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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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Не става за една нощ. 
Ограничението на абортите е 
последната стъпка. Или първата?

„Сега съм будна за света около мен. Бях 
заспала преди това. Така го позволихме да 
се случи… Нищо не се случва в един миг. В 
бавно загряваща водата вана ще се сте сва-
рили, преди да сте се усетили.“ С тази фра-
за от книгата на Маргарет Атууд започва се-
риалът „The Handmaid’s Tale“ („Дневниците 
на прислужницата“). Действието се разви-
ва в едно уж далечно бъдеще, в страна, на-
речена Гилиад, където жените нямат никак-
ви права. Тези, които могат да имат деца, са 
превърнати в секс робини на върхушката 
за разплод. 

Но това не става изведнъж – първо огра-
ничават правото на аборт, после въвеждат 
правилото мъжете да разписват разреши-
телно на жените си, за да си купят противо-
зачатъчни от аптеката. В един момент же-
ните са уволнени от работа, парите им са 
блокирани, а накрая тези, които могат да 
имат деца, са превърнати в робини за раз-
плод. Книга, измислен свят, но авторката 
Маргарет Атууд казва, че всяко едно нещо 
в книгата й, по която е създаден и сериал-
ът, който описва ограниченията на правата 
или тормоза върху жените, съществува и се 
случва на отделни места по света. Книгата 
просто ги събира на едно място.

Във вторник изтече проекторешение на 
Върховния съд на САЩ, което изглежда 
ще отмени решението по делото „Роу сре-
щу Уейд“, което от 1973 г. дава правото на 
аборт на жените в страната. Право, което 
през последните години е подложено на 
брутална атака и ограничения.

Светът на Гилиад не идва с революция и 
за една нощ, а бавно, постепенно и мето-
дично.

Първо със закони, пълни с непосилни из-
исквания за клиниките, които извършват 
аборти (между другото половината аборти 
в САЩ от години се случват с хапче). После 
със закони и решения на съда, които огра-
ничават кога може да се прави аборт – до 
23-тата, 15-тата, 6-тата седмица. В Алабама 
дори няма значение дали плодът е заченат 
при изнасилване.

Всъщност, ако „Роу“ падне, почти ведна-
га в 26 щати жените няма да имат правото 
на аборт.

А как стигнахме до тук? Изборите, глупа-
ко. Изборите.

Изборите имат последствия – ако сте се 
чудили защо уж морално-консервативното, 
религиозно дясно, включващо толкова пра-

ведните евангелисти, масово подкрепиха 
Доналд Тръмп на изборите (човек с някол-
ко развода, безброй изневери, включител-
но и с порно звезда, докато жена му го да-
рява със син), е точно това – единствената 
им ясна политическа цел – забрана на абор-
тите и продължаващ контрол върху жени-
те, който църквата във всичките й форми 
и разновидности продължава вече векове. 
Голямата политическа цел на републикан-
ците, които отказаха да разгледат в Сената 
кандидатурата за съдия във Върховния съд 
на действащ президент, е винаги била една 
– мнозинство във Върховния съд, за да пре-
махнат правото на аборт, разрешат некон-
тролируемия поток на пари в политиката 
и ограничат правата на имигранти и други 
често маргинализирани групи.

Доналд Тръмп назначи трима ултра кон-
сервативни съдии, които бетонираха тях-
ното мнозинство в съда с 6 на 3 гласа до-
живот. Съдиите там нямат мандат. Те се 
избират доживот.

Има само един начин да се противопос-
тавим на всичко това – като гласуваме. И 
избираме прогресивни кандидати, които 
вярват в индивидуалните правила, равен-
ството между половете и са готови да ги за-
щитават – от местната власт до Белия дом. 
Това става с гласуване.

През ноември, вторник, са междинните 
избори за Конгрес в Съединените щати.

Ако сте американски гражданин, кой-
то към 8 ноември ще е на 18 години, има-
те право да гласувате. Но всички щати без 
Северна Дакота изискват регистрация. 
Сроковете са различни, но наближават. На 
много места това става по интернет – на-
правете го сега! Може да проверите дали 
сте регистрирани тук. Ако не сте – напра-
вете го сега.

Вече започна сезонът на предварителни-
те, вътрешно партийни избори, които ще 
излъчат кандидатите за ноември.

Решението на Върховния съд не е финал-
на точка. Конгресът има правото да приеме 
закон, даващ право на жените да решават 
сами какво да правят с телата си. Както и да 
увеличат броя на членовете на Върховния 
съд. И още много други неща.

Нека бъдем будни за света около нас.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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К
огато външният министър Те-
одора Генчовска посрещна укра-
инския си колега Дмитро Куле-
ба в София преди две седмици, 
първият дипломат побърза да 

каже, че България е малка държава и пома-
га според възможностите си. Това беше ко-
муникационен маньовър, който закодира-
но трябваше да даде публично обяснение 
защо страната е единствената с Унгария, 
която все още официално не предлага во-
енна помощ на Киев. Доколко добър е бил 
изборът на подобно обяснение, е трудно да 
се каже, но е лесно да се види залпът от не-
доволство в социалните мрежи и недоуме-
нието как външен министър собственоръч-
но слага клеймо „малка“ на собствената си 
държава.

Очи в очи лидерът на Украйна Володи-
мир Зеленски поиска ремонтиране на во-
енна техника в България, а премиерът Ки-
рил Петков се съгласи. Тоест можем да си 
го позволим и знаем как се прави. Несъмне-
но Киев не би отказал директна инжекция 
от оръжейни доставки, която да бъде полз-
вана в отбранителната й кампания. Война 
се води с хора, пари, оръжие, разузнаване, 

технологии, пропаганда, висок морал и екс-
пертност.

Суматохата около въпросите за оръжията 
доведе до признание - страната произвеж-
да много и изнася много. В момента - ре-
кордно много. Постоянно. А дискретността 
по отношение на възможностите не означа-
ва липса на възможности.

Къде са всички тези оръжия?
Нека първо отговорим на предразсъдъ-

ците. Да, България не е военна сила дори 
от регионален характер. Това обаче няма 
отношение към оръжейния производствен 
процес. Не е и нужно да си производител от 
калибъра на „Локхийд Мартин“ с ноу-хау за 
конструиране на многоцелеви изтребите-
ли и радарни системи, или „Рейтион“, кой-
то произвежда зенитно-ракетните системи 
„Пейтриът“, за да бъдеш фактор в оръжей-
ната индустрия и определени нейни сег-
менти.

99% от произведе-
ното оръжие в Бъл-
гария е експорт към 
чужди държави - Ев-
ропа, САЩ, Близкия 
Изток, Африка, Индия.

В и ц е п р е м и е р ъ т 
Корнелия Нинова на-
рича крайните полу-
чатели „страни между 
50 и 60". В скорошно 
интервю оръжейният 
бос Емилиян Гебрев 
заяви, че оръжейни-
те производители в 
България са търсени, 
„въпреки усилията да 
не бъдат търсени". От средата на януари до 
края на април българските военни пред-
приятия са подписали договори за износ на 
военна продукция на стойност над 2 мили-
арда евро. Директорът на „Кинтекс“ Алек-

сандър Михайлов признава, че „такива обе-
ми никога не са достигани“.

Традициите
Ако в момента България чупи рекорди 

по сключени договори и износ, то оценки-
те за нейния производствен потенциал не 
са от началото на 2022-а. През 2017 г. гер-
манският журналист Франк Щир пише, че 
българската оръжейна индустрия е в „неби-
вал разцвет“, защото САЩ от години купуват 
оръжие за милиарди, което препращат към 
Ирак и Сирия.

„България е важна за САЩ при набавяне-
то на оръжие и боеприпаси за противници-
те на режима на Асад в Сирия“, се казва в 
германското разследване.

Някъде през 2016-а в мазето на къща в 
сирийския Алепо бяха намерени и хиляди 
български ракети „Град“, сякаш за да при-
помнят винаги на скептиците.

Немскоезичните издания посочват, че 
още в рамките на Съвета за икономическа 
взаимопомощ (СИВ) България е била важен 
оръжеен износител - предимно на лекос-
трелково оръжие и боеприпаси.

Големите възможности 
на малката държава
XКакви оръжия може да предостави България на Украйна

ЦВЕТИН  
ФИЛИПОВ

cvetin@bg-voice.com

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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Изглежда, че важността на България като 
страна износителка запазва устойчиви тен-
денции с оглед на последната кадрова ак-
тивност в казанлъшкия „Арсенал". В нача-
лото на годината ръководството реши да 
изпрати в отпуск целия личен състав по-
ради „комплексни причини". В края на ап-
рил „Арсенал“ вече имаха нужда от над 300 
нови служители.

Какво произвеждат българските оръжей-
ни заводи и какво могат да предоставят на 
Украйна?

Накратко - леко стрелково оръжие, тежки 
картечници, снаряди за гранатомети, муни-
ции, бронирана техника, боеприпаси за ар-
тилерийски системи, отбранителни инфор-
мационни системи, системи за заглушаване 
на комуникации и обезвреждане, включи-
телно системи за обезвреждане на дроно-
ве.

Голяма част от тези факти не представля-
ват грижливо пазена тайна. Отваряме офи-
циалния сайт на голям роден оръжеен из-
носител. Заводът може да произведе леки 
и тежки картечници, 
щурмови карабини с 
различна тежест, тех-
нология, функцио-
налност и тактически 
цели. Само модели-
те автомати на базата 
на „Калашников“ са 27 
типа, тежките картеч-
ници - 10 вида, леките 
картечници - 3, минох-
въргачките - 4, леки 
гранатометни систе-
ми, безоткатни гра-
натометни системи и 
дори няколко модела 
оръдейни системи за 

противовъздушна отбрана.
Същият завод има сериозни възможнос-

ти за производство на муниции за леко 
стрелково оръжие, артилерийски снаряди, 
противотанкови мини, гранатометни сна-
ряди, противотанкови снаряди, снаряди за 
минохвъргачки, бойни гранати и неуправ-
ляеми авиационни ракети. И още - части за 
оръжие и важни оръжейни компоненти.

Подобни са възможностите и на дру-
ги наши големи заводи. На официалната 
страница на един от тях виждаме, че той 

произвежда широк 
набор от боеприпа-
си - за артилерийски 
системи, системи за 
залпов огън, леки и 
тежки противотанко-
ви гранатохвъргачки, 
неуправляеми авиа-
ционни ракети и упра-
вляеми противотанко-
ви ракети, взриватели 
и други.

В България се про-
извеждат още специ-
ални противохели-
коптерни мини, които 
могат да поразяват ни-
ско летящи вертолети. 

Откриваме и непознати за масовата аудито-
рия системи, които могат да създават бари-
ери в плитки води и да повреждат различни 
видове офанзивни технологии - бронирана 
техника, леки бронирани превозни сред-
ства и амфибийни системи, които се движат 
по суша и вода. Малки мобилни радари за 
прихващане на движещи се обекти и кому-
никационни системи също са част от порт-
фолиото на някои от българските оръжей-
ни производители.

А определени неща се произвеждат 

единствено в Родината. Например арти-
лерийски смутител, който се разполага на 
около 15 до 20 километра в района на про-
тивника и в радиус от 500 метра нарушава 
комуникациите. Друг, но по-малък мобилен 
смутител, отново българско производство, 
е интегриран в системата на сигурност в 
Египет и Пакистан и се грижи за сигурнос-
тта на държавните глави на двете арабски 
държави.

В скорошно интервю за bTV бившият соб-
ственик на оръжеен завод Руслан Иванов 
споделя, че тежката гаубична артилерия в 
момента е от решаващо значение за успе-
ха в сегашната война, а Украйна „изпитва те-
жък недостиг“ от подобен ресурс и нужните 
му боеприпаси - нещо, с което българският 
оръжейно-промишлен комплекс може да 
помогне.

Принципът на 
парламентарната република

Всичко важно в България се определя от 
показалците на 240 души, които по силата 
на механизмите на политическата система 
у нас носят отговорността да взимат тежки 
решения в трудни времена. Военната по-
мощ към Украйна е в ръцете на институция-
та с най-нисък рейтинг в българското обще-
ство. Така всичко е върху плещите и морала 
на онези, които подредихме в сегашната им 
конфигурация след три вота и стотици ми-
лиони левове през 2021 година. Нека не се 
залъгваме - в този пъзел сме някъде и ние. 
Защото тези, на които предстои да направят 
решаваща стъпка за националния интерес 
и сигурността в региона, са там заради на-
шия избор в тъмната стаичка. И да - оказва 
се, че понякога той има значение.

https://www.facebook.com/milanabash78
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С
ърбия е считана за най-близкия 
съюзник на Русия в Европа и се 
гордее с добрите си отношения 
с Китай, който й осигурява кре-
дитиране за големи инфраструк-

турни проекти. В същото време балканска-
та страна е кандидатка за членство в ЕС. На 
Запад наричат това „политика на два стола“.

Сега обаче изглежда, че се задава краят 
на този вид политика - в контекста на вой-
ната на Русия срещу Украйна, Белград е из-
правен пред обрат: правителството трябва 
да реши на чия страна ще стои в бъдеще, 
пише в свой коментар „Дойче веле“.

Проблемът идва от това, че руският пре-
зидент Владимир Путин обоснова своите 
претенции към Крим и Източна Украйна с 
това, че Западът е откъснал днешната Репу-
блика Косово от сръбския държавен съюз 
и я е признал в противоречие на междуна-
родното право. Откъдето следва също, че 
Косово трябва да е точно толкова независи-
мо, колкото и районите, за които претенди-
ра Русия.

След среща със сръбския президент 
Александър Вучич на 20 април американ-
ски сенатори заявиха, че той искал в рамки-
те на два месеца

да промени 
политическия курс

на Белград.
През последните седмици натискът спря-

мо Сърбия постоянно се засилва. Вашинг-
тон и Брюксел предупредиха, че ако Сърбия 

иска да при-
надлежи към 
ЕС, трябва да 
се присъеди-
ни към външ-
н о п о л и т ич е -
ската линия 
на Общността. 
Европейският 
парламент от-
прави и остри 
критики към 
к и т а й с к и т е 
оръжейни дос-
тавки за Сър-
бия - Белград 
нямал нужда 
от ракетни сис-

теми „земя-въздух“ при положение, че е за-
обиколен само от държави от НАТО и от ЕС.

Всъщност обаче Сърбия е изцяло зави-
сима от Запада: до момента от Брюксел са 
отпуснати четири милиарда евро помощи 
за развитие; 24 000 сръбски фирми с почти 
900 000 служители живеят от бизнеса с ЕС. 
Сръбските предприемачи изнасят в ЕС две 
трети от продукцията си. Вучич не би тряб-
вало да рискува с прекратяването на тези 
силни връзки, ако не иска самият той

да се окаже под заплаха
смятат критично настроените сръбски ана-
лизатори. Той по-скоро би трябвало да 
обърне гръб на Русия и еднозначно да се 
ориентира към Запада.

В това време друг съюзник на Русия, Ин-
дия, също е под натиск да промени курса 
на външната си политика. Тази седмица ми-
нистър-председателят Нарендра Моди за-
почна в Берлин европейска обиколка, про-
дължаваща в Дания и Франция. По време 
на това първо за 2022 г. пътуване в чужби-
на на индийския лидер ще се обсъждат не 
само отношенията на Индия със страни сто-
жери на ЕС, „зелената икономика“, но и ук-
раинската криза.

С цел да подтикнат Делхи да осъди Русия, 

посещения в Индия направиха председате-
лят на Европейската комисия Урсула фон 
дер Лайен, както и външните министри на 
редица европейски страни.

Официалната позиция
на страната спрямо войната в Украйна е за 
спиране на бойните действия и уреждане 
на конфликта чрез преговори.

