.

27

30

евро от лотарията в Белгия спе-
чели алжирец, но не може да 

вземе парите, защото няма до-
кументи. Той се опитва да докаже 
самоличността си, за да си получи 
печалбата. 28-годишният мъж си е 

купил билет за пет евро в супер-
маркет преди няколко седмици. 

Прокуратурата на Брюж започна 
разследване за откриване на къс-
метлията. Алжирски адвокат каз-

ва, че мъжът не възнамерява да 
кандидатства за убежище в Белгия 

и че е получил гаранция, че няма 
да бъде депортиран, докато не си 
получи спечелените пари от лота-

рията.

лъчено пряко по китайската държавна теле
визия.

183

250 000

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

П
о данни на ООН от 2013 г. 232 
млн. души, или 3,2% от цяло-
то население на света, живее 
извън родината си, съобщава 
„Асошиейтед прес“. За сравне-

ние, през 2000 г. те са били 175 млн. души, а 
през 1990 г. - 154 млн.

Видимо нараства броят на хората, които 
избират да живеят извън родината си. За 
нас, българите, това е една болезнена тра-
диция, която има наистина дълбоки истори-
чески корени.

Българската имиграция към САЩ започва 
още от средата на ХІХ в., но се засилва зна-
чително след 1878 г., особено от освободе-
ните от османско владичество земи.

Втората емигрантска вълна
започва след потушаването на Илинден-

ско-Преображенското въстание и особено 
след двете Балкански войни и Първата све-
товна война. Първата вълна от емигранти е 
икономическа, втората е политическа.

Според американски официални доку-
менти още през първите години на ХХ в. 
броят на българските емигранти от Маке-
дония е около 40 хил., а след 1920 г. той се 
увеличава. Българите от македонските земи 
се заселват най-често в Индиана, Охайо, 
Илинойс и Мисури. Македонските българи 
представляват мнозинство сред българска-
та диаспора в САЩ.

Според някои сведения така наречената 
„стара българска емиграция“ се е състоя-
ла от 110 хил. македонски българи и 10 хил. 
българи, най-вече от България.

Нова голяма вълна от български еми-
гранти тръгва към САЩ в годините

след Втората световна война
Тогава от България, предимно по полити-

чески причини, емигрират много българи, 
някои от които свързани с управлението 

преди 9.09.1944 г., както и много антико-
мунисти. От тогавашната вече Югославска 
Република Македония и от Гърция към Но-
вия свят тръгват хиляди българи. Особено 
голям е притокът на български емигранти 
към САЩ от Егейска Македония - в периода 
след Втората световната война и след Граж-
данската война в Гърция (1946-1949 г.).

Най-силна е емигрантската вълна от 
Костурско. Предполага се, че около

10 хил. македонски българи
емигрират в САЩ само от този район. Поч-
ти напълно обезбългарени остават голе-
ми български села като Смърдеш, Косинец, 
Дъмбени, в които днес живеят власи. При-
токът на емигранти към САЩ, главно от ма-
кедонските земи в Югославия и Гърция, 
продължава с по-бавни темпове през целия 
период на Студената война.

Последната вълна от български емигран-
ти към Америка започва с

края на Студената война
през 1989 г. Това са предимно икономиче-
ски емигранти.

Америка си остава най-популярната дес-
тинация за хората, избрали да живеят в 
чужбина. За периода от 1990-а до 2013 г. в 
САЩ има най-много „пришълци“ - 45,8 млн. 
В Германия са 9,8 млн., Саудитска Арабия 9,1 
млн., Обединените арабски емирства и Ве-
ликобритания - с по 7,8 млн., Франция 7,4 
млн., Канада 7,3 млн., Австралия и Испания 
- с по 6,5 млн.

За същия период – от 1990 г. до 2013 г., 
в САЩ са дошли близо 23 млн. имигранти. 
Според данните на ООН 75% от междуна-
родните имигранти са в дееспособна въз-
раст между 20 и 64 години и 48% от тях са 

жени.
Близо две трети от всички имигранти 

днес живеят в Европа и Азия, като Стари-
ят континент е приютил 72 млн., а Азия - 71 
млн., през 2013 г. В периода 1990- 2013 г. в 
северните части на планетата са дошли по-
вече имигранти, отколкото в южните. Броят 
на имигрантите си остава концентриран

в 10 основни държави
Българите винаги са пътували по три ос-

новни причини – икономически, политиче-
ски и научни. Ние сме се съхранявали като 

емигранти навсякъде по света, защото сме 
самобитни и защото сме били капсулира-
ни – затворени в себе си. Така нашенци-
те са пътували по света, живели са трудно, 
работили са много и са оцелявали. Така е и 
днес, ние пак пътуваме, работим и живеем с 
идеята, че ще изградим един по-добър жи-
вот за нас и за нашите близки. Много бъл-
гари отново избират Америка, за да живе-
ят по-добре. Сякаш се е превърнало в част 
от националното ни ДНК – да рискуваме, да 
оцеляваме и да успяваме – трудно, но си-
гурно… където и да сме по света!

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

232 млн. от населението на 
света живее извън родината си
XМежду 1990-а и 2013 г. в Америка са дошли близо 23 млн. души

Бъдещи емигранти очакват да влязат в САЩ, след като са преминали задължителните проверки в Елис айлънд в 
началото на миналия век. 

Снимка: lostbulgaria.com

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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„Д
али интелектът е правопропор-
ционален на добротата и фи-
лантропията?... В „МЕНСА“ уста-
нових, че интелектът действа на 
хората като парите - добрите ги 

прави по-добри, а лошите по-лоши“, казва 
Даниела. Самата тя не отдава голямо значе-
ние на факта, че рекордът й от IQ теста на 
световната организация - 192 при 200 въз-
можни точки - ще остане ненадминат в све-
та, за вечни времена.

Обяснението е просто: от 2007 г. от „МЕН-
СА“ въвеждат нови правила и „таван“ от 156 
точки. Всички резултати над се обозначават 
като „156+“ и никой не знае какво стои зад 

този плюс. Така българката Даниела Симид-
чиева, явила се по старите правила, остава 
за вечни времена най-интелигентната жена 
в света.

Новината за изключителния й успех изли-
за през 2005-та, или 2 години след IQ теста 

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XДа си по-умен от шефа е трагедия,  
казва най-интелигентната жена в света

Даниела: Един български „МЕНСА“ 
рекорд за вечни времена

Даниела (вляво) в офиса на „МЕНСА“ в Пловдив. На преден план е Росица Алексиева.

http://autoboxexpress.com
http://autoboxexpress.com
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й през 2003-та. Светът е шокиран: „Някаква 
българка е постигнала резултат,

по-висок от този 
на гения Айнщайн?!“

Къде е по това време Даниела? „Българ-
ската Мария Кюри“, „Жената с IQ, по-високо 
от това на Айнщайн“, както я величаят све-
товните медии, работи на мизерна заплата 
в малка печатница и едва успява да си пла-
ти наема.

С дъщеря й Цветелина спят на легла на 
2 етажа, като в казармата. На отсрещното 
легло е най-малката - Петя. Нощем, когато 
някой звънне от световна медия, Даниела, 
още сънена, се блъска в тъмното между 
леглата, за да се добере до телефона. Дава 
интервюта на английски и руски за целия 
свят... „Говорех тихичко, за да не събудя де-
цата, а те, миличките, седнали в креватчета-
та и питат за кого съм дала интервю. Викам, 
ми не знам, звънят ми отвсякъде“, спомня си 
Даниела.

