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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

Но нямам толкова място.

“Чувствам се като Аржентина – отпадна-

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Аман от този комунизъм.  
32 години по-късно

Едни от най-любимите ми български пес-
ни са изпяти от Силвия Кацарова. Вероятно 
не само за мен. Госпожата обаче е изкуфяла. 
Съжалявам, но това е истината. Или просто 
много й липсва комунизмът. Което е странно, 
защото Силвия Кацарова сега вероятно пече-
ли много повече пари от тогава, макар и да е 
по-трудно.

През седмицата в предаването „Лице в 
лице“ по bTV тя обяви, че е сред българските 
музиканти, които искат по БНТ и БНР да звучи 
100% българска музика. А за останалите ме-
дии също да има квота за ритми, родно про-
изводство.

„Говорим само за Европа, европейски цен-
ности. Извинявайте, ние как да си запазим 
нашите европейски ценности? Това са наши 
пари. Откъде накъде ще ги даваме на Мадо-
на, Шакира и еди-коя-си? Те са достатъчно 
богати“, каза Кацарова на Цветанка Ризова. И 
изяде времето, в което искаше да промотира 
предстоящото си турне.

Мадона, Шакира, еди-коя-си са всъщност 
достатъчно богати, защото са успели да съз-
дадат продукт, който хората купуват. Някои от 
тях са направили дори революция в музиката 
и шоубизнеса.

На територията на България Силвия Ка-
царова също е създала мега успешни песни. 
Нейните концерти са обикновено препълне-
ни, песните й звучат по радиата често, въпре-
ки че отдавна не е правила нищо ново и за-
помнящо се.

„Аз имам над 100 песни, ние бълваме нова 
музика, но тя няма равен шанс“, каза певица-
та и добави, че младите изпълнители, които 
се продуцират сами, също нямат шанс в род-
ните телевизии. „Нямаме една българска кла-
сация за музика“, подчерта певицата (“БГ Ра-
дио“ има).

Всъщност това, което казва г-жа Кацарова, 
е доста далеч от истината. Тя вероятно визира 
българските поп изпълнители, които според 
нея бълват нова музика. Да видим дали е така. 
През 2021 г. Мария Илиева е издала 2 песни – 
„Любов“ и саундракът „Остани тази нощ“, кой-
то е кавър на хит на Лили Иванова. Тази годи-
на – нищо. Графа – 4 за 2021-а, една за 2022 г. 
Любо Киров издаде нов албум тази година, а 
миналата напълни „Арена Армеец“. Лили Ива-
нова също издаде албум с поне 4 нови песни 
и не спира да обикаля страната. Васил Найде-
нов и Георги Христов – по 1 за м.г. Силвия Ка-
царова – също една (доста скучна при това). 
Останалите – творят още по-рядко.

Българските поп музиканти не бълват нова 
музика. Предпочитат да издават по една пе-
сен през година. Дори и тези от новото по-
коление, които сега трябва да се доказват. 
Просто ги мързи. За сравнение най-актуални-
те звезди в България (не се мръщете, това са 
фактите) Галена и Преслава, Криско, Меди и 
др. вадят по 6-8 песни на година. А както се 
казва – количествените изменения водят до 

качествени такива.
Предимно българска музика звучи веро-

ятно в 80% от българските дискотеки, има 
няколко радиостанции, които пускат само 
българска музика. Но вероятно не от жан-
ра, който г-жа Кацарова иска да е задължите-
лен. Но пазарът и публиката решават кое да 
се слуша. Както казва Лили Иванова – „Аз съм 
това, което ме е направила моята публика“. А 
нейната публика продължава да купува биле-
тите за концертите й, които не са никак евти-
ни. Ето – в България е възможно да се прави 
изкуство, което да се продава и да носи пе-
чалби. Без да се мрънка, без да се търсят кво-
ти и помощи. Просто талант и много работа.

Вероятно на г-жа Кацарова и такива като 
нея им липсва дирекция „Музика“, която по 
времето на комунизма им гарантираше раз-
продадени концерти в страната и чужбина 
– на принципа на задължителното купуване 
на билети от трудови колективи и със забра-
на за истинска конкуренция от чужда музика. 
Така комунистите правеха и изкуство, и ико-
номика – фалшиво усещане, че нещо стой-
ностно се произвежда. И сега се чудим защо 
много от тези изпълнители не продават биле-
ти и албуми, дори в Русия не ги канят, а кому-
нистическите фабрики не работят. Просто не 
е било истинско. И истински не искаме да се 
връща това.

Но Силвия Кацарова не е от тези, чиито 
песни не се въртят и чиито концерти не се 
продават. И не разбирам нейната истерия в 
ефира.

Тези комунистически идеи не спират да се 
проникват в целия ни живот – Корнелия Ни-
нова предлага таван на цените и други огра-
ничения от плановата икономика. На Нинова 
демокрацията сигурно й отне и това – дирек-
ция „Музика“. Но ако може демокрацията да 
ни отнеме и Нинова и идеите й, никак няма да 
е лошо. Или просто квотно да я преместят в 
Москва. Синът й може да си остане в САЩ. Ах, 
този лош Запад!