Самият Моди, преди да замине, не споме-
на направо за руско-украинския конфликт, 
но посочи, че Европа се сблъсква с много 
предизвикателства.

В Германия индийският премиер прове-
де разговор с канцлера Олаф Шолц. Преди 
това Берлин направи важна стъпка в под-
крепа на Украйна с изявлението, че нама-
лява зависимостта от руската енергетика 
и увеличава военните си разходи. Но тъй 
като Индия е твърде обвързана с оръжейни 
доставки от Руската федерация, за Делхи и 
Берлин е от значение размяната на мнения 
как да се отдалечат от Русия, задоволявайки 
своите нужди. При това Германия разпола-
га с още един лост за натиск върху Индия – 
председателството си в Г-7. Нейният глас ще 
изиграе роля за това дали Индия ще бъде 
поканена на срещата на върха, планирана 
от Голямата седморка през юни.

При всяко положение Шолц още преди 
срещата с Моди побърза да обяви, че меж-
ду Германия и Индия е налице

широко съгласие 
за събитията в Украйна

В германско-индийските отношения 
впрочем присъства съвсем различен мо-
мент. Индия има проблем заради изостре-
ния териториален спор с Китай. Берлин 
също е разтревожен от напористата поли-
тика на Пекин в Индийско-Тихоокеанския 
регион. Наблюдателите гадаят колко далеч 
може да стигне свързаното с това сътрудни-
чество между Индия и Германия.

Както посочва Сумит Гангули, почетен 
професор в Университета на Индиана, Ин-
дия предпазливо е избягвала да застава на 
безкомпромисна позиция относно Украйна. 
И това положение едва ли ще се промени.

Ще изоставят ли съюзниците Русия?
XСърбия и Индия под натиск да променят курса на външната си политика

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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И
здирваният от три държави – 
Румъния, Италия и България и 
обявен за един от най-крупни-
те наркотрафиканти в Европа, 
а и дори в света Евелин Банев 

– Брендо, е успял да избяга от Украйна мал-
ко преди войната, преди да бъде мобилизи-
ран, за да брани новината си родина. Пред-
полага се, че той се намира в Турция, след 
като се сдоби и с турски паспорт и граждан-
ство.

От там и движи делата си 
в България

Според неофициална информация той 
разполага с луксозен комплекс в черномор-

ския комплекс Лозенец, през който се твър-
ди, че е изпрал стотици милиони от нарко-
трафик.

Това сочат данни на българското разузна-
ване, откъдето следят пътя на Брендо, дока-
то той не пристигне в страна, в която може 
да бъде задържан и екстрадиран, за да из-
лежи присъдата си за пране на пари. Той 
има цели три такива издадени. Българското 
правосъдие иска той да лежи 6 години, ма-
гистратите в Италия пък го наказаха с 20 го-
дини, а колегите им от Румъния - с 10 годи-
ни и половина.

Брендо беше арестуван и в Киев по раз-
следване за отглеждане и разпространение 
на марихуана. Това се случи в края на сеп-
тември миналата година. Дни по-късно оба-
че

той се оказа с 
украински паспорт

а след съмнително споразумение беше ос-
вободен.

При обиските у него 
беше открит златен те-
лефон с лика на Влади-
мир Путин. Малко след 
това обаче следите на 
Брендо се изгубиха.

Данни от партньор-
ските служби на Бълга-
рия показват, че той е 
задвижил сложни про-
цедури с брат си Симо 
Карайчев, който му е по-
могнал да получи убе-
жище в Турция. Така ме-
сец преди войната той е 
намерил канал, по който 
да пристигне там, вече с готов паспорт.

Малко след като българските служби по-
лучават тази информация, истанбулският 
вестник „Бакъркьой“ публикува снимки на 
турския паспорт на Банев.

Според данните на Банев от съдебните 
документи в България, както и тези в Румъ-
ния и Италия, в документите

той е подмладен 
с една година

което предполага, че те може и да са фал-
шиви.

Изданието обаче се позовава на собстве-
ник на петролна компания. Той твърди, че 
бивш служител на националната разузна-
вателна агенция, посочен като Мустафа Б., 
е съдействал за издаването на паспорта 
на Брендо. Мустафа имал връзки с високо-
поставени служители и лобирал за Брендо, 
който още преди ареста си в Украйна искал 
убежище в Турция. Първите стъпки за полу-
чаването му станали в началото на минала-
та година. За да получи закрила, той е пла-
тил над 300 000 долара. Плащането е дошло 
от фирма в Дубай.

Пълномощник е бил именно братът на 
Брендо Симо Карайчев. Той беше подсъдим 
с него за пране на пари. Доказателствата то-
гава сочеха, че те са дошли от наркотрафик. 
Именно и заради това беше обвинен и осъ-
ден Банев в Италия.

От „Бакъркьой“ дори издирват адвокат-
ската кантора, която е движела админи-
стративните дела на Брендо.

В нея като клиент е 
регистриран Карайчев

Има обаче съмнение, че Брендо е полу-
чил все пак легитимно турско гражданство 
въпреки документите си. За това потвърж-
дават и от българската прокуратура, които 
са изпратили запитване до колегите си. Те 
са получили отрицателен отговор, или ина-
че казано, Брендо си е все още украински 
гражданин.

В публикацията на „Бакъркьой“ са прило-
жени три документа - за временна закрила, 
лична карта и паспорт. На всички е неговата 
снимка. На първия са описани коректно да-

нните му, майката, бащата и датата на регис-
трация на документа - 17 юни 2021 г. - три 
месеца преди ареста му в Украйна.

На личната карта и паспорта обаче рож-
дената дата на Брендо е различна от ори-

Брендо избягал от Украйна малко преди 
войната, службите го търсят в Турция

XТой форсирал издаването на нов паспорт, за да не го мобилизират в армията

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Брендо по време на едно от делата срещу него. 
Сн.: Булфото

Издадената лична карта на Брендо. 
Сн.: „Бакъркьой“

http://www.trifonovalaw.com/
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Евелин Банев - Брендо, който беше за-
държан на 6 септември миналата година 
във вилно селище в Святошинский район, 
близо до Киев, се е крил почти 5 г. там.

През 2016 г. „кокаиновият крал“ избяга 
от България с фалшив паспорт, след като 
беше осъден на 6 г. затвор за пране на 
пари. Той успя, защото беше оставен на 
свобода до произнасяне на присъдата с 
най-леката мярка - „подписка“.

Брендо наел къща на 15 км от Киев, като 
многократно е пътувал в чужбина, уста-
новили украинските разследващи. Киев-
ската полиция е получила информация за 
българския наркобарон от Румъния, къ-
дето Банев е осъден на 10,5 г. за наркотра-
фик.

56-годишният българин е бил следен 
повече от 2 седмици, преди къщата му да 
бъде атакувана от спецполицаи, за кое-

то имало разрешение от украински съд. 
Заедно с него са задържани молдовец и 
румънец. В специално пригодено поме-
щение са били намерени 300 растения 
канабис и 39 пакета с дрога.

Запознати твърдят, че едва ли българ-
ският наркобарон, чието богатство се из-
мерва на милиарди, е опрял до домаш-
ната наркооранжерия, и предполагат, че 
някой от другите двама чужденци е соб-
ственик на дрогата. Други обаче твърдят, 
че Брендо е загубил голяма част от богат-
ството си, след като е издирван от Интер-
пол по целия свят.

Последният удар срещу него дойде от 
Швейцария в края на м.г., след като глав-
ният прокурор на страната обяви при-
ключването на 12-годишно разследване 
за пране на пари от българската мафия, 
в което беше замесено и името на Банев.

Банев се крил 5 години в 
Киев, натопили го домакини

гиналната му - 8 октомври 1964 г. според 
регистрите в България и документите му, 
издадени у нас. На турските документи е по-
сочена 1965-а. За разлика от червения пас-
порт и личната карта в документа за вре-
менна закрила годината му на раждане е 
изписана коректно - 1964-а. Според сним-
ките документите са издадени още през 
2018 г., когато Брендо все още беше в Бъл-

гария и делото срещу него не беше приклю-
чило на последна инстанция.

В документа за временна закрила пише, 
че Банев е женен, но не е посочена съпруга-
та му. В България той имаше брак с Моника 
Добринова, от която са децата му.

Официално са разведени от 20 г., а бивша-
та му съпруга още тогава смени фамилията 
си с моминската.

Братът на Банев, който се твърди, че му е уредил турските документи. 

Сн.: Булфото

Евелин Банев беше задържан в Киев през септември миналата година. 

Сн.: Полицията на Киев

https://www.krilchev.com/
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В
ърховният съд планира отмя-
на на ключовото дело „Роу сре-
щу Уейд“ (Roe vs. Wade) от 1973 
г., което гарантира правото на 
аборт вече почти половин век. 

Това става ясно от изтекъл проект на стано-
вище от февруари, публикуван онлайн в по-
неделник вечерта от Politico. По-късно във 
вторник информацията беше потвърдена 
от главния съдия Джон Робъртс.

В безпрецедентно нарушение на пове-
рителността и секретността на Върховния 
съд, изданието разпространи проекта, на-
писан от консервативния съдия Самюел 
Алито.

Окончателното становище не е публику-
вано и гласовете и текстът му могат да се 
променят, преди то да бъде официализира-
но в края на юни.

Становището ще бъде най-важното реше-
ние за абортите от десетилетия и ще прео-
брази пейзажа на репродуктивното здраве 
на жените в Америка.

Засега изглежда, че

петима съдии ще гласуват 
за отмяна

на Роу. Това са авторът на проекта Алито и 
съдиите Кларънс Томас, Нийл Горсуч, Брет 
Кавано и Ейми Кони Барет. Главният съдия 
Джон Робъртс към момента се обявява сре-
щу пълна отмяна на Роу срещу Уейд, което 
означава, че той би бил несъгласен с част от 
проектостановището на Алито, каквато е и 
позицията на тримата либерали в съда.

Робъртс обаче е готов да спазва закона 
на Мисисипи, който забранява аборта след 
15-та седмица от бременността, съобщава 
CNN.

Според действащото законодателство 
правителството не може да се намесва в из-
бора на жена да прекъсне бременност пре-
ди 23-та седмица, докогато плодът се счита 
за нежизнеспособен извън утробата.

Публикуването на проекта от Politico е 
безпрецедентно по стандартите за секрет-
ност на Върховния съд. Вътрешните обсъж-
дания между съдиите, докато се изготвят 
становища и се уреждат гласувания, са сред 
най-стриктно пазените тайни във Вашинг-
тон и досега подобно изтичане на инфор-
мация никога не се е случвало в историята.

„Тази новина е просто зашеметяваща за 
Върховния съд като институция“, каза Стив 
Владек, анализатор на CNN за Върховния 
съд и професор в Юридическия факултет 
на Тексаския университет. „Не само резулта-
тът, който предвещава – отмяната на Роу и 
Кейси – е ударна вълна за нашата конститу-
ционна политика, но никога не сме вижда-
ли изтичане по този начин отвътре в Съда, 
когато виждаме проектостановището на 
мнозинството предварително. Това е земе-
тресение и в двете отношения.“

В проектостановището Алито пише, че 
делото Роу „трябва да бъде отменено“. „Кон-
ституцията не споменава аборта и никое та-
кова право не е имплицитно защитено от 
конституционна разпоредба“, пише съди-
ята. Той твърди, че Роу е бил „изключител-
но грешно решение от самото начало“ и че 
мотивите му са „изключително слаби, а ре-

шението е имало вредни последици“. Алито 
добавя: „Време е да се вслушаме в конститу-
цията и да върнем

въпроса за абортите 
на Сената

Това изискват Конституцията и върховен-
ството на закона“.

Вече близо половината от щатите имат 
или ще приемат закони, които забраняват 
аборта, докато други са въвели строги мер-
ки, регулиращи процедурата.

Устните прения по делото се проведоха 
на 1 декември. При нормална процедура до 
края на същата седмица съдиите трябваше 
да гласуват предварително по въпроса. Те 
щяха да дадат гласа си по старшинство, за 
да обсъдят своето отношение към случая. 
Робъртс щеше да бъде първи, а Барет - по-
следна. След това, ако Робъртс е в мнозин-
ството, той трябваше да даде мнението на 
мнозинството.

По време на устните спорове Робъртс 
беше единственият от шестимата назначе-
ни републиканци, които изразиха интерес 
да проучат по-тясно мнение, което би по-
твърдило закона на Мисисипи, но запазило 
някои защити за правата на аборт.

Тъй като това е едно от най-високите и 
спорни решения на съда, очакването беше 
становището да бъде сред окончателните, 
които съдът публикува в края на мандата си 
в края на юни.

Абортът отдавна разделя 
двете партии

и страната - въпреки че не беше централен 
проблем през последните години. Републи-
канците биха могли да се опитат да въведат 
национална забрана за прекъсване на бре-
менността, докато демократите също могат 
да се стремят да защитят правата на аборти-
те на национално ниво.

Съдебно решение по подобие на това в 
ранния проект може да предизвика нови 
политически битки в Конгреса и в щатите 
в цялата страна за това дали и как проце-
дурата трябва да бъде ограничена. Реше-
нието „Роу срещу Уейд“ признава, че пра-

вото на лична неприкосновеност съгласно 
Конституцията на САЩ защитава жената 
сама да реши да прекъсне бременността 
си. Християнски консерватори и много ре-
публикански служители във властта отдав-

на се стремят да го отменят. Върховният 
съд в решение от 1992 г., наречено „Planned 
Parenthood of Southeastern Pennsylvania 
срещу Кейси“, потвърди отново правата за 
аборт и забрани закони, налагащи „ненужна 
тежест“ върху достъпа до аборт.

Отмяната на Роу би било кулминацията 
на продължил десетилетия проект на кон-
серваторите. Бившият президент Доналд 
Тръмп, когато се кандидатира за Белия дом 
през 2016 г., обеща да назначи съдии от 
Върховния съд, които ще отменят Роу „ав-
томатично". Неговият кандидат Кавано за-
мени съдия Антъни Кенеди, който застана 
на страната на либералните съдии в мина-
ли дела за права на аборт. Барет замени по-
койния съдия Рут Бадер Гинсбърг, назначе-
на от демократите и защитник на правата за 
аборт, която почина седмици преди избо-
рите през 2020 г.

Ако „Роу“ падне, в

26 щата се очаква абортите 
да бъдат забранени

Само в 14 щата и окръг Колумбия ще има 
защитено реално права на аборт за жените. 
Към април 2022 г. са въведени 536 ограни-
чения за абортите в 42 щата.

Ще забранят ли абортите?
XПроектостановището на Върховния съд се появи при безпрецедентен теч на информация

Сн.: АП/БТА

Сн.: Supreme Court

Президентът Джо Байдън изрази готов-
ността на своята администрация да защити 
правото на аборт. 

„Вярвам, че правото на жената да избира 
е фундаментално“, каза Байдън. Той доба-
ви, че ако решението по делото Роу срещу 
Уейд от 1973 г. бъде отменено, избраните 
от народа служители ще трябва да защи-
тават правото на жените да избират и през 
ноември избирателите трябва да гласу-
ват за кандидати, подкрепящи правото на 
аборт.

Според проучване на CNN, проведено от 
SSRS през януари, повечето американци се 

противопоставят на отмяната на Роу, като 
мнозинството казват, че ако решението 
бъде отменено, те биха искали държавата 
да приеме по-свободни закони за аборти-
те. Само 30% от американците заявяват, че 
биха искали да видят решението „Роу сре-
щу Уейд“ напълно отменено, а 69% са про-
тив - констатация, която до голяма степен 
съответства както на други скорошни про-
учвания, така и на исторически тенденции.

Активисти срещу абортите и привърже-
ници на правата на абортите излязоха по 
улиците на Вашингтон във вторник ведна-
га след новината.

