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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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Временна некомпетентност 
или постоянен саботаж?

Когато попитали чешкия президент Ва-
цлав Хавел как може да се управлява 
държавата, ако всички с досиета в кому-
нистическите служби бъдат извадени от 
държавни постове (т.нар. лустрация, която 
никога не се случи в България), той отгова-
ря – „По-добре 5 години грешки, отколкото 
50 години саботаж.“

Полша, Чехословакия, Унгария, Румъ-
ния, Германия, дори Украйна имат закони 
за лустрацията, които забраняват на ко-
мунистите да участват в демократичното 
управление на страните им. И резултати-
те са видни. Въпреки грешките тези стра-
ни изпреварват България в икономиче-
ско, политическо и социално развитие. 
При нас – 33 години саботаж. Имахме дори 
агент Гоце за президент. Два мандата. Ето 
от такива неща трябваше да ни предпази 
лустрацията.

Резултатът от всичко това сега – веят се 
руски знамена, Путин е в сърцата на голя-
ма част от българите, а руската пропаганда 
се нарича „другата гледна точка“ и често се 
приема за самата истина.

На Коледа, 25 декември 1989 година, в 
Румъния, са разстреляни комунистически-
ят диктатор Николае Чаушеску и съпруга-
та му Елена. Смъртните им присъди са без 
право на обжалване. Екзекуцията е излъче-
на по телевизията (макар и в съкратен ва-
риант). По някаква причина кадрите с хе-
ликоптера, с който се опитват да избягат и 
ги връщат, процесът срещу тях и екзекуци-
ята им се е запечатала в детските ми споме-
ни от онези турбулентни няколко месеца, 
в които комунизмът падна. Падна, но не си 
замина, поне в България.

Не си замина, защото вместо смъртна 
присъда или затвор, каквато беше съдбата 
на повечето комунистически управници в 
Централна и Източна Европа, на нашия му 
построихме паметник. Паметник, пред кой-
то всяка година се правят тържества, носят 
се китки и се ронят сълзи по някакво илю-
зорно минало, когато уж „било по-добре“. 
Но не е било и няма как да е. Нито статис-
тиката го показва, нито свободите, които 
имаме сега. Неравенство е имало и тогава, 
но скрито. А единственото, по което някой 
може да страда, е по отминалата му мла-
дост. Но не и по комунизма.

Корнелия Нинова може би щеше да пом-

ни, ако имаше осъдени на смърт или поне 
доживотна присъда за нейни партийни 
съратници от БКП, която тя сега управля-
ва под съвсем леко променено име. Но не 
помни. Защото няма. И затова тази партия 
все още съществува, а нейният лидер, и по 
стечение на обстоятелствата вицепремиер, 
може да каже пред бТВ, че Русия е приятел-
ска страна на България.

Историческата истина и днешната реал-
ност обаче ясно показват, че Русия е най-
големият враг на България.

Попитана какъв е българският национа-
лен интерес за победител от войната, Ни-
нова каза, че той е тя да бъде спряна. Спо-
ред нея трябва да се отстрани причината за 
проблема, а тя е самата война. Нито дума за 
агресора, който я е започнал безпричинно.

Констатацията на Нинова идва въпреки 
че България бе обявена официално за не-
приятелска страна от Русия и едностранно 
бе спряна доставката на газ от „Газпром“ за 
„Булгаргаз“, след като в нарушение на до-
говора между двете страни руската поиска 
плащания в рубли.

Корнелия Нинова не е толкова проста. Тя 
знае какво говори. Просто партията й, все 
по-малка и по-малка, но още съществува-
ща, продължава да е заложник на Русия. 
И да изпълнява нейните заръки, защитава 
нейните интереси и участва в пропагандна-
та й война срещу България.

И не е само тя. Руските знамена на про-
явите на „ВъZраждане“ ясно показват чии 
интереси защитава партията и вероятно от 
къде идва финансирането и обучението на 
състава й.

А всичко това е възможно, защото нямах-
ме нито лустрация, нито справедливи при-
съди срещу комунистическата сган, тор-
мозила народа ни под руска диктовка 45 
години.

Сега България наистина има реален шанс 
да се откъсне най-после от руския ботуш. И 
да, временната некомпетентност на новите 
управляващи е ужасно дразнеща и за ня-
кои ще струва нещо. Но няма да е по-скъ-
по от постигането на реална независимост 
и поставянето на България на пътя на раз-
витие и просперитет. Далеч от Москва. Сега 
поне има шанс. И подкрепа от останалия 
демократичен свят. В другия вариант – са-
ботажа - живеем вече 33 години. Enough!

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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О
т юни България ще получа-
ва доставки на втечнен газ от 
САЩ на цени, по-ниски от те-
кущите на „Газпром". За това 
се договориха на среща ми-

нистър-председателят Кирил Петков и ви-
цепрезидентът на САЩ Камала Харис. Пре-
миерът е на първата си визита в САЩ. Целта 
на двудневното работно посещение във Ва-
шингтон беше договаряне на по-добри ус-
ловия за енергийните доставки за страната 
ни.

Петков и Харис са обсъдили още стра-
тегическото партньорство между София и 
Вашингтон и възможностите за задълбоча-
ване на сътрудничеството в интерес на две-
те страни, съобщават от правителствения 
пресцентър.

Войната в Украйна също е била важна 
тема от срещата на двамата. Българският 
министър-председател посочи, че случва-
щото се в Европа е ясен знак за необходи-
мостта от ускорени и реални мерки в енер-
гийната сфера.

Вицепрезидентът Камала Харис поздра-
ви България

за решителните действия
с които отстоява своя енергиен суверени-
тет. Премиерът Петков заяви, че партньор-
ството на София и Вашингтон е важна част 
от постигането на газова независимост на 
България, наред със солидарната подкре-
па на ЕС.

Преди това премиерът проведе и виртуа-
лен разговор с държавния секретар Антъни 
Блинкен, който е под карантина заради по-
ложителен резултат за COVID-19, в Държав-
ния департамент.

Двамата обсъдиха възможностите за 
партньорство със САЩ за енергийна дивер-
сификация на България и на региона. Пе-
тков и Блинкен разговаряха също за модер-
низацията на българските въоръжени сили, 
както и за стабилността и развитието на За-
падните Балкани.

„Радвам се на срещата с българския пре-
миер във Вашингтон. Принципният и смел 
отговор на България на руската агресия, ан-
гажиментът към реформа

за борба с корупцията
и целите за чиста енергия я правят силен 
съюзник“, написа в Twitter Виктория Ню-
ланд, заместник държавен секретар по по-
литическите въпроси на САЩ.

„България и САЩ са съюзници и страте-
гически партньори и енергийното сътруд-
ничество ще допринесе за повишаване на 
енергийната сигурност и диверсификация-
та в региона“, написа от своя страна преми-
ерът Кирил Петков след срещата си с Блин-
кен.

Петков се срещна и с президента на Све-
товната банка и съветници на американ-
ския президент Джо Байдън. Важните въ-
проси, които са обсъждани, са свързани с 
енергийната и икономическа сигурност на 
България.

Петков разговаря и с президента на меж-
дународната финансова институция Дей-
вид Малпас, като двамата са договорили 
среща на Световната банка с правителство-
то в София. Той посети централата на банка-
та във Вашингтон, където пък се срещна и с 
изпълнителния директор на Нидерландска-
та група в Световната банка Кун Давидзе.

Обсъдени са били възможностите за пре-
доставяне на

техническа помощ 
от Световната банка

за София в подкрепа на реформите в Бъл-
гария, както и за инфраструктура, здраве-
опазване и проекти по линия на Плана за 

възстановяване и устойчивост.
Войната в Украйна и теми от енергийната 

сфера също са били във фокуса на срещата 
на Петков с Малпас и Давидзе.

По-рано в Държавния департамент на 
САЩ Петков се срещна с главния съветник 
по енергийните въпроси Амос Хохщайн, с 
подсекретаря по политическите въпроси 
на САЩ Виктория Нюланд, както и с коор-
динатора по политиката на санкциите Джим 
О‘Браян.

Според правителствената пресслужба по 
време на тези срещи премиерът е получил 
силна подкрепа за усилията на България в 
борбата с корупцията. Премиерът запознал 
в детайли домакините си с мерките на каби-
нета за изкореняване на корупцията, както 
и с реалните стъпки за провеждане на съ-
дебна реформа и бъдещето на Западните 
Балкани.

След срещите си в Държавния департа-
мент премиерът е посетил и Съвета по на-
ционална сигурност на Белия дом, където 
е разговарял със съветника по национална 
сигурност Джейк Съливан.

От Белия дом съобщиха, че Съливан е 
подчертал „солидарността на САЩ с Бълга-
рия предвид поредния опит на Русия да из-
ползва енергията като оръжие“.

В столицата на САЩ премиерът беше при-
дружаван от министъра на енергетиката 
Александър Николов, министъра на отбра-
ната Драгомир Заков, както и от заместник-
министъра на външните работи Велислава 
Петрова.

САЩ ще доставят евтин 
втечнен газ за БългарияИРИНА  

ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

XКирил Петков беше на първо работно посещение в САЩ

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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П
равителството обсъжда начи-
ни, чрез които да овладее по-
вишаващите се цени. Сред 
предложенията е 50 литра го-
риво месечно да е на по-ниска 

цена за физическите лица, обяви зам.-пред-
седателят на парламентарната бюджетна 
комисия Венко Сабрутев.

„Мерките са насочени към основните 
три причини за увеличаване на инфлация-
та в България – високите цени на електрое-
нергията, високите цени на газа и високите 
цени на горивата“, уточни Сабрутев.

За изминалите три месеца бензинът по 
бензиностанциите в България е поскъпнал 
средно с 0,54 лева за литър (21,86%) с тен-
денция на поскъпване. Това показват да-
нните на платформата Fuelo. Ако на 7 фев-
руари литър бензин A95 се е продавал за 
2,47 лева, то днес средната му цена вече е 
3,01 лева за литър.

По-сериозно поскъпване се наблюдава 
между 2 и 3 март, когато цената от 2,68 за 
литър скача с 10 ст. След 11 март цената се 
стабилизира на около 2,90 лева за литър. 
През април стойността се повишава до 2,95 
лева за литър. След 27 април бензинът от-
ново поскъпва по-рязко до 3,01 лева.

Средната цена на дизела за последните 
три месеца пък

се е повишила 
с 0,67 лева за литър

(26,27 на сто). На 7 февруари литър от този 
вид гориво се е търгувал за 2,55 лева, сега 
вече се продава за средно 3,22 лева за ли-
тър, сочат данните на Fuelo. Дизелът следва 
същите движения на цените като при бен-
зина.

Поскъпването започва след 2 март и в 
края на март средната цена достига 3 лева 
за литър, след което се повишава посте-
пенно. Между 3 
и 5 май дизелът 
поскъпва по-осе-
заемо - от 3,15 лв. 
на 3,21 лв.

За разглежда-
ния тримесечен 
период поскъп-
ване средно с 
0,22 лева за ли-
тър (15,83%) се 
отчита и при про-
пан-бутана - от 
1,39 лв. до 1,61 
лв. Най-рязкото 
повишаване е от-
четено между 1 
и 3 март - от 1,44 
лв. до 1,53 лв. 
След това пропан-бутанът започва да пос-
къпва постепенно, без резки колебания.

За последните три месеца средната цена 
на метана също се е повишила. Ръстът е 
средно с 0,61 лева за килограм (21,33 на 
сто). На 7 февруари метанът по бензинос-
танциите в страната е струвал 2,86 лева за 
килограм, а сега вече е средно 3,47 лв. При 
този вид гориво обаче цените варират по-

различно спрямо тези на бензина, дизела и 
пропан-бутана. До началото на април мета-
нът поддържа средна стойност между 2,85 
и 2,89 лева за килограм, но между 3 април 
и 6 април цената му рязко се повишава - от 
2,93 лева за килограм до 3,13 лева. Само за 
последния месец метанът е поскъпнал с 
0,33 лева за килограм (10,51 на сто) с тен-
денция на поскъпване.

Данните на Fuelo сочат още, че в Бълга-
рия средните цени по бензиностанциите

са едни от най-ниските 
в Европейския съюз

Най-евтин е бензин А95 в Унгария - със 
стойност, равняваща се на 2,46 лева за ли-
тър. След това се нареждат Малта и Полша - 

съответно с 2,61 
лева и 2,74 лева 
за литър.

На четвър-
то място по ев-
тин бензин в ЕС 
е България със 
средна цена от 
3 лева за литър. 
Най-скъп е бен-
зинът във Фин-
ландия и Дания 
- съответно 4,32 
лева и 4,19 лева 
за литър. При 
средните цени 
на дизела цено-
вата ситуация 
в ЕС е подобна. 

Страната се нарежда на трето място в ЕС по 
евтин дизел (3,22 лева за литър). По-евтин е 
дизелът само в Малта и Унгария - съответно 
с 2,36 и 2,46 лева за литър.

Най-скъпо е това гориво в Швеция и 
Финландия - съответно 4,52 лева и 4,37 
лева за литър. При сравнение на средните 
цени на пропан-бутана в ЕС най-евтино той 
се продава в Литва - 1,48 лева за литър, как-

то и в Полша - 1,51 лева за литър. България 
в тази класация е на пето място с 1,61 лв. 
Най-скъп е пропан-бутанът в Швеция - 2,66 
лева за литър, и в Нидерландия - 2,37 лева 
за литър.

Въпреки повишението на цените,

печалбата в сектора в 
момента е съвсем минимална

твърди Светослав Бенчев от Българска пе-
тролна и газова асоциация. „През цялото 
време се опитваме да поддържаме цени, 
които позволяват на българите да продъл-
жат своя живот. Но да не бъркаме марж с 
печалба. С марж ние покриваме разходите, 
които при нас също са се увеличили – елек-
тричество, складове, рафинерия, бензи-
ностанции, заплати за хората“, посочи той.

И изрази надежда да не се стига до нала-
гане на ембарго върху руските продукти. 
Ако това се случи, цените трайно ще се уве-
личат с 50-60 ст.

Правителството обсъжда по-евтина 
цена за до 50 литра гориво

XБензинът е поскъпнал с над 50 ст. за три месеца

Сн.: Pixabay

Сн.: Pixabay

https://www.facebook.com/milanabash78
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Осем руски милиардери починаха при 
мистериозни обстоятелства от началото на 
войната. Някои от тях заедно с целите си се-
мейства. Като официална причина в пове-
чето случаи е записано „самоубийство“, но 
така ли е наистина?

На 19 април в Лорет де Мар испанската 
полиция получава обаждане от Фьодор - си-
нът на руския олигарх Сергей Протосеня, 
който е собственик на вила в района. Мъжът 
разказва, че в продължение на часове се оп-
итва да се свърже от Франция с майка си, но 
тя така и не е вдигнала телефона. Когато по-
лицията отива във вилата, намира три трупа 
- на родителите му и на сестра му. Предполо-
женията са, че милионерът Протосеня, бивш 
изпълнителен директор на „Новатек“ (най-
големият независим производител на при-
роден газ в Русия), е убил с нож двете жени, 
след което се обесил в градината на вилата.

Богатството на 55-годишния бизнесмен 
е възлизало на 433 млн. долара според ме-
дията. Убийство и самоубийство е първо-
началната версия, но следователите не из-
ключват възможността и тримата да са били 
убити. Малко след смъртта им „Новатек“, къ-
дето Протосеня работи от 1997 до 2015 г., 
пусна изявление, което

поставя под съмнение 
теорията

че той е убил жена си и дъщеря си.
„За съжаление в медиите се появиха спе-

кулации по тази тема, но ние сме убедени, 
че тези спекулации нямат никаква връзка с 
реалността.“

Само ден по-рано в Москва полицията 
открива сходна сцена: мултимилионерът 

Владислав Аваев и бивш вицепрезидент на 
„Газпромбанк“, третата по големина банка в 
Русия, съпругата му и 13-годишната им дъ-
щеря лежат мъртви в луксозното си жили-
ще. Според руската държавна агенция ТАСС 
Аваев държал пистолет в ръката си. И в този 
случай първите предположения са, че Ава-
ев е убил семейството си и се е самоубил.