Факт е, че липсващото звено в българския 
шоубизнес е продуценството и мениджмън-
тът. Също така – как авторите и изпълнители-
те на музика се компенсират от въртенето на 
техните творби по радиа, телевизии и заведе-
ния. Но това няма да се промени със задъл-
жителни квоти. По-добри закони и съдебна 
система, която да гарантира, че който ползва 
– плаща. Но тя, работещата съдебна система, 
би излекувала много от дефектите на младата 
ни демокрация. Но такива като Нинова пре-
чат да се случи. Те искат квоти, таван на цени-
те и планово производство.

Аман от тази носталгия по комунизма и 
неговите прийоми. Няма ли вече да свърши 
това?

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Пакет от 14 антиинфлационни мер-
ки на обща стойност от 2 милиарда 
лева предложиха за преодоляване 

на кризата от „Продължаваме промяната“.
Те са били договорени след съвместно 

заседание на социалната, енергийната и 
бюджетната комисия. Двата милиарда са 
осигурени от допълнителни приходи в бю-
джета и могат да бъдат използвани, без да 
се нарушава бюджетната рамка.

Целта е да бъдат подпомогнати пенсио-
нерите и бизнесът.

Андрей Гюров, председател на ПГ „Про-
дължаваме промяната“, увери, че мерките 
вече са остойностени от Министерството 
на финансите.

Първата мярка предлага

увеличение на пенсиите
от 1 юли най-ниската, в размер от 370 лв., 
да стане 450 лв., както и пропорционално 
увеличение на останалите пенсии.

„Целта е увеличението да изпреварва 
досега натрупаната инфлация, така че тези 
хора, с ниски доходи да не усетят наруша-
ване на тяхната покупателна способност“, 
коментира Гюров и добави, че увеличение-
то е над 20 процента и се компенсира ръс-
тът на цените от голямата потребителска 
кошница. 

От „Продължаваме промяната“ пред-
лагат да се вдигне и максималният осигу-
рителен доход на 3400 лв. Според тях по 
този начин хората, които са се осигурява-
ли на високи доходи, ще могат да получа-
ват адекватна пенсия. Той уточни, че тези 
две мерки ще бъдат включени в пакета от 
1 юли.

От 1 октомври от ПП искат преизчис-
ление на пенсиите на база на промяна на 
Швейцарското правило. „Това, което ние 
предлагаме и ще бъде направено назад за 
всички пенсии от 2008 година насам, е да 
се увеличават пенсиите с по-голямо уве-
личение на процента на инфлацията или 
на осигурителния доход. Най-важният ре-
зултат е, че ще бъдат изчистени всякакви 
неравенства за хора, които са се пенси-
онирали по-отдавна, и тези, които се пен-
сионират в момента“, коментира председа-
телят на парламентарната група.

За работещите родители
се предлага увеличаване на данъчното об-
лекчение от 450 лв. на 600 лв. за едно дете 
и от 900 на 1200 лв. за две деца. Като допъл-
нителна мярка се предвижда тези средства 
да могат да се ползват на тримесечна база.

Освен това се планира и финансово ком-
пенсиране на крайните потребители на го-
рива. „Нашето предложение е това да бъде 

до 50 литра гориво на месец. Предложили 
сме няколко различни варианта като ме-
ханизъм за получаване на това облекче-
ние“, коментира Гюров. Колегата му Венко 
Сабрутев, председател на енергийната ко-
мисия в парламента, уточни, че става дума 
за 0,25 стотинки за литър гориво.

От ПП предлагат още и

намаляване на ДДС 
на парното

от 20 на сто на 9 процента от 1 юли.
Гюров посочи, че предлагат още за мик-

ро и малкия бизнес увеличение на прага на 
регистрация на ДДС на 100 хиляди лева.

Това ще бъде един от най-високите пра-
гове за регистрация в ЕС, което ще намали 
значително административната тежест за 
малкия бизнес в България, каза той.

Друга мярка, която се предлага, е осво-
бождаване от акцизи на електроенергия и 
природен газ, които се ползват за моторно 
гориво.

Мерките бяха обявени часове, след като 
премиерът Кирил Петков обсъди

антикризисни мерки 
и с бизнеса

Заедно с работодателските и профсъюз-
ните организации е достигнато споразу-
мение за компенсации за бизнеса за май и 
юни при ток над 200 лв. за мегаватчас. Това 
дава възможност българският бизнес да 
няма притеснения за тези месеци, каза на 
брифинг премиерът Кирил Петков.

„Договорихме се още, че цените за май 
месец на природния газ, които са над тези 
за април, също ще бъдат компенсирани от 
държавата“, допълни той.

По думите му заедно с профсъюзите ще 
работят по законопроект, който да даде 
дългосрочен механизъм за компенсации.

„Подът на компенсациите досега беше 
185,59 лв. Сега се повишава на 200 лв. 80% 
от ръста над 200 лв. без таван се изплаща 
директно като компенсация за бизнеса“, 
уточни министърът на енергетиката Алек-
сандър Николов.

Дългосрочните мерки чрез законодател-
ни предложения включват автоматизира-
не на процеса на компенсиране на българ-
ския бизнес за високи цени на ел. енергия 
- законови промени за финансиране на 
Фонд „Сигурност на електроенергийната 
система“ - изплащане на „свръхпечалби“ 
от дружествата под БЕХ, както и договори 
за разлика с потребители, които получават 
гарантирана доходност по текущи догово-
ри с държавата. По този начин бизнесът ще 
получава ежемесечно съответните суми, в 
случай че нестабилността на пазара про-
дължи.