Най-интелигентната жена в света има

5 висши образования
две от които почти завършени: икономика 
на вътрешната търговия, социология (със 
сертификат и от Социологическия универ-
ситет в Швеция), педагогика и промишлено 
инженерство. Следвала е и английска фило-
логия, и електроника. Била е в управител-
ния съвет, заместник-председател и пред-
седател на „МЕНСА България“.

Родена е в Благоевград, като до 7-мата си 
година отраства в селцето Воден, Ямбол-
ско. Завършва гимназия в Благоевград, пъл-
на отличничка, с полюсно противоположни 
интереси и в хуманитарните, и в техниче-
ските науки. Тя следва редовно икономика 
в УНСС, останалите си 4 образования учи за-
дочно.

Когато „избухва демокрацията“, Даниела 
става председател на КНСБ в Благоевград. 
Изключват я от Техническия, защото не се 
е явявала повече от 2 години, но завършва 
електроника и автоматика в ЮЗУ. Записва 
магистратура по социология паралелно в 
ЮЗУ и дистанционно в университета в Лунд, 
Швеция. Учи и английска филология.

След 20-годишен щастлив брак я връхли-
та развод. Съпругът й е с добра клиентела 
като стоматолог в Благоевград и самотна-
та майка с 3 деца решава да замине за Со-
фия. Преживява тежко раздялата и само за 
40 дни сваля 30 кг.

През 2002 г. четирите се пренасят в София 
на квартира. Даниела се хваща на първа-

та работа, която намира – в малка печатни-
ца, уж като счетоводител, но срещу мизер-
ни пари върши какво ли не. Квартирата е 
ужасно студена, сняг навява в пукнатините 
между панелките, спят с ушанки и палта, а 
сутрин Даниела маже на децата си филии 
с евтин маргарин, шарена сол и конфитюр.

Да си по-умен от шефовете е истинска 
трагедия и Даниела се сблъсква с това, кога-
то кандидатства за брокер в известна ком-
пания. На тест получава най-високия резул-
тат сред всички служители. Собствениците, 
също брокери, са с по-нисък резултат от 
нея и й дават да разбере, че е по-добре да 
напусне.

Някъде през онзи студен и гладен период 
тя се явява на изпита в „МЕНСА“, за да дока-
же на себе си и на бившия си съпруг, че „не е 
затъпяла“. Не отдава голямо значение на ре-
зултата, докато в София не пристига Джон 
Рейвън - младши, синът на автора на тесто-
вете в „МЕНСА“. Споменават му за резулта-
та на Даниела, а той потресен казва: „Трудно 
ми е да си го представя,

притеснявам се да говоря 
пред нея“

„Голяма борба беше - споделя с въздишка 
дамата. - Обидно ми беше, че където и да 
подавах молба за работа, не ме пробваха 
дори, по документи ме отхвърляха. Попад-
нах на място за преподавател на възраст-
ни. Минах през всичките 5-6 кръга, с елими-

нации, а на финала ми казаха, че съм била 
„прекалено авторитетна“ за тази работа...“

Тя така и

не „монетизира“
ненадминатия си рекорд у нас, но японски 
представители на „Фуджи“ искат да снимат 
филм за нея и й предлагат да я направят... 
туристически обект. През 2011 г. е кандидат 
за вицепрезидент от ВМРО заедно с Краси-
мир Каракачанов и тя като типична маке-
донка и голям патриот се включва.

От 2010 г. най-после един човек оценява 
по достойнство какво е в екипа ти да е най-
интелигентната жена в света – покойният 
председател на Българска стопанска кама-
ра Божидар Данев. В БСК Даниела Симидчи-
ева е директор на център „Професионално 
образование и обучение“. „Работила съм с 
тъпи директори, които за да докажат своята 
значимост, мачкат теб. При Данев беше точ-
но обратното. Той беше човек-институция, 
школа, с широка душа и широк мащаб“, каз-
ва Даниела с тъга.

След смъртта на талантливия шеф на БСК 
през 2018-та постът поема Радосвет Радев. 
През 2021 г. Даниела преживява нов шок - 
отива си много млад и Радосвет Радев. Ръ-
ководството на БСК поема Добри Митрев. 
Днес, 12 години по-късно, Даниела работи 
в Камарата, но вече гледа към пенсионира-
нето си.

Споделя с вълнение как на 60-годишния 

й юбилей през 2020-та, в разгара на COVID 
вълната, дъщеря й Петя, заедно със сестри-
те си, организира 64 послания от нейни съу-
ченици, състуденти, колеги, приятели. „Поп-
лаках си от щастие“, споделя тя. Признава, 
че е все така емоционална, само дето по-
следните 30 години са убили в нея много 
идеалистични виждания.

В момента най-голямата й радост са дъ-
щерите и внуците.

Генът си е ген
Две от дъщерите на Даниела са се яви-

ли на изпита за IQ на „МЕНСА“. Най-малка-
та Петя има резултат 156+. А Цветелина по 
старата система за оценяване има 176 точ-
ки. „Тя се яви много млада, на 18 години, а 
коефициентът е възрастово зависим – при 
един и същ резултат коефициентът се уве-
личава с възрастта“, коментира дамата.

И след пенсионирането не смята да без-
действа, а да търси допълнителни възмож-
ности за доходи като експерт по образова-
нието, професионалната квалификация и 
по още много други неща. Замисля се и да 
извади стиховете и разказите си и да ги ре-
дактира.

Все повече хора я подтикват да разкаже 
необикновената си история в книга. „Дъще-
ря ми Елена се пошегува: „Всъщност защо 
ли трябва да опишеш невероятния си жи-
вот, като никой няма да ти повярва. Ще си 
мислят, че си написала сценарий за сапун-
ка“, казва българката, чийто световен ре-
корд е невъзможно да бъде надминат.

Даниела Симидчиева (в средата) като изпълнителен директор на Българска асоциация за бизнес и туристическа 
информация (БАБТИ).

С дъщеря си Елена на избори.

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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К
ултурен център „Магура“ в Чика-
го стана домакин на пролетен ба-
зар на българската книга. Бълга-
рите във Ветровития град имаха 
достъп до 136 заглавия и над 600 

книги от различни жанрове на шест изда-
телства.

Колекцията включваше заглавия и от 50 
съвременни български автори, сред които 
Георги Господинов, Капка Касабова, Здрав-
ка Евтимова, Алек Попов, Веселина Седлар-
ска, Захари Карабашлиев.

Йоанна Елми от Делауеър представи и де-
бютния си роман „Направени от вина“.

Тя беше и специален гост на събитието за-
едно с писателите Катерина Стойкова, Сил-
вия Ранкова, Симеон Гаспаров, Антонина 
Дуриданова, Елка Бърдарова и Елена Таше-
ва-Субашов. Читателите имаха възможност 
да се срещнат с тях и да получат книга с ав-
тограф.

„…Не мога да си представя по-вдъхно-
вено и родолюбиво събитие от базара на 

българската книга в Чикаго. За мен е чест 
да участвам. Рядко имам възможност да се 
срещна с български читатели и за мен тези 
срещи са изключително ценни. Освен това 
знам колко енергия, сърце и любов са не-
обходими, за да се материализира успешно 
събитие, и също колко необходими са тези 
събития за общностите, на които служат. 
Ключовата дума е служба, без съмнение...“, 

каза Катерина Стойкова преди събитието.
Първият базар на българската книга в Чи-

каго се проведе през декември миналата 
година. Тогава бяха представени автори от 
България, Чикаго, Сан Антонио и Ню Йорк.