Но с двамата поредицата от смъртни слу-
чаи сред руските олигарси не спира.

Първият от тях е

още от края на януари
преди началото на войната в Украйна. 60-го-
дишният Леонид Шулман, водещ мениджър 
в „Газпром“, беше открит мъртъв, като за 
причина за смъртта му беше посочено са-
моубийство.

На 25 февруари, ден след нахлуването в 
Украйна, в дома си в Санкт Петербург е на-

мерен обесен бившият мениджър в същия 
концерн Александър Туляков. До тялото му 
е открито предсмъртно писмо, накарало 
разследващите да смятат, че той е починал 
от самоубийство. „Газпром“ в момента раз-
следва случая; руският гигант има собстве-
ни служби за охрана, пристигнали на место-
произшествието с полиция.

Три дни по-късно също обесен в гаража 
си в Съри, Великобритания, е открит неф-
теният и газов магнат Михаил Ватфорд. По 
това време съпругата и децата на родения 
в Украйна руснак са били вкъщи, но остана-
ли невредими. Роден с фамилното име Тол-
стошея, 66-годишният Ватфорд сменя името 
си, след като се мести в Обединеното крал-
ство. Смъртта му се разследва от полицията 
в Съри, която каза пред Би Би Си в началото 
на март, че „по това време“ нямало основа-
ния да се търсят подозрителни обстоятел-
ства.

На 24 март в резиденцията си в Нижни 
Новгород пък е намерен мъртъв милиарде-
рът Василий Мелников, ръководител на ме-
дицинската компания „Медстом". Открити 
са телата на съпругата му и двамата им мал-
ки сина. И тримата са починали от пробод-
ни рани. Според „Комерсант“ полицейските 
разследвания установили, че Мелников е 
убил жена си и синовете си, преди да се са-
моубие. „Нюзуик“ обаче цитира негови съсе-
ди и роднини, осмелили се да заявят, че им 
е трудно да повярват в нещо такова. Меди-
цинската фирма „Медстом“ беше

тежко засегната от санкциите
след началото на войната в Украйна.

На 2 май почина и 37-годишният Андрей 
Круковски, директор на ски курорта „Крас-
ная поляна“ край Сочи. Руският вестник „Ко-
мерсант“ съобщи, че той е загинал по време 
на излет, като е паднал от една скала.

Последният известен случай е от 9 май, 

когато беше обявена смъртта на бившия топ 
мениджър на „Лукойл“, милиардерът Алек-
сандър Суботин. Според официалната ин-
формация той е починал

по време на вуду сеанс
срещу пиянството си при мистериозни 
обстоятелства. Тази черна серия от осем 
смъртни случая определено подхранва поч-
вата за различни спекулации. Редица медии 
вече излязоха с предположенията, че само-
убийствата са само привидни. Някои дори 
не изключват вероятността Кремъл или 
дори Владимир Путин да имат нещо общо 
със смъртните случаи - в контекста на неед-
нократните посегателства срещу критици 
на руското ръководство в последните годи-
ни - от опозиционера Алексей Навални до 
бившия служител на КГБ, след това и ФСБ 
Александър Литвиненко. През 2017 година 
американското издание USA Today публику-
ва

списък от 38 олигарси
които са загинали или изчезнали в рамките 
на три години.

Странното този път обаче е, че нито един 
от починалите напоследък олигарси не е от-
правял критики към войната в Украйна, ко-
ментира „Дойче веле“. От друга страна, ни-
кой от тях не е попаднал и под ударите на 
международните санкции, наложени заради 
инвазията на Москва в Украйна. Според пол-
ския мозъчен тръст „Варшавски институт“ е 
възможно „някои високопоставени лица, 
близки до Кремъл, да потулват следите от 
измами в държавните предприятия“.

Но доказателства за тази теория няма. За-
това испанската полиция продължава да 
приема, че в случая Протосеня става дума за 
семейна драма. Синът Фьодор обаче отказ-
ва да повярва. „Баща ми не е убиец“, изтъква 
той пред медиите.

„Епидемия“ от смъртни случаи 
сред руските олигарси

XОсем милиардери починаха при странни обстоятелства за три месеца

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Починалите в два поредни дни Сергей Протосеня и Владислав Аваев

Александър Суботин мистериозно почина по време на вуду сеанс
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Н
а фона на мистериозните 
смъртни случай, руският мили-
ардер Олег Тинков е бил прину-
ден да продаде банката си на 
нищожна цена, съобщи сами-

ят той и обяснява принудата с критиките си 
към войната на Москва в Украйна.

„Не можех да обсъждам цената.

Беше като заложническа 
ситуация

взимаш това, което ти се предлага“, споделя 
Тинков в интервю за „Ню Йорк таймс“.

Милиардерът, който от няколко години 
живее в чужбина, ангажирал бодигардо-
ве, тъй като негови приятели, свързани с 
руските тайни служби, му разказали, че от 
Кремъл искат да го убият. Освен това ад-
министрацията в Москва заплашила да на-
ционализира основаната от него банка, ако 
тя не прекрати връзките си с него.

Така основателят бил принуден да прода-

де своя дял от 35 процента за „копейки". Ку-
пувачът - милиардерът Владимир Потанин - 
му платил

само три процента 
от реалната цена

оплаква се Тинков.
От Tinko� Bank, която е втората по голе-

мина руска частна финансова институция, 
оспорват твърденията на своя основател - 
заплахи не било имало.

През април Тинков определи започната-
та от Путин война срещу Украйна като „без-
смислена“ и заяви, че 90 процента от рус-
наците са против нея. Същевременно той 
обясни неуспехите на руската армия с ши-

рещата се в страната корупция.
Руските генерали вече знаят, че „имат ска-

пана армия“, написа Олег Тинков. „И как ар-
мията ще е добра, когато цялата държава е 
съсипана и развалена от шуробаджанащи-
на, подмазвачество и сервилност?“, запита 
милиардерът.

Два дни по-късно бе обявено, че банката 
променя името си, а малко по-късно бе опо-
вестена и продажбата на дяловете.

Сн.: АП/БТА

Друг руски милиардер 
продаде банката си 
„за копейки“

Сн.: NS Banking
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6
2-ма убити само за ден. В държа-
ва колкото България. След тази 
експлозия на насилието в Салва-
дор бе въведено извънредно по-
ложение. Защо бандите в страната 

са толкова брутални и защо до този пик се 
стигна точно сега?

Това число, оповестено преди две седми-
ци, онагледява по особено красноречив на-
чин проблемите на цетралноамериканската 
държава. През миналата година в Салвадор 
са били убити 1140 души - 20 убийства на 
100 000 души население. За сравнение: в 
Германия тази квота е 0,3 на 100 000, пише 
„Дойче веле“.

След този взрив на насилието в края на 
март президентът Наиб Букеле изцяло сме-
ни курса и призова парламента

незабавно да обяви 
извънредно положение

Тъй като партията на Букеле има мно-
зинство в парламента, депутатите въведо-
ха 30-дневно извънредно положение, кое-
то отменя някои конституционни права на 
гражданите - например свободата на съ-
биранията, както и гаранциите срещу под-
слушване на телекомуникациите.

Да върнем лентата малко назад: през но-
ември 2021 година президентът Букеле 
обяви, че страната му се е преборила ус-
пешно с насилието. „Ние бяхме държавата 
с най-висок процент насилие в света, а сега 
не попадаме дори сред първите десет“, зая-
ви Букеле тогава.

Имало ли е пакт между 
президента и 
престъпните банди?

И наистина: през 2015 година броят на уби-
тите в Салвадор възлизаше на 103 на 100 
000 души. Оттогава мрачната цифра посте-
пенно започна да спада, а след избиране-
то на Букеле за президент през 2019-а по-
ложителната тенденция се задълбочи. Защо 
обаче сега насилието отново се надига?

„Съществува основателното предполо-

жение, че Букеле - подобно на други пре-
зиденти преди него - е сключил неофициа-
лен пакт с бандите в страната и тъкмо това 
е причината за спада на насилията“, казва за 
ДВ Сабине Куртенбах от германския Инсти-

тут за латиноамерикански проучвания.
Още през септември 2020 година рено-

мираният онлайн портал „Ел Фаро“ напи-
са, че според едно амбициозно журналис-
тическо разследване Наиб Букеле наистина 

е сключил споразумение с двете най-могъ-
щи престъпни групировки в страната. Раз-
следването твърди, че срещу снижаване на 
броя на убийствата преди парламентарни-
те избори през 2021 година на групировки-
те било обещано

техните хора в затвора 
да получат някои облекчения

били направени и други отстъпки. Партия-
та на Букеле спечели тези избори с голяма 
преднина.

Гюнтер Майхолд, специалист по Латинска 
Америка от берлинската фондация „Наука и 
политика“, предполага, че престъпните гру-
пировки са суспендирали споразумение-
то и носят отговорността за новата вълна 
убийства в Салвадор. „Сега бандите отпра-
вят пряко предизвикателство срещу прези-
дента, а насилията срещу населението имат 
за цел да всеят несигурност и хаос“, казва 
Майхолд в интервю за „Дойче веле“.

Оргии на смъртта в Салвадор – 
коалиция между банди и президент

X62-ма убити само за ден в държава колкото България

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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Президентът Букеле спечели избори-
те през 2019 година твърде неочаквано, а 
имиджът му оттогава насам е доста проти-
воречив. Едни го смятат за спасител, дру-
ги - за безпринципен популист. Стилът му 
на управление става все по-авторитарен, 
а сред гражданското общество в Салвадор 
това поражда сериозна загриженост.

След разкритията на „Ел Фаро“ Букеле 
даде разрешение срещу бандите да се из-
ползват включително и смъртоносни сред-
ства и въведе редица репресивни мерки в 
затворите. Появиха се кадри на хиляди та-
туирани затворници с обръснати глави, 
натъпкани по унизителен почти един вър-
ху друг, и то само по долни гащи. В рамките 

на една от новите мерки членове на раз-
лични банди бяха затваряни заедно в едни 
и същи килии. За престъпните групировки 
това явно се е оказало най-голямото уни-
жение, довело до окончателния отказ от 
споразумението с правителството.

„В Салвадор никой не знае защо, а не се 
и прави опит да бъдат осмислени дълбо-
ките структурни причини за насилието“, 
казва Кристиан Амброзиус. С този извод 
е съгласна и Сабине Куртенбах: „На мла-
дите хора и на маргинализираните групи 
трябва структурно да бъде осигурена въз-
можност за нормален живот, отвъд прес-
тъпността и насилието. Не стане ли това, 
насилията ще продължават.“

Когато престъпниците  
се почувстват унизени

Според някои оценки в Салвадор близо 
70 000 души членуват в различните бан-
ди, които възникнаха най-вече като след-
ствие от ужасяващата гражданска война в 
периода 1980-1992 г. и решението на вла-
стите САЩ да предават на Салвадор зало-
вени членове на престъпни групировки.

Кристиан Амброзиус от Института за 
Латинска Америка към Свободния уни-
верситет в Берлин, който в момента сле-
ди на място събитията в Салвадор, също 
свидетелства за бруталните насилия, из-

вършвани от бандите. В интервю за ДВ 
той разказва: „Трупът на една от жертви-
те в столицата беше положен на един нов 
мост, с който президентът Букеле особе-
но се гордее. Това звучи като ясно пре-
дупреждение както към президента, така 
и към туристите. Насилието се използва 
като натиск върху правителството, което 
напоследък полага усилия да изгради на 
Салвадор имиджа на много привлекател-
на страна, която има биткойни и страхот-
ни плажове“, обяснява Амброзиус.

70 000 членуват в групировки

https://www.krilchev.com/
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И
зтеклото преди седмица про-
ектостановище на Върховния 
съд за отмяна на решението 
по делото „Роу срещу Уейд“ от 
1973 г., което гарантира пра-

вото на аборт, отприщи страхове, че ще 
последват забрани на още права, по-спе-
циално на еднополовите бракове.

Становището на съдия Самюел А. Али-
то-младши даде противоречиви сигнали. 
От една страна, той твърди, че другите 
права ще останат сигурни.

„За да гарантираме, че нашето решение 

няма да бъде разбрано погрешно или не-
правилно характеризирано, ние подчер-
таваме, че нашето решение се отнася до 
конституционното право на аборт и

никое друго право“
пише той. „Нищо в това мнение не трябва 
да се разбира като поставяне под съмне-
ние върху прецеденти, които не засягат 
аборта.“

От друга страна, логиката остави мно-
го място за дебат. В проектостановището 
се казва, че правото на аборт не може да 
бъде намерено в Конституцията или из-
ведено от нейните разпоредби. Същото 
може да се каже и за контрацепцията, пра-
вото на хомосексуална любов и еднопо-
ловите бракове - права, установени от три 
решения на Върховния съд, които бяха 
обсъдени надълго и нашироко в устните 
изказвания на съдиите през декември.

По време на изслушванията съдия Соня 
Сотомайор влезе в спор със Скот Стюарт, 
генерален прокурор на Мисисипи, който 
защитаваше щатския закон, забраняващ 
повечето аборти след 15-ата седмица от 
бременността.

Стюарт се опита да разграничи трите 
други решения от „Роу“, като каза, че са 
по-ясни, довели са до по-голямо общест-
вено доверие и не „включват целенасоче-
но прекратяване на човешки живот“. Съ-
дия Сотомайор не беше разубедена, като 
каза, че всички дела са основани на един 
и същи вид конституционни мотиви. 

Изтеклото проектостановище на съдия 
Алито е написано преди три месеца и е 
почти сигурно, че по-късните проекти са 
изяснили и изострили аргументите му.

Но мотивите в проекта разтревожиха 
привържениците на

правата 
на хомосексуалистите

които казват, че се опасяват, че окончател-
ното становище, ако наподобява чернова-
та, може да застраши трудно спечелените 
победи.

„Никой от нас не е в безопасност от екс-
тремните анти-женски и анти-L.G.B.T.Q. 
идеологии, които сега доминират в този 
съд“, каза в изявление Сара Кейт Елис, 
президент на GLAAD.

Съдията Алито от своя страна не крие 
враждебността си към Обергефел срещу 
Ходжис, решението от 2015 г. за еднопо-
ловите бракове.

През 2020 г., когато съдът отхвърли жал-
ба на окръжен чиновник, който беше съ-
ден за отказ да издаде лицензи за брак 
на еднополови двойки, Алито се присъе-
дини към изявление, написано от съдия 
Кларънс Томас, което нарече решението в 
противоречие с Конституцията.

Основното разграничение, което съдия 
Алито направи, е, че има важна морална 

стойност, която се разглежда в „Роу“ и в 
Planned Parenthood срещу Кейси, решени-
ето от 1992 г., което потвърждава правото 
на аборт.

„Защитниците на „Роу“ характеризират 
правото на аборт като подобно на права-
та, признати в минали решения, свързани 
с въпроси като интимни сексуални отно-
шения, контрацепция и брак“, пише съдия 
Алито, „но абортът е коренно различен, 
както признават и „Роу“, и „Кейси“, защото 
унищожава това, което тези решения на-
ричат „живот на плода“, и това, което зако-
нът пред нас описва като

„неродено човешко 
същество“

Съдия Алито изследва прецедентите, 
цитирани от „Роу“ и „Кейси“, за да опра-
вдае защитата им от аборт. Те включват та-
кива за междурасовите бракове, правото 
на затворниците да се женят, правото да 
живеят с роднини, правото да се вземат 
решения относно образованието на деца-
та си и правото да не бъдат стерилизира-
ни без съгласие.

„Нито едно от другите решения, цитира-
ни от „Роу и Кейси“, не включваше критич-
ния морален въпрос, поставен от аборта“, 
пише той. „Следователно те са неподходя-
щи. Те не подкрепят правото да се напра-
ви аборт и по същия начин нашето заклю-
чение, че Конституцията не предоставя 
такова право, не ги подкопава по никакъв 
начин.“

В интервю за „60 минути“ малко след 
изборите през 2016 г., което разкри гъв-
кава концепция за силата на прецедента, 
той каза, че съдът трябва да отмени „Роу“, 
който беше на повече от 40 години и беше 
многократно потвърждаван. Решението 
за еднополовите бракове, издадено пре-
дишната година, е различен въпрос, каза 
той.