При необходимост и при продължаване 
на затрудненията с доставките на приро-
ден газ подобни мерки ще бъдат разгледа-
ни и за компенсиране на тези разходи, но 
от държавния бюджет.

„Продължаваме промяната“  
с 14 антиинфлационни мерки

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XСред тях: По-висок праг за ДДС регистрация и увеличение на пенсиите

Сн.: АП/БТА

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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О
т 1 юли България ще получа-
ва цялото договорено коли-
чество природен газ от Азер-
байджан, съобщи преди дни 
премиерът Кирил Петков.

„Добрата новина днес е, че това, което до 
този момент беше обвързано с изпълнени-
ето на гръцката връзка, за да имаме достав-
ки от азерски газ, вече няма да е факт. Ще 
можем да си получим

цялото количество 
от азерски газ

преди връзката да бъде финализирана, още 
от 1 юли“, каза Петков.

В момента Баку доставя на България до 
300 милиона кубически метра газ годиш-
но, което около една десета от нуждите на 
страната.

За да използва повече азербайджански 
газ, България разчита на завършването на 
газовия интерконектор Гърция-България 
(IGB), който трябва да свърже газопровод-
ните мрежи на двете страни.

Чрез него Азербайджан за първи път ще 
започне да доставя 1 млрд. куб. м газ годиш-
но за България. Това се очаква да стане след 
средата на годината.

Двата танкера 
с американски втечнен газ

също вече са тръгнали за България и се оч-
аква да пристигнат на 8 и 23 юни.

Доставката беше договорена от Петков 
по време на посещението му в САЩ мина-
лата седмица.

Осигуряването на газ за България е една 
от основните задачи пред българското пра-
вителство, след като на 27 април „Газпром“ 
едностранно спря доставките, след като 
властите в София отказаха да плащат за до-
ставените количества в специални сметки в 
рубли, разкрити, за да се избегнат санкции-
те срещу Москва.

„Искам да докажа, че България не е зави-
сима и никой едностранно не може да ни 
извива ръцете“, каза Петков в неделя.

Той посочи, че цената на американския 
газ е по-ниска от тази на продавания от „Газ-
пром“, а заедно с транспорта и останалите 
разходи ще се изравни с нея, но няма да я 
надвиши. По думите му в момента цената 

на синьото гориво в САЩ е една четвърт от 
тази на европейските борси.

Германският икономически всекидне-
вник „Ханделсблат“ пък коментира спрени-
те руски енергийни доставки за България 
така: „Не е за вярване: Русия спря газовото 
кранче, но никой дори не го забеляза“.

С газовия си шантаж Путин неволно мно-
го помогна на България: българската власт 
се окопити, върна се в правилния коловоз и 
даде пълен напред. И още услуги и подаръ-
ци направи Путин на България.

„Но макар че България си набавяше 90% 
от необходимия газ именно от Русия, спи-
рането на доставките минава незабеляза-
но както за домакинствата, така и за про-
мишлените потребители. Не възникна 
дефицит, няма режим. Нещо повече: клиен-
тите на „Булгаргаз“ могат дори да се надя-
ват, че занапред сметките им за газ ще на-
малеят“, обобщава авторът.

„Така

България реално 
ще спести пари

Защото „Газпром“ едностранно прекра-
ти договора, който съдържаше и клауза-

та, че „Булгаргаз“ е длъжен да плаща 80% 
от уговорените доставки, дори ако поема 
по-малко“, припомня изданието. Според 
него България се справя толкова добре със 
спрените доставки на руски газ главно по 
две причини. Първо, защото страната пот-
ребява относително малко газ, който може 
да си набави от други доставчици. И второ, 
защото България е била подготвена за евен-
туално спиране на руските газови доставки, 
които така или иначе бяха договорени само 
до края на 2022 година.

Хьолер пише още, че България прегова-
ря както с Гърция, така и с Турция за бъде-
що използване на терминалите за втечнен 
газ, и информира в подробности за различ-
ните проекти. В края на статията си авторът 
обобщава: „Така снабдяването на България 
с газ е подсигурено и без руските достав-
ки. Освен това България ще се превърне в 
транзитна държава за снабдяването на це-
лия Балкански регион с неруски газ. Друго 
е обаче положението с петрола - в това от-
ношение България е много по-зависима от 
Русия“.

Азерският газ потича на 1 юли, 
втечненият пристига на 8 юни

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

https://www.facebook.com/milanabash78


18 - 24 май 2022 г.6

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

Спомням си първите 48 часа от кон-
фликта в Украйна. Социалната мрежа 
Телеграм и всеки достъп до видеа по-

казваха дълги бронирани колони, щурмо-
ви руски хеликоптери, недокрай разбрана 
буква „Z“, която в тебеширено бяло контрас-
тираше на масленозеления военен цвят, за-
лял пътните артерии към Киев, Мариупол, 
Одеса. Сетне се появиха и първите кадри от 
битки в покрайнините на столицата. Загово-
ри се за блицкриг, който ще приключи бър-
зо. Самият Зеленски каза, че не знае градът 
колко ще издържи. Към края на февруари 
притеснението, че вълкът е прегризал огра-
дата и вършее безнаказано в стопанството, 
бе доминантно усещане. То продължава, но 
в едни много по-различни реалности.