Едва 30% подкрепят отмяната 
на Роу, Байдън е против
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О
тмяната на Роу би засегнала 
различно различните хора. 
Най-потърпевши от това ще 
бъдат бедните, чернокожи, ла-
тиноамериканки, тийнейджъ-

ри, неосигурени и имигранти без докумен-
ти.

„Тези, най-уязвимите, ще бъдат изоставе-
ни и ще бъдат принудени да носят бремен-
ности, за които не са били подготвени“, каза 
Тами Кроменакер, директор на женската 
клиника в Ред Ривър, единственият достав-
чик на аборт в Северна Дакота, който има 
закон за задействане и който ще направи 
абортът незаконен без Роу.

Тъй като някои щати затегнаха ограниче-
нията за абортите през последните години, 
все повече организации помагат на жени-
те да резервират и плащат за полети или 
бензин, хотели и грижи за деца. Но техните 
ръководители казват, че нямат капацитет, с 
пари или персонал, да помогнат на броя на 
жените, които биха имали нужда от това в 
Юга и Средния Запад, ако Роу падне. 

За жените в демократичните щати и же-
ните на други места, които имат средства 
да пътуват до клиника, абортът все още ще 
бъде достъпен. За бедните жени в много 
републикански щати обаче пътуването до 
други щати за аборти в клиника може да 
бъде непосилно предизвикателство.

Без Роу броят на законните аборти в 
страната

би паднал с най-малко 
14 процента

показва проучване на екип от Middlebury 
College, Калифорнийския университет в 

Сан Франциско и Института Гутмахер.
Приблизително половината от жените, 

които нямат достъп до законен аборт, ве-
роятно вместо това биха родили деца. Ос-

таналите биха намерили друг начин да 
прекратят бременността си, като потърсят 
помощ в други щати.

В известен смисъл, след Роу Америка 

би се превърнала в тази преди Роу. Тогава 
абортът като цяло беше законен в четири 
щата, а още 13 позволяваха аборт по здра-
вословни причини. 

Жените, които биха могли да си го поз-
волят, биха пътували извън щата. Но мно-
го други биха се обърнали към лекарства, 
неквалифицирани доставчици на аборт и 
други опасни методи.

В началото на 60-те години на миналия 
век болницата в окръг Кук в Чикаго е леку-
вала повече от 4000 жени годишно за

животозастрашаващи 
последици

от неуспешни нелегални аборти. Сега има 
по-безопасни опции.

Вече много американки поръчват он-
лайн хапчета за прекъсване на бремен-
ността до 10-та седмица или пресичат гра-
ницата с Мексико, където медикаментите 
се продават без рецепта.

Понастоящем във всеки щат има поне 
една клиника за аборти и повечето жени 
живеят в рамките на един час път с кола от 
такава. Но без защитата на Роу клиниките в 
22 щата ще бъдат затворени.

Отмяната на правото на аборт 
засяга най-уязвимите жени

Сн.: АП/БТА
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В
се повече държави премахват 
COVID ограниченията си за пъ-
туване, а натискът върху САЩ 
се засилва да последват приме-
ра им.

В момента почти всички пътници, прис-
тигащи в страната, все още трябва да на-
правят тест в рамките на един ден преди 
пътуването си.

Достъпът на повечето неваксинирани 
чужденци е забранен. Но с наближаващия 
летен сезон все повече се задава въпро-
сът колко дълго ще продължат тези стро-
ги мерки?

На 18 април федерален съдия блокира 
плана на президента Джо Байдън за запаз-
ване на задължителното носене на маски в 
самолети, влакове и друг обществен транс-
порт, което означава, че маските вече са 
незадължителни.

Прессекретар на Белия дом нарече ре-
шението „разочароващо“, в знак, че адми-
нистрацията на Байдън все още не е готова 
да се отклони от съвета на американската 
агенция за обществено здравеопазване, 
която все още

препоръчва покривала 
за лице

в обществения транспорт.
Понастоящем всички пътуващи – неза-

висимо от статуса на ваксинация или граж-
данството – трябва да си направят тест за 
COVID-19 не повече от един ден, преди да 
пътуват по въздух в САЩ. Това е различно 
от 24 часа: това означава, че тестът може 
да се направи по всяко време в деня преди 
пътуването. Приемат се бърз антиген, PCR 
и редица други видове тестове. Само деца 
под две години са освободени от това из-
искване.

При пристигането си в САЩ напълно 
ваксинираните посетители не трябва да 
поставят под карантина, но се препоръчва 
също да си направят тест в рамките на три 
до пет дни.

Всички пътници в самолетите също са 
длъжни да предоставят информация за 
контакт на своите авиокомпании преди 
качване на борда.

Заради мерките се очаква някои евро-
пейски туристи вместо това да избират 
дестинации без тестове, като Тайланд, за 
дългата си лятна ваканция.

Да не говорим за цената на едно голямо 
пътуване, отложено в последния момент. 
Но въпреки че CDC дава малко знаци за 
разхлабване, американските авиокомпа-
нии намекнаха, че

правилата могат 
да се облекчат

след няколко седмици.
„Чуваме добри неща от Вашингтон“, заяви 

президентът на американската авиокомпа-
ния Delta Глен Хауенщайн пред анализатори 
по време на среща на 13 април. „Надяваме 
се, че изискването за тестване ще бъде от-
менено през следващите няколко седмици.“

Американското дружество на туристиче-
ските агенти наскоро нарече тестовете пре-
ди заминаване „най-голямата бариера“ за 
възстановяването на пътуванията.

Обществото стои зад усилията на група 
законодатели да премахнат изискването за 
тестване по законен начин. Конгресменът от 
Калифорния Лу Кореа помоли Белият дом 
да освободи изцяло ваксинираните пътни-
ци от необходимостта да предоставят дока-
зателство за отрицателен тест.

„Докато разбираме обосновката за входя-
що тестване, когато тя беше въведена през 
януари 2021 г., тя продължава да предста-
влява редица предизвикателства пред на-
шите избиратели, които трябва или желаят 
да пътуват в чужбина“, пишат конгресмените 
в писмо до Байдън от 12 април.

Очакванията са американските пътувания 
до Европа да нараснат с 600 процента това 
лято в сравнение с 2021 г.

„Пътуващите се страхуват да не останат 
блокирани в чужбина и да не се развалят 
плановете им за ваканция, което пречи на 
възраждането на нашата местна туристиче-
ска индустрия“, добави конгресмен Кореа. 
„Крайно време е нашите критерии за тест-
ване да бъдат приведени в съответствие с 
тези, използвани от други държави“.

Кога неваксинираните туристи ще бъдат 
допуснати обратно в САЩ? Най-общо каза-
но, САЩ

не са отворени за 
неваксинирани туристи

Цифровият сертификат за Covid на ЕС 
(EUDCC) и NHS Covid Pass на Обединеното 
кралство са приемливи форми на доказа-
телство, че сте си поставили две дози вак-
сина не по-малко от 14 дни преди замина-
ването. Понастоящем в САЩ не се изисква 
бустер. За преболедувалите сертификатът 
също не е достатъчен за влизане. Деца под 
18 години не е необходимо да бъдат вакси-
нирани, за да посетят Америка.

„Ако има някакви промени, ние ще ин-
формираме своевременно общественост-
та“, каза говорител на CDC.

Но един знак за облекчаване на мерките 
отново дойде от авиокомпаниите. Миналия 
месец United Airlines премахна изискването 
за ваксиниран собствен персонал. Експер-
тите по пътувания не са сигурни дали невак-
синираните граждани ще бъдат приветства-
ни отново преди лятото, но тъй като светът 
е във все по-силна позиция срещу вируса, 
2022 г. вероятно ще бъде годината, в която 
САЩ ще се отварят отново.

САЩ под натиск да премахнат COVID 
тестовете за пристигащи пътници
XИма ли индикации за разхлабване на мерките за пристигащи туристи?

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Р
езултатите от лотарията DV2023 
за Зелена карта ще бъдат обявени 
на 7 май. Те могат да се проверят 
с номера, получен при подаване-
то на апликацията октомври - но-

ември 2021.
Кандидатствалите могат да разберат ре-

зултатите на сайта https://dvprogram.state.
gov/. Системата в деня на публикуване ще е 
отворена от 19 часа българско време.

Всяка година Програмата за разнообразя-
ване на имигрантския поток предвижда

до 55 000 имигрантски визи
за хора от страни с нисък процент на ими-
грация в САЩ, сред тях е и България.

Участниците в програмата трябва да отго-
варят на конкретни изисквания, а визите се 
издават на изтеглените на случаен принцип 
измежду всички участници.

През последните години обаче желаещи-
те да отидат да живеят в САЩ са все по-мал-
ко. Според данните за последните три годи-
ни кандидатите са намалели двойно. От 33 
000 през 2019 г., до 14 000 за последната го-
дина. През 2020 г. са били 22 000, а спечели-
лите тогава са 348. Година по-рано са били 
343. През 2018 г. са 776 души, които са полу-
чили право за пребиваване в САЩ, благода-
рение на лотарията.

Лотарията за Зелена карта

бе под въпрос
още от първите дни на администрацията на 
бившия президент Доналд Тръмп, но малко 
след встъпването в длъжност на Джо Бай-
дън тя отново бе възстановена. Ограниче-

нието на Тръмп бе издадено в началото на 
пандемията през 2020 г. с мотива, че тряб-
ва да се защити пазарът на труда на фона 
на високата безработица заради коронави-
руса. Тази програма за имиграция е един 
от предпочитаните начини на българите да 
преследват своята американска мечта.

Техният интерес към програмата беше 
сравнително еднакъв през последното де-
сетилетие – около 100 000 наши сънарод-
ници всяка година кандидатстват, а между 
1000 и 2000 печелят.

Българският интерес към лотарията ви-
наги е бил голям. Броят на кандидатстващи-
те спада постепенно повече от наполови-
на между 2007 г. и 2010 г. или съответно от 
69,128 до 24,010. Вероятна причина за това 
е и приемането на България в Европейския 
съюз през 2007 г.

Зелена карта срещу ваксина
Американските имиграционни служби 

обявиха миналата година, че ваксинация-
та срещу COVID-19 става задължителна от 1 

октомври за медицинските прегледи, необ-
ходими за издаването на имигрантски визи.

От 18 януари 2022 г. посолството на САЩ 
въведе и изискване за влизане в сградата. 
Всички граждани трябва да представят ва-

лиден дигитален или хартиен сертификат за 
COVID-19, показващ, че лицето е ваксинира-
но или има отрицателен резултат от тест, на-
правен през последните 48 часа, или е пре-
боледувало коронавируса. Непълнолетните 
лица под 18-годишна възраст са освободени 
от това изискване.

Доказването на преболедуване може да 
стане с един от следните документи:

Валиден дигитален ЕС сертификат за пре-
боледуване на COVID-19 – документ, който 
доказва с PCR тест, че лицето е преболедува-
ло COVID-19. Валиден е в ЕС за период от 11-
тия до 180-тия ден от теста. Същият е вали-
ден на територията на България за 1 година.

Валиден сертификат за преболедуване 
на COVID-19 – документ, който доказва с 
антигенен тест, че лицето е преболедувало 
COVID-19. Валиден е само на територията на 
България за 1 година.

Валиден сертификат за наличие на анти-
тела – документ, който доказва с тест, че ли-
цето има антитела срещу COVID-19. Валиден 
е само на територията на България за 3 ме-
сеца.

Резултатите от лотарията  
Зелена карта стават ясни на 7 май

XПрез последните години желаещите да живеят в САЩ са все по-малко

ИРИНА  
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

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


4 - 10 май 2022 г. 15

http://imgtrucking.com


4 - 10 май 2022 г.16

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

(Продължение от предишния брой)

Нека проследим как точно са се случи-
ли нещата при Боян. (На графиката 
отгоре движението на пазара и ак-

циите, закупени от Боян, се определят от 
синята графика.)

Месец 1:  $100 инвестирани закупуват 10 
фондови акции на цена $10 на ак-
ция.

Месец 2:  $100 инвестирани закупуват 14.29 
фондови акции на цена $7 на ак-
ция. (30% спад от началната точка 
на първата закупена акция.)

Месец 3:  $100 инвестирани закупуват 25 
фондови акции на цена $4 на ак-
ция. (60% спад от началната точка 
на първата закупена акция.)

Месец 4:  $100 инвестирани закупуват 50 
фондови акции на цена $2 на ак-
ция. (80% спад от началната точка 
на първата закупена акция.)

Месец 5:  $100 инвестирани закупуват 16.67 
фондови акции на цена $6 на ак-
ция. (40% спад от началната точка 
на първата закупена акция.)

Месец 6:  $100 инвестирани закупуват 10 
фондови акции на цена $10 на ак-
ция. (Обратно в началната пози-
ция, от която Боян е започнал да 
инвестира.)

Като равносметка след тези луди 6 месеца 
на пазара, в които Боян е преживял ОГРОМНИ 
СПАДОВЕ, той се е върнал в началната точка, 
което до този момент ВИНАГИ се е случвало 
(дори да е отнемало по-малко или повече от 
6 месеца, както в случая), когато се използват 
фондове, а не акции на индивидуални 
компании. Неговите приятели смятали, че 
Боян си е загубил времето и парите за тези 
6 месеца, защото той се е върнал точно там, 
откъдето е започнал - на $10 на фондова 
акция, т.е. той не е реализирал никакъв 
растеж или печалба.

Това обаче е много далеч от истината - 
Боян е инвестирал $600 (по $100 на месец 
за 6 месеца), закупил е 126 фондови акции 

на средна цена от $4.76 на акция и сегаш-
на стойност на $10 на акция. Ако днес Боян 
реши да ликвидира акциите си и да ги обър-
не в кеш - той би имал 126 фондови акции, 
умножени по $10 на акция, което е равно на 
$1,260 в кеш. Това, скъпи мои приятели, е 
равно на $660 печалба, или 110% от сумата, 
инвестирана за тези шест месеца.

Ето затова всеки инвеститор се нуждае 
от спадове в пазарите, за да може да се въз-
ползва от

постоянни купувания 
на различни цени

на фондовите акции, защото когато пазарите 
се върнат на началната им точка, което вина-
ги се е случвало и ще продължи да се случва, 
парите, инвестирани в бурните времена на 
големи спадове, носят по-голям брой акции, 
които след корекциите на цените им носят 
многократно по-големи печалби, отколкото 
инвестирането в един постоянно растящ па-
зар, както при ситуацията с Атанас.

Как можем да загубим 
с такава стратегия?

Има едно място, където можем да загубим 
с тази стратегия, и това е инвестирането в 

индивидуални акции на компании. Причина-
та за това е, че ако сме закупили

акции на единична компания
на определена стойност и тази компания из-
падне в дългосрочна криза или фалира, ние 
ще загубим всичките си инвестирани пари в 
тази акция. 

При фондовете нещата стоят коренно раз-
лично, затова не трябва да се притеснява-
те от временните спадове на пазарите, ако 
имате качествени фондове, каквито избирам 
за всеки един клиент. Да, стойностите могат 
временно да паднат, защото падат, и цените 
на акции, закупени в тези фондове, но фон-
дът има свойството да купува и продава раз-
лични акции на компании, като по този на-
чин може да се изчиства от слаби компании, 
които не показват резултати или са тръгна-
ли към фалит, и да купува компании с отлич-
ни резултати, но с временно намалени цени 
на акции поради дадена кризисна ситуация, 
в каквато се намираме в момента.

Един средностатистически фонд, който 
използвам за себе си и при работата ми с 
клиенти, менажира между $5 и 8 милиарда 
и държи между 80 и 120 различни компании 
под формата на техните акции, с тези пари. 

При почти всички, с които работя, ние из-
готвяме портфейл от 4 до 8 различни фонда, 
което значи, че ние като инвеститори дър-
жим фондове с акции на 500 до 1,000 раз-
лични компании в различни индустрии във 
всеки един момент, което намалява риска 
при инвестирането. 