Застрашени ли са гей браковете, 
ако падне „Роу“?

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XОтмяната на правото на аборт може да доведе 
до забрана на още трудно извоювани свободи

Сн.: АП/БТА

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Докато Чикаго излиза от пандемията и 
се опитва да се справи с последиците от 
гражданските вълнения и престъпността, 
надпреварата за кмет на града през 2023 г. 
започва да се очертава като доста оспор-
вана.

Chicago Tribune публикува списък на хо-
рата, които вече дадоха заявка, че може да 
се кандидатират за поста.

56-тият кмет на Чикаго Лори Лайтфут все 
още не е обявила официално, но даде да се 
разбере, че ще се кандидатира за преизби-
ране. По време на мандата си тя преведе 
Чикаго през пандемията от COVID-19 и два 
кръга от граждански вълнения, но също 
така беше критикувана, че не изпълни обе-
щанията си от предизборната си кампания, 
особено това за по-голяма прозрачност на 
местната власт към обществеността.

За разлика от Лайтфут, кандидатурата си 
вече обяви Реймънд Лопес. Той си създаде 
имидж на постоянен критик на кмета Лори 
Лайтфут и влезе в сблъсък с бившия кмет 
Рам Еманюел. Повечето от критиките му 
бяха фокусирани върху въпроса за прес-
тъпността. Ако бъде избран, той ще бъде

първият 
латиноамериканец кмет

на Чикаго и първият гей мъж на поста.
Бизнесменът Уили Уилсън е широко по-

пулярен с това, че раздава милиони дола-
ри, за да помогне на непознати да плащат 
сметките си или данъците върху собстве-
ността. От началото на годината той раз-
даде безплатно гориво за над $2 млн. През 

последните седем години Уилсън е много 
активен и в политиката. Досега два пъти 
се е кандидатирал за кмет, а също така 
се е кандидатирал и за Сената, както и за 
президент през 2016 г. Уилсън е спечелил 
богатството си като собственик на Omar 
Medical Supplies и няколко франчайза на 
McDonald's.

Бившият министър 
на образованието

Арне Дънкан също беше спряган за кан-
дидат за кмет, след като призна интереса 
си към поста. Той стана известен в Чикаго, 
след като беше избран от тогавашния кмет 
Ричард М. Дейли да ръководи обществени-
те училища в Чикаго. По-късно е избран от 
президента Барак Обама, с когото е прия-
тел, за министър на образованието. През 
март обаче Дънкан заяви, че няма да се 
кандидатира за кмет през 2023 г., защото 
иска да се съсредоточи върху ръководене-
то на Chicago CRED, организация с несто-
панска цел, насочена към предотвратява-
не на насилието.

Конгресменът от Демократическата пар-
тия Майк Куигли, който представлява 5-ия 
конгресен окръг на Илинойс от 2009 г., 
също отдавна е обсъждан като потенциа-
лен кандидат за кмет, но никога не се е кан-
дидатирал. През 2022 г. той похарчи 50 000 
долара за анкета, за да прецени шансовете 
си срещу кмета Лори Лайтфут и сформира 
местен комитет за политическа кампания. 
През април обаче конгресменът обяви, че 
няма да се кандидатира.

Името на Пол Валас, бивш главен изпъл-
нителен директор на обществените учи-
лища в Чикаго, също е сред спряганите за 
кандидат-кмет, макар че още няма офици-
ална информация от него. Валас е дългого-
дишен жител на Чикаго, който стана добре 
известен в управленските кръгове през 90-

те години на миналия век като директор по 
бюджета на кмета Ричард М. Дейли и след 
това като човека, който Дейли избра да ръ-
ководи обществените училища в Чикаго. 
Той неуспешно се кандидатира срещу Род 
Благоевич на първичните избори на де-
мократите за губернатор през 2002 г. и се 
кандидатира за кмет през 2019 г., но остана 
девети. След като загуби надпреварата за 
кмет през 2019 г., Валас критикува справя-
нето на Лайтфут с престъпността.

Сред останалите имена, които са обсъж-
дани като вероятни кандидати за кмет, са 
това на Джуди Фридланд, бивш комисар 
по сградите в Чикаго, която заедно с кмета 
Лори Лайтфут беше изправена пред крити-
ки заради

неуспешното разрушаване
в Литъл Вилидж, при което облак прах да се 
спусна над квартал Southwest Side.

Родерик Сойер е бивш ръководител на 
Black Caucus на Общинския съвет. Той за-

ема място от South Side, което баща му 
Юджийн Сойер заема, преди да стане кмет 
след смъртта на Харолд Вашингтон.

Президентът на Братския орден на поли-
цейската ложа 7, Джон Катанзара, напусна 
отдела през 2021 г. Преди това той прекара 
голяма част от изминалата година безус-
пешно в спор с кмета Лори Лайтфут заради 
изискването за задължителна ваксинация 
срещу COVID-19 на полицаите, което той 
сравни с Холокоста.

През 2019 г. Джамал Грийн, обществен 
активист, се кандидатира за кмет, но не 
успя да влезе в бюлетината, след като кам-
панията на собственика на бизнеса Уили 
Уилсън оспори подписите му. Очаквания-
та са той да се пробва и на изборите през 
2023 г. 

Изборният ден за кметската надпревара 
е 28 февруари 2023 г. Ако нито един кан-
дидат не получи мнозинство от гласовете 
през февруари, балотажът ще се проведе 
на 4 април 2023 г.

Оспорвана надпревара се очертава за 
кметските избори в Чикаго през 2023 г.

XЛори Лайтфут ще се бори за преизбиране

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Лори Лайтфут. 

Реймънд Лопес 

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

Бизнесменът Уили Уилсън печели подкрепа срещу 
безплатно гориво

Бившият министър на образованието Арне Дънкан се отказа от кметския пост.

Сн.: Wikipedia

Сн.: Wikipedia
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Още изненади - DJ Wili Stone и Николет  
ще се включат в най-епичната нова година
Л

юбимите на българите в Северна 
Америка DJ Wili Stone и Николет 
са следващите звезди, които ще 
се включат в най-епичното по-
срещане на новата 2023 година 

от тази страна на Океана. BG VOICE подгот-
вя два новогодишни пакета за всеки вкус – в 
Лейк Женева, Уисконсин и в Пунта Кана, До-
миниканската република.

Досега обявените имена за новогодишния 
маратон са Deep Zone Project, Фики и Тончо 
Токмакчиев.

Николет идва в Канада, когато е едва на 13 
години. Още от България тя е имала солид-
на певческа подготовка, тъй като пее от 6-го-
дишна, учила е в музикалното училище „Св. 
Климент Охридски” в родния си град и е взе-
мала частни уроци при Стефка Василева и 
Милена Пеева, както и при Божана Байчева. 
Участвала е в много български и междуна-
родни конкурси и има няколко първи награ-
ди. В Канада пък е учила при Райън Лулчук, 
била е канена за певица на събития, орга-
низирани от българското посолство и други 
наши организации, както и от един от пър-
вите наши имигранти в Канада Игнат Канев.

Вили пък идва няколко пъти в САЩ и на-
края се установява в Кейп Код, Масачузетс. 
Там започва да прави български партита и 
концерти. Двамата се запознават на турнето 
на Константин в САЩ. Тя пее заедно с него, а 
Вили го озвучава. Работната връзка прераст-
ва в романтична. Следва брак и малкият на-

следник Ник.
"Много сме щастливи, че бяхме поканени 

да се включим в този наистина епичен про-
ект. Досега никога не е правено такова нещо 
за българската общност в Северна Америка, 
а събитието в Пунта Кана ще даде възмож-
ност да се съберем и празнуваме с приятели 
от България и всеки край на света. За нас ще 
бъде чест и радост да забавляваме всички", 

казва Николет. Тя ще изпълни всяко музикал-
но желание, независимо от жанра. Николет 
се справя отлично с денс и поп, както и с бал-
кански хитове.

Заедно с тях стотиците гости ще забавля-
ват Фики с някои от най-интересните си об-
рази от "Като две капки вода" както и хитове 
от богатия му репертоар и някои от най-лю-
бимите песни на баща му - Тони Стораро.

Тончо Токмакчием е подготвил микс от 
своите най-добри образи и скечове през го-
дините, както и няколко изпълнения, сред 
които „За крадец не ставаш, сине“, чийто пър-
ви изпълнител е всъщност 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 очаква 
своята първа рожба, подкрепена от китари-
ста Дани Димитров и легендарния DJ Диан 
Соло.

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

ПЛАНИНА ИЛИ ПЛАЖ
Едната опция ще са топлите, слънчеви и 

безгрижни брегове на Пунта Кана в Домини-
канската република. Всеки ще може да избе-
ре пакет от 3 до 10 нощувки в един от най-
луксозните хотелски комплекси там – Barcelo 
Bavaro Palace. Партитата там ще са на 29 де-
кември, 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 звезди 

на България ще прелетят Океана, за да бъ-
дат 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.

За сега известните имена са Deep Zone 
Project, Фики, Тончо Токмакчиев, DJ Wili 
Stone и Николет.

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

Последните подробности ще може 
да 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?

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

Marchela Travel е официалната туристиче-
ска агенция за най-епичното посрещане на 
2023 година. BG VOICE си партнира с най-го-
лямата и доказала се през годините агенция 
за двата парти пакета – Лейк Женева в Уис-
консин и Пунта Кана в Доминиканската ре-
публика.

Marchela Travel ще отговаря за всички ре-
зервации на желаещите да присъстват на 
организираното посрещане на новата го-
дина.

Едни от най-обичаните звезди на Бъл-
гария ще забавляват гостите, избрали да 

празнуват с нас.
„За мен е огромна чест и отговорност да 

участвам в създаването на този уникален 
продукт. Мисля, че българската общност в 
Северна Америка заслужава такъв празник, 
а ние сме се погрижили за всеки детайл“, ко-
ментира собственикът на агенцията Марче-
ла Челебиева.

Всеки ще има избор къде да празнува – 
дали сред спокойствието на спа курорт в 
Лейк Женева или на бреговете в Пунта Кана.

„И на двете места нашите групи ще имат 
отделни зали, където ще правим партита с 

българските звезди. Те ще са частни съби-
тия, с ограничен достъп, специално под-
бран кетъринг и алкохолни напитки, вклю-
чени в пакетите“, отбелязва Марчела.

Организаторите обещават не просто но-
вогодишна ваканция, а истинско преживя-
ване за цялото семейство с незабравими 
емоции. Това наистина ще бъде най-епич-
ното BG nарти на планетата.

Повече информация за пакетите и заба-
вленията ще може да откриете съвсем ско-
ро на www.BG-NYE.com

Marchela Travel е официалната 
туристическа агенция

https://www.barcelo.com/en-us/barcelo-bavaro-palace/
https://www.barcelo.com/en-us/barcelo-bavaro-palace/
https://www.lakelawnresort.com/
www.BG-NYE.com
http://www.bg-nye.com/
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З
дравейте, скъпи приятели и читате-
ли! Благодаря на всички, които се 
обадихте да дискутираме финансо-
вите концепции, които изложих в 
последните няколко статии, и оце-

нявам вашите мнения, коментари и топли 
думи, които наистина ме насърчават да про-
дължавам с пълен ентусиазъм да говоря по 
темите за пари и инвестиране.

Днес реших да прехвърля малко учител-
ската роля към някои хора с много по-голям 
опит и много повече бели коси от мен, за да 
можем заедно да почерпим малко повече 
мъдрост от техните знания и наблюдения в 
последните десетилетия на пазарите.

Те са минали през десетки рецесии, спа-
дове и покачвания през всичките години и 
сметнах, че за всеки един от нас би било инте-
ресно да отдели няколко минути, за да срав-
ни това, което знае, с хора, които са доказали 
пред целия свят, че техните умения и знания 

плащат изключително високи дивиденти.

„Правило №1: Никога не губи пари, ин-
вестирайки.
Правило №2: Никога не забравяй прави-
ло №1.“ - Уорън Бъфет

„Единственият начин да не правиш греш-
ки е да не инвестираш въобще - което е 
най-голямата грешка от всички.“ - Сър 
Джон Темпълтън (създател на една от 
трите най-големи инвестиционни компа-
нии в света - Франклин Темпълтън)

„Едно от нещата, които ми е донесло най-
много успех в инвестирането, е навикът 
да купувам депресирани акции от депре-
сирани хора.“ - Хърш Коен

„Инвестирането би трябвало да напом-
ня повече скучния процес като гледане-
то в стената, докато съхне боята по нея, 
или да гледаш как расте тревата. Ако ис-
каш нещо по-ентусиазиращо, вземи $800 
и отивай в Лас Вегас.“ - Пол Самуелсън

„Четирите най-опасни думи в инвести-
рането са - 'този път е различно'.“ - Сър 
Джон Темпълтън

„Независимо дали става въпрос за чора-
пи или за акции, обичам да ги купувам на 
разпродажба.“ - Уорън Бъфет

„Знай какво притежаваш и знай защо 
го притежаваш.“ - Питър Линч (обосно-
вавайки важността от изграждането на 
една ясна стратегия и финансовите ин-
струменти в нея)

„Като инвеститор на пазара ще бъдеш из-
правен пред рецесии и дълбоки спадове. 
Ако това не ти е ясно и не можеш да го 
приемеш, тогава ти не си готов и няма да 
се справиш добре в процеса на инвести-
ране.“ - Питър Линч

„Колко милионери познавате, които са 
забогатели, инвестирайки в банкови 
спестовни акаунти? Това е всичко, което 
имам да ви кажа.“ - Робърт Алън

„В инвестирането - това, което е ком-
фортно, рядко е печелившо.“ - Робърт 
Арнът (в инвестирането има известен 
риск и колкото повече премерен риск 
можем да преглътнем, толкова по-голя-
ма печалба можем да вземем)

„Ще ви кажа как да станете богати. Първо 
си запушете ушите и си отворете очите. 
Бъдете страхливи, когато другите около 
вас са алчни. Бъдете алчни, когато дру-
гите около вас умират от страх.“ - Уорън 
Бъфет (за правилната психологическа 
нагласа)

„Растящите пазари са раждат във вре-
мена на песимизъм, растат по време на 
скептицизъм, узряват по време на опти-
мизъм и умират по време на еуфория. 
Времето на максимален песимизъм е 
най-доброто време да се купува и време-
то на максимален оптимизъм е най-до-
брото време да се продава.“ - Сър Джон 
Темпълтън

„Един инвеститор, който вече е катего-
рично готов с всички отговори, дори все 
още не е разбрал всички въпроси.“ - Сър 
Джон Темпълтън

„Стоковият пазар е най-ефективният ме-
ханизъм на света, който може да транс-
ферира богатства от нетърпеливи хора 
към хора с търпение.“ - Уорън Бъфет

„Най-големият проблем на всеки инвес-
титор - дори неговият най-голям враг - е 
най-вероятно самият той.“ - Бенджамин 
Греъм (автор на книгата „Интелигентни-
ят Инвеститор“, която е била една от кни-
гите, вдъхновили Уорън Бъфет да започ-
не да инвестира)

„Разликата във философията на богати-
те и бедните е тази - богатите инвестират 
своите пари и харчат това, което им е ос-
танало. Бедните харчат своите пари и ин-
вестират това, което им е останало.“ - Ро-
бърт Кийосаки

„Ако искате вашите деца да пораснат с 
добри навици и да станат достойни хора 
- инвестирайте два пъти повече време в 
тях и наполовина по-малко пари.“ - Абиг-
ейл Ван Бурен

„Аз направих първата си инвестиция на 
11-годишна възраст. Преди това съм си 
пропилявал живота.“ - Уорън Бъфет

Това е от мен за днес. Ако и вие имате въ-
проси или се интересувате от различните 
аспекти на финансовата част от живота, 
можете да си запазите час за консултация 
на директния ми телефон - (224) 522-2413 или 
на електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com.