Когато защитникът излезе 
от крепостта си

Финансовата и военна помощ от запад-
ноевропейски държави и САЩ, наложените 
икономически санкции, синхронизираният 
международен отговор, разумните тактиче-
ски действия на украинското командване и 
смелостта на онези мъже и жени, защита-
ващи земята си, днес поставят едни по-раз-
лични военни действителности и за Киев, и 
за Москва. Теориите защо Русия не успя в 
началото са твърде много. Дори до степен, 
в която се заговори за вътрешен противо-
вес между ястребите около Путин и спе-
циалните му служби. Фактите, чието точно 
статистическо измерване предстои, са, че 
Кремъл загуби сериозно количество воен-
на техника, войници и време. Елементът на 
изненадата е вече спомен от февруари. На-

стъпленията по редица направления вече 
са отстъпления или задържане на евенту-
ален украински пробив. А украинската сто-
лица е толкова далеч, че дипломатическите 
представителства на чужди държави отно-
во отвориха врати.

Русия промени стратегическите си на-
мерения и ограничи приоритетите си до 
Източна Украйна. Основни фигури в укра-
инското разузнаване са категорични, че 
войната ще завърши с успех за родината им 
към август, а руският военен потенциал е 
„преувеличен". Някои руски военни блогъ-
ри твърдят, че руската офанзива в Донбас е 
провалена. Трябва да поглеждаме реалис-
тично към подобни крайни заключения и 
да избягваме подобни оценки. Но трябва 
и да оценим, че днес имаме два военни су-
бекта, чиято взаимна интеракция вече не 

е конфигурирана единствено в сценария 
„атакуващ-отбраняващ се". Защото в опре-
делени части на страната Украйна настъп-
ва, а в други - опитът за руски пробив е не-
успешен.

Украинските сили, отбраняващи ключо-
вия град Харков, успяха да изтласкат ру-
ските войски и да преминат в настъпление. 
Това беше вторият най-бомбардиран град 
в страната заедно с Мариупол и един от 
най-големите в Украйна изобщо. Силите на 
Киев съумяха да освободят няколко малки 
и неизвестни сателитни градчета в района, 
които обаче имат ключово стратегическо 
значение. Появи се снимка на украински 
войници, които са възстановили граничен 
знак, а посланието е, че са успели да дос-
тигнат руско-украинската граница. Официа-
лен Киев определя случващото се като „кон-
траофанзива“ и „много добра новина, която 
дава възможност на армията да достигне 
тила на руснаците". Тепърва се очакват по-
вече детайли около реалната ситуация там, 
но съветник на украинския вътрешен ми-
нистър съобщава, че 127-и батальон на 227-
а бригада извършва действия, „които не 
могат да бъдат спрени". По мнението на ук-
раинските стратези това настъпление е се-
риозен удар върху веригата за доставки на 
Русия. Война е, военната информация няма 
за цел единствено да информира, но и да 
внушава. Въпреки това промените в актуал-
ната военна обстановка са безспорни.

Киев се радва на завидна военнотехни-
ческа помощ - боеприпаси, екипировка, 
стрелково оръжие, противотанкови и ПВО 
системи, тежка бронирана техника, специа-
лизирани автомобили, артилерия, дроно-
ве, надеждна разузнавателна информация 
и гаранции от запад, че това ще продължи. 
С прецизни удари бяха ликвидирани сери-
озен брой руски военни от офицерския и 

генералски състав на федерацията. Край-
церът „Москва“ потъна при неизяснени до-
край съмнителни обстоятелства, които най-
вероятно са свързани с точен ракетен удар.

Островът, за който древните 
твърдят, че е погребан Ахил

Ако в началото на войната Змийският ос-
тров стана нарицателно за обречен украин-
ски героизъм, при който малка военна част 
отказа да се предаде и бе бомбардирана от 
потъналия „Москва“, то сега обграденото с 
вода парче земя е обект на сериозни руско-
украински стълкновения. Тоест, Киев иска 
да си го върне. Островът е с размери 600 на 
600 метра и е населяван с хора от едва 2007 
година, но битките за него са изключително 
ожесточени. Преди броени дни украински-
те военни съобщиха, че са потопили руски 
десантен катер край бреговете му. Ударен и 
сериозно повреден е бил и руският кораб 
за тилово осигуряване „Всеволод Бобров“, 
който е бил на път към острова. В момен-
та контролът е в ръцете на Русия, но ситу-
ацията в района е гореща, а мотивацията и 
на двете страни - стратегическа. Змийският 
остров е на около 200 километра южно от 
Одеса и предлага възможност за контрол 
на цялото мореплаване около най-голе-
мия украински пристанищен град. Ако Ру-
сия удържи, тя ще е в състояние да блоки-
ра целия износ на стоки от пристанището, 
включително милионите тонове жито, кои-
то се превозват изключително трудно по 
суша. Още по времето на СССР островът е 
превърнат в съветска военна база, разпола-
га с хеликоптерна площадка и кейове за го-
леми военни морски съдове. Смята се, че на 
него са разположени складове с муниции 
и гориво, ракетни инсталации и установки. 
Неслучаен факт е, че една от първите цели 
на руското командване беше именно той. 

Войната почти 3 месеца по-късно – 
бели флагове и настъпления

XСпоред анализaтори Русия не може да продължи с настъпление

ЦВЕТИН  
ФИЛИПОВ

cvetin@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

Сн.: Wikipedia
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По тази причина и в бюлетините на британ-
ското разузнаване Змийският остров се оп-
ределя като ключов стратегически обект и 
за двете страни от гледна точка на възмож-
ността за контрол в този район на Черномо-
рието.