Пролетен базар на 
българската книга в Чикаго
X136 заглавия на родни автори бяха 

представени в Културен център „Магура“

Сн.: Културен център „Магура“

Сн.: Културен център „Магура“

Сн.: Културен център „Магура“

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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В
еликден отново наближава, а с 
него и отрупаните трапези. По 
правило Възкресение Христово 
е сред празниците с най-пищно 
меню. Традиционно на масата се 

слагат варени яйца, агнешко и/или заешко 
месо, обредни хлябове, козунаци. Не липс-
ват още забавните шоколадови фигурки, 
както и алкохолните напитки.

Консумацията на всички тези вкусотии 
безспорно е голяма наслада за небцето, но 
може да предизвика истинскo бедствие за 
стомаха ни. Най-тежко смесването на голе-
ми количества храна е за хората, които дос-
коро са постели.

Изборът на растителна храна ще ви осигу-
ри лекота. Разбира се, с марулите и другите 
купешки зеленчуци

също не бива да се прекалява
защото те често съдържат нитрати по това 
време на годината.

Със сигурност резкият прием на меса, 
млечни продукти и други деликатеси може 

да стресира организма и да причини поду-
ване, тежест, гадене и други стомашни не-
разположения.

За да си спестите всичко това, вижте как 
да се предпазите от преяждане, което ви е 
почти гарантирано по време на великден-
ските празници.

Звучи почти невъзможно, но все пак оп-
итайте. В случай че похапнете яйца и месо, 
опитайте се да се въздържите поне от млеч-

ните продукти. Колкото по-семпло е менюто 
ви, толкова по-леко ще ви е на стомаха.

Желателно е да не изяждате повече от 
3 яйца на ден. А ако сте постили стриктно, 
най-добре да започнете само с 1 брой през 
първия ден. Така

няма да шокирате тялото си
Не забравяйте, че алкохолните напитки 

също са изключително калорични. Освен 

това повишената им употреба може да ви 
причини замайване, гадене, повръщане и 
дори отравяне. Ако не можете да се лишите 
от алкохола по Великден, то поне се опитай-
те да се придържате само към 1 вид питие.

Не стойте дълго на масата, търсете си по-
води да ставате. Правете си разходки или 
поне излизайте на чист въздух. Всичко, кое-
то отвлича фокуса ви от празничните вкусо-
тии, ще ви е добре дошло за здрав стомах.

През първите работни дни е добре да ми-
нем на леки плодово-зеленчукови разто-
варващи дни, на зеленолистни зеленчуци, 
защото те са за този сезон.

Това са няколко достатъчни дни, в които

ще внесем много 
витамини, минерали

вода в организма и ще отмием разградните 
продукти на белтъчната и мастната обмяна, 
с които тялото ни е наситено по време на 
празничните дни от преяждане, от свръх-
консумация, но и свръхкомбинация на ви-
дове храни.

Чай, лимони и мед или чаша сок фреш от 
зеле и моркови трябва да се приемат су-
трин след празничните дни. В тази комбина-
ция има изключително полезни витамини и 
сяра, която е най-мощният антиоксидант.

XБългарите загубиха културата си на хранене, защото много обедняха, смятат диетолози

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Д е х и д р а т а ц и я -
та е причината за 
махмурлука, зато-
ва консумирайте 
алкохола с чаша 
вода или мезе, за 
да не ви боли глава. 
Ако все пак сте попре-
калили и на следващия 
ден не се чувствате добре, трябва да зна-
ете, че аспиринът не помага. Не помага 
и кафето, което също като алкохола има 
дехидратиращ ефект.

Трябва да пием много течности, пло-
дови сокове, богати на витамин С - това 
ще ни помогне да се справим с махмур-
лука.

Една супена лъжица мед също ще има 
благотворен ефект, защото захарите по-
магат за възстановяването на гликогено-
вите запаси на черния дроб.

Можем да хапнем малко кисело мляко 
и извара, които са полезни и при преяж-
дане, съветват специалисти по хранене.

Великденската салата е от 
марули, зелен лук и репички

Великден е един от най-хубавите христи-
янски празници, който събира около тра-
пезата цели родове. По традиция в праз-
ничните дни се посещават родители и 
кумове, като се носят козунаци, боядисани 
яйца, великденски курабии, които са знак 
за обич и уважение.

Разнообразната украса и рецепти са за-
дължителни за трапезата, но има и дру-
ги неща, които са задължителни като при-
съствие на масата.

Трапезата трябва да е богата и красиво 
украсена, а важните ястия са 5 - боядиса-
ните великденски яйца, зелената салата, 
основното ястие, великденските сладки и 
козунак.

Традиционната великденска салата е 

главно от марули, зелен лук, репички и 
яйца. По желание се прибавят домати и 
краставици. Ако се приготвят други салати, 
те са свързани не толкова с традициите за 
празника, колкото с характерните за сезо-
на продукти. 

Освен свежи салатки, подходящи са 
също ястия от коприва, лапад и спанак.

Един от най-важните елементи на велик-
денската трапеза е основното ястие, което 
най-често е печено агнешко месо. А защо 
се яде агнешко на Великден? Това се свърз-
ва с факта, че в деня на Възкресението на 
Исус в жертва е било принесено агне.

Ярките пролетни цветове като жълто, 
оранжево, зелено са чудесен избор за цве-
товете на салфетките и покривката. Експе-

риментирайте и с меки нюанси като розо-
во, бледосиньо и лавандула. Възползвайте 
се от изобилието от цветя през този сезон 
и декорирайте масата с красив букет.

Център на вниманието безспорно са ве-
ликденските яйца. Това може да стане, като 
ги поставите на специални стойки или ве-
сели поставки поединично и ги пръснете 
из масата. Друг вариант е да сложите по 
три великденски яйца във водни чаши или 
да използвате панер с шарени яйца като 
център на декора на масата.

Ако все пак сте попре-

Аспиринът  
не помага при 
махмурлук

XТрапезата трябва да е богата и красиво украсена, 
а важните ястия са 5 на брой

Великденските вкусотии  
може да предизвикат истинскo 
бедствие за стомаха ни
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В
ъзкресение Христово е един от 
най-светлите и почитани в свето-
вен план религиозни празници. 
Събирането около великденска-
та трапеза на роднини, близки и 

приятели е сред най-обичаните празнични 
моменти за всяко семейство. Интересно е 
да проследим какви са кулинарните тради-
ции в различните страни по света. Единстве-
но задължителни навсякъде, разбира се, са 
яйцата.

В Гърция тържествата са пищни, а праз-
ненствата започват от обяд. Първото яс-
тие, което поднасят, е овнешка или агнешка 
шкембе чорба със застройка от лимонов сок 
и яйце. Козунаците се наричат цуреки, укра-
сата им понякога е от боядисани яйца. Ма-
слените курабии с форма на венец, поръсе-
ни със сусам и с аромат на ванилия, както и 
баклавата, са сред традиционните десерти.

Англия и Ирландия са две страни, където 
великденските яйца се донасят от Великден-
ския заек и се оставят

за да си играят децата с тях
Задължителна част от великденската маса 

са сладкишите със стафиди и захаросани 
плодове. Те почти винаги са покрити с гла-
зура, в която са поставени 12 марципанови 
топчета, символизиращи апостолите.