След кризите, пред които сме изправени, 
моите очаквания са, че всички фондове ще 
са много по-балансирани и по-силни от пре-
ди шест месеца, защото в момента те могат 
да добавят нови акции на големи и силни 
компании на много по-ниски цени и да про-
дават компании, които са с по-слаби пози-
ции. Затова казваме, че кризисните моменти 
са най-добрите моменти за инвеститорите, 
които мислят логично, а не емоционално.

Ако и вие имате въпроси или се инте-
ресувате от различните аспекти на фи-
нансовата част от живота, можете да 
си запазите час за консултация на ди-
ректния ми телефон - (224) 522-2413 или 
на електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, кои-
то четете, са зададени от клиенти, с кои-
то съм работил по време на консултации 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

Още съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел Сапунджиев Надя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя Ангелова Гергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана Тодорова

Как понякога спадът на фондовите борси 
може да донесе дългосрочна печалба

XРеални примери за инвестиции
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Н
икога не е имало по-вярно 
твърдение относно прогнози-
рането на лихвите по ипотеки-
те от това, предложено мина-
лата година от Марк Флеминг, 

главен икономист в First American Bank:
„Знаете ли, заблудата на икономическото 

прогнозиране е: Никога не се опитвайте да 
прогнозирате лихвените проценти и или, 
по-конкретно, ако сте икономист по недви-
жими имоти, лихвите по ипотеките, защото 
винаги неизменно ще грешите.“

Още в началото на тази година повечето 
експерти прогнозираха, че лихвите по ипо-
теките постепенно ще се повишат и ще за-
вършат 2022 г.

във високия диапазон 
от три процента

Бе едва април месец, когато процентите 
вече надхвърлиха тези числа. Freddie Mac 
обяви преди 3 седмици, че 30-годишната 
ипотека с фиксиран лихвен процент вече е 
на ниво 4,72%.

Даниел Хейл, главен икономист в realtor.
com, пусна на 31 март пост в Twitter:

„Продължавайки по скорошната траекто-
рия, лихвите по ипотеките ще достигнат 5% 
в рамките на няколко седмици...“

Само пет дни по-късно, на 5 април, 
Mortgage News Daily цитира процент от 
5,02%.

Никой не знае

колко бързо 
ще се повишат 
лихвите

по ипотечните 
кредити в бъ-
деще. Въ-
преки това, 
поне до 
този момент, те не 
са повлияли зна-
чително на търсе-
нето на купувачи-
те. В моята работа 
се наблюдава дори 
обратният ефект, 
при който повечето 
от моите клиенти, 
виждайки, че лих-
вата започна да се 
покачва, засилиха 
процеса на закупу-
ване дори още по-бързо, защото се увери-
ха, че лихвите няма да се върнат на онези 
ниски нива от миналите 2 години.

Али Волф, главен икономист в Zonda, 
обяснява:

„Ипотечните лихви скочиха много по-
бързо и много по-високо дори от най-агре-
сивните прогнози, изказани в края на мина-
лата година, и въпреки това търсенето на 
жилища изглежда се задържа стабилно.“

През февруари цените на жилищата, бро-
ят на показванията и броят на жилищата, 
получаващи множество оферти, отбеляза-
ха значително увеличение. Въпреки това, 
голяма част от скока на лихвите по ипоте-
ките се случи през март. Няма да знаем ис-
тинското въздействие на увеличението на 
лихвите по ипотеките, докато не знаем фа-
ктите, свързани с броя на жилищата през 
март, които ще станат ясни в началото на 
май.

Рик Шарга, „Market Intelligence“ в ATTOM 
Data, наскоро постави нарастващите ставки 
в контекста:

„Исторически ниските лихви по ипотеч-
ните кредити и по-високите заплати по-
могнаха за компенсиране на нарастващите 

цени на жилищата през последните ня-
колко години, но тъй като цените на 

жилищата продължават да растат 
и лихвените проценти се при-

ближават до пет процен-
та по 30-годишен заем с 

фиксирана лихва, все 
повече потребите-

ли ще се борят 
да намерят 

имот, кой-
то могат 

спокойно да 
си позволят финан-
сово.“

Въпреки че ни-
кой не знае точно 
накъде се насочват 
лихвите, експерти-
те смятат, че те ще

продължат 
да се 
повишават
през следващите 

месеци. Междувременно, ако искате да си 
купите жилище, знайте, че нарастващите 
лихвени проценти оказват огромно влия-
ние на плащанията по месечната ви ипоте-
ка. С нарастването на ставките ще ви струва 

повече, когато закупите къща. Ако сте гото-
ви да купите, може да има смисъл да го на-
правите по-рано, отколкото късно.

В крайна сметка, както Марк Флеминг се е 
изказал правилно, прогнозирането на лих-
вите по ипотеките е невъзможна задача за 
никой от нас. Въпреки това, вероятно е без-
опасно да се предположи, че дните за полу-

чаване на ипотека от 3% лихва са приклю-
чили. Въпросът е дали скоро това ще важи 
и за 5% ставки.

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.

Накъде се насочват лихвите 
по ипотечните кредити?

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

XЛихвените проценти вече надхвърлят очакванията на годишна база

Сн.: Pixabay

Сн.: Pixabay

https://angelovrealtor.com/
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„Няма да оставим България без руско си-
ньо гориво.“ Това написа в свое припряно 
и едва ли не поетично изявление руското 
външно министерство на 31 декември 2015 
година. Причината беше слух, породен от 
диспут между „Газпром“ и „Овергаз“, че Ру-
сия може да спре доставките на газ. По това 
време Русия все още трепереше от притес-
нение, че репутацията й на надежден дос-
тавчик може да пострада. Беше време, в 
което „Газпром“ и руското правителство не 
само се бореха за енергийно превъзход-
ство в Европа, но и все още копнееха за 
равноправие в това превъзходство. С дру-
ги думи, „хем сме най-силни, хем сме най-
добри". А „най-добри“ вървеше с корпора-
тивната репутация на истинска и модерна 
компания.

За „Газпром“ тогава имаше надежда да се 
превърне в добра и съвременна компания, 
която оперира на една, или по-скоро по-
ловин ръка разстояние от политическите 
прищевки и геополитическите фантазии на 
руското правителство. В крайна сметка ру-
ската мечта е да сме като другите, да копи-
раме всичко от другите, да правим всичко 
като другите, но да сме по-добри от тях.

Путин разби корпоративните копнежи на 
„Газпром“ и на другите руски гиганти. „Газ-
пром“, както и всички големи руски компа-
нии, са заложници на политическите амби-
ции на Путин или на неговия кръг. Те бяха 
привидно свободни да търгуват като истин-
ски глобални фирми, но с ред ограничения.

Сега Путин реши да удари Полша и Бълга-
рия. Това не е голям и не е много рискован 
удар. Двете страни обаче трябва да напра-
вят необходимото, за да увеличат риска за 
Русия и да намалят риска за себе си. Полша 
внася около 17 милиарда кубически метра 
на година, половината от тях от Русия. Бъл-
гарската консумация е около 3 милиарда 
кубически метра, почти всичко идва от Ру-
сия. И Полша, и България вече планират да 
се откъснат от руската газова зависимост и 
до голяма степен разполагат с инфраструк-
турата, за да го направят. Това вероятно е и 
една от причините за руския удар - да де-
монстрира, че няма да се церемони с нещо, 
което така и ще се случи.

Едва сега виждаме ясно в миналото - как 
зад всяко решение на „Газпром“ прозира 
коктейл от корпоративна логика, политика, 
гангстерски натиск и дълбоко корупцион-
ни практики на Русия. Преди надеждата, 
че нещата отиват на добре, че някак ще се 
договори или че проблемите ще ни подми-
нат, ни затваряше очите. Правителство след 
правителство не направи необходимото, за 
да се откъснем от руския внос на газ и на 
други енергийни продукти. Сега Русия из-
вършва онова, което ние отдавна трябваше 
да направим.

България трябва да направи две неща. 
Първо, да компенсира спряното. Второ, да 
отвърне на удара с удар.

Компенсацията не е лесно да се постигне 
изцяло с внос на газ от друг източник. Внос 
през Гърция и Турция е възможен - както 
на азерски газ, така и през терминалите за 
втечнен газ. България обаче има нужда и от 
стратегия за намаляване на общото газово 
потребление. Тя би трябвало да включи ши-
роко разнообразие от мерки за енергийна 
ефективност, смяна на отоплителни инста-
лации, производство на биогаз, енергий-
но оползотворяване на отпадъци и други 
мерки, които, събрани заедно, ще доведат 
до краткосрочен и средносрочен резултат. 
Мобилизацията за намаляване на потреб-
лението би трябвало да се проведе на раз-
лични равнища. В същото време е необхо-
димо рязко да се ускори и инсталацията на 
различни възобновяеми енергийни систе-
ми.

Що се отнася до ответния удар, крайно 
време е България да преразгледа позиция-
та на „Лукойл“ и „Турски поток“, както и да се 
откаже окончателно от използване на руско 
ядрено гориво. „Лукойл“ и „Турски поток“ 
трябва да бъдат подложени на подробен 
юридически и технологичен одит с оглед на 
максималното ограничение или спиране на 
потока руски горива през тях. Подобен одит 
е добре да се направи от реномирани меж-
дународни консултанти, за да има стойност 
при юридически диспути и привличане на 
евентуални инвеститори.

Разбира се, всяка заявка на Русия тряб-
ва да се приема внимателно. Дали тя твър-
ди, че няма да нападне Украйна или че ще 
превземе Украйна, дали че е заплашена или 
всемогъща, Русия манипулира и лъже. Ру-
сия е крайно ненадежден търговски парт-
ньор, а вече е напълно ясно, че е и опасна 
за енергийната и за националната ни си-
гурност. Най-малкото заради това България 
трябва да преустанови всякакви енергийни 
отношения с Русия. Решения има, много. Те 
са комплексни и са в противоречие с кли-
шетата за неизбежността на зависимостта 
от руски горива, за традиционно добри от-
ношения и други подобни несъстоятелни 
убеждения. Но те трябва да се предприемат. 
Решително и бързо.

ЮЛИАН 
ПОПОВ

 блог

Русия спря газа: 
България трябва да 
отвърне на удара с удар

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

„Хубавец, малка булка и всеки ден 
нова интрига – няма значение дали 
е любовна, финансова, сексуална 
и т.н. Всеки ден! Няма нужда 
да гледате сериали, гледайте 
политика по телевизията.“

Томислав Дончев коментира 
парламентарните заседания пред 

избиратели във Видин

„Истината е, че войната винаги е била част 
от бъдещето.“

Президентът на Атлантическия клуб в 
България Соломон Паси говори за уроците от 

войната в Украйна за евроинтеграцията на 
региона

„Специално към г-н Борисов - сега си взимаш 
шейсетте прислужника и отивате да подарите 
на Путин ново кученце.“

Депутатът от „Продължаваме промяната“ 
Христо Петров - Ицо Хазарта коментира 

ролята на управлението на Бойко Борисов за 
енергийната зависимост на България от Русия

„Имахме ужасна чума, 
последвана от две 
години на Covid.“

Президентът Джо 
Байдън коментира 

управлението на 
предшественика си 

Доналд Тръмп

„Думата „Газпром“ 
все по-често 
предизвиква у 
мен асоциация със 
самоубийство.“

Руският енергиен 
експерт Михаил 

Крутихин по 
повод последните 

действия на 
компанията срещу 

Полша и България

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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С
лед две години прекъсване фол-
клорният фестивал „Верея“ се 
завърна в Чикаго. На сцената на 
училището в предградието Елк 
Гроув се качиха близо 40 съста-

ва.
Специален гост на фестивала беше кме-

тът на Елк Гроув Крейг Джонсън, който при-
ветства голямото българско общество в 
квартала.

„Това е голяма чест за Елк Гроув. Много 
сме развълнувани. Харесва ни, че виждаме 
много млади хора и деца, които са запази-
ли културата и традициите на своите роди-
тели и прародители, а това е рядко срещано 
нещо. Впечатляващо е времето, посветено 
на тези носии и танци, чрез които българи-
те показват своето потекло“, заяви Крейг 
Джонсън, като допълни, че като ирландец 
му се иска и техният да е такъв.

Фестивалът беше открит с послание от ге-
нералния консул в Чикаго Светослав Стан-
ков, който за първи път присъства.

„Изумен съм от любовта на българите 
към традициите, към особеностите на тан-

ците. Радвам се, че и много американци са 
увлечени от нашите традиции и са се вклю-
чили. Очевидно COVID ни направи изклю-
чително гладни, нуждаещи се от повече 
български събития, и се надявам програма-

та на консулството да даде така нужните съ-
бития, които да дадат на хората да са щаст-
ливи“, каза Станков.

Тази година във фестивала участваха със-
тави от различни точки на Северна Амери-

ка – от Далас до Монреал. Голяма част от 
изпълнителите присъстваха за първи път. 
Организаторът на събитието - Константин 
Маринов - си пожела този празник за бъл-
гарската фолклорна музика и танци да про-
дължава още дълги години.

Близо 40 състава се качиха на сцената  
на фолклорния фестивал „Верея“ в Чикаго
XКметът на Елк Гроув беше специален гост на събитието

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


4 - 10 май 2022 г. 21



4 - 10 май 2022 г.22

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

 в цифри
нови вида вируси ще атакуват 
животните и всички бозайни-
ци, включително хората, до 
2070 г. заради глобалното за-
топляне. Според изследването 
се подчертава, че до 2070 г. Из-
точен Китай, Индия, Индонезия 
и Филипините, както и някои ев-
ропейски населени места, могат 
да бъдат „точки на заразяване“. 
Матю Алиота, професор в Кате-
драта по ветеринарни и биоме-
дицински науки в Университета 
на Минесота, отбеляза, че изме-
нението на климата ще увеличи 
възможността за разпростране-
ние на вируси в нови географски 
райони.

-годишно момче може да 
има бъдеще във Форму-
ла 1, след като взе кола-
та на майка си и се разхо-
ди с нея в Утрехт, съобщи 
полицията в Нидерлан-
дия. Детето се е блъснало в 
две паркирани коли, преди 
да напусне мястото на ин-
цидента босо и по пижама. 
Загрижени минувачи се оба-
дили в полицията, след като 
го забелязали да върви само 
по улицата в студа. Никой не 
е пострадал по време на бяг-
ството му, а полицията зая-
ви в Instagram, че е открила 
„новия Макс Верстапен“.

118

4

-годишна френска 
монахиня стана най-
възрастният човек в 
света след смъртта на 
японката Кане Тана-
ка, която почина, ко-
гато беше само една 
година по-възрастна 
от нея. Луис Рандън, 
известна като „сестра 
Андре“, заяви, че е мно-
го доволна, че титла-
та сега принадлежи на 
нея, но основната й цел 
е да надмине Жана Кал-
мент, която почина на 
122-годишна възраст, 
за да стане „най-въз-
растният човек, който 
някога е живял“.

637
метра е дължината на най-дългия мост в света със стъклено дъно. Той беше отворен за всич-
ки туристи, желаещи да го преминат, между две планини във Виетнам. Откриването му беше 
по повод честванията на 47-ата годишнина от края на войната във Виетнам. Мостът на Белия дра-
кон се състои от три слоя стъкло с дебелина 40 милиметра. Дори ако стъклото е счупено, мостът все 
още може да издържи тегло от пет тона. Мостът, намиращ се на 150 метра надморска височина, е 
тестван от преминаващи тежкотоварни и леки автомобили.