Краят на съпротивата 
в Мариупол

Сложността да се оцени бъдещото раз-
витие на конфликта е свързана с липсата 
на категоричност в успеваемостта на две-
те страни. Украинските успехи не са доста-
тъчно обективен критерий за формиране 
на ясна представа дали „специалната во-
енна операция“ на Путин е напълно обре-
чена. Освен че Русия продължава да нана-
ся тежки артилерийски и въздушни удари 
в няколко направления по ключови градо-
ве, можем да твърдим със сигурност, че Ма-
риупол е напълно овладян от войските на 
Кремъл. Героичната съпротива на шепа ук-
раински военни, полицаи и бойци от „Азов“ 
в металургичния комбинат „Азовстал“ е 
на път да приключи. В понеделник срещу 
вторник над 260 души от общо около 600 
последни защитници се предадоха по пред-
варително синхронизиран с украинското 
командване сценарий. Десетки от тях бяха 
отведени в болници, контролирани от Ру-
сия, защото са тежко ранени. Останалите - 
разменени срещу руски военнопленници. 
Президентът Зеленски обяви, че прегово-
рите с Русия за спасяването на бойците от 
„Азовстал“ са „трудни и деликатни“, но Киев 
ще се опита да спаси всички. Украинските 
сили са категорични, че отчаяната съпроти-

ва на стотиците военни в Мариупол е имала 
своята военностратегическа стойност, за-
щото отделните военни звена са съумели да 
се прегрупират успешно.

В съобщение в социалната мрежа Теле-
грам украинското отбранително минис-
терство признава, че ситуацията в мета-
лургичния комплекс не позволява военно 
решение и силово деблокиране на завода. 
Командването определя мисията на бойци-
те там като успешна.

Битката за Мариупол започна от само-
то начало на войната. Градът бе обкръжен 
и подложен на тежки руски бомбардиров-
ки. Предполага се, че ударите са взели хи-

ляди жертви сред цивилното население. 
След трудни и непоследователни прегово-
ри между Киев и Москва бяха създадени 
няколко хуманитарни коридора, които да 
изведат невинните от града. Битките про-
дължиха в градски условия, докато послед-
ните защитници на града не бяха принуде-
ни да се скрият в завода „Азовстал“ заедно 
със стотици неуспели да се евакуират ци-
вилни. Путин напълно отказа възможността 
украинските защитници да бъдат изведени 
от ООН. Турция се опита да посредничи и 
обяви, че е готова да евакуира с кораб бой-
ците в комплекса. Изглежда обаче, че Кре-
мъл ще се опита да контролира процеса по 

извеждане на украинските войници до по-
следния човек.

Попадането на града под пълен руски 
контрол е много важна цел за Москва. Ос-
вен че е единствената украинска приста-
нищна точка на Азовско море, на овладява-
нето на Мариупол дълго време се гледаше 
като на възможност за сухопътно свързва-
не на отцепилите се проруски сепаратистки 
републики ДНР и ЛНР с Крим.

Сценарии за бъдещето
Майкъл Кофман от вашингтонския Цен-

тър за военноморски анализи и Роб Ли от 
Института за външнополитически изслед-
вания във Филаделфия твърдят, че Русия не 
може да продължи настъплението. Към мо-
мента логичните развития на руската воен-
на инициатива могат да бъдат ограничени 
до избор измежду три възможности - еска-
лация, деескалация и запазване на статук-
вото. Загубите за руските сили са безспор-
ни, но не бива да бъде подценяван техният 
капацитет за отбрана на завоюваното до 
момента. Украйна също търпи сериозни за-
губи във военен и икономически план. Мос-
ква може да поддържа дълго време ико-
номическа блокада, макар да е изправена 
пред затруднения, произтичащи от санкци-
ите и огромните разходи. Развоят на кон-
фликта изглежда непредизвестен, макар 
да се смята, че Русия е в по-трудната ситу-
ация. Две неща са напълно сигурни - вой-
ната няма нищо общо с това, което помним 
от края на февруари, и както тогава, така и 
сега, цялото човечество иска да види края й 
възможно най-скоро.

Сн.: АП/БТА
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Ф
инландия и Швеция нарушиха 
десетилетния военен неутра-
литет и решиха да се присъе-
динят към НАТО под заплаха-
та от руска агресия.

В неделя финландският президент Саули 
Ниистьо и премиерът Сана Марин обявиха 
официално, че страната ще внесе кандида-
тура за приемане в Северноатлантическия 
алианс. Паралелно в съседна Швеция упра-
вляващата Социалдемократическа партия 
обяви аналогично намерение. „Това е ис-
торически ден. Начало на нова ера“, обяви 
Саули Ниистьо, чиято страна поддържа не-
утралитет и военна необвързаност от края 
на Втората световна война.

Промяната е още по-радикална за Шве-
ция, която

не участва във военни 
съюзи от около 200 години

„Вярваме, че Швеция се нуждае от фор-
малните гаранции в сферата на сигурнос-
тта, които идват покрай членството в НАТО“, 
коментира в неделя шведският премиер 
Магдалена Андершон. „Руската инвазия в 
Украйна влоши сигурността на Швеция и 
Европа като цяло“, каза и външният минис-
тър на страната Ан Линде.