Интересна част от английската трапеза са 
кифличките със стафиди и канела. Преди да 
бъдат изпечени, върху тях се прави кръст, 
който след изпичането им се запълва с пуд-
ра захар и глазура.

Италианците са почитатели на козунаци-
те с глазура и съдържат извара и лимонова 
есенция с украса от бадемови ядки.

Друга традиционна вкусотия е солената 
великденска торта с яйца и сирене „Colomba 
Pasquale“. Приготвя се от яйца, брашно, за-
хар, мая и масло и както предполагате, е по-
крита с глазура. Интересното при този слад-
киш е, че

се поднася във формата 
на гълъб

символизирайки Светия Дух.
Приготвя се и агнешко месо с печен арти-

шок. Салатата най-често е от домати, чушки 
и маслини.

Традиционното агнешко месо, което кон-
сумират французите, е агнешка главичка. 
Пълнежът е от билки, черен дроб и бекон. 
Срещат се още традиционни ястия със сър-
нешко или свинско месо. Сосът от трюфели 
може да съпровожда всяко едно от ястията.

По Великден можете да хапнете дебели 
печени палачинки, бадемова торта със заха-
росан портокал или сладка корона от тесто. 
Боядисаните яйца традиционно се слагат в 
плетени кошници и са в преобладаващ чер-
вен цвят.

Кръглата сладка баница „фолар“ е тради-
ционно ястие, което можете да опитате в 
Португалия. Украсата й е впечатляваща, тъй 
като е от твърдо сварени яйца. Децата оч-
акват великденските дни, защото получават 
като подаръци шоколадови яйца. Възраст-
ните си подаряват захаросани

солени и дори 
боядисани бадеми

Унгарската традиция повелява велик-
денското агне да бъде измито с вино. То се 
поднася след изпичане заедно със зеленчу-
ци. Като допълнение към менюто унгарците 
имат варена или пушена шунка, както и ба-
ница, която задължително е сплетена.

Сутринта на празничния ден австрийците 
приготвят кифлички с кръст върху тях. Праз-

Французите хапват агнешка 
главичка с пълнеж от билки, 
черен дроб и бекон
XУнгарската традиция повелява 

великденското агне да бъде измито с вино

главичка с пълнеж от билки, 
черен дроб и бекон

Традиции 
по св ета:

Курабийки с най-причудливи форми на животни.

В Австрия похапват торта, приготвена от целувки и богато украсена с плодове.

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

никът не може да мине без торта, приготве-
на от целувки и богато украсена с плодове – 
ягоди, малини, боровинки, портокал, киви и 
др.

В много домове пекат кекс вейкухен. Ос-
новните му съставки са брашно, мляко и мас-
ло. По отношение на месото те залагат на ов-
нешко, говеждо или пилешко с гарнитура от 
зеленчуци.

Великден в Парагвай е немислим без мал-
ките кръгли хлебчета, наречени чипас. Ос-
новните им съставки са топено сирене, мля-
ко, яйца, масло и брашно от маниока. Този 
тип брашно е много фино смляно и прави 
хлебчетата много леки. Когато се консуми-
рат, основният вкус, който се усеща, е на то-
пеното сирене.

Парагвайските малки кръгли хлебчета ги наричат чипас.

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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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 ком-
пания набира Owner Operators. За повече информация, 
моля позвънете 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
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 тър-
си да назначи механици на камиони и трейлъри. Опит не 
е задължителен, но е препоръчителен. За повече инфор-
мация, 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. Заплаща-
нето 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 до-
говаряне. 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 всеки 
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 работ-
ник 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

Chicago + suburbs

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
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Ресторант „Балканика“ 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

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
ТЪРСЯ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Семейство с две малки деца 
(на 3 месеца и на 5 години) търси да наеме детегледач-
ка от понеделник до петък вклчително от 08:00 до 17:00 
часа Заплащане 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 ве-
чер. 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
CDL CLASS A 75CPM, 
Цена US$  75.00, Зипкод 60007, Семейна компания търси 
сериозен човек за работа, минимум 2 години опит. Пред-
лагаме избор за заплащането на миля или на седмица. 
Покриваме застраховката за злополука, без отдръжки от 
чека. Бонуси при добри седмици.За повече информация 
позвънете на 847-749-9161 №19241
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 $400 na den. Za poveche info 
call 224-659-1690 Evgeni. 2246591690 №19226
DRIVERS/OWNERS, 
Цена US$  , Зипкод 1, Neo Log Systems LLC предлага ра-
бота на шофьори и оунър оператори на най- добрите 
условия на пазара* За повече информация ни се обаде-
те на телефон# 2242316080 или пишете на имейл: sales@
neologsystems.com * www.neologsystems.com 2242316080 
№19227
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

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

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

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

CLEANING SERVICE , 
Цена US$ , Зипкод 60018, Kris Magical Cleaning Inc пред-
лага почасова работа за почистване на офиси и домове. 
Опит и собствен превоз са задължителни. 8472621454 
№19269

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

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
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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

OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa компа-
ния набира котрактори с CDL за съвместна работа. За по-
вече информация търсете Зори 224-659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & Maintenance 
is looking to hire front desk associate at full time. For more 
information please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin тър-
си да назначи момиче за работа като офис асистент и ка-
сиер. 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 компа-
ния предлага работа за CDL class A шофьор $275 per day 
or 30% load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За 
повече информация се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чикаго 
до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, за син-
гъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро запла-
щане. 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 ди-
спечерски услуги на малки компаниии %3 от гроса, 
оунър оператори 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 ком-
пания набира Owner Operators. За повече информация, 
моля позвънете 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 ус-
луги при вътрешни ремонти: Изграждане на бани Пола-
гане на плочки Шпакловка и боядисване Монтиране на 
ламинат Монтиране на кухни Облицоване с естествен ка-
мък на камини и декоративни стени Монтиране на гип-
скартон Монтиране 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

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-кух-
ня с всекидневна, хол и спалня. Приземен етаж от къща, 
със самостоятелен 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. $650.00 monthly rent plus split 
utilities. Shared bathroom, kitchen and living room. Room is 
unfurnished. Females ONLY. NO PETS. При интерес - please 
text 224-280-0226 2242800226 №19276
СТАЯ ПОД НАЕМ С БАНЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Дава се самостоятелна го-
ляма стая с баня и тоалетна от апартамент , намира се 
на Busse и Algonquin RD , Mount Prospect 8478096144 
№19282
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
OFFICE SPACE AVAILAB, 
Цена US$  825,00, Зипкод 60004, Beautiful o�  ce space 
available for rent in Arlington Heights. Great area near 
restaurants, shopping centers and o�  ce supplies stores.
Sunny o�  ce, windows, back of building, very quiet and 
parking available on the back of the building. It's perfect 
for a trucking company, consulting business, 3104009553 
№19231

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 $30/месец на човек)
Свободен от 1ви март. 3129532101 №19207
СТАЯ ЗА НЕПУШАЧИ, 
Цена US$  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, пар-
кинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са гаран-
тирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. За по-
вече инфо моля драснете съобщение на 305-916-0160. 
3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, great 
schools, brand new kitchen remodeled, freshly painted, call 
708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. Convenient 
location near Costco, Wood� eld Mall, I-90. Second � oor 
with balcony. Central A/C. Pool in the complex. For more 
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for 
rent in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, great 
location and schools! For information: 847 630 8884 Stancho 
№18755