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

„В инвестирането - това, което е ком-

Още съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще 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 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 ТодороваГергана Тодорова

18 цитата от най-великите 
инвеститори в света

http://www.trifonovalaw.com/
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П
очти всички хора, които по-
знавам, се чудят какво ще се 
случи със стойностите на до-
мовете им през следващите 
няколко години. Някои са заг-

рижени, че неотдавнашният ръст на це-
ните на жилищата ще доведе до ситуация, 
подобна на жилищния срив преди 15 го-
дини.

Експертите обаче казват, че днес паза-
рът е коренно различен. Например, Одета 
Куши, заместник главен икономист в First 
American, написа пост в Twitter миналата 
седмица по този въпрос:

„... Имаме нужда поскъпването на це-
ните на жилища да започне да се забавя 
(иначе това би било неустойчиво в дълго-
срочен план), но високият ръст на цените 
днес е подкрепен от фундаментални фак-
тори – недостиг на жилища, по-ниски лих-
ви и демографско търсене. На този етап 
на пазара ние сме в много по-различно 
и по-безопасно място сега, от когато и да 
е било преди: по-добро кредитно качест-
во, нисък DTI [Дълг към доход] и тонове 
собствен капитал. Следователно сривът в 
цените е много малко вероятен.“

Поскъпването на цените ще се заба-
ви от двуцифрените нива, които пазарът 
видя през последните две години. Експер-
тите обаче смятат, че стойностите на до-
мовете няма да се обезценят, както това 
се получи по време на балона.

По този въпрос Pulsenomics току-що 
пусна най-новото проучване за очаквани-
ята на цените на жилищата – проучване на 
национален панел от над 100 икономисти, 
експерти по недвижими имоти и инвести-
ционни и пазарни стратези. Той прогнози-
ра, че цените на жилищата ще продължат 
да поскъпват през следващите пет годи-
ни. По-долу са дадени очакваните годиш-
ни темпове на поскъпване на цените на 
жилищата въз основа на средната стой-
ност от всички 100+ прогнози:

• 2022: 9%
• 2023: 4.74%
• 2024: 3.67%
• 2025: 3.41%
• 2026: 3.57%

Тези, които отговарят на проучването, 
вярват, че поскъпването на цените на жи-
лищата все още ще бъде сравнително ви-
соко тази година (макар и наполовина от 
това, което беше миналата година) и след 
това ще се върне към по-нормални нива 
през следващите четири години.

Какво означава това 
за вас като купувач?

С ограничено предлагане на жилища, 
налични за продажба, както и повиша-
ване на цените и лихвите по ипотечните 
кредити, пазарът може да бъде предизви-
кателен и занапред за вас, ако планирате 
да сте купувач. Но купуването на жилище 
рано или късно има своите предимства. 
Ако чакате да купите, ще плащате повече 
в бъдеще. Въпреки това, ако купите сега, 
всъщност ще бъдете в състояние да на-
карате бъдещите увеличения на цените 
да работят за вас. След като купите, тези 
растящи цени на жилищата ще ви помог-
нат да изградите стойността на дома си и в 
допълнение, собственото богатство на ва-
шето домакинство чрез собствен капитал.

Като пример, да предположим, че сте за-
купили дом за 360 000 долара през януари 
тази година (средната цена според Нацио-
налната асоциация на брокерите на не-
движими имоти, закръглена до най-близ-
ките 10 000 долара). Ако вземете предвид 
прогнозата за поскъпване от Проучване-
то на очакванията за цените на жилищата, 
бихте могли да натрупате над $96 000 бо-
гатство на домакинствата през следващи-
те пет години. (вижте графика #1)

В крайна сметка
Ако се опитвате да решите дали да ку-

пите сега или да изчакате, ключът е да зна-
ете какво се очаква да се случи с цените 
на жилищата. Експертите казват, че цените 
ще продължат да се покачват през след-
ващите години, само че с по-бавни темпо-
ве. Така че ако сте готови да купувате, това 
сега може да е най-добрият ви залог. Това 
също ще ви даде възможност да използ-
вате бъдещото поскъпване на цената на 
жилищата, за да изградите своя собствена 
нетна стойност чрез нарастващ собствен 

капитал. Ако искате да започнете, нека се 
свържем днес.

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

Ако имате въпроси, свързани с тази или 
други мои статии досега, или въобще с 
всичко свързано с пазара на недвижимите 
имоти, ще се радвам да ме потърсите, 
а за мен ще е удоволствие да мога да по-
могна. Моят директен номер е: 773-827-
7827, или ми пишете на емайл: gergana.
todorova@bairdwarner.com. Също уебсайт, 
за повече информация: GerganaTodorova.
BairdWarner.com Консултацията е вина-
ги безплатна и не ви ангажира по никакъв 
начин.

Какво е бъдещето, свързано с поскъпването  
на жилищата, и какво означава това за вас

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

графика #1

Възможен ръст на богатството на домакинства-
та през следващите пет години, въз основа на 
увеличаване на собствения капитал, ако купува-
те имот на стойност $360 000 през януари 2022 г.

Въз основа на прогнозно поскъпване на цената

https://angelovrealtor.com/
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Руски актриси пламенно режат чантите 
си „Шанел“ в патриотичен порив и знак на 
презрение към санкциите, които ги лиша-
ват от достъп до западен лукс. „Ако за „Ша-
нел“ трябва да продам родината си, такава 
„Шанел“ не ми е нужна“, заявява драматич-
но телеводещата и пиарка Марина Ермош-
кинаа.

В социалните мрежи веднага се появиха 
критици, които изразяват подозрение, че 
пожертваните чанти са евтини имитации на 
скъпата френска марка. Но патриотизмът 
няма цена и ако е истински, не би трябвало 
да има значение колко струва на родолю-
беца. Преди месец с патриотично възпита-
телна цел руски бизнесмен от Башкирия на-
кълца с чук своя iPad пред очите на сина си.

Досега руснаците се дивяха, че са отгле-
дали световни знаменитости, които фигури-
рат в класациите на най-богатите хора. Зна-
еше се, че за тях няма недостъпен западен 
лукс. Символ на тяхното разточителство 
бяха яхтите им, които се надпреварваха коя 
да е по-дълга, по-висока, по-модерна. Това 
не са просто яхти, а суперяхти и мегаяхти. 
Заради тяхната видимост сега олигарсите 
са угрижени как да ги укрият в пристанища, 
където западните санкции не се прилагат и 
няма риск да бъдат арестувани или конфис-
кувани.

Вместо да полагат такива усилия, можеха 
- ако милеят за „матушката Рус“, която им е 
дала толкова много - да направят нещо за 
нея: да запалят и потопят поне една от зна-
менитите си яхти, строени на Запад. Със си-
гурност ефектът и в Русия, и в света щеше 
да е по-силен от пожара и потъването край 
Украйна на флагмана на руския черномор-
ски флот, крайцерът „Москва“, който заедно 
с ракетите си имаше водоизместимост 11 
490 т. Само за сравнение мегаяхтата „Дил-
бар“ на олигарха Алишер Усманов има во-
доизместимост 15 917 т. В момента тя е за-
държана в Хамбург, където бе на ремонт, и 
едва ли някога Усманов ще се окъпе отново 
в нейния басейн, който е най-голям сред ях-
тените басейни в света.

По-съществено обаче е друго: Защо ко-

гато Западът наложи санкции на държавата 
Русия, реши, че трябва поименно да санк-
ционира и олигарсите? Те не са държавни 
функционери, не са политици, не командват 
войски. Даже би трябвало да са против вой-
ната, защото тя вреди както на бизнеса им 
със Запада, така и на насладата им от зад-
граничните радости. Някои започнаха да 
се оплакват, че животът им е станал труден. 
Малцина обаче надигнаха глас срещу „спе-
циалната военна операция". Другите при-
еха мълчаливо съдбата си.

Руският капитализъм не е истински. Той 
е държавен капитализъм - хибрид между 
централна власт и контролираните от нея 
капитали. Класическите капиталистически 
държави имат богат опит, за да усетят раз-
ликата. Съединените щати често са опреде-
ляни като олигархична държава, но Илон 
Мъск, Бил Гейтс, Джеф Безос и други свръх-
богаташи не фигурират в медиите като оли-
гарси. Но има и друго, което е в генезиса на 
натрупаните богатства.

Руските олигарси се появиха внезапно 
през 90-те години чрез организирано раз-
грабване с помощта на държавата на остан-
ките от съветската индустрия. Криминална-
та приватизация по схемата „заеми срещу 
акции“ по времето на Борис Елцин бе уза-
конена от неговия наследник Владимир 
Путин, който поиска от олигарсите едно 
единствено нещо - лоялност към властта. 
Смутителите на нейното спокойствие като 
Михаил Ходорковски (който финансираше 
опозиционни партии) и свързания с медий-
ния бизнес Владимир Гусински бяха отстра-
нени бързо. Останалите съзнаваха много 
добре в какъв първороден грях са зачена-
ти и образуваха преторианска гвардия око-
ло Кремъл, за да не споделят съдбата на не-
мирниците.

Санкциите се оказаха много точно прице-
лени, защото руската олигархия не е само-
създала се едра буржоазия, а е назначена от 
държавата кохорта, която в съветско време 
би търкала затворническите нарове зара-
ди безстопанственост и разхищение. В една 
държавно-олигархична система богаташка-
та свита има полезната функция да обслуж-
ва прищевките на централната власт. Ако на 
президента му се прииска дворец, винаги 
ще се намерят предани олигарси, които да 
му го построят за държавна сметка и да зая-
вят за прикритие, че е техен.

Войната има свойството да стимулира 
цинична откровеност. В нея по-ясно про-
личава кой какъв е. Видя се що за свето-
вен лидер е Владимир Путин, но свършиха 
и преструвките към руския елит, който за-
ради парите бе приеман радушно на Запад. 
Като знаем, че и България си отгледа по съ-
ветска схема доморасла олигархия, може 
да има някаква полза и за нея.

СВЕТОСЛАВ 
ТЕРЗИЕВ

 блог

Защо никой олигарх  
не запали яхтата си?

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

„Ще се опитват да заставят дебелите 
европейци, снабдени с газ от различни 
източници, да споделят с бедните, 
но горди, които не искат да платят на 
Русия в рубли за нашето гориво.“

Бившият руски премиер Дмитрий 
Медведев коментира проекта на 

Европейската комисия държави в блока 
да споделят газ една с друга

„Г-н президентът освен да говори, друго не 
може. Не случайно има разпределение на 
властите, президентска власт няма и нека 
всяка жаба да си знае гьола.“

Съпредседателят на „Демократична 
България“ ген. Атанас Атанасов коментира 

„слабостта“ на президента Румен Радев към 
Русия

„Това е приятелят на възрастните ни 
родители, които в голямата си част все още 
вярват само на обществената телевизия.“
Председателят на Съвета за електронни медии 
Соня Момчилова обяснява защо е важен изборът 
на главен директор на Българската национална 

телевизия

„Следва да купя Coca-
Cola и да върна кокаина 
в нея.“
Това се пошегува в Twitter 

Илон Мъск, намеквайки 
за оригиналната 

рецепта на напитката 
от 1886 година

„И сега се лигави една, като обяснява за кученцето и 
газта. Не ви ли е срам, бе? Правили сме го за народа, за 
хората, хората обичат кучета в България.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко по лансираните от няколко дни 
обвинения от партията, че настоящите управляващи 

използват посредници за вноса на природен газ в момента

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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П
естенето на енергия и наблю-
дението на звезди са две от 
многото причини хората да 
изберат да изключат осветле-
нието си през нощта, но през 

следващите няколко дни експертите при-
зовават жителите на Чикаго отново да оста-
нат на тъмно между 23 часа и 6 часа сутрин-
та, за да помогнат за спасяването на живота 
на милиони мигриращи птици.

През следващите нощи се очаква птици-
те да мигрират над Ветровития град в едно 
от

най-големите миграционни 
движения

за сезона досега, предупреждават от 
Chicago Bird Collision Monitors, доброволен 
проект за опазване, който работи за защита 
на мигриращите птици.

Но с миграцията идват и смъртоносни 
опасности, включително глад, хищници и 
високоскоростни удари в прозорците на 
сградите.

„Смятаме, че Средният Запад ще бъде 
епицентърът на миграциите през следва-

щите няколко нощи в САЩ“, каза Бенджа-
мин Ван Дорен, постдокторант в Корнел-
ската лаборатория по орнитология.

Проучвания, публикувани през 2019 г., 
потвърдиха това, което природозащитни-
ците отдавна подозират: силуетът на Чи-
каго – пейзаж, доминиран от високи стък-
лени постройки, разположен на един от 
най-натоварените пътища на птиците на 
континента – е

най-опасната столична зона 
в САЩ

за мигриращите птици.
Ван Дорен каза, че има няколко фактора, 

които причиняват сблъсъците в сградите.
„Сблъсъците, които се случват през деня, 

се случват, защото птиците виждат отразя-
ващо небе или отразена растителност или 
дървета в прозореца и си мислят, че това е 
място, до което могат да летят, и по този на-
чин се блъскат в прозорец“, каза Ван Дорен. 
„За сблъсъци, които се случват през нощта 
в градски райони, препоръчваме да изклю-
чите светлините, защото мигриращите пти-
ци са привлечени от тях.“

Миграцията тази седмица е част от при-
близително

3,5 милиарда птици
които се връщат на север в Съединени-
те щати всяка пролет според проучване 
от 2018 г., публикувано в Nature Ecology & 
Evolution.

От 3,5 милиарда, приблизително 25% от 
мигриращите птици умират между време-
то, когато напуснат Съединените щати през 

есента и се върнат през пролетта. Според 
проучването се наблюдава значителен 
брой смъртни случаи на птици по време на 
миграция.

Ван Дорен каза, че средата на май е пи-
кът на пролетната миграция поради по-
високите температури и благоприятните 
ветрови условия, които идват от юг и оси-
гуряват заден вятър по пътя им на север.

Ван Дорен беше част от екип, който пус-
на ново табло за управление на миграция-
та през април, което позволява на жители-
те да видят колко птици мигрират в района 
в реално време.

Таблото за управление, което е част от 
по-голям инструмент, наречен BirdCast, 
предсказва и следи миграцията на птици 
на дневна база и показва най-често среща-
ните видове птици в движение.

„Използвайки това табло, изчислихме, че 
около 7 милиона птици са прелетели над 
окръг Кук в неделя вечер“, каза Ван Дорен. 
„Очаквам подобни по размер движения 
през следващите няколко дни.

Милиони птици 
политат към Чикаго
XВластите предупреждават: „Изгасете лампите!“

Сн.: Pixabay

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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 в цифри

500

110

килограма кокаин, оце-
нен на стойност над 50 
милиона швейцарски 
франка, бяха откри-
ти в контейнер с кафе 
на зърна във фабрика-
та Nespresso в западния 
швейцарски град Ро-
монт, съобщи местната 
полиция. Според доклада 
фабрика Nespresso е ин-
формирала полицията, че 
служителите й са открили 
недефинирано бяло ве-
щество при разтоварване 
на торбички кафе в зърна, 
които току-що пристигна-
ли от Бразилия. Направе-
ният анализ е показал, че 
става дума за кокаин.

25
фламинга уби лисица, която успя да прегризе те-
лена мрежа и да стигне до жертвите си в Нацио-
налния зоопарк във Вашингтон. Серийните убий-
ства са завършили със смъртта на патица от рядък 
вид. Смята се, че хищникът е дошъл от намиращия 
се в съседство Рок Крийк Парк. Това не е първата ка-
сапница, причинена от лисица в столицата на САЩ. 
Миналия месец конгресмен бе нападнат от бясно жи-
вотно. Законотворецът решително се отбранявал с 
чадър, но не му се разминаха инжекциите против бяс.

100 -годишен бразилец подо-
бри световния рекорд на 
Гинес за най-дълга карие-
ра в една и съща компания. 
Уолтър Ортман е само на 15 
години, когато започва работа 
като асистент по корабопла-
ването в текстилна компания 
в Санта Катарин, наречена 
Industrias Renaux SA (сега из-
вестна като Рено). Той канди-
датства за работа в близката 
текстилна фабрика и поради 
силното си владеене на нем-
ски език веднага е нает. Про-
дължава да работи за същата 
компания до края на карие-
рата си.