Управляващите в Стокхолм все пак на-
правиха уговорката, че ако кандидатурата 
им бъде одобрена за членство в алианса, 
страната ще изрази едностранни резерви 
срещу разполагане на ядрени оръжия и по-
стоянни военни бази на нейна територия.

След съобщението на „Блумбърг“, че 
НАТО ще приеме през юни нова стратегиче-
ска концепция, в която Русия ще бъде обя-
вена за „пряка и непосредствена заплаха“, 
зам.-министърът на външните работи Сер-
гей Рябков коментира, че страната му ще 
създава такава заплаха, „за да съответства 
на висотата на такава оценка". В сега дейст-
ващата концепция от 2010 г. алиансът оце-
нява Русия като партньор.

В понеделник обаче президентът Влади-
мир Путин каза, че страната му „няма про-
блем“ с Финландия и Швеция, „но

разширяването 
на военна инфраструктура

на тази територия безусловно ще предизви-
ка нашата ответна реакция". Това е вариант 
на настояването от декември 2021 г. НАТО 
да върне съюзната си инфраструктура на 
границите на 1997 г., т.е. преди последните 
две вълни на разширение с бивши сателити 
на СССР, като така иска право на вето вър-
ху решенията на страните в алианса къде 
и какво да изграждат в името на сигурнос-
тта си и свободното движение на сили по 
съюзната територия. Говорителят на Кре-
мъл Дмитрий Песков обясни, че разликата 
с Украйна била в това, че нейно членство в 
НАТО можело да доведе до териториален 
спор с Русия, която нямала такива спорове 
с шведите и финландците.

Въпреки шумното негодувание по темата 
от страна на Русия, към момента изглежда 
така, че

единствената реална пречка
пред Финландия и Швеция по пътя към 
НАТО изненадващо може да се окаже Тур-
ция. По време на неформална среща на 
външните министри от алианса в Берлин 
в неделя Анкара постави изискване двете 
балтийски страни да прекратят подкрепа-
та си за кюрдски паравоенни групировки 
на своя територия и да премахнат ограни-
ченията за износ на определени оръжейни 

системи.
Според турския външен министър Ме-

влют Чавушоглу разговорите с шведския и 
финландския му колеги са били полезни и 
двете страни са направили предложения 
как да отговорят на притесненията на Тур-
ция. След срещата в неделя той е обявил, че 
страната му не е против политиката на от-
ворени врати по отношение на всички ев-
ропейски държави, които имат желание да 
кандидатстват за влизане в НАТО. Въпре-
ки това Чавушоглу е обърнал по-специал-
но внимание на Швеция, като според него 
кюрдската групировка ПКК, забранена като 
„терористична“ от САЩ и ЕС, е провела сре-
щи в Стокхолм през същия уикенд.

Подкрепа за шведската и финландската 
кандидатура е изразила и външният минис-
тър на Канада Мелани Джоли, която също е 
дискутирала въпроса с турския си колега. 
„Трябва да уловим този момент, това е исто-
рическо събитие и е много по-важно от вся-
какви двустранни въпроси“, коментира тя и 
добави, че целта на Канада е да бъде сред 
първите страни, които ще ратифицират 
присъединяването, така че междинният пе-
риод между искането и реалното приемане 
да бъде максимално съкратен.

Притесненията на Швеция и Финландия 
са свързани именно с този период, който 
може да трае между няколко месеца и една 
година и през който двете държави няма да 
получават автоматична защита по линия на 
чл. 5 на НАТО. Именно затова правителства-
та в Стокхолм и Хелзинки имат намерение 
да подпишат двустранни отбранителни спо-
разумения с натовски държави, като първо-
то, което вече е факт, е с Великобритания.

Швеция и Финландия поеха  
по пътя към членство в НАТО
XРуската агресия в Украйна стана причина за 

нарушаването на дългогодишния неутралитет

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА
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След 9 септември 1944 г. политиката в 
България се променя много сериоз-
но и някои от криминалните отклоне-

ния, като убийства и изнасилвания, започ-
ват да изчезват от новините. За социализма 
всички вредни навици от капитализма като 
серийни убийства, изнасилвания и нарко-
тици не могат да съществуват в един съвър-
шен свят.

По това време България е изпълнявала 
смъртни присъди, както преди 9 септем-
ври, така и след него, пише chronicle.bg. 
Някъде в средата на 80-те години на мина-
лия век обаче в някои от малките карета 
излиза информация за извършването на 

смъртни присъди – нищо повече от това. 
Интересното е, че докато на Запад основ-
ната политика е, че лошата новина е най-
четената новина

в България ситуацията 
е малко по-различна

Мисленето на серийния убиец е един 
специален феномен, който и до днес изу-
мява психолози, разследващи и дори об-
ществото.

Сократ Албърт Киршвенг е известен 
като убиеца с теслата. Не са запазени мно-
го данни по темата, но знаем, че това е чо-
век, който и до днес се дава за домашно 
на бъдещите разследващи. Сократ е дете 
на българска циганка и грък, роден е през 

1882 г. в Алино и израства с дефект на 
едно от рамената си. Семейството му уми-
ра много рано и Сократ е изпратен в си-
ропиталище в Самоков. В дома започва да 
помага на местен дърводелец и започва 
да пътува с него. Става майстор в изработ-
ката на дървото. За своите колеги е кон-
те, защото винаги е облечен с последната 
френска или виенска мода, а за обувките 
си се хвали, че са внесени от Аржентина.