4000

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

Р
ампо Спирков е българин от Ма-
кедония, революционер и деец 
на Вътрешната македоно-од-
ринска революционна органи-
зация (ВМРО). Той е роден на 1 

март 1884 г. в Прилеп, който по това време 
се намира в рамките на Османската импе-
рия. Участва активно в Илинденско-Прео-
браженското въстание като четник на вой-
водата Петър Ацев. Взема дейно участие в 
нападението на мюдюрлука – околията - Ви-
толище, Мариово. След въстанието продъл-
жава да се занимава с революционна дей-
ност и е доверено лице на ръководството 
на Прилепския революционен комитет.

През 1905 г., както много българи от Ма-
кедония, Рампо Спирков, или както е цяло-
то му име – Харалампи Спиров, емигрира в 
САЩ, за да търси препитание и да спести 
пари за „Стария край“. Установява се в Стил-
тън, Пенсилвания, където вече има сериоз-
на колония от българи предимно от Маке-
дония, Солунско и от София и околностите. 
Там става член и по-късно попада и в борда 
на настоятелството на Македонската патри-
отична организация „Прилеп“, Стилтън.

Рампо Спирков е интересен освен със 
своя революционен нрав и участието си в 
различни революционни завери, така също 
и със своя музикален талант. В Америка той

попада в оркестъра
на капелмайстора Стойо Крушкин – 
„Bulgarian Balkan Band“, който е софиянец, 
но също живее в Стилтън.

В оркестъра повечето музиканти са от 
Солунско, Прилепско и Софийско, както и 
един от Сапарева баня. Рампо започва да 
свири като редови музикант. Изпълняват 
предимно македонски музикални произ-
ведения, които са популярни сред хората 
и много бързо и лесно се запяват, защото 
повечето са народни песни за войводи, за 

конкретни събития или за емиграцията. 
Сред популярните изпълнения на оркестъ-
ра, в който свири и Рампо Спирков, са: „Из-
грей зора на свободата“, „Нещо ке те питам, 
бабо“, „Църно му било пишано“, „Македон-
ско хоро“, „Велешка песен“, „Болен ми лежи 
Миле Попйорданов“, „Що ми е мило ем дра-
го“, „Край Вардаро“, „Дойчин войвода“, „Зап-
лакало йе Мариово“, „Чамчето“, „Мануш 
войвода“, „Калиманци“, „Планино Пирин“ и 
много други.

Както се вижда от част от репертоара, пе-
сните отразяват конкретни и при това

близки исторически събития
Една от песните е именно за нападение-

то над околията Витолище, Мариово. Така с 
песните си оркестърът изразява позиция, 
разказва, играе ролята на хор в древни-
те пиеси, като припомня исторически сце-
ни, въпреки че повечето от тези събития 
са наистина близки, касаят настоящото по-
коление и съдбините на областта Македо-
ния преди, около и малко след Балкански-
те войни. По този начин Рампо Спирков и 
българският оркестър в Стилтън, Пенсил-
вания, показват не само своята национал-
на принадлежност, но и се съхраняват като 
българи в една чужда културна среда, в коя-
то стопяването на националния елемент е 
процес, който може много лесно да се слу-
чи, при това от само себе си, под влияние-
то на местните култури, традиции и обичаи.

При преброяването на населението на 
САЩ от 1940 г. са запазени данни, които се 
цитират от archives.com. Така разбираме, че 

през 1940 г. Рампо е на 56 г. и живее на ул. 
„Уорд“ №5 в Стилтън, Стоутън Бороу, Пен-
силвания. Той е глава на домакинство, кое-
то включва неговата съпруга Васка (или 
Васа), родена през 1894 г., дъщеря Полин 
(или Павлинка), родена през 1918 г., син 
Веро (или Киро), роден през 1927 г. и още е 
един син Йордан, роден през 1928 г.

Съпругата на Рампо е

натурализирана 
като гражданин

на САЩ през 1936 г. заедно с още седемна-
десет жени от окръга, 
за което ни съобщава 
вестник „The evening 
news“, от Харисбърг, 
Пенсилвания, в броя 
си от вторник, 5 май 
1936 г.

Рампо Спирков се 
установява със семей-
ството си по-късно 
именно в Харисбърг, 
окръг Доуфин, Пенсил-
вания, както е записа-
но в ancientfaces.com.

От сайта 
locateancestors.com 
пък получаваме ин-
формация за точната 
дата на раждане и на 
смърт на Рампо. Той 
е роден именно на 1 
март 1884 г. и почива 
на 1 декември 1969 г., 

на 85-годишна възраст. Има известни несъ-
ответствия за семейното му положение, за-
щото сайтът myheritage.com ни представя 
други две преброявания от 1920 и от 1930 г., 
където не се споменава точна дата на раж-
дане, но пък се подават данни за децата в 
семейството, но така или иначе данните от 
1940 г. се предполага да са най-прецизни, 
още повече, че те са сравнени и с данните 
от пътническите списъци от остров Елис и 
Ню Йорк за периода след 1820 г., които се 
поддържат чак до 1957 г. и се актуализират 
непрекъснато.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Комита емигрант воюва 
с оръжие и музика
XРампо Спирков е интересен освен с революционния си нрав, също и със заверите

Рампо Спирков

Войводата Петър Ацев
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Фики и Тончо Токмакчиев са следващи-
те BG звезди, които ще забавляват гостите 
на най-епичното посрещане на новата 2023 
година от тази страна на Океана. BG VOICE 
подготвя два новогодишни пакета за всеки 
вкус – в Лейк Женева, Уисконсин, и в Пунта 
Кана, Доминиканската република.

Участието на Фики беше издадено от му-
зикантите от Deep Zone Project в ефира на 
Нова телевизия. Те също ще са част от ново-
годишната екстраваганза.

Фики е един от най-обичаните български 
изпълнители. Той става звезда още с първа-
та си песен – дуетът с баща му Тони Стораро 
“Кажи ми като мъж на мъж” през 2013 г. Бъл-
гария обаче се влюбва в него след участие-
то му в “Като две капки вода”. Той обещава, 
че ще покаже някои от най-интересните си 
образи и на българите, които празнуват на 
някое от двете грандиозни събития за Нова 
година.

Към Deep Zone Project и Фики ще се при-
съедини и обичаният актьор Тончо Токмак-
чиев. Всъщност той посрещна и 2022 година 
в САЩ – с българите в Чикаго. 

Роденият в Бургас актьор става популя-
рен през 90-те години с участието си в сту-
дентското предаване „Ку-ку“, а по-късно в 
„Каналето“ и „Шоуто на Канала“. Тази седми-
ца стартира новият му проект по bTV – „Дъ 
Шоуто“. През последните години той обико-
ли света със спектакъла „Майсторите на ко-
медията“, в който си партнира с Камен Воде-
ничаров и Георги Мамалев. А през есента на 
миналата година участва в първия българ-
ски филм, сниман в САЩ.

За новогодишните партита Тончо ще 
предложи микс от своите най-добри обра-
зи и скечове през годините, както и няколко 
изпълнения, сред които „За крадец не ста-
ваш, сине“, чийто първи изпълнител е всъщ-
ност той.

Deep Zone Project обещават на живо ре-
микси на най-любимите и златни български 
песни, както и световни хитове. На живо ще 
пее певицата Ева-Мария, която скоро очак-
ва своята първа рожба, подкрепена от ки-
тариста Дани Димитров и легендарния DJ 

Диан Соло.
Deep Zone Project ще дадат страхотен 

старт на празненствата с концерти на 29 
декември в Пунта Кана и на 30 декември в 
Лейк Женева.

Две различни места ще предложат съвсем 
разнообразни усещания и преживявания с 

най-големите звезди на България в три пар-
ти вечери.

ПЛАНИНА ИЛИ ПЛАЖ
Едната опция ще са топлите, слънчеви и 

безгрижни брегове на Пунта Кана в Доми-
никанската република. Всеки ще може да 

избере пакет от 3 до 10 нощувки в един от 
най-луксозните хотелски комплекси там – 
Barcelo Bavaro Palace. Партитата там ще са на 
29 декември, 31 декември и 1 януари.

Ако Нова година за вас е приключение в 
планината, с малко сняг и мирис на бор – ще 
може да посрещнете 2023 година в луксоз-
ния спа хотел Lake Lawn Resort на брега на 
езерото Женева в Уисконсин. Там партитата 
ще са три поредни вечери – 30 и 31 декем-
ври и 1 януари.

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

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

Засега известните имена са Deep Zone 
Project, Фики и Тончо Токмакчиев.

А кои ще бъдат останалите звезди в праз-
ничните нощи, предстоим да разберем съв-
сем скоро.

ЕМОЦИИ ЗА ЦЯЛОТО 
СЕМЕЙСТВО

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

Трите партита в Пунта Кана и Лейк Же-
нева ще бъдат частни събития, специално 
организирани за българските гости в от-
делни зали, преобразени с много светлини, 
перфектно озвучаване и кетъринг. Достъ-
път до тях ще е само за тези, закупили но-
вогодишния пакет с ексклузивен достъп до 
тези партита.

Последните подробности ще може 
да научавате на специалния уеб сайт  
www.BG-NYE.com, където, след като бъдат 
обявени всички звезди, ще има пълната ин-
формация за пакетите и опциите за двете 
дестинации, както и официалната туристи-
ческа агенция, с която си партнираме.

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

Фики и Тончо Токмакчиев идват 
за най-епичната Нова година

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

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

https://nova.bg/news/view/2022/04/30/367200/певицата-ева-мария-очаква-бебе/
https://nova.bg/news/view/2022/04/30/367200/певицата-ева-мария-очаква-бебе/
https://bg-voice.com/хамалите-пробиха-и-в-cnn-турнето-на-майст/
https://bg-voice.com/хамалите-пробиха-и-в-cnn-турнето-на-майст/
https://bg-voice.com/хамалите-пробиха-и-в-cnn-турнето-на-майст/
https://bg-voice.com/аромат-на-липа-първият-български-фил/
https://bg-voice.com/аромат-на-липа-първият-български-фил/
https://www.barcelo.com/en-us/barcelo-bavaro-palace/
https://www.lakelawnresort.com/
http://www.bg-nye.com/
http://www.bg-nye.com/
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Н
ови концерти, нови планове, 
най-хубавата новина и една по-
специална Нова година на хо-
ризонта – за всичко това разка-
заха Ева-Мария, Дани и DJ Dian 

Solo от „Deep Zone Project“.
Те ще бъде част от най-епичното нового-

дишно българско парти на две суперинте-
ресни места отвъд Атлантика – на плажа на 
Пунта Кана в Доминикана и край красивото 
езеро Женева в САЩ, Уисконсин, където ще 
се съберат стотици българи от цял свят.

Участници в шоуто ще бъдат и едни от 
най-големите певци, музиканти и актьори 
на България. Освен „Deep Zone Project“, за-
сега потвърдените имена са Фики Стораро 
и актьорът Тончо Токмакчиев.

Групата още отсега се подготвя за най-еп-
ичното българско парти за посрещането на 
Новата 2023 година в тези

две прекрасни места 
на планетата ни

Очакванията са, че много хора ще тръг-
нат от България за тези две дестинации, за-
писванията вече се извършват, интересът е 
много голям.

„Хората имат голяма жажда да празнуват 
вече освободено, без ограничения заради 
ковид пандемията, искат да чуят хубава му-
зика, вечни хитове. Репертоарът ни е имен-
но такъв – нови версии на златни българ-

ски песни. Като ги изпълняваме, виждаме 
как хората излъчват букет от емоции, има 
сълзи от радост, от носталгия. Всички пеят 
с нас, с високо вдигнати ръце, защото това 
са едни от

най-великите български 
песни

Очакваме и в Пунта Кана, и на езерото 
Женева хората да се насладят на тези пес-
ни, на тази музика. По-младите българи да 
ги чуят и заобичат, да им предадем емоци-
ята чрез изпълнението им“, обясни създа-
телят на проекта, фронтменът DJ Dian Solo.

„Дай, Боже, пандемията да свърши, да не 
се завръща отново, и отново. Да има мир и 

любов по цялата планета. В крайна сметка 
хората сме тук, на тази планета, да се оби-
чаме, да направим нашето съжителство по-
добро място за живеене“, допълни DJ Dian 
Solo.

Една от най-популярните български гру-
пи - “ Deep Zone Project“ (Deep Zone Project) 

– е основана през 1998 г. Групата 
представя най-популярните хито-
ве на музикантите си

ремикси на златни 
родни класики
както и съвсем нови песни от албу-
мите на формацията.

„Бягство“, „Облаче ле, бяло“, „Обе-
щай ми любов“, „Ужасно закъсня-
вам“, „Спасение“, „Две следи“ и още 
куп други любими български пес-
ни ще звучат в изпълнение на „Дийп 
зоун проджект“ на най-българското 
новогодишно парти за посрещане-
то на 2023 година.

„Очакваме много българи да дой-
дат на партитата, да се веселим за-
едно, да се насладят на нашата му-
зика, на вечните български хитове“, 
сподели и певицата на формацията 
Ева-Мария.

„Аз винаги съм казвала, че да пееш на бъл-
гари в чужбина – това е една от най-хубавите 
публики, защото наистина е много емоцио-
нално. Разбира се, в България също е хубаво, 
но в чужбина има една нотка в чувствата ни

сълзите са ни в очите 
от радост

от тъга, от носталгия. Много сме им благо-
дарни за посрещането и емоциите на бълга-
рите по света, които ни посрещат с уникал-
ни чувства“, казва вокалистката Ева-Мария.

Чаровната певица на формацията Ева-Ма-
рия е родом от Добрич, възпитаничка на 
училището по изкуствата СУ „Св. Кл. Охрид-
ски“. С всяко изпълнение „сладкото миньон-

че“ (както я 
наричат в гру-
пата) успява да 
вдигне на кра-
ка публиката с 
глас, присъст-
вие и харизма. 
Ева-Мария пее 
от малка в раз-
лични форма-
ции в България 
и чужбина.

Е в а - М а р и я 
скоро ще става 
майка на моми-

ченце, но бременността й до този момент 
не я спира от участие на музикалните сце-
ни. Тя се чувства добре и очаква с нетърпе-
ние най-щурото новогодишно парти на пла-
нетата – това в Пунта Кана и край езерото 
Женева в САЩ.

Солистката на Deep Zone  
Ева-Мария чака първото си бебе

XГрупата още отсега се подготвя за най-епичното 
българско парти за посрещането на Новата 2023 година

http://www.bg-nye.com/
http://www.bg-nye.com/
https://connectmortgagecorp.com/
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Е
дин от най-великите актьори на 
нашето време - Ал Пачино - се ока-
за със сериозна българска връз-
ка в обкръжението си. Мениджъ-
рът на изигралия култовите роли 

Тони Монтана и Майкъл Корлеоне е женен 
за българка.

Майкъл, който движи ангажиментите на 
Ал Пачино, дори е любител на българска-
та ракия, стана ясно от Кирил Евтимов, кой-
то сподели за своето запознанство с него в 
подкаста „Фактор“. Кирил съвсем случайно 
се срещнал с актьора и с мениджъра му в 
Лос Анджелис.

„Минахме покрай къщата на Ал Пачино 
с един приятел и просто погледнах през 
оградата. Казах си, че това не може да е Ал 
Пачино, защото изглеждаше много млад. 
После се поогледах и ми стана ясно, че е 
точно той. Разменихме си 2-3 приказки. 
Дойде неговият мениджър и като разбра, 
че сме българи, веднага се усмихна. Оказа 
се, че неговата жена също е българка, и ни 
каза: „Понеже сте българи, ще го попитам 
дали евентуално ще иска да се види с вас. 
Но ние се прибрахме вчера от чужбина и е 
малко уморен“.

Тогава явно е говорил с Ал Пачино, за-
щото после ни потърси пак: „Извинявайте, 
много е изморен и иска да си почива“. Сед-
мица по-късно ни изпрати по една картичка 
с автограф от Ал Пачино. Моят даже вече го 
сложих в рамка“, разказва с усмивка Кирил 
Евтимов.