хиляди долара плати купувач за прословутия 
масленозелен суитшърт на украинския прези-
дент Володимир Зеленски. Дрехата беше продаде-
на на търг в Лондон. Стартовата цена беше от 50 000 
британски лири. Търгът, организиран от аукционна-
та къща „Кристис“, се проведе в музея „Тейт модърн“. 
Средствата от него ще бъдат предназначени за оказ-
ване на хуманитарна помощ за Украйна. В началото 
му Зеленски говори по видеоконферентна връзка и 
похвали Великобритания и „смелия Борис“ (Джон-
сън), който го посети в Киев.

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

К
акво са работили повечето бълга-
ри в САЩ в годините на ранната 
емиграция, тоест, след Илинден-
ско-Преображенското въстание, е 
ясно и описано в повечето изслед-

вания на емиграцията ни в Северна Аме-
рика. Понякога обаче попадаме на лични 
съдби, следите от които се намират много 
трудно, в интернет сайтове, които съхраня-
ват данни от този етап на емиграцията. Така 
например интересна е съдбата на Георги 
Здравев от Прилеп, който е и един от музи-
кантите в емигрантския оркестър на Стойо 
Крушкин – „Bulgarian Balkan Band“.

Изключително оскъдни са данните за 
Здравев, но все пак успяхме да се доберем

до смъртния му акт
издаден през 1952 г., и от там успяхме да из-
вадим някои факти за него, както и за начина 
му на живот.

Той е роден през 1890 г., както е записа-
но – в „Македония“. Почива на 13 юни 1952 
г., в 19,00 ч., вероятно от онкологично за-
боляване. Погребан е в гробището Baldwin 
Cemetery в Стилтън, Пенсилвания. Това са 
данните, които успяхме да открием в сай-
та �ndagrave.com. Сайтът ancestry.com ни 
дава информация обаче, че Георги Здравев е 
пристигнал от Европа в Ню Йорк. Това е бил 

пунктът, в който са събирани повечето по-
тенциални емигранти, и от тук те са влиза-
ли в САЩ. Те са се насочвали предимно към 
места, където вече има българи и могат лес-
но да си намерят работа, нерядко и с тяхно 
съдействие.

Георги Здравев 
се насочва към 
Пенсилвания, къ-
дето вече има 
доста българи. 
Работи като стро-
ителен работник, 
което е видно от-
ново от смъртния 
му акт. Сайтът 
panewsarchive.
psu.edu обаче ни 
подава и една до-
пълнителна ин-
формация. Става 
дума за това, че 
Георги претър-
пява инцидент. 
Срутва се строителна платформа по време 
на работа и са ранени трима работника, сред 
които и Здравев. Той получава фрактура на 
черепа, но се възстановява.

Така са живели българите
в онези години в САЩ, както впрочем и тех-
ните колеги – американци. Животът е бил 
труден.

Не по-лесен е бил и животът на Трай-
ко Минов от Прилеп, друг от музикантите в 
емигрантския оркестър на Стойо Крушкин – 
„Bulgarian Balkan Band“. Той се оказва брат на 
Георги Минов, който е обвинен в убийство-
то на други двама македоно-българи, или 
българи от Македония, както тогава са били 

наричани те. Става дума за Коче /или Коце/ 
Ацев на 24 г. и Борис Миоф на 32 г. Свадата 
е описана в решение на Върховния съд на 
щата Пенсилвания, издадено на 14 ноември 
1949 г. В крайна сметка Георги Минов е осъ-
ден на смърт, но не става ясно дали присъда-
та е изпълнена.

За Трайко Минов не открихме почти нищо 
никъде, но пък успяхме да изолираме ин-
формация за неговия брат – подсъдимият 
Георги Минов. Има информация в някои сай-
тове, че той е починал още през 20-те годи-
ни на ХХ в., но това не е възможно, защото в 
сайта ancestry.com се натъкнахме на неопро-
вержими данни за него, че именно той е ро-
ден през 1897 г., а и данните от официалния 
документ от съда в Пенсилвания доказва, че 
става дума за същия Георги Минов като годи-
ни и година на раждане.

Повечето нашенци се представят

за родени в „България“, 
„Македония“

или понякога дори се посочва и градът, осо-
бено когато те посочват „Македония“. Това 
обаче не отделя географската област от ро-
дината България, напротив, в онези години, 
когато борбата за независима Македония е в 
своя апогей, Македония е считана за нераз-
делна част от България, поне от повечето па-
триоти от този край, които са емигрирали в 
Америка. Много рядко се посочва „Югосла-
вия“ като „родина“, като това най-често, или 
поне в огромното болшинство от случаи, 

става в смъртните актове, защото когато в 
тях се посочва страна по произход, Македо-
ния тогава – 50-те години и след това - вече 
е част от новосъздадената социалистическа 
държава на Балканите - Югославия.

Всъщност, освен по този начин, с обявява-
не на „Македония“ като страна по произход, 
тези хора са намирали и други начини да по-
пуляризират своята кауза за тази географска 
област в онези години. Става дума за публи-
кации в пресата в САЩ. Издания като „Хар-
пърс Уикли“, „Ди Индипендънт“, „Аутлюк“ и 
други особено активно отразяват събития-
та в Македония малко преди, по време на и 
непосредствено след Илинденско-Преобра-
женското въстание.

Нашенците в емиграция, и в частност в 
САЩ, живеят един относително затворен жи-
вот. Те се

капсулират в общността
като нерядко изграждат нещо като битови 
комуни, в които се организират по примера 
на родово-племенния принцип. Така те оце-
ляват, въпреки че културната среда отвън се 
опитва да ги промени почти непрекъснато и 
по всякакви начини.

Промените са факт, но те са наистина ми-
нимални именно заради тази социална зат-
вореност, поне в ранния период на еми-
грацията, в годините до около 1925-1930 г. 
По-късно процесите на културна инфилтра-
ция се засилват и промените стават значи-
телно по-забележими.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XОт България или от Македония, българите 
винаги търсят връзка със „стария край“

Входът на гробището Baldwin Cemetery в Стилтън, Пенсилвания

Гробището Baldwin Cemetery в 
Стилтън, Пенсилвания.

Паметната плоча на гроба на Георги Здравев.

Нашенците в САЩ се съхраняват 
в „битови комуни“
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Б
ългарката Вероника Лазаро-
ва е родена във Враца. Рабо-
ти като журналист в България, 
но се премества със семейство-
то си на Острова и създава сай-

та Lifebites.bg, на който все още е главен 
редактор. Преди няколко години обаче 
решава, че е време да се захване с нещо 
друго и превръща едно от хобитата си – 
готвенето - в успешен бизнес.

Вероника, която от години живее и рабо-
ти в североизточния английски град Дар-
лингтън, скоро планира и да отвори Ку-
линарен клуб, в който да готви българска 
кухня и да кани хора от различни части на 
света да представят традиционните храни 
на страните си. В момента сънародничката 
ни има магазин за паста и кулинарно учи-
лище, където провежда и готварски курсо-
ве, пише и БТА. 

В Дарлингтън Вероника попада преди 13 
години за първи път, когато половинката й 
заминава да работи като фармацевт на Ос-

трова. Дълго време тя пътува между Бълга-
рия и Англия, но накрая решава да остане 
– „защото любовта ми ме доведе тук“, както 
самата тя споделя.

Как живее една българка 
на Острова ли?

И колко различен е животът й в Дарлинг-
тън от този във Враца?

„Аз съм човек, който се опитва да се 
адаптира в средата, в която живее, мак-
симално. Създавам контакти на различно 
ниво. Опитвам се да намирам време да за-
кусвам в местни кафенета, да посещавам 
близкия пъб, да излизам със съседи“, обяс-
нява тя.

Младата жена контактува с фитнес гру-
пи, които са своеобразни малки общества. 
През годините е посещавала курсове по 
езици - английски, немски, по креативно 
писане, по шивачество, правене на бижута. 
На повечето места е

била единствената чужденка
Никога обаче не се е чувствала като вън-

шен човек.
„Общуването е ключът към това едно об-

щество да те приеме. А когато си учтив и 
усмихнат, дори и с акцент, хората те харес-
ват и любопитстват - как и защо си дошъл 
при тях. С добро чувство и с усмивка“, спо-
деля Вероника.

За Вероника България отвън изглежда 
някак объркана, но все пак си е същата. 
„Всички се оплакваме, без да правим кой 
знае какво, за да променим това, което не 
ни харесва. Макар че невинаги има какво 
да се направи. Въпреки това има

много млади българи 
с интересни идеи

които правят страната ни много симпатич-
на“, обяснява българката как вижда Роди-
ната си откъм мъглия Албион.

Най-много от Родината й липсват хората 
по улиците вечерно време и общуването 
на маса на по питие. Може би затова и иска 
да създаде този Кулинарен клуб, за да пре-
създаде част от България и традициите й в 
храненето на британска почва.

Години наред работи от вкъщи, а с две 
деца и работохолизъм това не е особено 
здравословно според нея. „След седем го-
дини реших, че е дошло време да изляза от 
къщата и да започна да върша нещо с ръ-
цете си - да правя пица или паста, което ми 
беше хоби до този момент“, споделя бъл-
гарката.

Тогава кандидатства за работа в една 
нова пицария, но въпреки препоръките на 
приятел, собственикът

дори не отговорил 
на имейла й

Смята, че това се е случило, защото няма 
никакъв опит в кулинарията освен огро-
мния си ентусиазъм и желание да направи 
нещо полезно и за себе си, и за българите 
в чужбина.

Така решава, че ако иска да си намери 
работа, която да й харесва, трябва да си я 
създаде. Прави проучване, намира фирма 
в Италия, която произвежда оборудване 
за производство на паста, и се записва на 
обучение при тях с идеята при завършва-
нето да отвори собствен магазин за паста.

Това се случва през септември 2018 г. По-
знати и непознати я убеждават, че идеята е 
обречена, тъй като в Дарлингтън няма па-
зар за подобен продукт. Като минус виж-

Българка в Дарлингтън ще прави 
Кулинарен клуб за българска кухня
XС него иска да пресъздаде част от България и традициите й на британска почва

Сн. БТА

Сн. БТА

https://www.msbinsuranceagency.com/
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дат и помещението, което е наела - различ-
ни хора били започвали бизнес там, но до 
един са си провалили.

Но Вероника не се отказва
„Сега в магазина идват най-различни хора 
– от медицински сестри, лекари и пара-
медици, през ученици, архитекти, офис 
служители, строители, водопроводчици, 
градинари, работници в супермаркети, 

озеленители, музиканти, пенсионери. По-
вечето от тях са редовни посетители, дру-
ги идват от съседни градове, за да опитат 
пастата ни. Имаме и чужденци, които гос-
туват тук и са прочели за нас в интернет“, 
щастлива е тя от успеха на начинанието си.

Повечето от клиентите й предполагат, 
че Вероника е италианка. Това е и една от 

причините да реши да се захване с произ-
водството на паста.

„Имам акцент, а когато говоря, ръкома-
хам усилено. Подсъзнателно всеки пред-
полага, че идвам от Ботуша. Аз обаче с ус-
мивка отвръщам, че съм българка.

Винаги разказвам 
за страната ни

използвам български продукти - като чаш-

ки за кафе, които могат да се ядат, а едно 
от менютата ни е върху стена, обработена 
с боя, превърната в бяла дъска“, разказва 
Вероника..

Засега младата бизнесменка не използ-
ва български подправки в кухнята. Но 
това може да се промени с времето, когато 
реши, че клиентите й харесват някои тра-
диционни български подправки, характер-
ни само за българските земи.

Вероника планира веднъж месечно да 
отваря кухнята в кулинарното си училище 
за малки групи, на които да готви българ-
ска храна и да разказва

повече за културата 
на Родината си

„Повечето англичани свързват България 
с две неща – със Слънчев бряг и с мафия-
та. Искам да им покажа, че страната ни има 
друг образ и вкус“, категорична е тя.

А иначе вяколко пъти месечно прави 
курсове по правене на прясна паста, ку-
линарни класове за деца, вечери за мал-
ки групи, а скоро смята да даде начало и на 
Кулинарния клуб, в който ще готви българ-
ска кухня и ще кани хора от различни час-
ти на света да представят традиционните 
храни на страните си.

„Храната освен стомаха, пълни и душата 
на човек. Много често се случва след обу-
чение хората да останат с часове и да го-
ворят с непознати за манджи, пътувания 
и заведения, които биха препоръчали. Да, 
храната наистина свързва“, сигурна е бъл-
гарката.

Сн. БТА

Сн. БТА

Сн. БТА

http://autoboxexpress.com
http://autoboxexpress.com
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Б
ългаринът Виктор Георгиев обу-
чава шофьори на правилата по 
пътищата и по-отговорно шофи-
ране. Инициативата, която носи 
името „Аз на пътя - научи ме да 

шофирам“, има за цел да помогне на хора, 
които вече имат шофьорска книжка, да усъ-
вършенстват уменията си по пътищата, и то 
напълно безплатно.

„Вече четири години развивам инициа-
тивата и мисля, че се развива добре. За мое 
огромно съжаление последните няколко 
години

загубих доста приятели 
на пътя

и реших, че трябва да направя промяна, 
която да помага на хората. Точно затова го 
правя и напълно безплатно. Защото искам 
да помогна“, разказа Виктор пред BG VOICE, 
като допълни, че засега услугата се предла-
га само в София.

Помощта на Виктор е безвъзмездна, но 
върви с едно важно условие - автомобилът 
на шофьора да бъде изряден. Според него 
едно от най-често срещаните грешки при 
хората, когато шофират, е, че не предвиж-
дат пътя напред. Той посочва дъждовното 
време като друга важна предпоставка за ка-
тастрофи.

„При шофирането, както при шаха, тряб-
ва да се мисли няколко хода напред. Един 
много добър пример, за който хората ще се 
сетят, е моментът, в който започне да вали 
дъжд. Това е най-лошата част от дъждовно-
то време, защото тогава започва да се вди-
га кал и мръсотия. Затова, когато започне да 
вали дъжд, гръмват катастрофи в София“, 
обяснява той.

Според него часовете в автошколата не 
са достатъчни, за да бъде усъвършенствано 
едно шофиране по правилата. Виктор по-
сочва още, че е нужна смяна в законодател-
ството и да се върнат полигоните, както и 
повече инспекции по пътищата. Той допъл-
ва още, че пътната инфраструктура на стра-
ната има нужда от сериозна преработка, за 
което трябва вече държавата да помогне.

„В крайна сметка след уморителен ден 
за мен е най-важно, че получавам обра-
тна връзка от хора, които ми казват нещо 
от сорта на: „Вики, днес ми се случи това 
и това, благодарение на това, което ти ми 
беше обяснил,

успях да избегна катастрофа
Жив съм, здрав съм, нищо ми няма“, казва 

с усмивка Виктор.

Данни на Световната здравна органи-
зация сочат, че на всеки 22 секунди в ка-
тастрофа умира човек. Сред основните 
причини жертвите по пътищата да се уве-
личават са ускорената урбанизация, ниски-
те стандарти за безопасност, употребата на 
наркотици и алкохол, неизползването на 
предпазен колан и каска, както и превише-
ната скорост.

За 2018 г. България е на второ място в Ев-
ропа по загинали в катастрофи, а на терито-
рията на ЕС всяка година загиват близо 25 
000 души. Председателят на Държавна аген-
ция „Безопасност на движението по пъти-
щата“ Малина Крумова посочи, че ежеднев-
но стават средно по 18 произшествия.

В страната средно по 30 деца годишно гу-
бят живота си по пътищата. Те загиват ос-
новно като пътници в автомобилите на ро-
дителите си.

Статистика показва, че през 2021 година 
в страната са станали 6078 катастрофи. Бли-
зо 44% от ПТП-тата през миналата година са 
станали през есенно-зимния период.

„През 2021 г. загиналите участници в дви-
жението по пътищата са 559, като 266 от тях 
са през зимните месеци. Или това е 48% от 
всички загинали, всъщност са били през 
зимните месеци“, обясни Мария Ботева от 
„Пътна полиция“.