През 1908 г. среща своята първа съпру-
га в Самоков – Елена Манолова. Животът 
в Самоков се оказва скучен и мъжът изо-
ставя съпругата си и двете си деца, за да 
отиде и работи в София. Обещава, че ще 
се върне с цяло богатство и

ще промени живота 
им завинаги

Пари няма, но пък среща Вангелия Йорда-
нова – шивачка, която от време на време по-
мага в болницата. Дамата харесва своя нов 

Убиецът с теслата – първият 
сериен килър в България

XСократ, дете на циганка и грък, се изучава и днес от криминалистите

На връщане към столицата Шакир казва 
на Димитър Цветков, че ще се разходи със 
съпругата си, а с децата да продължат към 
града. Слизат около Панчереево и след 
дълга разходка Шакир води първата си съ-
пруга в храстите и я убива с тесла. Когато 
шофьорът се връща за двойката, убиецът 
ще каже, че жена му е решила да остане за 
ден-два при близки в едно от селата в по-
крайнините. Докато се качва, убиецът оста-
вя кървавата тесла в каруцата, без да бъде 
забелязан. Отива в полицията и заявява, че 
Димитър е убил съпругата му.

Полицията отива на място, открива ка-
руцата, открива и теслата, обвинява невин-
ния Димитър и след това го обесва. Живо-
тът продължава с Айше и макар всичко да 
е вече повече от приятно, дърводелецът се 
изморява и от новата си любов. Решава да 
я премахне и за целта тръгват на разход-
ка към Горна баня. Открива едно изолира-
но и самотно място и започва да души же-
ната. Айше крещи достатъчно силно, за да 

привлече вниманието на хората, а скоро и 
полицията е призована да се намеси. Мъ-
жът е арестуван и всички очакват да има 
смъртна присъда. Спасението идва от де-
цата, които вече се намират в София.

По негово мнение, ако бъде убит, няма 
кой да се грижи за децата. Ето защо е из-
пратен в затвор за 17 години, като по това 
време работи като дърводелец, за да из-
държа децата си. Шакир е освободен през 
1937 г. и няма нито стотинка в джоба си. 
Посещава своята леля Евтимия – сестра на 
баща му, която разполага с малък магазин 
в Подуяне. На нея заявява, че някога е взел 
2 лева назаем и иска да ги върне. Жената 
прибира парите и докато се обърне, за да 
даде малко бонбони за децата, получава 
тежък удар с брадва, която преди това е 
била крита под палтото. След като оставя 
жертвата си на място, убиецът прескача и 
бърка в касата, за да открие само 20 лева. 
Не са достатъчно за него и се качва в апар-
тамента, който е точно над магазинчето.

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Сн.: Pixabay

Първата жертва
Сн.: Pixabay
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партньор и го кани да живее с нея в „Модер-
ни предградия“. Жената не знае, че Сократ 
има друго семейство в Самоков. През 1917 
г. неговата партньорка ще ходатайства, за 
да го назначат като пазач в 10 Военна бол-
ница, като към това получава и оръжие. Там 
се появява и следващата партньорка – Тин-
ка Николова.

Тя е млада и красива, но също така осо-
бено религиозна, и отказва да се омъжи 
за него, особено след като знае, че е „же-
нен“ за Йорданова. И точно тук се раж-
дат основните проблеми – теглото назад 
във времето трябва да бъде освободено, 
а Сократ да продължи напред със своите 
авантюри. Един ден се прибира от болни-
цата и споделя на Вангелия, че е открад-
нал голяма сума пари от болницата, като 
скоро ще бъде разкрит. Неговата парт-
ньорка предлага да избягат от страната и 
Сократ приема. По негово нареждане тя 
ще напише две писма, едно до майка си и 

едно до него.
В него ще обяснява, че е откраднала 

15  000 лева от любовника си и ще бяга 
към Сърбия. Това по-късно ще помогне на 
убиеца да покаже причината за бягство-
то, а след това трябва да го чака в Сърбия 
и да заживеят заедно. След това ще избя-
гат към Далмация и всичко ще се нареди. 
Двамата със Сократ отиват до близкото 
гробище в Малашевци. На 12 юли 1919 г. 
Сократ

взима лопата и мотика, 
за да може да изрови парите

След цял ден работа, кара своята парт-
ньорка да копае, докато той си почива. 
Вангелия дори не подозира, че копае своя 
собствен гроб, копае около час и Сократ 
най-накрая решава, че това е правилно-
то време да я убие. Вади своето служебно 
оръжие и я застрелва в гърба, а след това 
и в главата.

Погребва я и си тръгва. На следващия 
ден ще отиде в болницата и ще плаче, 
обяснявайки на Николова, че предишната 
му партньорка го е измамила и избягала 
с любовник в Сърбия. В следващите дни 
ще продължи да разказва историята си 
на ограбен и опозорен мъж. Николова го 
съжалява и скоро е готова да се омъжи за 
него. Пред нея признава, че има съпруга 

в Самоков, която все още не го е открила. 
Обяснява й, че е мюсюлманин и може да 
сключат брак в джамията. Сменят имена-
та си на Шакир и Айше. Животът продъл-
жава нормално, но Шакир вече не е сигу-
рен дали иска да има съпруга и в Самоков. 
Един ден пазари каруца и тръгва към Са-
моков, като казва на собственика, че ще 
мести цялото си семейство в столицата.