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

ИМОТИ 
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
PRO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Продавам къща във Fox River 
Grove. 3 спални, 2 бани, пълно мазе, гараж за 2 коли. 
Тих спокоен 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 око-
ло 1 час работа, за преместване на малко мебели.. Не са 
тежки нещата и не са много. Плащам по $100 на човек / 
200 за двама 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 касе-
ти 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 
станат 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 Нико-
ла и имам 7 годишен опит като масажист. Специализи-
ран 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 под-
крепа на Българи живеещи в чужбина. Повече инфор-
мация можете 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: Главатар. Дианабад. Иванова (Лили). Игнатова (Лили). Ало. Фуг. Рой. Бек. Кеа. Игумен. Бола. Гданск. Олук. Паве. Адо (Игор). Одрин. 
Асти. Сто. Баян. Капак. Ба (Ибрахим). Билкар. Воловар. Кварта. Базалт. Лян. Пуа (Виктор). Капаро. База. ЮНЕСКО. Нари. „Меги”. АНТ. Бояна. Балада. 
Аги. ДОТ. Изаура („Робинята Изаура”). Анаероб. Аргонавт. Ориол (Дидие). Кав. Макадам. Риб. Легато. Ера. Роб. Бяла. Ини. „Але”. Сок. Гетсби („Вели-
кият Гетсби”). Авала. Тараба. Ови. Ези. Оне (Жорж). „Ина”. Авиатор. Кавалер. Терим (Фатих). Ави. Белило. Банту. Лех. Виц. Зодиак. Атеист.

ОТВЕСНО: Алил. Датив. Нагар. Оса. Аби. Авокадо. Апенини. Боровец. Ева. Ено. Бруст. „Аор”. Канал. Анфас. Битак. Делиб (Лео). Белиз. Стоу (Хариет 
Бичър). Коала. Обор. Бяга. ЕЛО. „Авги”. Дяк. Оток. Ле (Иван). Ирод. Ура. ГОРНА БАНЯ. Балатон. Аули. Рапани. Ве. Сватба. Оди. Мунк (Йенс). Зараза. 
Гиби. Еак. Игрек. Авари. Армани (Джорджо). Арн (Томас). КАНОН. АПОЛО. БУГАТИ. „Евита”. Най. Псалт. Мароко. Азимут. Ват. Батко. БЕЛАНА. Авиа. 
Бобови. Влага. Адела. Тали. Лавеле (Емил дьо). Баязид. Варел. Овес. Дака. Варна. Астма. Абрихт

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

Шефът към секретарката:

- Викни всички на спешно 

заседание! Трябват ми след 

един час!

- По телефона?

- Казах „спешно!“  

Пиши във фейсбук!

  
Войник праща от казармата колет на баба си. Въ-

тре има граната и бележка:
- Бабо, ако дръпнеш това кръглото телче дето 

стърчи, ще получа три дена отпуска.

  
Анонс на телевизионно предаване:
- Искате ли да знаете как да си намерите идеал-

ната работа? Искате ли да знаете как да забогатеете 
за една седмица? Искате ли да знаете как да има-
те най-хубавите жени? И ние бихме искали да уз-
наем...

  
- Докторе, непрекъснато виждам пред себе си 

проблясващи точки.
Офталмологът предписва на пациента очила.
- Е, как е? По-добре ли е?
- Разбира се - отговаря пациентът. - Сега виждам 

проблясващите точки много по-ясно!

  
Клиент се оплаква на адвоката си:
- Големи проблеми имам - казва клиентът - дължа 

пари на много хора и не знам как да се скрия.
- Ами пусни си брада - казва адвокатът.
- А с брада пък колко дължа....

  
Лекар преглежда пациент:
- Как се получи тази синина под дясното ви око?
- Появи се от мислене, докторе.
- Вие се шегувате!
- Ни най-малко. Просто си мислех, че жена ми ще 

се върне от санаториума два дни по-късно...

  
- Докторе, послушах вашия съвет и почнах да иг-

рая тенис на маса.
- Чудесно! Има ли резултат?
- Килограм и половина надолу за седмица!
- Малко е! Даже много малко! Аз свалям по кило 

на ден!
- Не може да бъде? Как?
- Играя сам.

  
Докарват пациент с тежки травми. Докторът за-

писва в книгата:
- Женен ли сте?
- Не, докторе, мен кола ме блъсна...

  
- Докторе, ходих при друг професор и неговата 

диагноза не съвпада със вашата!
Докторът:
- Няма страшно, то при аутопсията ще стане ясно 

кой е бил прав.

  
Един го стягало тук, боляло го там – отива на ле-

кар. Докторът го преглежда, но не намира нищо. 
Все пак попитал:

- Ти да не си любител на чашката?
- Еее, докторе, хайде да не се обиждаме сега, про-

фесионалист съм!

  
- Докторе, трябва ли да откажа цигарите и алко-

хола?
- Разбира се! Нали ви казах това още миналия ме-

сец!
- Помня, но просто се надявах, че през това вре-

ме науката е напреднала!

  
- Ех, как ще се изгавря днес с прокурора! - казва 

обвиняемият на адвоката си.
- И как ще стане това? - пита го защитникът.
- Представяш ли си, прокурорът си е загубил три 

месеца, за да събира доказателства срещу мен, из-
викал е за делото седем свидетели...Но преди пър-
вият от тях да си отвори устата, аз ще направя пъл-
ни самопризнания!

  
Доктор се прибира навъсен от лов. Жена му:
- Нищо ли не уби?
- Не...
- Ами да си беше седял в болницата...

  
Събрание в болницата, главният лекар съобща-

ва:
- Премии ще се изплащат само на тези от вас, 

които имат постоянни пациенти.
Патологоанатомът:
- Аз пак съм прецакан...

  
- Яж повече морски дарове! - вика докторът. - Вля-

зох, видях цените... Купих си 2 пакета морска сол...

  
В спешното докарали бай Иван с тежки изгаря-

ния. След като му оказали първа помощ, направи-
ли рентгенова снимка. Докторът, като видял сним-
ката, учуден попитал пациента:

- Но вие имате повече счупвания, отколкото изга-
ряния, как е възможно?

- Възможно е, докторе, гасиха ме с лопата...

  
- Докторе, мъжът ми глътна аспирин погрешка. 

Какво да правим?
- Създай му някакво главоболие, за да не отиде 

хапчето на вятъра!

  
Анестезиолог лети с чартър, отива на почивка. 

Изведнъж стюардесата тревожно обявява:
- Има ли анестезиолог сред пътниците? Моля, 

спешно да се отправи към място 12А.
Скача човекът от мястото и бързо се отправя към 

12А. Там мъж разлива водка в малки чашки.
- Кой сте вие и какво ви е? - пита анестезиологът.
- Хирург. Виж, не съм свикнал да пия без анесте-

зиолог.

  
- Колко чаши ракия изпивате седмично?
- Докторе, аз съм алкохолик, не счетоводител...

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
Привидната ви стабилност на ра-
ботното място няма да попречи 
да имате неприятни срещи, които 
ще ви ядосат и ще съсипят дните 
ви, защото сте готови да реаги-

рате емоционално. По-добре отложете планираните 
делови разговори, за да не проличи вашето раздраз-
нение. Непредвидени разходи ще нарушат стабил-
ността на бюджета ви. Въпреки обзелото ви лошо 
настроение, сте в състояние да се справите със за-
дълженията на работното си място. Деловите срещи 
и разговори са затруднени.