А не след дълго двамата с Майкъл скре-
пили приятелството си и на чаша ракия. 
„Няколко месеца по-късно се видяхме с 
Майкъл в българското бистро в Лас Вегас. 
Беше заедно с жена си и с дъщеря си. Надя-
вам се, живот и здраве, някой ден да имам 
възможността да се видя и с Ал Пачино. За 

да му кажа, че е най-великият актьор“, раз-
казва Кирил.

Любимият на милиони актьор е носител 
на „Оскар“ за най-добра мъжка роля за „Усе-
щане за жена". Той има и десетки в роли в 
холивудски хи-
тове, сред кои-
то „Кръстникът“, 
„Белязаният“, 
„Жега“, „Серпи-
ко“, „Адвокат на 
дявола“ и др.

Дядото и ба-
бата на звез-
дата идват в 
Америка от си-
ц и л и а н с к и я 
град Корле-
оне, а години 
по-късно геро-
ят със същото 
фамилно име - 
Майкъл Корлеоне от „Кръстникът“, превръ-
ща един театрален актьор, непознат за ши-
роката публика, в знаменитост от световен 
мащаб.

Женен за българка се оказа 
дясната ръка на Ал Пачино
XМениджърът Майкъл е любител на ракията

АИДА 
БУРНУЧЯН

aida@bg-voice.com

Ал Пачино 

Сн.: Wikipedia

http://autoboxexpress.com
http://autoboxexpress.com
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К
азват, че за да бъдеш във форма 
през лятото, трябва да полагаш 
грижи за тялото си още от зима-
та, а по-упорито - през пролетта. 
С наближаването на слънчеви-

те дни в списанията и аптеките се появяват 
множество диети и напитки за отслабване. 
Всички те обещават да ви накарат да загу-
бите излишните си килограми след няколко 
седмици

Почти няма жена, която да не мечтае да 
отслабне за дни и да махне коремчето, ако 
може за месец. Вниманието ни привлече ди-
етата на петте супени лъжици, а най-хубаво-
то в нея е многообразието.

Изследванията показват, че е по-разумен 
методът за намаляване на теглото, чрез кой-
то не се ограничава видът консумирана хра-
на, а нейното количество, изядено на едно 
хранене.

Режимът се основава на броя и обема на 
порциите за сметка на самия тип храна. Иде-
ята на тази система на хранене, както може 
би вече се досещате, е

да ядете много често, 
но по малко

Менюто и продуктите избирате вие, но пор-
циите ви не трябва да надвишават 150-200 
г, което се равнява на пет супени лъжици. 
Може да си хапнете парче торта или пър-
жола, може кисело мляко или каша от елда 
с масло. Продуктите и ястията, които влизат 
в менюто, са изцяло ваш избор. Интервалът 
между отделните хранения обаче не трябва 
да e повече три часа.

С тази диета нямате ограничение да ядете 

дори вечер, да пиете вода и други напитки и 
да направите свое собствено меню за деня 
от всякакви продукти. Пийте чиста питейна 
вода в неограничени количества, както и на-
питки без съдържание на захар - чай, кафе, 
сокове, минерална вода – също в неограни-
чени количества.

Основното в режима е да се научите

да контролирате обема 
на порциите

а не да спазвате строги ограничения. Тряб-
ва да се отбележи, че въпреки че всичко е 
позволено, диетата ще има по-голям ефект, 
ако избягвате газираните напитки, соковете, 
различни готови сосове, пържените храни, 
както и полуфабрикатите.

Също така се препоръчва да консумирате 
по-малко захар и храни, съдържащи бързи 

въглехидрати.
Сред храните, препоръчвани в диетата, 

са всички ястия, съдържащи бавни въглехи-
драти, тъй като те могат да

заситят организма 
за по-дълго време

Тук се причисляват пълнозърнести храни, 
някои плодове, боб и зърнени храни, както 
и зеленчуци без нишесте.

Такива зеленчуци са бобови кълнове, 
цвекло, брюкселско зеле, броколи, зеле, 
карфиол, целина, зелена салата, крастави-
ци, гъби, лук, чушки, репички, домат, зелен 
фасул, бамя и др.

 За основно ястие може да изберете бога-
ти на протеини храни, тъй като те се усвоя-
ват по-дълго и в резултат на това огладнява-
те по-бавно. Храните, богати на протеини, са 

месо, млечни продукти, яйца.
Зехтинът потиска апетита, така че не за-

бравяйте да подправяте салатата си с него.
Трябва да се отбележи, че диетата с пет 

лъжици няма ограничения във времето - по-
скоро е специален режим, който може да ви 
помогне

да отслабнете с пет 
до двадесет килограма

в зависимост от това колко време решите да 
го следвате. Добре е след нея да направите 
няколко месеца почивка, преди да я повто-
рите отново.

Много по-видими и бързи ще са ефектите, 
ако се откажете от нездравословните нави-
ци, хапването на мазни и вредни храни, кон-
сумирането на алкохол и газирани напитки 
и т.н.

Съветваме ви да наблегнете на пресни-
те храни, избягвайте пърженото и захарта, 
дори и някои печени ястия. И все пак, когато 
ви се дояде нещо сладко – позволете си го.

Длъжни сме да споменем, че тази диета 
може да е противопоказна при бременни и 
кърмачки, както и при хора с хронични за-
болявания, които имат нужда от определе-
ни храни в менюто. Преди да предприемете 
крачката за спазването на диетата, консул-
тирайте се с вашия лекар за допълнителни 
насоки и съвети.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Ще си осигурите стройна фигура за дълго 
време с хранене през три часа

n  8 часа – пет супени лъжици 
овесени ядки с плодове, кафе

n  11 – 5 супени лъжици 
настърган домат

n  14 – 5 с.л. сварено, 
надребнено месо по избор

n  17 – 5 с.л. зеленчукова салата  
с подправки

n  20 – 5 с.л. извара
n  23 часа – 5 с.л. кефир или 

айрян
Разбира се, ако това меню не е по 
вкуса ви, можете да го промените 
с каквито желаете продукти, вклю-
чително сладолед, торти, кексове, 
кремчета.

Примерно 
меню:

Б Е З
ГЛА-
Д У - 
В А -
Н Е :

Ще си осигурите стройна фигура за дълго Ще си осигурите стройна фигура за дълго Ще си осигурите стройна фигура за дълго Ще си осигурите стройна фигура за дълго Ще си осигурите стройна фигура за дълго Ще си осигурите стройна фигура за дълго Ще си осигурите стройна фигура за дълго Ще си осигурите стройна фигура за дълго Ще си осигурите стройна фигура за дълго Ще си осигурите стройна фигура за дълго Ще си осигурите стройна фигура за дълго Ще си осигурите стройна фигура за дълго Ще си осигурите стройна фигура за дълго Ще си осигурите стройна фигура за дълго Ще си осигурите стройна фигура за дълго Ще си осигурите стройна фигура за дълго 

Б Е З
ГЛА-
Д У -
В А -
Н Е :

С 5 супени лъжици ще стопите 
до 20 кг, коремчето ви  
бързо ще изчезне
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Т
енденциите в грима се менят със 
скоростта на светлината, особе-
но в Instagram и TikTok. Понякога 
е наистина трудно да сме „в крак 
с модата“, но пък пролетта вдъх-

новява за повече експерименти. Последни-
ят „взрив“ в бюти тенденциите определено 
е обратната очна линия. Ето всичко, което 
трябва да знаете за тенденцията, и някои 

съвети как сами да пресъздадете външния 
вид.

Какво е обратна очна линия?
Това е обърната надолу версия на тра-

диционната „котешка“ визия. Вместо да на-
насяте очна линия върху горната 
линия на миглите, всъщност 
я поставяте по долната. 
Що се отнася до клепа-
ча, почти всичко оста-
ва същото.

Подобно на пове-
чето тенденции в 
красотата, и тази не 
е нова. Всъщност е 
вдъхновена от ме-
ките моливи, които 
традиционно се носят 
в Близкия изток, Южна 
Азия и части от Африка. 
Този грим за първи път про-
никва в западната култура през 

60-те години и става още по-популярен, 
след като знаменитости като Риана и Ким 
Кардашян започват да залагат на него.

Как да постигнете грима?
Независимо дали сте професионалист, 

когато става въпрос за вашата 
очна линия, или напълно на-

чинаещ с „неспокойна“ 
ръка, пресъздаването на 

обратния котешки по-
глед е просто и може 
да се направи в три 
лесни стъпки.
n Стъпка 1: На-

несете очната линия 
върху водната си ли-

ния и очертайте до-
лния клепач така, че да 

отива към вътрешните 
ъгли на очите ви, където 

са слъзните канали. Разши-
рете линията с второ нанасяне 

за по-драматичен вид.
n Стъпка 2: Вземете четка за блендиране 

и леко изгладете краищата, за да получите 
опушен завършек на очите.
n Стъпка 3: Завършете външния вид, 

като дефинирате обратното котешко око. За 
да направите това, вземете плоска четка и 
издължете крайчетата. Можете също да из-
ползвате течна очна линия.

насяте очна линия върху горната 
линия на миглите, всъщност 
я поставяте по долната. 
Що се отнася до клепа-

-

традиционно се носят 
в Близкия изток, Южна 
Азия и части от Африка. 
Този грим за първи път про-
никва в западната култура през 

когато става въпрос за вашата 
очна линия, или напълно на

чинаещ с „неспокойна“ 
ръка, пресъздаването на 

обратния котешки по
глед е просто и може 
да се направи в три 
лесни стъпки.

върху водната си ли
ния и очертайте до

лния клепач така, че да 
отива към вътрешните 

ъгли на очите ви, където 
са слъзните канали. Разши

рете линията с второ нанасяне 

Новият тренд за 2022 г. в грима

Обърната 
очна линия

С 5 супени лъжици ще стопите 
до 20 кг, коремчето ви  
бързо ще изчезне

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver 
for Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every 
Week. Sighn Up Bonus! Volvo Automatic. For more info Call 
7739837254 $2000 - $2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи механици на камиони и трейлъри. 
Опит не е задължителен, но е препоръчителен. За по-
вече информация, моля позвънете на 773-656-8076. 
№18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business 
is looking for a self-motivated truck and trailer mechanic. 
Experience is a plus own set of tools is required. For 
additional info please call 630-948-4547 or text 773-946-
7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR за 
dry van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. За-
плащането 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 назна-
чим работник за поддръжка и почистване в сервиз. 
6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za 
CDL sho  or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher 
v kashti. Za poveche informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators за 
локална/регионална работа в радиус от 200 мили от ва-
шия паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка 
вечер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa ком-
пания набира котрактори с CDL за съвместна рабо-
та. За повече информация търсете Зори 224-659-2356. 
№18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & Maintenance 
is looking to hire front desk associate at full time. For more 
information please call 872-303-1060 Stan №18756

Chicago + suburbs

SHOFIOR NA KAMION , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Tarsia sho  or na kamion 
over the road, minimum 2 godini opit i hazmat i tanker 
sa neophodimi. Zaplashtane 0.80-0.90 c/mile ili 2800@ 
weekly 7738077028 №19308

OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Малка компания предла-
га работа за Owner Operators! Midwest; 24/7 Dispatch; 
Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки товари; 
Постоянни курсове; Чек всеки петък! Коректно отно-
шение! -Tel. (847) 483-8787 №19309

EXPERIENCED DISPATCH, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, KMS Express inc. is trucking 
company with ten years in the bussiness.We are looking 
for experienced dispatchers in the Schaumburg IL area. 
If interested please contact us 847-312-3404. Thank You 
№19311

CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компания предлага 
работа за CDL шофьори! 24/7 Dispatch!*Direct Deposit! 
Заплащане според опита- $0.65-$0.75 cpm! ЗА ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 847-
852-0581 №19315

OTR DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Transportna Compania tursi 
dispecher s opit za in o�  ce full time rabota v Arlington 
Heights,IL. Dry Van, 7-10 kamiona. 6095763401 №19316

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

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
ТЪРСЯ HANDYMAN., 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся handyman на пъл-
но работно време. Трябва да имате кола. Възмож-
ност за безплатна квартира. Тел: 847-854-8094. Е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com №19287
OWNER OPS HOME DAILY, 
Цена US$ 2,500.00, Зипкод 60056, We have local/regional 
dry van work and available dry van trailers. Our driving 
partners average $800-$1300 per day gross and take 
home $2500-$3500 per week with 250-350 miles per day. 
Pay every Friday no week on hold. 8476370772 №19270
ТЪРСИ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Сервиз в Аrlington Hts 
Търси да назначи механици, с опит или без. Заповече 
информация 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 дете-
гледачка 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 
собственици на камиони, които искат да са вкъщи вся-
ка вечер. Работим в радиус от 200 мили от вашия пар-
кинг и имаме налични, нови ремъркета. Оборот от $800 
до $1300 на ден с 250-350 мили дневно. Заплащаето е 
между $2500 и $3500 чисто на седмица. 8476370772 
№19271
СНАБДИТЕЛ, ДОСТАВЧИК, 
Цена US$  , Зипкод 60445, Снабдител, доставчик на час-
ти. Фирмена кола , пълен работен ден , добро заплаща-
не. 2246669961 №19243
ТЪРСЯ CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, ТЪРСЯ CDL DRIVER С ОПИТ 
И БЕЗ ОПИТ.ЗАПЛАЩАНЕ $350-$400 НА ДЕН.ЗА ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ 2245651680 №19245
LOCAL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60172, Srd Freight Inc nabira Local 
Driver za Chicago ,IL - dobro zaplashtane .Dobri uslovia 
,dobur dispetch ,dobri otnoshenia 7738274439 №19214
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 дейност-
ите по внедряване и поддръжка, отговаря за предос-
тавянето на професионални мрежови услуги. Контакт: 
simona.zareva@tbs.tech 359877980442 №19092

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

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПАНИЯ ТЪР-
СИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ С CDL КНИЖКА С 
МИНИМУМ 2 ГОДИНИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 630-
422-5488 ГАБИ №18519

HELP WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Tarsiat se rabotnisi 
za montirane i demontirane na stilaji ,raboti 
se izvan Chicago , transport,hotel ysigureni 
,dobro zaplashtane za informasia se obadete na 
7736064860 №18488

ACCOUNTANT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, GMG EXPRESS INC 
located in Burr Ridge is looking for accountant 
Candidate must have: Good planning, attention 
to detail, organizational and prioritization 
skills, ability to multitask and work under time 
constraints. Job Functions include but are not 
limited to: • Accounts Receivable • Customer 
invoice preparation and sending invoices to 
customers. • Collections • General ledger • Data 
entry, fi ling and scanning reports and payments • 
Driver’s settlement. 6304682472 №18682

CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers 
Предлага почасова работа за почистване на до-
мове и офиси. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586

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

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

CDL DRIVER NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, Малка семейна компа-
ния, търси шофьор. New Freightliner Cascadia-2022, 
automatic. Цена по договаряне. Професионално от-
ношение, без напрежение! Cell phone: 224-578-6539 
№19300
SAFETY ASSISTANT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, IMG Trucking INC is seeking 
for a safety assistant. Experience is not a must, but is a 
huge plus. For details, please contact Vlad 708-655-4483 
№19290
CLEANING LADIES, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Eroclean Cleaning naema 
jeni za pochestvane na kashti v raiona na Palatine. Kola, 
knijka i opit sa zadaljitelni. Za poveche informacia, tarsete 
Petya na (773)600-0019. Blagodarim vi! 7736000019 
№19295
DCL DRIVERS NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60171, Sparc Transport is hiring 
Owner Operators and Company drivers for our Intermodal 
and Dry Van division. Many dedicated lanes. For more 
information and to apply, please call us at 708-695-4265. 
№19296