Изследване показва, че всеки един кило-
метър по-ниска допустима скорост на ма-
гистралите

би спасил 2000 човешки 
живота годишно

в Европа. Най-добрите показатели по път-
на безопасност, където има най-малко заги-
нали, са Холандия, Белгия. Там скоростта е 
около 120 км/ч.

Българин обучава безплатно по-отговорно 
шофиране и правила по пътищата
XВече четири години Виктор Георгиев работи по инициативата „Аз на пътя - научи ме да шофирам“

АИДА 
БУРНУЧЯН

aida@bg-voice.com

https://connectmortgagecorp.com/
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В
итамин Е помага при загуба на те-
гло и също така се бори със забо-
лявания, причинени от затлъстя-
ване. Това заключение направиха 
учени от японския технологичен 

институт Шибаура.
Известно е, че затлъстяването доприна-

ся за окислителните процеси в организма, 
които водят до развитие на рак, диабет, ате-
росклероза и алцхаймер, както и до преж-
девременно стареене. Японски учени се 
опитаха да използват лекарства с мощен 
антиоксидантен ефект, който е витамин Е, 
при лечението на затлъстяване.

Експертите са направили експеримент с 
мишки, използвайки компонентите на вита-
мин Е - токотриеноли. В продължение на 13 
седмици гризачите са били хранени с бога-
та на мазнини диета, като на някои от тях се 
давали едновременно токотриеноли. В ре-
зултат на това мишките от групата с „вита-
мините“ наддали на тегло много по-бавно 
от останалите. 

Изследователите стигнали до заключени-
ето, че високият прием на витамин Е помага 
за поддържане на нормално тегло. Изясня-
ва се обаче, че той трябва да се набавя от 
храната, тъй като в синтетичния витамин Е 
от аптеката няма чудодейните токотриено-
ли.

Витамин E повишава нивата 
на образуването на имунни 
клетки, наречени Т-клет-
ки. Това са бели кръвни 
клетки, играещи ва-
жна роля в имунната 
система. Помагай-
ки за поддържането 
им, те се размножа-
ват правилно и ко-
муникират с другите 
имунни процеси.

Витамин E защита-
ва зрителните органи 
от въздействието на не-
благоприятните фактори на 

външната среда, които причиняват сухо 
око, наречено още катаракта. Съществена е 
ролята му за намаляването на риска от

отслабване на зрението 
или слепота

Може да използвате ви-
тамин E, ако се борите 

с бръчки, възрастови 
петна или други при-

знаци на стареене. 
Той би могъл да по-
могне за поправя-
нето на нанесените 
щети, причинени от 
слънчевите лъчи и 

свободните радика-
ли в околната среда. 

Освен това стимулира 
производството на кола-

ген, който спомага за елас-

тичността на кожата.
Фактът, че витамин Е е силно зависим от 

витамин С, витамин B3, селен и глутатион, 
означава, че диета, богата на витамин Е, не 
може да има своя оптимален ефект, освен 
ако тя е също така богата и на храни, кои-
то предоставят тези други хранителни ве-
щества.

Витамин Е се открива в бадемите, лешни-
ците, авокадото, спанака, слънчогледовите 
семки, сушените кайсии и др.

Бадемите са едни от най-добрите рас-
тителни източници на витамин Е – с близо 
130% от дневната доза в 100 г ядки.

Осигуряват ни полезни 
мазнини

и са перфектен избор за следобедно хапва-
не, за стимулиране на мозъка и прилив на 
енергия.

Освен полезните мононенаситени мазни-

ни авокадото ни осигурява и добро коли-
чество витамин Е – около 16% в 150 г плод. 
Освен това е и една от най-добрите храни 
за закуска, която ще ни осигури достатъчно 
енергия и качествен старт на деня. През ос-
таналото време пък може да си приготвите 
домашно гуакамоле – прави се лесно и е ад-
ски вкусно.

Есента ни е любима най-вече заради тик-
вите, които са подходящи за най-различни 
рецепти. Освен разнообразие в храненето 
те ни осигуряват и добри нива на витамин Е 
– 18% от дневната доза в 1 чаена чаша сгот-
вена тиква.

Всички растителни масла са добър източ-
ник на витамин Е, в това число зехтин, слън-
чогледово олио и кокосово масло. Зехтинът 
обаче, освен

да ни набави 
ценния антиоксидант

около 13% от препоръчителната дневна 
доза в една супена лъжица, ни осигурява 
и ценните мононенаситени мазнини, кои-
то допълнително се грижат за здравето на 
сърцето.

Освен че е най-богатият източник на вита-
мин С, червените чушки осигуряват и около 
12% от дневната доза витамин Е. Плюс това 
те са източник и на лутеин и зеаксантин, два 
антиоксиданта, които се грижат за здраве-
то на очите.

Трябва да се черпи само от храната, иначе няма ефект

Витамин Е бори излишните 
килограми и затлъстяването

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Т
енденциите за сезон пролет/лято 
2022 показват възродена радост 
и оптимизъм в модата, така че не 
е изненадващо, че цветовете съот-
ветстват на това и са най-вече в ос-

лепителни ярки нюанси.
Така че ако искате и вие да сте актуални и 

в крак с модата, ето какви елементи задъл-
жително трябва да присъстват в гардероба 
ви.

Ключова роля в колекциите си дизайне-
рите отреждат на ярките цветове. Сред най-
тренди от тях са жълто, оранжево, зелено, 
червено, розово, цикламено и др.

Заслужава да се обърне внимание и на 
още няколко цветови микса: популярната 
комбинация от

елегантно бяло 
и елегантно сребро

истинското „сродяване“ на синьото и бежо-
вото, смелия микс от оранжево и светлозе-
лено и елегантния дует от розово и черно.

Неутралното бежово може да се носи не 
само с млечни, черни, сиви и кафяви нюан-
си. Най-интересно ще бъде да го допълни-
те с неочакван цветен акцент и да играете 
с контраста, съчетавайки ярко сини неща с 
бежово облекло – например минипола с ни-
ска талия в нюд тонове в дует с ефектна синя 
риза.

Може би едно от най-ярките решения на 
тази пролет и лято e цветовата комбинация 
от оранжево и светлозелено. Именно това 
съчетаване на нюанси не само ще покаже 
познаване на модните тенденции, но и ще 
добави цвят към гардероба ви и ще ви раз-

весели.
Специално място в списъка с тенденции-

те, които модните корифеи поднасят на вни-
манието ни, заемат

дрехите с множество 
изрязвания по тях

на най-неочаквани места. Блуза с един или 
асиметрични ръкав, блуза или рокля с гол 
гръб, риза с дълбоко деколте или мрежест 
топ са сред звездните предложения на све-
товните експерти.

Полупрозрачни материи, дрехи с многоц-
ветни принтове и шарки по тях също ще са 
особено популярни. Плътният чорапогащ-
ник ще отстъпи място на полупрозрачния, 
който е предлаган в цялото многообразие 
от цветове и нюанси.

Класически, дързък, елегантен, базов и 
строг – думи, с които можем

да охарактеризираме 
черното

в зависимост от това какви дрехи краси. 
През новия сезон пролет-лято 2022 този ос-
новен цвят се сприятелява с романтичен, 
нежен и женствен розов оттенък, който вече 
предизвиква интерес.

Christian Dior комбинира сатенен ан-
цуг с плътни черни перфорирани ботуши, 
Couregges съчета розово момичешко късо 
палто с лачени ботуши над коляното, а David 
Koma създаде рокля в двата цвята.

Цветът невен пък добавя уравновесеност 
и луксозен щрих към всяка част на дреха 
или аксесоар. Със своя ретро златен цвят 
той допълва и дори може да се комбинира 
със закачливи метални отражения.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Едно от най-ярките решения e цветовата комбинация от оранжево и светлозелено

Мода 2022: Дълбоки 
деколтета, ярки цветове 
и дрехи с отворен гръб
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DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR 
за dry van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. 
Заплащането е 0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in 
business need experienced dispatcher and safety to 
work in o	  ce / not from distance/ 2245202269 №18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас 
C за Straight truck local. Заплащане процент от рей-
та с договаряне. Може и без опит. Monday-Friday 
6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси 
шофьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъ-
щи всеки уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 
1500 с бонуси. 7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чис-
тене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 
7087708483 №18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори 
за dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx 
Ground, doubles endorsement and 1 year experience. 
6302903092 №18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time 
Caregiveri/Companions. Locations: Suburbs (Ho� man 
Estates, Highland Park,Schaumburg), City Chicago. 
Zaplashtane $15.00-$18.00 na chas. Zapochvane na 
rabota vednaga. 847-813-5108, 224-500-2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим 
работник за поддръжка и почистване в сервиз. 
6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota 
za CDL sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka 
vecher v kashti. Za poveche informaciq tel 7739412232 
№18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators 
за локална/регионална работа в радиус от 200 мили 
от вашия паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи 
всяка вечер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 
№18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa 
компания набира котрактори с CDL за съвместна ра-
бота. За повече информация търсете Зори 224-659-
2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & 
Maintenance is looking to hire front desk associate at 
full time. For more information please call 872-303-1060 
Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи момиче за работа като офис асис-
тент и касиер. Опит не се изисква. За повече инфор-
мация, 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

Chicago + suburbs
LIMO DRIVERS, 
Цена US$ $ 0.00, Зипкод 60706, B-L Group Inc. 
Limousine Service 20 years experience in business 
Looking for LIMO DRIVERS: -Chau� eur's License is 
not necessary -Extra monthly bonuses -Progressive 
commission system Welcome to our team Phone: 773-
269-0260 №16027
OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за Owner Operators! Midwest; 24/7 
Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Предимно 
леки товари; Постоянни курсове; Чек всеки петък! 
Коректно отношение! -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 пред-
лага работа за CDL шофьори! 24/7 Dispatch!*Direct 
Deposit! Заплащане според опита- $0.65-$0.75 cpm! 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА 
ТЕЛЕФОН 847-852-0581 №19315
OTR DISPATCHER, 
Цена US$  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

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

ТЪРСЯ HANDYMAN., 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся handyman на пълно 
работно време. Трябва да имате кола. Възможност 
за безплатна квартира. Тел: 847-854-8094. Е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com №19287
OWNER OPS HOME DAILY, 
Цена US$ 2,500.00, Зипкод 60056, We have local/
regional dry van work and available dry van trailers. Our 
driving partners average $800-$1300 per day gross and 
take home $2500-$3500 per week with 250-350 miles 
per day. Pay every Friday no week on hold. 8476370772 
№19270
ТЪРСИ МЕХАНИК, 
Цена US$ 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 
всяка вечер. Работим в радиус от 200 мили от вашия 
паркинг и имаме налични, нови ремъркета. Оборот 
от $800 до $1300 на ден с 250-350 мили дневно. За-
плащаето е между $2500 и $3500 чисто на седмица. 
8476370772 №19271
СНАБДИТЕЛ, ДОСТАВЧИК, 
Цена US$  , Зипкод 60445, Снабдител, доставчик на 
части. Фирмена кола , пълен работен ден , добро за-
плащане. 2246669961 №19243
ТЪРСЯ CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, ТЪРСЯ CDL DRIVER С 
ОПИТ И БЕЗ ОПИТ.ЗАПЛАЩАНЕ $350-$400 НА ДЕН.ЗА 
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 2245651680 №19245
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, систе-
мен интегратор търси Field/Network engineer за ра-
йона на Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля 
в дейностите по внедряване и поддръжка, отговаря 
за предоставянето на професионални мрежови ус-
луги. Контакт: simona.zareva@tbs.tech 359877980442 
№19092
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

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

РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна 
компания предлага работа за CDL class A шофьор 
$275 per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки 
уикенд в къщи. За повече информация се обадете на 
708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от 
Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на сед-
мица, за сингъл драйвър с опит , клас А, дабъл-три-
пъл, 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 
асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище по дого-
ворка 3039748716 №18968

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ $ 0.00, Зипкод 60056, От България Диспечер 
с опит 53V/R/F/Hz Viber 359877981874 №19319

ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ, 
Цена US$ , Зипкод , Предлагам строително монтажни 
услуги при вътрешни ремонти: Изграждане на бани 
Полагане на плочки Шпакловка и боядисване Мон-
тиране на ламинат Монтиране на кухни Облицова-
не с естествен камък на камини и декоративни сте-
ни Монтиране 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

DAVAM STAQ POD NAEM, 
Цена US$ $ 0.00, Зипкод 60070, IZGODNO. Davam 
staq ot kashta pod naem v Prospect Heights. Spokoino 
i bezopasno mqsto za jiveene. Idealna lokaciq blizo do 
magazini, mall, i magistrali. 8472192272 №19317
ТЪРСЯ СЪКВАРТИАНТ/КА, 
Цена US$ $ 0.00, Зипкод 60656, Търся съквартирант/
ка за самостаятелна стая от двустаен апартамен в ра-
йона на ПАВИЛИАН/ на SUMMERDALE AVE/.За по-вече 
подробности на тел. Петков 3127143018 №19320
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  500.00, Зипкод 60176, Двустаен апарта-
мент 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 от-
делно .Апартамента е на газ. За повече информация 
позвънете на телефон 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 $420/
месец. Уютен, чист апартамент на супер локация в 
близост до м-н Малинчо в Des Plains. 3475894266 
№19314
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , 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 
ДОГОВОР. Стая или къща. За ден, два, три, седмица, 
месец. Северозападните квартали. Тел:847-854-8094, 
е-майл: dimitrova07@yahoo.com №19275
СЪКВАРТИРАНТ , 
Цена US$  , Зипкод , Търся съквартирант /ка За дву-
стаен 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 прос-
торен 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 перал-
ня и сушилня $600, вода и газ са включени в цената. 
За контакт Мирко (773) 510-4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
CUMBERLAND&LAWRENCE BEHIND UCRAINIAN 
CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE AND CLEAN 
UPDATED APPTMNT,6305394849 READY NOVEMBER 
1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. 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 компле-
каса има вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. 
Оглед по всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ 
За повече инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, 
паркинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са 
гарантирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. 
За повече инфо моля драснете съобщение на 305-
916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, 
great schools, brand new kitchen remodeled, freshly 
painted, call 708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. 
Convenient location near Costco, Wood� eld Mall, I-90. 
Second � oor with balcony. Central A/C. Pool in the 
complex. For more information call 847 312 0278 or 773 
996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for 
rent in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, 
great location and schools! For information: 847 630 
8884 Stancho №18755

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

ИМОТИ 
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 апар-
тамент, който да споделя със съквартирант от 1 
Юни! Предпочитам Западните предградия на Чика-
го, като:Schaumburg, Ho� man Estates, Hanover Park, 
Russell, Bartlett, Steam Wood или Elgin. 7326724407 
№19279

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
CLASSIFIED, 
Цена US$ $ 0.00, Зипкод 60641, CHICAGO BIBLES & 
BOOKS. We have a wide selection of Bibles and Christian 
books including a BULGARIAN LANGUAGE SECTION. 
We o� er free booklets and a free Bible. Located at 3931 
W. Irving Park Rd. Store hours 10 am to 6 pm Monday 
through Saturday. Phone 773-478 0550. Website www.
biblesandbooks.com №19318
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 отремонтирва-
не. 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 до-
машни филми като ги презапишете на DVD преди ка-
сетите 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 негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазе-
те вашите стари ленти като ги направите дигитални 
снимки преди на станат неизползваеми. 630-456-
1366 №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
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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В 
България има много красиви и 
мистични кътчета, древни свети-
лища или просто уютни и одухот-
воряващи местенца, които те за-
реждат с необикновено голяма и 

необяснима енергия. Ако още не сте посети-
ли някое такова място, време е да го напра-
вите. Вижте едно от тях:

Загадъчно свещено място в Лудогорие-
то привлича година след година туристи и 
вярващи от далечни краища на България 
и от целия свят. Гората е прекрасен кът от 
българската природа, съхранила редки жи-
вотински и растителни видове. На много от 
дърветата в нея са завързани парченца от 
дрехи за здраве, подобно на много други

мистериозни места 
в България

Това е свещеното енергийно място Демир 
баба теке. В превод означава „храм на Же-
лезния баща“, изграден в чест на историче-
ската личност Хасан Демир баба Пехливан 
от XVI в. Той бил провъзгласен за духовен во-
дач и светец на мюсюлманската общност къ-
зълбаши, наричани още алиани или алевити. 
Освен духовен учител и лечител на алиани-
те, той е и светец за християните.