РАК
Отложете деловите срещи и раз-
говори, ако не сте готови да на-
ложите мнението си, а и все още 
не е във ваша полза да го стори-
те. Бъдете търпеливи и помогне-

те на ваш колега. Ще чуете неочаквана неприятна 
новина, но не се вживявайте. Поставете ново нача-
ло без да избързвате, но с много внимание и пред-
пазливост. На работното място ще се радвате на 
спокойствие. Отношенията и с колегите и с близки-
те ви хора са хармонични. Ще ви изненада инфор-
мация за финансови постъпления.

ВЕЗНИ
Периодът е идеален за провеж-
дане на срещи и разговори, как-
то и за делови запознанства. 
Справяте се успешно със зада-
чите си, ако сте достатъчно от-

говорни и задълбочени. Вижда се краят на вашите 
проблеми. Направете промени в дома си. Не се ко-
лебайте при взимане на важни решения за бъдещи-
те си проекти. Бъдете внимателни в действията си. 
Не пропускайте да се заемете със задачите си. Про-
блемите на работното ви място създават напреже-
ние в семейството, но и сред колегите ви.

КОЗИРОГ
На преден план ще излязат теми, 
свързани със семейството, род-
нините, подялба на имущество. 
Не е изключено да разкриете 
дълбоко пазена тайна, която ще 

ви подскаже, че е крайно време да направите про-
мяна на вашия динамичен стереотип. Част от проек-
тите, към които се насочвате сега, ще бъдат актуал-
ни и ще се занимавате с тях дълго време. Съмнения, 
отнасящи се до личните връзки, които отдавна та-
ите в себе си, ще се потвърдят и може да повишат 
усещането ви за тревожност.

ТЕЛЕЦ
Пазете се от конфликти, които 
сте готови да разгорите сами. 
Хармонизирайте отношения 
си. Съществува възможност за 
подобряване на материално-

то състояние. Периодът ви обещава отлично само-
чувствие и спокойствие на работното място. Отно-
шенията с вашите колеги са хармонични. Разсеяни 
сте, но с повече усилия успехът ще бъде с вас. Не 
допускайте спор да нажежи обстановката и да 
обърне събитията във ваша вреда. Не разчитайте 
на помощ нито от близките, нито от приятелите ви.

ЛЪВ
Развитие на плановете си мо-
жете да очаквате в следващите 
дни. Липсва ви самочувствие, но 
сте си виновни сами. Причината 
е в затрудните делови контакти 

и според вас в липсата на късмет, на който не бива 
да разчитате. Ще се сблъскате с проблеми в отноше-
нията. Бъдете добронамерени с хората от обкръже-
нието си. Без компромиси от ваша страна ситуаци-
ята ще се изостри до крайност. Всички проблеми, с 
които ще се сблъскате, са породени от нежеланието 
ви да премълчавате.

СКОРПИОН
Внимавайте, защото сте отпад-
нали и лениви, а имате задъл-
жения. Трудно ще се справите с 
неотложни битови и професио-
нални проблеми, които изис-

кват бързо разрешаване. Ако сте зад волана, бъдете 
предпазливи. Проведете разговорите, свързани с 
инвестиции и допълнителни приходи от съвместен 
бизнес, без да подписвате договорите. Намерете 
сили да завършите работата си. Събитията ще са ди-
намични и ще се налага да променяте плановете си, 
но вие обичате разнообразието и това го можете.

ВОДОЛЕЙ
Не позволявайте на мрачните 
мисли да изпълнят съзнанието 
ви и не се поддавайте на спо-
мени, които ви лишават от то-
нус. Специфичното за периода 

е, че ще получите сериозна и полезна информация, 
от която ще можете да се възползвате за подобря-
ване на финансовото си и материално положение. 
Ще улесните процеса, ако пробвате нови методи на 
работа, променяте подхода при необходимост и да 
давате гласност на идеите си. Обсъждайки ги, ще на-
правите преценка доколко са осъществими.

БЛИЗНАЦИ
В добро настроение сте, защо-
то осъзнавате, че вашите колеги 
възприемат всичко казано от вас 
като нещо значимо, но дали ще 
го приложат или ще ви подкре-

пят, ще покаже времето. Себеанализът е задължи-
телен, а също оценката на постигнатото от вас. Оч-
аквайте да получите мечтаното от вас предложение 
за делово пътуване в следващите дни. Постарайте се 
да не мислите само за задълженията си на работно-
то място, ако се чувствате уморени, и отхвърлете по-
изостаналите си задачи.

ДЕВА
Ако се налага да работите, си на-
ложете спокойствие. Находчи-
вост и трезва оценка на събития-
та ще ви позволи да се справите. 
Възможно е подобряване на фи-

нансовото състояние. Намерете сили да завършите 
изостаналата си работа. Докажете на колегите ви, че 
сте коректни. Ще издигнете авторитета си и ще изпи-
тате удовлетворение. Възможно е да срещнете нови 
приятели, които ще обогатят живота ви. Творческата 
ви дейност не бива да е за сметка на служебните ви 
задължения.

СТРЕЛЕЦ
По-голямата част от задължения-
та, изискващи работа с докумен-
ти, ще са свързани с уреждане 
на финансови и материални въ-
проси. Моментът е подходящ за 

стартиране, обновяване, реконструкция или разши-
ряване на бизнеса, преглед и актуализиране на ра-
ботещите проекти. Всичко, сторено от вас през този 
период, ще има дългосрочни последствия и перс-
пективен ефект. Необходимостта да осъществите ня-
какво пътуване ще е свързана с разходи, но тези раз-
ходи вероятно ще се окажат изгодна инвестиция.

РИБИ
Не е изключено да попаднете на 
грешка, засягаща финансите ви, 
но ще сте в позиция да направи-
те необходимите корекции. До-
пълнителните парични постъ-

пления, доколкото ги има, ще са свързани с работа, 
която сте свършили преди време, с творчески зани-
мания или с покупко-продажба на ваши собствени 
вещи лично или през социалните мрежи. Ако се на-
лага да пътувате, тръгвайте без никакви опасения, но 
не споделяйте намеренията си и всичко ще се случи 
според предвижданията ви.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Н
якои богаташи изгубиха доста 
пари от пандемията, но леген-
дата на Чикаго Булс Майкъл 
Джордан не е сред тях.

За 12 месеца богатството му 
скочи с $300 млн., заради увеличилата се 
стойност на Шарлът Хорнетс, чиято соб-
ственост си поделя с НБА, и благодарение 
на доходите от линията в Найк, която му 
донесе $145 млн.

В началото на 2021-ва „Въздушният“ вле-
зе в клуба на милиардерите на Форбс с 
$1,6 млрд. Така

той задмина Тайгър Уудс
и излезе начело сред най-богатите спорти-
сти.

Няколко инвестиции му дадоха шанс да 
натрупа редица луксозни придобивки. По 
този начин Джордан се превърна в спорт-
ния Гетсби - с висок стандарт на живот, но 
той се старае разкошът да остане мисте-
рия.

Въпреки че не обича показността, в 
Instagram се появяват истории за помпоз-
ността около богатството му, като се започ-

не с частния му голф клуб и курс за избра-
ници. Според The Business Insider игрището 
работи от края на 2019-та, а обучаващите 
се под негова опека са 75 души.

Допуснатите са малцина, като се твър-
ди, че 59-годишната икона подбира тези, 
които ще се учат там, и че държи всеки 
да се закълне да пази клуба в тайна. Гово-
ри се и че не позволява кадри на място, 
но в Twitter се появяват видеа, за които се 
пише, че са от въпросното кътче. На едно 
от тях се вижда как

дронове разнасят бира
закуски и разхладителни напитки на игра-
чите, което е най-малкият лукс за посеща-
ващите курса.