500М ДНЕВНО В КЪЩИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60502, Постоянна линия 
отиване и връщане общо 500 мили Всяка вечер 
в къщи Подходящо за Aurora O\\\'Hare Теле-
фон 815 694 6145 work@venipower.com CDL A - 
минмум 2 год стаж Чист рекорд е предимство 
№19305
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ 
С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 
ИЛИ 773-968-8245 №18518

ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи момиче за работа като офис асистент 
и касиер. Опит не се изисква. За повече информация, 
моля позвънете на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR 
LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady 
lines more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна ком-
пания 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 Чи-
каго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, 
за сингъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро 
заплащане. 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

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

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 
услуги при вътрешни ремонти: Изграждане на бани По-
лагане на плочки Шпакловка и боядисване Монтиране 
на ламинат Монтиране на кухни Облицоване с естест-
вен камък на камини и декоративни стени Монтира-
не на гипскартон Монтиране на Ел.уреди Декоративни 
шпакловки 3122008163 №19281
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, 10 year exp. with dry 
van reefer � at bed step deck hazmat free tms free ifta 
7278355206 №19251

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

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

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

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод 650, Обзаведена стая под 
наем от приземен апартамент в Elmwood 
park със отделен хладилник,баня и тоа-
летна.Стаята е достатъчно голяма може 
и за двама.Наем $650-включна всички 
консумативи,интернет,пералня .Общо ползва-
не на хол и кухня с останалите съквартиран-
ти.Депозит за един месец.Свободна ще е от 
06/01/22 7734142633 №19313

ROOM FOR WOMEN , 
Цена US$  370, Зипкод 60625, Слънчева стая под наем 
за жена непушач. Апартаментът е на чудесна локация, 
близо до Жълтия магазин. Наем $ 370. За поече инфор-
мация 6303603667. №19294
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  500.00, Зипкод 60176, Двустаен апартамент в 
Schiller Park ZiP 60176 търся съквартирант/ка. Стаята е 
свободна от 1 юни 2022. Всички сметки са включени в 
цената освен тока той се заплаща отделно .Апартамен-
та е на газ. За повече информация позвънете на теле-
фон 331 777 0505. №19301
2 СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, 2 СТАИ ПОД НАЕМ $350/
PM ВКЛЮЧВА ВСИЧКО КУХНИ СОБСТВЕН ВХОД БАНИ 
ПЕРАЛНИ КЛИМАТИК ИНТЕРНЕТ УДОБЕН ТРАНСПОРТ ЗА 
НЕПУШАЧИ CALL ХРИСТО 17738170102 ЧИКАГО 60659. 
CALIFORNIA AND PETERSON AVE №19310
ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ, 
Цена US$  420.00, Зипкод 60018, Давам под наем обза-
ведена стая с включени всички консумативи за $420/
месец. Уютен, чист апартамент на супер локация в бли-
зост до м-н Малинчо в Des Plains. 3475894266 №19314
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод 60707, Едностаен апартамент-кухня 
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. $650.00 monthly rent plus 
split utilities. Shared bathroom, kitchen and living room. 
Room is unfurnished. Females ONLY. NO PETS. При инте-
рес - please text 224-280-0226 2242800226 №19276
СЪКВАРТИРАНТ , 
Цена US$  , 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 $30/месец на човек)
Свободен от 1ви март. 3129532101 №19207
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  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 $600, вода и газ са включени в цената. За кон-
такт Мирко (773) 510-4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 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. Включе-
но всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/
Narragansett 7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен га-
раж в Glenview Разполага с огромно patio. В комплекаса 
има вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед 
по всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За пове-
че инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, 
паркинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са га-
рантирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. За 
повече инфо моля драснете съобщение на 305-916-
0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, 
great schools, brand new kitchen remodeled, freshly 
painted, call 708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. Convenient 
location near Costco, Wood  eld Mall, I-90. Second � oor 
with balcony. Central A/C. Pool in the complex. For more 
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment 
for rent in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, 
great location and schools! For information: 847 630 8884 
Stancho №18755

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

ИМОТИ 
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, кой-
то да споделя със съквартирант от 1 Юни! Предпочи-
там Западните 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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

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

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

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

2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW X1 
xdrive28i с нови гуми,нови накладки и дискове,clean 
title! 7739642928 №18500

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

GPS TRACKERS, 
Цена US$  , Зипкод 50, GPS trackers,Remote starters,Starter 
kills 6084660182 №19312

ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите домашни 
филми като ги презапишете на DVD преди касетите да 
станат неизползваеми. Презапис от VHS, MiniDV видео 
касети на DVD. 630-456-1366 №19291

НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни 
филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете ва-
шите стари 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 Ни-
кола и съм масажист със 7 годишен опит. Специали-
зиран съм в deep tissue, swedish, sports. Имам студио 
в домът ми(Niles,IL).Бих могъл също да путувам в бли-
зост до мен райони. 60мин- 65$ , 90мин-90$. Телефон- 
7735108654 №19220

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

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 психотерапев-
тична подкрепа на Българи живеещи в чужбина. По-
вече информация 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: Комюнике. Идеалист. Вавилон. Гирлянда. Тис. Финес. Фал. Аш (Шолом). Полъх. Капама. Салам. Полип. Хусар. Фок. Пилаф. Нор. Ме-
сеница. Транш. Ли. Сврака. Димка. Уян. БТР. ХОНДА. Ес-О-Ес. Ем. Тормоз. Свити. Мадам. Вигвам. ЕЛО. Пегас. Парнас. Име. Молекула. Незе (Марко). 
Раса. Агитка. Ко. Век. Карст. Кутузов (Михаил). Мос (Кейт). Мукава. Ашуре. Запас. Сушард (Филип). Кри. Аула. Лек. Ипи. ТТ. Келнерка. „Соар”. Мор. 
„Анар”. Капсула. Лак. Гризу. Оксижен. ТЕО. Амеба. Отмора. КОРВЕТ.Накип. Арак.

ОТВЕСНО: Сови. Арест. Апотема. Ерато. Масал. Свредел. Копал. Кер. Тюв (Мерл). Шафер. Магер. Сауна. Ов. Ниф. Монах. Макак. Сленг. Филип (Же-
рар). Кикот. Сусам. „Арарат”. Коноп. Цанов (Найчо). Ларус. Крим. Пенелопа. Дрипа. Скула. Зен. Съли. Дамга. Аташе. Куба. Миг. ХИЛТИ. Овраг. Вакса. 
АК. Диф. Пармезан. Икар. Опо. Герак. Факс. Манту. Диаскоп. Аллах. Наос. Секта. Пруст. Иля. Пунш. Еве (Макс). Заушки. Лима. Инкасо. Усилие. Зур. 
Мажор. ЛСД. Марля. Том. Корито. Ера. Талар. Инки. Ерове. Трънак.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

Габровец отива при 

зъболекар:

- Колко ще ми струва 

ваденето на зъба?

- 80 лева.

- 80 лева за 20 секунди?

- Ако искате, ще го 

извадя мнооого бавно...

  
- Госпожа Смит?
- На телефона.
- Госпожо, обаждам ви се от медицинската лабо-

ратория. Когато семейният ви лекар изпрати про-
бите на мъжа ви за изследване, в същия ден прис-
тигнаха и други такива, на друг господин Смит. 
Резултатите от изследванията и за двамата са лоши, 
но ние просто не сме наясно кой точно от двамата 
има СПИН и кой има алцхаймер.

- Това е ужасно! Не можете ли да направите нови 
изследвания?

- За съжаление, те не са покрити от застраховка-
та, а са скъпи.

- И какво мога аз да направя? - пита госпожа Смит
- Хората от застрахователната компания посъвет-

ваха да закарате мъжа си на риба, някъде по-далеч, 
и да го оставите там. Ако се прибере вкъщи сам, ни-
какъв секс!

  
- Докторе, не мога да заспя...
- Представете си, че взимате една пачка от 1000 

лв. и броите, все ще заспите по някое време!
След седмица:
- Какво стана, помогна ли?
- Ами не. Броих, броих и все ги изкарвам 999 лв. 

Броя и пак броя, и пак и не мога да заспя от нерви, 
че ми липсва един лев.

Докторът:
- Май по-добре да броим овце!
След седмица. Човекът е още по-нервен и разтре-

вожен. Докторът го пита:
- Какво стана, брои ли овцете?
- Мани, мани. Броих, броих и като стигнах до по-

следната овца, тя ме погледна в очите и попита: 
„Абе, какво стана с онези 1000 лева?“

  
Адвокат към клиента си, обвинен в убийство:
- Имам за теб две новини - добра и лоша.
- Давай лошата по-напред.
- Кръвната ти проба е излязла, съвпада с тази от 

кръвта на мястото на престъплението.
- А добрата?
- Нямаш проблеми с кръвната захар.

  
Един отива на лекар:
- Докторе, всичко ме боли! Където се пипна, ме 

боли!
- Я покажи да видя - казал лекарят.
Човекът започнал да се пипа с един пръст и да 

охка. В този момент докторът го прекъснал:
- Я чакай малко, дай да погледна... А бе, момче, ти 

си си счупил пръста...

  
Адвокат на ищеца:
- Ти си отвратителен лъжец!
Адвокат на обвиняемия:
- А ти си абсолютен мошеник!
Съдията:
- И така, след като адвокатите се идентифицира-

ха, нека продължим…

  
Задали един и същ въпрос на ученик, икономист 

и адвокат:
- Колко прави 3+3?
Ученикът веднага отвърнал:
- 3+3 е равно на 6.
Икономистът отговорил:
- Вероятно е 6, но може да бъде и 7, зависи от ико-

номическата конюнктура.
Адвокатът затворил вратата, запалил цигара, сед-

нал на стола си, разгледал няколко сборника със за-
кони и отговорил с въпрос:

- Колко искате да прави?

  
Срещу кмета са повдигнати обвинения за непо-

чистване на снега, за несправяне с бездомните ку-
чета и проблема с детските ясли.

Адвокатът:
- Моля, почитаемият съд да погледне на поезията 

на Христо Ботев като на свидетелски показания. С 
римите си поетът ни доказва, че конкретните про-
блеми съществуват в столичната община още от 
1873 г.: „Зимата пее свойта зла песен...“, „Псета и въл-
ци, вият в полята...“, „Жените плачат, пищят децата...“

  
Отива един мъж при психотерапевт.
- Какъв сте по професия? - пита психотерапевтът.
- Автомобилен механик съм.
- Добре, в такъв случай, легнете под кушетката и 

се отпуснете...

  
Лекарят:
- Имате вода, камъни и пясък...
Пациентът:
- Сега остава да получа и линия за строеж...

  
В съда...
- И така... подсъдими... Вас ви обвиняват в шарла-

танство. Продавали сте на наивни граждани елик-
сир на вечната младост. Осъждан ли сте преди?

- Да, Ваша светлост... през 1403, 1451, 1639, 1893, 
1904 и 1932 г.

  
Лекар пита новоназначената медицинска сестра:
- Сестра, взехте ли кръв от пациента в шеста стая?
- Да, докторе.
- Колко?
- Колкото пусна!
- По-точно?
- Ами към пет литра...

  
Бог решил да се запознае със състоянието на 

медицината в България. Преобразил се на джипи. 
Пред кабинета огромна опашка. Влиза инвалид в 
количка. Бог слага ръка на главата му и казва:

- Стани и ходи!
Болният оздравял, става и излиза от кабинета. 

Питат го от опашката:
- Как е новият?
- Също като другите - дори не ми премери кръв-

ното! 

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Разпределете и работата, и сили-
те си. Опитайте се да прецените 
обективно кое е важно и си за-
служава усилията и кое можете 
да отложите без негативни по-

следствия за себе си. Направите ли го, обстановката 
ще е предвидима. С каквото и да се заемете, ще го на-
правите без спънки. Помислете дали имате изостана-
ли задачи и ги поставете на първо място. След като ги 
довършите, ще почувствате удовлетворение. Жела-
нието ви да сте в подходяща компания ще е по-силно 
от всичко друго.

РАК
Никой не би могъл да ви откло-
ни от целите, които сте си поста-
вили. Каквото и да ви говорят, 
вие сте сигурни в две неща: пър-
во, че ще успеете, и второ, че ни-

кой не би могъл да направи каквото и да било по-
добре от вас. Следвайте замислите си, но без да ги 
споделяте. Така дори да „ударите на камък“, няма да 
получите упреци или скептични усмивки. Предсто-
ят изненади, но те няма да ви принудят да промени-
те плановете си или да се отказвате от първоначал-
ните намерения.

ВЕЗНИ
Движете се към целите си бавно 
и крачка по крачка. Това, което 
доскоро ви е изглеждало невъз-
можно и недостижимо, сега ще 
придобие ясни очертания и ма-

териална визуализация. В каквито и сложни ситуа-
ции да попаднете, ще успеете да се измъкнете без 
особени вреди. Личното ви предпочитание ще е да 
се занимавате самостоятелно с всяка дейност, към 
която сте се насочили. Действителността обаче ще 
е доста по-различна, околните ще се опитват да на-
влизат в пространството ви.

КОЗИРОГ
Събеседниците ви ще са или по-
млади от вас, или по-неопитни, 
или с по-нисък социален статус. 
В процеса на общуването ще се 
наложи да споделите с тях зна-

нията и опита си. Ползата ще е видима и за двете 
страни. Те ще обогатят познанията си, а вие ще се 
почувствате полезни. Целите, които си поставяте, 
може да се окажат твърде амбициозни. Желанието 
ви да ги постигнете заслужава адмирации, но преди 
това се опитайте да дадете реална оценка на капа-
цитета и възможностите си.

ТЕЛЕЦ
Действията ви ще са хаотични, а 
забележките на околните, кол-
кото и да са деликатни, ще ви 
изглеждат като заяждане. По-
добно поведение е убедителен 

повод за неприятности и би било голяма грешка, 
ако търсите причините за тях извън себе си. Не пре-
калявайте с желанието да сте полезни и грижливи 
спрямо близките и приятелите си. Те може да не се 
окажат въодушевени от менторския ви тон. По-до-
бре е да ги наблюдавате и да оказвате помощ само 
ако ви помолят. Ще избегнете недоволството им.

ЛЪВ
Дори да промените седмичния 
си житейски и бизнес план, то 
ще е за сметка на нови и по-до-
бри възможности, които не бива 
да пропускате. От вас ще се иска 

само да се ориентирате бързо в обстановката и да 
действате смело. За да го постигнете, всеки с когото 
подхващате разговор, ще ви се струва точният чо-
век. Въздържайте се от изблици на откровеност и 
не споделяйте лични подробности, които биха мог-
ли да се използват срещу вас. Ще постигнете своето, 
но не веднага.

СКОРПИОН
За да не се стигне до размяна на 
остри реплики, предупредете 
близките си любезно, но ясно и 
недвусмислено, че поведение-
то им не е приемливо. Колегите 

ви ще са доста неотстъпчиви и всеки ще дърпа чер-
гата към себе си. За разлика от тях, вие ще излъч-
вате спокойствие, ще мислите бързо и ще съумеете 
да прекратите всяка разправия, още преди да е за-
почнала. Действията ви ще създават добро впечат-
ление на общия фон и ще спечелите симпатиите на 
всички, с които ще споделите идеите си.

ВОДОЛЕЙ
Поне едно от решенията, които 
се налага да взимате, ще е из-
ключително важно за действия-
та ви в дълъг период от време. 
Аналитичните ви способности 

обаче са на ниво. Без проблем ще оцените всички 
детайли и вероятността да направите грешка е ми-
нимална. Доверете се на въображението си, ще ви 
подскаже поредица оригинални интригуващи идеи, 
но засега не знаете как да ги постигнете. Достатъч-
но ще е да ги споделите с някого и схемата ще се из-
бистри в съзнанието ви.