Мястото се смята за свещено от повече от 
3000 г., още от времето на траките, и пази де-
сетки легенди и предания. Намира се край 
село Свещари, община Исперих. Гробницата 
светилище е издигната върху тракийско све-
тилище от 4-ти век, където преди години е 
имало оброчище и манастир.

Много легенди разказват за силата и чуде-
сата, които е сътворил Железния баща. Са-
мият гроб на светеца е разположен в среда-

та на помещението. Изграден е от тухлен зид 
с дървена надземна част, а дължината му е 
3,74 м. Дървеният ковчег

винаги е затрупан с дарове
Мястото се посещава от хора с различна 

религиозна принадлежност, сред които и 
много чужденци. Според преданията Демир 
баба теке лекува и изпълнява желания. Вода-
та в аязмото на територията му пък се сла-
ви като благодатна за жените, които искат да 
забременеят.

Вярва се също, че ако оставят части от 
дреха, покриваща болно място, ще оздраве-
ят. На места се виждат и камъни, увити с пар-
чета плат, както и листчета, мушнати в про-
цепите на скалите наоколо.

В подножието на Камен рид между 6-4 век 
пр.н.е. имало непресъхващ извор. До него 
било

светилището на подземните 
божества

на водата и здравето. То просъществувало 
до началото на новата ера, но и до днес се е 
запазила скалата жертвеник, която може да 

се види до входа на вътрешния двор на Де-
мир баба теке.

Хора от различни краища идват тук на 2 
август и преспиват на открито, за да потър-
сят изцеление. Могат да се видят и парченца 
от дрехи, вързани по дървета, за да им доне-
сат здраве.

За аязмото в двора се смята, че лекува и 
помага на жените за зачеване. По традиция 
всеки посетител отпива три глътки, измива 

три пъти лицето си и пуска монета за здра-
ве. В двора има липа, покрита с мъх, и от 
него дамите следва да си занесат парченце 
у дома.

Другото поверие е свързано с

лягането върху 
свещения камък

Хората, които искат да се излекуват или да 
почерпят сили, лягат върху големия камък, 
който се намира в двора. Ритуалът трябва да 
продължи поне минута.

Легенда разказва, че по време на страшна 
суша по тези земи се появил светецът Демир 
баба, бръкнал в скалата и от там потекъл из-
вор, който бил лечебен. Този извор все още 
е известен под името Петте пръста или Беш 
Пармак.

Там хората, които вярват в чудодейна-
та вода, спират, за да пият и да си налеят от 
лековитата вода. Железния баща само с две 
крачки от извора се изкачвал на платото.

На мястото се преплитат вековни ритуали, 
практикувани и до днес, затова и мястото е 
магическо и зареждащо. Ако имате възмож-
ност, непременно го посетете.

Железните обувки на Демир баба сега са 
изложени за посетителите в къщата музей 
в двора. Той се помещава в дървената къ-
щичка, която се намира срещу гробницата. В 
него можете да разберете повече за живота 
и делото на лечителя.

Мистерия от Лудогорието: 
Легендата за Демир баба теке
XВярва се, че ако болен остави част от дрехата си, покриваща болно място, ще оздравее

Гробът на Демир баба.Свещеното място лекува и изпълнява желания.

От свещения камък човек трябва да се изправи, без да си помага с ръце.

Парчетата плат се оставят, защото така „се завързва“ болестта.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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При очния лекар:

- Прочетете долния ред.

- Не мога.

- Значи сте късоглед.

- Егати, цял живот 

неграмотен, а сега и 

кьорав!

  
Съдията:
- Обвиняеми, шестима свидетели пред съда по-

твърдиха, че точно вие сте извършили обира!
Подсъдимият:
- Господин съдия, ако знаете на мен какви ми ги 

наприказваха за вас шейсет души, ама аз не им вяр-
вам!

  
Оправдават обвинен в кражба чрез взлом. На из-

лизане от съда адвокатът се обръща към оправда-
ния си клиент:

- Е, доволен ли сте от защитата ми?
- Общо взето, да. Но ако знаех, че съм невинен, не 

бих си ангажирал адвокат!

  
Престъпник обещал на адвоката си: - Ако успее-

те да ме спасите с присъда от десет години, ще Ви 
дам 4 милиона! Подсъдимият наистина бил осъден 
на 10 години. След като прибрал парите, адвокатът 
въздъхнал: - Ако знаете, колко трудно ми беше да 
изпълня желанието Ви. Съдията искаше да Ви осъ-
ди на три...

  
- Докторе, боли ме черният дроб...
- Покажете си езика.
- Черният дроб ме боли, казвам...
- А аз ви казвам- покажете си езика!
- Ама мен ме боли черният дроб, не езикът?!
- Ами, добре, покажете си черния дроб, тогава!

  
Вчера спечелих дело срещу КАТ. Адвокатът ми 

успя да убеди съдиите, че при скорост 286 км зна-
кът 40 не се вижда...

  
- Докторе, в депресия съм!
- Най-доброто лекарство е да се потопите изцяло 

в работата си.
- Но, докторе, аз бъркам бетон...

  
- Докторе, вярно ли е, че здравето не се купува 

с пари?
- Абе кой ви пълни главите с тия глупости?

  
- Господине, трябва да спрете алкохола!
- Но как така, докторе?
- Ами вместо да пиете бира изяжте една ябълка!
- Ама, докторе, кой може да изяде 30 ябълки на 

ден?

  
Психиатър пише цифрата 2 на лист и го показва 

на пациента:
- Какво виждате на листа?
- Гола жена.
Психиатърът пише цифрата 3 и пак пита:
- Какво виждате?
- Гола жена.
- Хм, вие сте сeксуален маниак.
- Аз ли? А кой ги рисува тези голи жени?

  
- Докторе, порязах си ръката, с какво да я нама-

жа?
- О-о-о, трябва да се отреже - казал лекарят.
Пациентът побягнал към друг лекар и му се оп-

лакал:
- Докторе, порязах си ръката, отидох при ваш ко-

лега, а той поиска да ми я реже.
- Как ще я реже! Ето ти едни хапчета, пий ги, тя 

сама ще падне - рекъл лекарят.

  
Глух по рождение се подложил на операция по 

нов, революционен метод и започнал да чува. На 
контролния преглед след около месец лекарят го 
попитал:

- Как семейството ви приема промяната, радват 
ли се?

- А, още не съм им казал. Седя, слушам ги... През 
последния месец три пъти си променям завещани-
ето.

  
- Докторе, помагайте! Жената експлоатира тяло-

то ми почти всяка вечер! И така месеци, години на-
ред...

- И от какво толкова се оплаквате?!
- Ми, нямам никакви сили да си хвана и аз любов-

ница като колегите ми...

  
- Имате много лоша кашлица. Пушите ли?
- Да.
- Пиете ли?
- Случва се.
- Трябва веднага да спрете да пушите и пиете!
- И какво, само да кашлям ли?

  
- Докторе, ще живея ли?
Докторът (учтиво):
- Интересува ви дали има живот след смъртта ли?

  
Обява: „Давам апартамент под наем, за 5-7 годи-

ни, в зависимост от решението на съда.“

  
Адвокат:
- Спомняте ли си в колко часа започнахте аутоп-

сията?
Свидетел:
- В 20:30 часа.
Адвокат:
- И по това време г-н Дентън е бил умрял?
Свидетел:
- Ако не, то когато приключих, със сигурност вече 

е бил умрял.

  
- Докторе, свински грип ли е? - проплаква паци-

ентът.
- Разбира се, че е свински. Само свиня може да те 

събуди в 4 часа сутринта за температура 37.2!

  
Хирург от травматологията пита съседа си, про-

давач в автомобилен магазин:
- Ти колко мотора продаде днес?
- 20...
- Мамка му, двама ми се губят!

  
След катастрофа изписват излекуван пациент, но 

с гипсирана ръка. Той пита:
- Докторе, ще мога ли да ям пържено и тлъсто?
- Ще можеш, само ще пазиш ръката.- отговаря 

докторът.
- А ще мога ли да си пийвам ракийка?
- Ще можеш, само ще пазиш ръката.
- А, такова, докторе, ще мога ли... така де... с же-

ната?
- Ще можеш! Казах ти, само ще пазиш ръката!
- Айй, докторе, много ти благодаря, защото преди 

катастрофата не можех... 

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
Ще ви притесни неочаквано 
и по ваше мнение безпричин-
но усложняване на отношения-
та с делови партньори, на чиято 
подкрепа възлагахте големи на-

дежди и се надявахте на среща. Деловите разговори 
ще бъдат неуспешни. Отложете на всяка цена инци-
дентните срещи, за да си спестите погрешни или кри-
тични изказвания заради прибързаност и липса на 
подготовка. Имате възможността да срещнете под-
ходящия партньор, ако все още не са създали семей-
ство. Не проявявайте големи претенции.

РАК
През седмицата бъдете кротки, 
не поемайте ангажименти, не 
предизвиквайте нито себе си, 
нито другите. Всичко важно или 
което ви се струва по-сложно за 

решение, свършете до петък. Ще се справите бързо 
и лесно. Ще се опитат да ви диктуват, да ви налагат 
мнения, ще се ядосвате за дреболии, ще се препъ-
вате във важни неща, които ви се струва, че трябва 
начаса да се решат. За това си намерете съвсем спо-
койна рутинна работа в офиса или излезте да свър-
шите задачи извън него.

ВЕЗНИ
Срещите и разговорите ви ще 
протичат добре и ще завършат 
успешно. Помъчете се да под-
готвите приятни дни за вас и 
близките ви. Кратко пътуване и 

почивка сред природата ще ви съживи. Ще домини-
рате на служебното си място, макар че скрито ще се 
притеснявате, че времето няма да ви стигне или че 
не сте достатъчно подготвени за това, което ви се 
сервира. Някои ще получат покани, полезна инфор-
мация, ще работят с документи. Повече от вас ще ос-
танат доволни от свършеното.

КОЗИРОГ
Всичко, което ще ви се случи, 
ще ви завари подготвени. Може 
да ви се затвори врата, която е 
била отворена за вас, но може 
да се отвори нова. Ще научите 

нещо, което ще можете да използвате по-късно. Ако 
още сте самотни, на импровизирано събитие има 
вероятност да срещнете личност, която ще навлезе 
задълго в живота ви. Не се хвърляйте на първия чо-
век, който ви направи впечатление. Мъжете да бъ-
дат инициативни и точни в решенията си, които се 
налага да вземат много бързо.

ТЕЛЕЦ
Очаквайте предложение за до-
пълнителна работа, но бъдете 
внимателни с разходите, защо-
то постъпленията ви през пери-
ода може неочаквано да се за-

бавят. Не давайте заеми на никого. Във ваша полза 
е да прекъснете всички ненужни партньорства. Об-
щуването с деловите партньори е рисковано. Отло-
жете срещите си и избягвайте запознанствата. Звез-
дите ви предпазват от излишната самоувереност. 
Отношенията с представителите на противополож-
ния пол са нестабилни и рискови.

ЛЪВ
Като че ли нещата ви на работ-
ното място не вървят добре. 
Противно на очакванията си, ще 
имате успешна делова среща. В 
телефонен разговор ще споде-

лят с вас идея, която много ще ви хареса. Обещава-
те да помислите. Постарайте се да не забравите обе-
щанието си през уикенда. През периода проявявате 
добър усет към организация. Ще се разберете с ко-
лега за нещо важно. Жените ще се поддадат на по-
каната на приятелка да поскитат по магазините. Не 
харчете за непредвидени покупки.

СКОРПИОН
Ще ви се наложи да пътувате в 
командировка. Ще свършите 
добра работа. Не се увличайте в 
хвалби на мястото, където рабо-
тите, както и на собствената си 

роля в това място. Ще бъдете на прицел - едни ще 
ви завиждат, други ще ви преценяват, ще проличи 
кой какво мисли за вас. Бъдете внимателни с думи-
те, изречени пред шефовете ви. Ще влезете в кратко 
стълкновение на делови теми с жена. Ще бъде по-
добре, ако го избегнете. Не пренасяйте служебните 
си неприятности вкъщи.

ВОДОЛЕЙ
Предстои ви изпълнен с пробле-
ми и противоречия период. От-
далечете от живота си хората, 
които ви потискат и са причина 
да ви липсва самочувствие, за-

щото по този начин блокират работата ви не само 
в този момент, а и в бъдеще. Само ако повярвате в 
себе си, ще успеете да победите страха, който не-
прекъснато подклаждате с песимистичните си ми-
сли, и да избегнете евентуални провали в бизнес 
начинанията ви. Можете да срещнете голямата си 
любов, ако все още я търсите.

БЛИЗНАЦИ
Несполуките ви преследват, 
но причината е във вас самите. 
Примамливо предложение не ви 
позволява да бързате с отговор 
въпреки огромното ви изкуше-

ние, защото ще се провалите. Поведението ви, ако е 
агресивно и нападателно, ще окаже негативно влия-
ние върху хората, които може да се дистанцират от 
вас. Не е желателно да пътувате. Почивайте си в ком-
панията на любимите си хора. Не мислете, че ако сте 
засегнали партньора си, ще успеете да изгладите не-
доразуменията.

ДЕВА
Продължава напрежението от 
миналата седмица. Искате да сте 
изрядни във всичко, но това ви 
коства нерви. Ще ви върви на 
срещи, ще възобновите стари 

приятелски и служебни връзки. Тези, на които им се 
иска да променят работата си или просто работно-
то си място, нека се поровят в интернет и да се оба-
дят на стар познат, който вече веднъж ги е канил за 
сътрудник. Все повече осъзнавате, че сте на някаква 
граница в живота си. Бързате да завършите всичко 
започнато.

СТРЕЛЕЦ
Този период ще е много странен 
за вас. Ако нещо се развали, до 
час ще го последва друго. В съ-
щото време една добра новина 
ще бъде мост към друга. Ще ви 

зарадват с нещо материално. Ще получите новина за 
ваши роднини или много близки приятели, която ще 
ви донесе хубави емоции. Ще си върнете позиции в 
личния си живот, които сте смятали за загубени, но 
ще научите за неприятност на близък човек. Ще раз-
берете за ваш силен успех и за лоша новина около 
близък приятел.

РИБИ
Трудности, които не сте предви-
дили, пречат на срещите ви, от 
които зависи по-нататъшната ви 
работа. Отложете ги, за да избег-
нете провалите. Не рискувайте 

с провеждането на делови разговори и не прека-
лявайте с опита да наложите мнението си на всяка 
цена. Бъдете внимателни, за да не отложите разреша-
ването на проблемите си далеч напред във времето 
и да не пропилеете шансовете си за успех. В състоя-
ние сте да предизвикате скандал с половинката си, 
защото сте раздразнителни.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Историята винаги е вдъхновявала хора-
та, а най-голям интерес привлича тази част 
от нея, която е най-малко позната. От тъм-
ните петна на непознатото ни минало често 
излизат изненадващи факти и разтърсващи 
събития. Безспорно обаче най-голям инте-
рес предизвикват въпросите дали нашата 
планета е посещавана от извънземни в да-
лечното минало и дали човешката цивили-
зация е първата на Земята.

Случаят с двете древни цивилизации 
Мохенджо Даро и Харапа би могъл да има 
връзка с която и да било от горните две въз-
можности. Или да няма. Сигурно е обаче, че 
докато не бъде намерено правдиво обясне-
ние на причината за заличаването на двете 
култури преди около 4000 години, винаги 
ще останат съмненията, че човечеството не 
знае всъщност най-важната част от истори-
ята си.

Останките от двете древни цивилиза-
ции в долината на Инд в днешните Пакис-
тан и Индия озадачават археолозите почти 
от самото си откриване. Двете са изчезна-
ли на пръв поглед безпричинно в периода 
от време, когато в Египет са строели пира-
мидите. Руините и на двата града съдържат 
озадачаващи открития, а Мохенджо Даро – 
по-известният от тях – изглежда като

заличен в един миг
след цели 600-700 години на просперитет.