GQ твърди, че модерният рай е в близост 
до имението му във Флорида. Състои се 
от частно голф игрище с 18 дупки, клубна 
къща със съблекални, стаи за отдих и тре-
нировъчно поле. Има ресторант и магази-
ни, а около полето е разположена порто-
калова гора.

Архитектът по проекта - Боби Уайлд - каз-
ва, че основното изискване на Джордан за 
площадката било да предоставя простран-
ство за игра с различни нива на трудност - 
от традиционното тревно игрище до тако-
ва от пясък и трасе, осеяно с водни канали.

Друга негова прищявка е

специално проектиран 
частен самолет

Цветовете му са в чест на неговия уни-
верситет в Северна Каролина - сини и бели 
петна, а на опашката е изрисуван баскет-
болист, който вкарва кош. На борда има 16 
места, седалките са бели кожени кресла, 
има кът за хранене и личен готвач по вре-
ме на полет.

От Instagram тръгна слухът, че Джордан 
има яхта за 80 млн. евро. Тя стана туристи-
ческа забележителност, когато акостира 
в Хърватия. Плавателният съд е за 12 гос-
ти, които могат да се глезят с бар на откри-
то, джакузи, барбекю, сауна, фитнес зала и 
площадка за хеликоптер.

Как Майкъл Джордан стана 
съвременният Гетсби
XЗа 12 месеца богатството му e скочило с $300 млн.

АЛЕКСАНДЪР  
АНТОНОВ

alexander@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

https://www.mbglogistics.com/
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Дженифър Лопес раз-
кри как Бен й е предло-
жил брак. Двамата са за-
едно от около година и 
скоро се сгодиха. Явно 
предложението е било 
много романтично.

Певицата и актриса се 
е наслаждавала на вана 
с балончета и Афлек я 
е хванал неподготвена. 
Той й е предложил брак 
тогава и тя се разплака-
ла.

Лопес призна още, че 
е плакала от радост и се 
е чувствала много щаст-
лива.

„Не беше изобщо нищо 
бляскаво, но беше най-роман-
тичното нещо, което можех да 
си представя... Просто тиха 
събота вечер вкъщи, двама 

души, които си обещават ви-
наги да са там един за друг“, 
разказва тя.

Годежният пръстен е зелен 
и звездата споделя, че зеле-
ното винаги е било нейният 
късметлийски цвят.

Бен Афлек предложил брак на 
Джей Ло, докато била във ваната

Бруклин Бекъм и Никола Пелц се 
ожениха в събота в Палм Бийч, 
Флорида. На сватбата имаше мно-

го известни гости, сред които Мел Би, 
Мел Си, Гордън Рамзи, Винъс и Серина 
Уилямс. Но сред гостите нямаше пред-
ставители на кралското семейство, въ-
преки че се говореше, че принц Хари и 
Меган Маркъл ще са там.

Оказва се, че двамата дори не са 
били поканени. Дейвид и Виктория 
много се чудили дали да поканят Хари 
и Меган, както и принц Уилям и Кейт. Те 
не искали да канят двете двойки, зара-
ди кралската вражда между братята Уи-
лям и Хари.

Накрая решили да поканят само 
принц Уилям и Кейт, тъй като с тях имат 
по-дълго приятелство, но херцозите 
на Кеймбридж нямали възможност да 
присъстват.

Риана копнее за мандарини със 
сол по време на бременността

Меган и Хари не били поканени на 
сватбата на сина на Виктория Бекъм

Британските рибари уло-
виха огромна треска 
край бреговете на Ис-

ландия с размерите на човек.
Щастието се усмихна на 

екипажа на траулера „Бер-
гей“. Треската е дълга 180 см 
и тежи 51 кг. Експертите не из-
ключват това да е най-големи-
ят представител на този вид, 

уловен в Север-
ния Атлантик.

Т ъ р г о в е ц ъ т 
на морски даро-
ве Нейтън Годли, 
който купи ог-
ромна треска за 
165 паунда, твър-
ди, че никога не 
е срещал толкова 
голям екземпляр. 
Освен това той е 

сигурен, че след новината за 
улавянето на рибата някой е 
редактирал статията в Уики-
педия за този вид.

След като купи рекордната 
риба, Голди я изложи на вит-
рината в магазина си, а след 
това наряза уникалния улов 
на пържоли и почерпи с тях 
близки и колеги.

Рибари уловиха гигантска  
треска с размерите на човек

Риана направи интересно разкритие. Тя 
сподели, че откакто е бременна, коп-
нее за десерти и солени мандарини.

34-годишната певица трябва скоро да ста-
не майка за първи път. Щастливият татко е 
рапърът A$AP Rocky.

Сега звездата разкрива, че по принцип 
мрази десерти, но докато е бременна, жаду-
ва за понички с шоколад и мандарини, по-
крити със сол.

„Обикновено мразя десертите, мандари-
ните също. Те трябва да са със сол, защото в 
Барбадос ние носим плодовете си до океана 
и ги потапяме“, коментира тя.

Риана разкри още, че по време на бремен-
ността е по-склонна да пробва нови неща, 
защото знае, че нещата ще се променят, щом 
роди.

Тя призна, че не е планирала да забреме-
нее.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Личният лекар на покой-
ния Майкъл Джексън, Кон-
рад Мъри, излезе с ужасява-
щи разкрития. Той сподели, 
че преди време е казал на ба-
щата на известния певец, че е 
„един от най-лошите бащи в 
историята“ и даде обяснение 
за това голямо обвинение.

Мъри не осъжда Джо 
Джаксън само защото е бил 
ужасен баща, а твърди, че 
Джо е „кастрирал химически“ 
Майкъл.

„Фактът, че той е бил хими-
чески кастриран, за да не за-
губи високия си глас, не може 
да бъде обяснен с думи“, каза 
Мъри.

Лекарят твърди, че Майкъл 
му е разказал за многото стра-
дания, които е претърпял от 

ръцете на баща си. Певецът е 
казал, че „детството му е било 
ужасяващо“.

„Беше толкова страшно, че 
не можеш да си представиш“, 
цитира Мъри довереника си.

Лекарят на Майкъл Джексън 
разкри, че той е бил кастриран

Джесика Симпсън се показа 
по бански и удиви феновете с 
фигурата си. Певицата се гор-
дее, че е отслабнала и дори 
призна, че е плакала, като е 
гледала тялото си и е осъзна-
ла, че е свалила 45 кг за по-
следните години.

41-годишната звезда пози-
ра по розов бански с флорал-
ни мотиви и слънчеви очила 
с бели рамки и жълти стъкла.

Джесика обясни, че е свали-
ла килограми, благодарение 
на здравата работа, решител-
ността и любовта към себе си.

В края на миналата година 
певицата качи снимка от но-
ември 2017 г., с която изуми 
феновете. На нея тя е с розова 
пижама, подуто лице, зачер-
вена кожа и е пълна.

Това е бил денят, в който 

Симпсън е решила да спре да 
пие алкохол и вече повече от 
4 години звездата е трезва.

Известният американски актьор Куба 
Гудинг-младши се призна за виновен 
по обвинения за сексуално насилие 

пред съда в Манхатън, Ню Йорк.
Според обвиненията Гудинг е опипвал три 

различни жени, като провинението му е опи-
сано като „насилствено докосване“.