БЛИЗНАЦИ
Посветете част от времето на де-
цата или родителите си. Опитай-
те се да обсъдите с тях въпроси, 
по които до момента не сте били 
на едно мнение. Този път вибра-

циите ви са в синхрон и със сигурност ще постигнете 
разбиране помежду си. С изключителна леснота ще 
предадете обърканите си мисли с разбираеми изре-
чения. Околните с радост ще ви изслушат, стига да 
не прекалите и да не се впуснете в обяснения, които 
да ги отегчат. Ако разчитате на подкрепа, ще я полу-
чите само от близките си.

ДЕВА
Всички въпроси, с които ще се 
наложи да се занимавате, ще 
са важни, което означава, че не 
бива да бързате, за да не допус-
нете съдбоносни грешки. Прави-

лото, към което е препоръчително да се придържа-
те, е разумно да взимате решенията си. Отстоявайте 
принципите си, но по начин, който не вреди на само-
чувствието на околните. Ако наистина искате да ре-
ализирате замислите си, бъдете готови на компро-
миси. Отчитайте влиянието на външните фактори и 
реагирайте гъвкаво.

СТРЕЛЕЦ
Общителни сте и ще намерите 
общ език даже с хора, които по-
знавате отскоро или съвсем не 
познавате. Може би затова кон-
тактите ще са интензивни, а по-

голямата част от тях и интригуващи. Най-силният 
коз е въображението ви. То ще ви подскаже как да 
се справите със задачи, които до момента изключи-
телно много са ви затруднили, и то при всеки опит да 
получите някакъв резултат. Сега ще стигнете до края, 
но колкото по-сложно е заниманието, толкова пове-
че време ще ви е нужно.

РИБИ
Ако околните ви дразнят с по-
ведението си, постарайте се да 
се дистанцирате от тях колкото 
е възможно по-бързо. Стигне ли 
се до момента, в който им прави-

те забележки, ще избухне разправия, от която нито 
вие ще се успокоите, нито те ще променят поведени-
ето си, а ще ви обвинят, че се заяждате за дреболии. 
Нещо непреживявано до момента ще разнообрази 
ежедневието ви. Първо може леко да ви стресира, но 
бързо ще осъзнаете, че сте на прага на рядко случва-
ща се възможност.

https://www.brookhavenmarket.com/
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С
лед като почина едва на 54-го-
дишна възраст, Мино Райола ос-
тавя цяла империя след себе си. 
Компанията на футболния супе-
рагент се грижи за интересите 

на някои от най-големите звезди, сред кои-
то са Златан Ибрахимович, Ерлинг Холанд, 
Пол Погба и Джанлуиджи Донарума.

Въпросите сега, когато италианеца го 
няма, са много: Кой ще остане в агенцията, 
за да поеме играчите? Ще продължат ли те 
да разчитат на услугите на компанията? Как 
ще се осъществят техните бъдещи трансфе-
ри?

Според Forbes мениджърската агенция 

на Мино е на приблизителна нетна стой-
ност от $85 млн. Той бе сред

петимата най-мощни 
спортни представители

в света и натрупа състоянието си от коми-
сионите, които прибираше при всяка сдел-
ка.

По време на продължителната си кари-
ера той продаде състезатели за близо $1 
млрд. Агенцията му има проста структура 
и се състои от малко хора, които се радва-
ха на огромно доверие от негова страна. 
Ключовият човек в компанията бе Рафае-
ла Пимиента, негов адвокат и партньор от 
над 2 десетилетия.

Други, които работеха ежедневно в на-
бирането на играчи и в обслужването на 
вече наличните, бяха неговият братовчед 
Винченцо Райола и Хосе Фортес, испанец, 
който живее в Амстердам и който бе клю-
чов член на организацията по отношение 
на набирането на нови клиенти.

Според близки до Райола, с които се 
свърза мадридското издание Marca, смър-
тта му засега не променя нищо и

очертаващите се трансфери 
през лятото

ще бъдат осъществени от агенцията.
Златан Ибрахимович и Пол Погба оста-

ват в отношения с империята на Райола, 
като при тях се касае и за много силна емо-
ционална връзка с него.

Относно останалите, сред които най-
интересен е случаят на Холанд, все още 
нищо не е сигурно, но хората на италиане-
ца ще се опитат да го задържат.

Въпреки че през годините бяха в сянка-
та му, неговият успех би бил невъзможен 
без тях. Никой не може да бъде като „им-
ператора“ Мино, но и никой не познаваше 
него и похватите му по-добре от малцина-
та в непоклатимата му империя.

Кой ще наследи империята 
на Мино Райола?АЛЕКСАНДЪР  

АНТОНОВ
alexander@bg-voice.com

XСуперагентът на световните 
футболни звезди почина на 54

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Принц Хари и баща 
му принц Чарлз отново 
не си говорили, твърдят 
кралски източници.

Двамата се видяха за 
малко в средата на ап-
рил. Хари и съпруга-
та му Меган присъства-
ха на международното 
спортно събитие „Инвик-
тус Геймс“ в Нидерлан-
дия, но преди да заминат 
за там, те отидоха до Ан-
глия.

Там те се видяха с кра-
лица Елизабет Втора, а 
стана ясно, че Хари тайно се е 
срещнал и с баща си. Срещата 
им траяла едва 15 минути.

Според източник на „Mirror“, 
срещата била „приятелска, но 
леко неловка". И двамата не са 
провеждали разговори след 

това.
Явно принц Чарлз не е до-

волен от интервюто, което си-
нът му даде за „Today“.

В него Хари каза относно 
баба си: „Просто се уверявам, 
че тя е предпазена и има пра-
вилните хора около себе си“.

Принц Чарлз и принц Хари отново 
не си говорят

Рапърът A$AP Rocky си пишел съоб-
щения с британска майка на 45 го-
дини, като това ставало зад гърба на 

Риана.
Той и певицата в момента очакват пър-

вото си дете. Твърди се, че изпълнителят 
си пишел с Джилжи О'Донъл от Девън 
през декември в Instagram.

Джили е майка на 3 деца и рапарът 
дори й предложил да й осигури полет до 
Украйна, за да може да се срещнат.

„Дъщерите ми казаха, че това е прияте-
лят на Риана. Той има милиони последо-
ватели в Instagram и само Бог знае защо е 
решил да ми пише“, обяснява тя.

Тя споделила, че няма финансова въз-
можност да лети до Украйна, и го помоли-
ла да дойде във Великобритания.

Той казал, че тъкмо пристигнал в Ук-
райна и че фитнесът на мястото, на което 
бил отседнал, бил много хубав.

Ни-Йо и съпругата му вдигнаха 
втора сватба

A$AP Rocky си пишел с 45-годишна 
дама зад гърба на Риана?

На 25 април Ал Пачино 
стана на 82 г. Извест-
ният американски ак-

тьор е посрещнал празника 
си в компанията на младото 
си гадже.

28-годишната Нур Алфал не 
пропусна да честити на своя 
любим, споделяйки видео в 
Instagram. В него виждаме по-
младата версия на актьора.

Двойката е забе-
лязана в заведение 
в Западен Холивуд, 
Калифорния. Там 
Ал Пачино поканил 
най-близките си 
приятели за рожде-
ния ден.

На кадри, засне-
ти от папараци, Па-
чино е бил в отлич-

но настроение. Той, както и 
Алфал, са носели идентични 
черни дрехи.

След като актьорът се поя-
ви с 53-години по-малката от 
него брюнетка, всички заго-
вориха за това откога датира 
тяхната връзка. Предполага 
се, че двамата излизат от ме-
сеци, но чак сега се показват 
публично.

Ал Пачино празнува рожден ден 
с младото си гадже в Мексико

Ни-Йо и съпругата му Кристал Смит се оже-
ниха за втори път. 42-годишният певец 
и 36-годишната риалити звезда сключи-

ха брак на покрива на новия комплекс Resorts 
World в Лас Вегас.

На видео, публикувано в Instagram, Кристал 
казва: „Обичам те винаги и завинаги, милион 
пъти, милион години. Винаги ще избирам теб“.

Звездата публикува кадри от събитието и се 
показа с булчинската рокля. Рапърът пък при-
зна, че се чувства изключително щастлив след 
сватбата.

На церемонията е имало над 10 000 червени 
рози, а двамата поръчали сватбена торта, която 
била висока почти 2 метра и половина.

Във видеа се вижда как Ни-Йо и Кристал Смит 
танцуват под звуците на „Thinking Out Loud“ на 
Eд Шийрън.

Първата сватба на звездите беше през 2016 г. 
Те имат 3 деца.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Шон Пен и австралийска-
та актриса Лейла Джордж се 
ожениха през юли 2020 г., а 
през октомври 2021 г. Джор-
дж подаде молба за развод. 
Причината за раздялата им 
са „непреодолими различия“, 
които се превърнаха в най-
често използвания мотив за 
раздяла в Холивуд.

По-рано този месец звез-
дата от „Реката на тайните“ 
даде интервю за Hollywood 
Authentic за документалния 
си филм за руската инвазия в 
Украйна. В разговора обаче 
той реши да „открехне завеса-
та“ към личния си живот, спо-
деляйки повече за провале-
ния си брак.

„Лейла е жената, в която 
съм лудо влюбен, но рядко 
виждам, след като провалих 

брака ни. Изпаднах в тежка 
депресия, в 11 сутринта пиех 
алкохол и вземах хапчета за 
сън, след като бях будувал 
цяла нощ“, разкри актьорът.

Шон Пен: Аз унищожих брака си

По време на участието 
си в предаването Watch 
What Happens Live ак-

тьорът разказва за момента, 
в който е осъзнал, че иска да 
прекара остатъка от живота 
си със Сара Джесика Паркър. 
Бродерик твърди, че това е 
било едно от най-лесните ре-
шения, които е вземал досега.

„Още в първия момент, в 
който я видях. Тя вървеше по 
улицата и аз си казах, че това 
е жената“, категоричен е ак-

тьорът.
Той допълни, че нещата, 

които най-много го впечатля-
ват в съпругата му, са нейните 
хумор и остроумие.

Бродерик и Сара Джесика 
Паркър се женят през 1997 г. и 
имат три деца – 19-годишния 
Джеймс и 12-годишните близ-
наци Табита и Марион.

В момента актьорите си 
партнират на Бродуей в пие-
сата Plaza Suite. В нея те игра-
ят три различни двойки.

В интервю за предаването Sunday 
Morning по телевизия CBS, където 
промотираше новия сезон на сери-

ала си „Грейс и Франки“, носителката на 
„Оскар“ Джейн Фонда говори за дългата си 
кариера и как се чувства на 84 години.

Фонда е известна с това, че не се притес-
нява да говори за остаряването, като дори 
насърчава по-възрастните хора да се гри-
жат по-добре за тялото си, включително 
да посещават фитнеси или да тренират у 
дома.

Относно напредването на възрастта, ак-
трисата е категорична, че няма от какво да 
се страхува.

„Знам, че се приближавам към смъртта, 
но това не ме притеснява, притеснява ее, 
че тялото ми не е мое“, казва тя.

Допълва, че понякога има чувството, че 
е себе си само от врата нагоре.

Амбър Хърд е искала да се сдобри с 
Джони Деп, след като публично го об-
вини в това, че я малтретирал. Това 

твърди бившият агент на актрисата. По ду-
мите на Кристиан Карино, тя излизала с 
Илон Мъск, за да забрави за холивудската 
звезда.

Ексслужителят на Амбър Хърд, който е и 
бивш годеник на Лейди Гага, е един от сви-
детелите по делото, което сякаш се превър-
на в сапунен сериал. Пред съда той е разка-
зал за близките си отношения с актьорите 
през цялата им връзка. И е бил категори-
чен, че русокосата звезда не е била напад-
ната физически от Деп.

След скандалните разкрития и за двама-
та, Карино признава, че вече не поддър-
жа приятелски отношения с тях. Но казва, 
че Амбър го помолила да й уреди среща с 
Джони през юли 2016 г.

Амбър Хърд искала да се сдобри 
с Джони Деп

Джейн Фонда не се страхува  
от смъртта и на 84 г.

Матю Бродерик знаел, 
че Сара е жената за него

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Е
нергийни места в България има 
много. Това са места, обвити в тайн-
ства, места, където усещаш прилив 
на енергия и нещо мистично и не-
обяснимо. Някои от тях са широко 

известни и посещавани от туристи ежеднев-
но. Други енергийни места обаче остават 
скрити и се знаят от малцина.

Мегалитни обсерватории светилища на 
българска територия носят тайните енергии 
на Възкресението. Те с точност засичат лъ-
чите на пролетното равноденствие – когато 
природата от летаргия и смърт отново въз-
кръсва за нов живот.

Тази идея присъства и в християнството, 
където Божият син Иисус Христос побеждава 
смъртта след кръстнатата си кончина. Опити

човек да прескочи 
във вечността

обаче са се правили хилядолетия по-рано.
Според родни изследователи и метафи-

зици през пролетта опити за възкресение 

(лечение) са се правили на мегалитните па-
леообсерватории из цяла България. Самите 
светилища пък са били изградени на специ-
ални места и с такъв дизайн, че да фокусират 
и използват пролетните енергии на Слънце-
то и Вселената за изцеление.

Все повече посветени люде говорят за не-
виждана регенерация, духовна и физическа, 
както и за посвещение и синхронизация с 
Бога - Висшия разум, чийто ритмус идва към 
нас от центъра на Млечния път.

Древно пролетно изцеление се е практи-
кувало на

каменните 
„операционни 
легла“

намиращи се в Ягнево – махала на родопско-
то село Бенковски. Там има десетки скални 
образувания, дело на човешка ръка, с неиз-
вестна ритуална функция.

Хора с паранормални способности от Гер-
мания, посещавали района през 2012 година, 

споделили фантастични истории за предназ-
начението на мегалитите, дело на напредна-
ла цивилизация.

Притеснени граждани обаче многократно 
съобщавали за паранормални явления и ду-
хове. Засега няма никакво обяснение от уче-

ни или изследователи за случващото се.
На едно място са изсечени две легла, в кои-

то

човек ляга като в калъп
Според описанието, което медиумите дали, 
на едното преди 12 000 години слагали бо-
лен човек, а на другото - здрав.

Със специални уреди и ритуали се прели-
вала енергия от 12 други човека, държащи 
кристални черепи. Така много често дори 
смъртници възкръсвали, разказвали хора с 
духовно зрение отвъд времето и простран-
ството.

Скално-култовият комплекс край с. Бен-
ковски – известен и като Каменния град – 
включващ и скалният феномен Гъбите, е го-
лям праисторически светилищен комплекс 
с издълбани в скалите ниши и улеи, който се 
намира на 12 км от Златоград по пътя за Кър-
джали.

Изграден е върху естествени вулканични 
скали, където се наблюдават и зооморфни 
фигури сред множеството скални вкопава-
ния, изсичания и пещери.

Предполага се, че мястото е използвано 
активно за свещенодействия и от населява-
щите региона тракийски племена през Же-
лязната епоха.

Легенди: С кристални черепи в родопско 
село възкресявали мъртъвци

Само на 15 км 
от Златоград 
се намира 
природният 
феномен 
"Крокодилът". 
Погледната 
отстрани, 
тя наистина 
изумително 
прилича 
на водното 
влечуго. 
Предполага 
се, че скалата 
е добила тази 
форма преди 
милиони 
години, когато 
целият район 
е бил дъно 
на океан. 
Причудливата 
гледка напомня 
кадър от 
фантастичен 
филм.

Каменните „операционни легла“, намиращи се в Ягнево.

XСветилищата са изградени така, за да използват пролетните енергии на Слънцето и Вселената за изцеление

Тракийската скална гробница се намира близо до с. Бенковски.
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