Ние днес знаем как може да се случи това, 
защото сме го виждали в японските градо-
ве Хирошима и Нагасаки в края на Втората 
световна война. Но преди цели 4000 годи-
ни?

Мохенджо Даро и Харапа са уникални не 

само заради края си, но и заради невероят-
но напредналите си технологии и децентра-
лизираното светско общество. Археолозите 
са установили, че разположението на тези 
два масивни града демонстрира доказател-
ства за егалитарна цивилизация без ясна 
йерархия или управленски елити, която ве-
роятно е била поддържана от изборна ад-
министрация.

Мохенджо Даро имал внимателно пре-
мислено градоустройство, усъвършенст-
вани напоителни и дренажни системи и го-
ляма обща баня, пълнена от река Инд. Тази 
цивилизация се простирала на над 500 акра 
и поддържала население между 20 и 40 хи-
ляди граждани.

Харапа, който залязва по същото време 
като Мохенджо Дара, е бил също толкова 
развит град. Имал е зърнохранилища, слож-
ни постройки и планирани търговски зони. 
В двете цивилизации се играели игри като 
шах, търгували със скъпоценни камъни и 

бижута и ценели чистотата и хигиената.
И двете процъфтявали, но изчезнали вне-

запно и за това няма обяснение. Поне не та-
кова, което да не предизвика шок.

Разкопките в Мохенджо Даро, открит 
през 1922 г., донесоха смайващи разкрития. 
На най-ниското ниво имало много скелети, 
някои от които се държали за ръце. Имало 
скелети на родители, които са

заслонили с телата си деца
в опит да ги опазят от нещо. Те били пръсна-
ти из улиците, като че ли нещо страшно ги е 
сварило неподготвени и ги е избило.

П о к ъ р т и т е л -
ните сцени на 
смърт говорят за 
к атас трофално 
събитие, което 
умъртвило всич-
ки жители на се-
лището навед-
нъж. Вероятно с 
него е свързано и 
името на Мохен-
джо Даро. На ези-
ка урду, говорен 
от 60 млн. души 
в Индия и Пакис-
тан, то означава „Хълм на мъртъвците“.

Такова събитие може да е удар от метео-
рит или атомен взрив. Първата хипотеза е 
отхвърлена от научния анализ, защото няма 
следи от веществото на метеорита, а засе-
чената на мястото радиация не е равномер-
на. Втората официално не е представяна, но 
може би това става поради важна причина 
– ако се наложи историята да признае фа-
кта на

ядрен удар преди 
4000 години

ще трябва да се пренапише изцяло.
Има научни данни, че в почвата е бил от-

крит слой радиоактивна пепел, а при раз-
копките са намерени парчета черно стък-
ло, което се получава при много висока 
температура. Самите кости, намерени при 
разкопките, са били силно радиоактивни – 
колкото и костите на загинали при взрива 
в Хирошима. Това подкрепя теорията за яд-
рено събитие, което би могло да бъде при-
чина за разрушаването на древния град.

Радиоактивното замърсяване на места в 
селищата е 50 пъти по-високо от нормал-
ното, а намерените бучки от черно стъкло 
са индикатор за ужасяваща температура, 
разтопила всичко, включително камъните.

Учените са открили и зони на засилена 
радиация. Локализиран е бил и точният 
епицентър на взрива, с диаметър от око-
ло 45 метра. В тази зона всичко е криста-
лизирало, слято и разтопено. На 55 метра 
от центъра

тухлите са разтопени
от едната страна, което говори за експло-
зия.

Материалните доказателства за ядрен 
катаклизъм са много, но все пак не са дос-
татъчно категорични, въпреки че са ком-
бинирани с факта, че не един, а два града 
изчезват по едно и също време. Хипоте-
зата за ядрен удар обаче намира известна 
подкрепа не само в археологията, а и в ли-
тературното наследство на Индия. Ето най-
озадачаващото описание от епоса „Маха-
бхарата“, което казва недвусмислено, че 
става дума за оръжие:

„Бял горещ дим, който бе 1000 пъти по-
ярък от слънцето, се издигна в безкраен 
блясък и превърна града в пепел. Водите 

кипнаха, а коне 
и бойни колес-
ници бяха из-
горени с хиля-
ди. Труповете 
на падналите 
бяха осакатени 
от горещината 
до степен, че по-
вече не прили-
чаха на човеш-
ки същества. 
Беше ужасно за 
гледане, никога 
преди не бяхме 

виждали такова ужасяващо оръжие.“
Официалната история се разграничава 

от хипотезите, които звучат сензационно, 
ако за тях не се намерят абсолютно недву-
смислени доказателства. Може би е по-
казателно обаче, че случаят с Мохенджо 
Даро и Харапа и досега не е обяснен. Вся-
какви тривиални причини за изчезването 
са били разглеждани, само за да бъдат от-
хвърлени.

А ако на Земята е избухнала атомна бом-
ба 4000 години преди Хирошима, остава 
най-важният въпрос: кои са били „богове-
те“, използвали такова страшно оръжие 
срещу хората?

Войните на боговете: Заличавани ли 
са древни цивилизации с ядрен удар?

XМохенджо Даро и Харапа изчезват при мистериозни обстоятелства

ВАСИЛ 
ДИМОВ

vasil@bg-voice.com

Сн.: Muhammad Bin Naveed/Wikipedia

Сн.: Usman.pg/ Wikipedia

Сн.: Pixabay
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Джъстин Бийбър при-
зна, че е преживял емо-
ционален срив малко 
след като се е оженил за 
Хейли Болдуин. Двамата 
сключиха брак през сеп-
тември 2018 г. Певецът 
обяснява, че след като 
това се случило, той ос-
ъзнал, че бракът не е ре-
шение на всичките му 
проблеми.

„Спомням си, че в на-
чалото, когато се ожених, 
имах малък емоциона-
лен срив, защото смятах, 
че бракът ще поправи всич-
ки мои проблеми и това не се 
случи.“, коментира той.

Джъстин добива световна 
слава едва на 15 г. и преди го-
дини имаше проблеми със за-
кона и с наркотиците.

„Понякога е трудно да се 
погледнеш в огледалото и да 
осъзнаеш, че може би не си 
човекът, който си мислил, че 
си“, каза още той.

Изпълнителят признава, че 
религията му е помогнала да 
се справи с проблемите.

Джъстин Бийбър се сринал 
емоционално след сватбата

Нина Добрев се е отдала на вакан-
ция в Гърция. Актрисата от бъл-
гарски произход е на остров Сан-

торини и качва впечатляващи снимки в 
Instagram от почивката си.

На една от тях звездата позира на шез-
лонг в басейна и е по син цял бански. На 
други кадри Нина позира на фона на кра-
сиви гледки.

Тя е качила снимка и на гаджето си 
Шон Уайт, а на една от тях двамата пози-
рат прегърнати за селфи в огледалото. От 
клип се вижда и как Шон скача в басейн.

Актрисата се е снимала и по улиците 
на Санторини, както и пред забележител-
ности и на фона на красиви пейзажи. Тя е 
със синя пола с флорални мотиви и бяла 
риза.

Звездата позира и в магазин с огромна 
сламена шапка във формата на сърце и 
праща въздушна целувка.

Ким Кардашян иска  
да се омъжи за четвърти път

Нина Добрев с гаджето  
си отмаря в Санторини

Единствената дъщеря 
на супермодела Кейт 
Мос – Лила - разкри ин-

сулиновата си помпа, коя-
то носи заради диабета си, 
докато присъстваше на Met 
Gala. Звездната наследница, 
която също е обещаващ мо-
дел, призна, че устройство-

то е навсякъде с 
нея. 19-годишната 
Лила пристигна на 
събитието с майка 
си, като позира на 
червения килим в 
прозрачна бежова 
рокля на Burberry, 
украсена с букви и 
цифри и инкрусти-
рана с диаманти.

Детайлите на об-
леклото на Лила 

привлякоха вниманието към 
инсулиновата капсула на ля-
вото й бедро и устройството 
за непрекъснато наблюдение 
на кръвната захар в горната 
част на дясната й ръка, дока-
то тя си проправяше път в ем-
блематичния музей на модер-
ното изкуство в Ню Йорк.

Лила Мос отиде на Met Gala  
с инсулинова помпа

Ким Кардашян се надява да се омъжи 
за четвърти път. Риалити звездата 
има три провалени брака, но смята, 

че четвъртият би бил на късмет. Тя не се е 
отказала от мечтата да получи своя щаст-
лив край и може да си се представи отно-
во да мине под венчилото.

В момента 41-годишната звезда има 
връзка с комика Пийт Дейвидсън. Двама-
та са заедно от октомври миналата годи-
на.

Въпреки че сърцето й е разбивано ня-
колко пъти, Кардашян признава, че би же-
лала да се омъжи още веднъж.

Ким беше омъжена за Деймън Томас, за 
Крис Хъмфрис и за рапъра Кание Уест, с 
когото имат 4 деца.

Риалити звездата не споменава Пийт, 
но връзката им се развива добре, така че 
вероятно тя мечтае за сватба с него.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Сър Пол Маккартни на-
прави виртуален дует 
с гласа на Джон Ленън, 

извлечен от запис, на откри-
ването на турнето му „Got 
Back“ във Вашингтон.

Легендата на „Бийтълс“ раз-
вълнува тълпата в Спокейн, 
Вашингтон, като изпълни кла-
сическата песен на групата 
„I've Got a Feeling“ с кадри на 
Ленън от фил-
ма на Питър 
Джаксън „Бий-
тълс“: Get Back“ 
на заден план.

Пол разкри, че 
Джаксън е изоли-
рал вокалите на 
покойната музи-
кална икона, след 
като му хрумнала 

идеята Ленън да „пее виртуал-
но“ заедно с групата.

79-годишният музикант 
посвети песента „Here Today“ 
на Ленън, който беше застре-
лян през 1980 г. на 40-годиш-
на възраст, и сподели пред 
феновете си, че съжалява, че 
не е „казал директно на Ле-
нън, че го обича, докато е 
имал възможност“.

Лейди Гага знае как да за-
радва почитателите си. 
Певицата се е отдала на 

ваканция и отново предизви-
ка фурор с фигурата си. Тя по-
стна провокативна снимка в 
Instagram.

На нея се вижда как звез-
дата позира до басейн. Тя е с 
гръб, хванала се е за стълбите 
на басейна и е обърнала гла-
вата си към камерата.

Лейди Гага е със син бански 
тип прашка и е застанала на 
пръсти. Тя носи и черни слън-
чеви очила, а прическата й 
много напомня на тази на Ме-
рилин Монро.

Почитателите на звездата 
веднага я затрупаха с положи-
телни коментари и компли-
менти за хубавото тяло.

Изпълнителката има връзка 

с предприемача Майкъл По-
лански от началото на 2020 г. 
Смята се, че двамата са много 
влюбени.

Софи Търнър добива огромна слава с 
участието си в „Игра на тронове“, къ-
дето започва още като тийнейджър. 

Тя буквално израства пред очите на зрите-
ля, променяйки се заедно със своята геро-
иня Санса. След края на сериала Търнър 
продължи с успешните проекти, включи-
телно два филма от поредицата X-Men.

Всичко това обаче не може да се сравни 
с друга важна роля в живота на актрисата 
– тази на майка. 26-годишната Софи е май-
ка на 2-годишна дъщеря, а в момента оч-
аква и второ дете от съпруга си Джо Джо-
нас. Оказва се, че майчинството не само 
не е попречило на Търнър да успее в Хо-
ливуд, но дори я е направило по-добра ак-
триса.

Звездата споделя, че раждането на дъ-
щеря й й е помогнало за подобряването 
на актьорската й игра.

Оливия Уайлд се появи на сцена-
та на CinemaCon в Лас Вегас, за да 
представи новия си филм Don't 

Worry Darling. В него участва и Хари 
Стайлс, а снимките дават началото на 
връзката между двете звезди. По също-
то време Уайлд реши да приключи брака 
си с Джейсън Съдейкис, от когото има две 
деца.

Докато презентираше проекта си, Оли-
вия получи мистериозен жълт плик, кой-
то изненада не само нея, но и публиката. 
Той беше даден на актрисата от жена, по-
явила се от първия ред, която не се пред-
стави и не разкри какво точно носи.

Оказва се, че пликът съдържа съдебни 
документи, изпратени от Джейсън, кои-
то са свързани с двете им деца. Актриса-
та веднага отвори подаръка си, мислей-
ки си, че ще намери ново предложение за 
работа.

Софи Търнър: Майчинството  
ме направи по-добра актриса

Лейди Гага впечатли  
феновете си със син бански

Пол Маккартни направи  
виртуален дует с Джон ЛенънОливия Уайлд получи съдебна 

призовка на сцената

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Природата ни изненадва всеки ден със 
своята красота, сила и уникалност. За някои 
места по света е трудно да се повярва, че 
изобщо съществуват, но те са там от хиля-
ди години.

Зрелищни кратери, цветни езера и спи-
раща дъха панорама – така може да бъде 
описано едно от най-магичните чудеса на 
природата – вулканът Келимуту. Малък, но 
изключително известен, необикновеният 
вулкан се намира на остров Флорес в Индо-
незия.

На върха му, на 1600 метра надморска ви-
сочина, недалеч един от други, блестят во-
дите на три разлоцветни кратерни езера. 
Две от тях са разделени от съвсем тънкия 

гребен на калдерата, като

цветовете им 
са напълно различни

Независимо че са „слепени“ един до друг, 
цветовете на езерата периодично се проме-
нят. Едното може да бъде зелено, червено 

или кафяво, докато в същото време нюан-
сите на другото преливат от тюркоазено до 
изумруденозелено. Удивителното е, че през 
2016 г. цветът на езерата се променял цели 
шест пъти.

За вулкана Келимуту се носят легенди и 
може би цветните трансформации, гъстата 
мъгла, обгръщаща върха му, са създали ре-
путацията му

на свръхестествено 
и мистично място

Ето защо жителите на остров Форес дълго 
вярвали и вероятно някои вярват и до този 
момент, че душите на мъртвите попадат в 
езерата на Келимуту.

В зависимост от това колко дълго живял 
човек преди да напусне нашия свят, зави-
си в кое езеро ще отиде душата му. Това е 
причината да се появят наименованията 
на Езерото на старците – синьо, Езерото на 
младите – зелено, Езерото на грешниците – 
червено като кръвта.

Тази чудата легенда, разбира се, не обяс-
нява защо всъщност се променят цветовете 
на езерата. Учените обясняват феномена с 

процеса на

взаимодействие 
на химически реакции

предизвикани от минералите, намиращи 
се в състава на водата и вулканичните га-
зове. При отделянето на последните често 
се стига до дразнене в гърлото на посети-
телите на вулканичния връх. Но това, кое-
то предизвиква интереса на геолозите, е, че 
езерата са се образували в една калдера и в 
същото време имат различни цветове.

Счита се, че един вулкан е активен, ако е 
изригнал в пределите на период от 10 хиля-
ди години. Келимуту е точно такъв, защото 
последният му признак на живот се е проя-
вил през 1993 г., когато било регистрирано 
земетресение в зоната около него.

Индонезийският вулкан

е смятан за природно явление
и не е чудно, че привлича фотографи и пъ-
тешественици от цял свят. Назъбените бре-
гове на вулканическите езера съблазняват 
любителите на ефектните снимки, но те са 
и изпитания за хладнокръвието на дръзна-
лите.

Посетителите трябва да внимават, тъй 
като падането във водата може да бъде фа-
тално. Така например през 1995 г. един хо-
ландски пътешественик паднал във водна-
та пропаст на езерото на младите. Може би 
защото не бил нито твърде стар, нито бил 
грешник...

Природни чудеса: Зрелищни кратери, 
цветни езера и спираща дъха панорама

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XИскрящите разноцветни езера на вулкана Келимуту привличат много фотографи

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


 11 - 17 май 2022 г. 39

http://lawjtchicago.com/


 11 - 17 май 2022 г.40