Досега Гудинг отричаше обвиненията. За-
щитата му твърдеше, че актьорът е обвинен 
несправедливо в пика на вълната на движе-
нието срещу сексуално насилие в Холивуд 
#MeToo.

Гудинг се призна за виновен за насилстве-
но докосване, призна и за два други инци-
дента на „контакт без съгласие“ през октом-
ври 2018 г. и юни 2019 г.

Според споразумението със съда Гудинг 
трябва да продължи лечението на алкохол-
ната си зависимост и проблемите си с гнева, 
което е започнал още през 2019 г.

Джон Траволта почете покойния си 
син Джет в деня, в който той тряб-
ваше да навърши 30 години. 16-го-

дишният Джет умира след удар в глава-
та.

Джет умира през януари 2009 г. по 
време на семейна ваканция на Бахами-
те. Тогава тийнейджърът получава прис-
тъп, в резултат на което си удря главата 
във ваната. На мястото веднага присти-
гат медици, които обаче само констати-
рат смъртта. Според полицейския до-
клад, болногледач е намерил Джет в 
безсъзнание на пода на банята.

През 2003 г. Кели Престън казва, че 
2-годишният тогава Джет е „много болен 
и изпитва симптоми на грип“. Малко по-
късно момчето е диагностицирано с бо-
лестта на Кавазаки. Състоянието засяга 
деца на възраст между 2 и 5 г. и може да 
причини възпаление на артериите.

Джон Траволта към покойния си 
син: Мисля за теб всеки ден

Куба Гудинг-младши се призна  
за виновен за сексуално насилие

Джесика Симпсън свалила 45 кг, 
показа се по бански

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva


20 - 26 април 2022 г.38

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

Ш
ирокото разпростране-
ние на чудодейни предме-
ти с лечебна сила по бъл-
гарските земи през XIX в. е 
факт и цели привличане на 

нови поклонници и набиране на финансови 
средства за издръжка на манастирите.

В приписките към богослужебните книги 
от с. Арбанаси, датирани от втората поло-
вина на XIX в., са регистрирани две смърто-
носни епидемии. Първата е чумната болест, 
появила се през юни 1837 г., а втората е „го-
лямата холера по всичката околия“ от 1848 
г. Светите мощи от манастира „Великата лав-
ра“ се излагат за поклонение, за да предпа-
зят населението от предстоящи бедствия и

изградят защита 
срещу болестите

Тази инициатива е провокирана и от поре-
дицата епидемии и стихийни бедствия – по-
жари, наводнения и земетресения, които 
съпътстват жителите на Арбанашката епар-
хия през втората четвърт на XIX в.

Един от ранните проучватели на Арба-
наси – Звезделин Цонев, посочва през 30-
те години на XX в., че частица от Христовия 
кръст се съхранява в църквата „Рождество 
Христово“.

Арбанаси е селище, характерно със свои-
те монументални къщи и черкви с богата въ-
трешна декоративна украса, резба и стенна 
живопис, създадени през XVI-XVIII в. Това са 
уникални паметници от нашето архитектур-
но и художествено наследство, поради кое-
то селището често е посещавано не само от 

туристи, но и от учени, археолози, истори-
ци, архитекти, художници и др.

Селището съществувало още по време-
то на Втората българска държава като лят-
на резиденция на болярите. Според леген-
дата тук се намирала голяма сграда, в която

търновските царе 
секли монетите си

След бляскавата победа на Иван Асен II 
през 1230 г. при Клокотница Арбанашката 
земя (днешна Албания) става част от бъл-
гарското царство. Преселници от новите те-
ритории и български боляри от най-запад-
ните краища се преселили край столицата, 
като „донесли“ и името на новото селище - 
Арбанаси.

Друго предание разказва за второ по-
късно преселване на търговци на едър до-
битък - българи и албанци - християни от 
Костурско, Южна Албания и Северен Епир, 
които често пътували със стоката си към 
Дунав и Влашко и се заселили в Арбанаси. 
В действителност по време на преселниче-
ските движения през ХV-ХVIII в. на терито-
рията на България възникват 50 арнаутски 
села, 10 от които носят същото име.

В годините на османското владичество 
основният поминък на населението на Ар-
банаси е бил скотовъдство и търговия. Ня-
кои жители се занимавали със занаятчий-
ство и отглеждане на буби. Още през XVII в. 
Арбанаси

се издига като 
важно търговско селище

Арбанашките търговци джелепи били из-
вестни и търгували в цялата обширна тур-
ска империя. Някои от тях достигнали до 
Италия и Русия, а още по-смелите търгува-
ли в далечна Персия и Индия. Много от тях 
успели да получат особен вид привилегия 
и били удостоени със специален султански 
ферман берат.

Високото материално благосъстояние 

оказало влияние върху техния бит. Укреп-
нали икономически, арбанасчани издигна-
ли големи двуетажни къщи,

приличащи на малка крепост
разположена сред обширен двор, обграден 
с високи каменни зидове. Несигурното по-
ложение, характерно за турската империя 
през тези години, и честите кърджалийски 
нападения дали отпечатък на външната ар-
хитектура както на къщите, така и на черк-
вите.

Суровият и строг външен вид на арба-
нашката къща не се е отразил на компози-
ционно-плановото решение. Без балкони и 
чардаци, с решетки на прозорците и здраво 
обковани външни врати,

тя поразява с богатството 
и разкоша

на вътрешното си устройство. Долният етаж 
е строен от камък със засводени входове, 
водещи до големи яхъри, изби и скривали-
ща и е било жилището на пазача и прислу-
гата. Вторият етаж е паянтов. До него водят 
две стълбища - главно и всекидневно. Тук са 
разположени просторни светли стаи, зимна 
и лятна стая, приемна, стая за родилката, 
кухня, пещник, баня и зимник. Всички тези 
стаи са разположени от двете страни на 
един коридор. Цялата вътрешна украса на 
врати, прозорци, долапи, тавани е с

изключително 
богата дърворезба

и гипсови елементи и показва изключи-
телно развит вкус, умение и художествено 
майсторство на строителя. Подът е постлан 
с орнаментирани тухли.

Арбанашките къщи са така устроени, че в 
тях може да се живее дълго време, без да се 
излиза освен до кладенеца на двора за вода.

Интерес представляват старинните арба-
нашки чешми с големи стрехи. Това са Ко-
конската и Пазарската чешма. Първата се 
намира срещу Костанцалиевата къща и е 
строена през 1786 г. от Мехмед Саид ага. На 
лицевата страна

има каменен надпис 
с релефни букви

на староарабски. Надписът в превод е: „Кой-
то я гледа и пие, ще му дойде светлина на 
очите и душата.“

В края на XVIII век селото е опустошено, 
ограбено и опожарено от кърджалиите. 
Последвали земетресения и чумни епиде-
мии, които принудили арбанасчани да на-
пуснат своите домове и да търсят по-спо-
койни и сигурни места за живот. След 1810 
г. Арбанаси постепенно се възстановява 
от преселници от Еленския и Тревненския 
балкан, но остава в сянката на възражда-
щото се Търново. За блясъка на Арбанаси и 
до днес напомнят многобройни жилищни и 
култови сгради, традиции и обичаи, свърза-
ни с бита и културата на старите му обита-
тели.

Арбанаси: Лятната 
резиденция на болярите
XЧудодейни мощи пазят Арбанаси от епидемии и бедствия

1. Архитектурно-музеен резерват Арбанаси; 2. Църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси; 3. Коконската чешма носи 
името на една от обитателките на Констанцалиевата къща Кокона Султана.
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