В една от стаите убиецът открива 85-го-
дишния Иван Здравков да спи. Шакир 
влиза в стаята и започва да го заплашва, 
искайки всичките му пари, в противен слу-
чай ще го убие. Жертвата показва само 2 
лева в портфейла си, но златният му часов-
ник и медалът за битката от Шипка изглеж-
дат доста примамливи. Второто убийство 
е факт. Събира ценности, които може да 
продаде, слага табела на магазина, че ще 
е затворен за 10 дни, и след това изчезва. 
След няколко дена една от редовните по-
сетителки звъни на полицията, защото ни-
кога преди това не се е случвало нещо по-
добно.

Полицията открива двете тела, но отно-
во няма никаква представа кой е убиецът. 
Един от полицаите ще забележи, че часов-
никът е изчезнал, и започва да пита мест-
ните часовникари дали някой не се е опи-
тал да продава часовник. В една заложна 
къща е продаден същият модел и търго-
вецът дава ясна информация какво точно 

се е случило. Показват снимка на Шакир 
и има потвърждение. Арестуването става 
повече от лесно. Делото за убийство за-
почва на 22 февруари 1937 г. Тълпата идва, 
след като разбира историята от вестници-
те. Всички искат да видят лицето на чудо-
вището и да се запознаят с това чудо.

Нает е юристът Мильо Балсамов, който 
до този момент няма изгубено дело. След 
3 часа разпити убиецът признава всичко, 
като дори иска сам да изпълни смъртната 
си присъда, ако няма кой да свърши това. 
Присъдата – смърт чрез обесване, трябва 
да бъде изпълнена на следващия ден, но 
адвокатът не иска да губи дело и обжал-
ва, но отново без успех. Вечерта между 13 
и 14 април на 1937 г. е обесен с последно 
желание да бъде погребан като христия-
нин и неговите деца никога да не разби-
рат, че той е убил майка им. Разказва се, че 
на един от пазачите споделя как е трябва-
ло да бъде заловен много по-рано, за да не 
извърши други убийства.

Златен часовник и два лева – 
вторият погубен

Сн.: Pixabay

Сн.: 168 часа

https://angelovrealtor.com/
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Жертвите на COVID-19 в САЩ офи-
циално надхвърлиха 1 млн. души 
тази седмица. Число, някога счита-

но за невъобразимо. Според здравните вла-
сти обаче около една трета от тези смъртни 
случаи биха могли да бъдат предотвратени, 
ако ваксинацията се беше случила по-бързо 
и по-масово.

В Тенеси, например, 11 047 от починали-
те хора биха могли да оцелеят, ако всички 
в щата са били ваксинирани. В Охайо този 
брой е 15 875. В национален мащаб те са 
близо 319 000 според нова оценка.

Тези числа идват от анализ, публикуван 
в петък от изследователи от университета 
Браун и Microsoft AI Health, който оценява 
смъртните случаи, които са били предотвра-

тими с ваксина във всеки щат.
В началото на 2021 г., когато ваксините 

вече са широко разпространени, е отбеля-
зано огромно търсене. В пика на кампани-
ята за ваксинация през пролетта 4 милиона 
души бяха ваксинирани всеки ден. Това тър-
сене обаче намаля до лятото. Година по-къс-
но в много щати все още 

едва половината от хората 
са напълно ваксинирани.

Повече от 641 000 души от всички над 1 
млн. жертви са починали, след като вакси-
ните вече бяха налични. Половината от тях 
биха могли да бъдат предотвратени – 318 
981, показват анализите. 

„Внедряването на ваксината беше както 
забележителен успех, така и забележителен 
провал“, казва Стефани Фридхоф, профе-
сор в Училището по обществено здра-
ве в университета Браун  и един 
от авторите на анализа. „САЩ 
бяха първи в разработване-
то на тези ваксини и бързо-
то предоставяне на дози в 
големи количества за об-
ществеността“.

Тя обаче отбелязва, че 
много пари и енергия са 
инвестирани в логистиката 
на внедряването на ваксини-
те, но не и в насърчаването на 
хората да си ги поставят.

„Не започнахме рано с информацион-
ни кампании защо ваксините са важни – как-
во правят те за нас?“, обяснява Фридхоф. 

Червени срещу сини щати
Картата на щатите с най-предотвратими 

смъртни случаи показва рязко политиче-
ско разделение. Хората, живеещи в райони, 
спечелени от тогавашния президент Доналд 
Тръмп, са били три пъти по-склонни да ум-
рат от COVID-19 вместо да се ваксинират в 

сравнение с хората, живеещи в райони, гла-
сували за президента Джо Байдън.

Според анализа Западна Вирджиния, 
Уайоминг, Тенеси, Кентъки и Оклахома са 
имали най-много предотвратими с вакси-
на смъртни случаи на глава от населението. 
Най-малко имат Вашингтон, Масачузетс, Пу-
ерто Рико, Върмонт и Хавай.

Един щат, който се откроява в анализа, е 
Западна Вирджиния, казва д-р Томас Цай, 
хирург и професор в Харвардското учили-
ще по обществено здраве и съавтор на ана-
лиза с Фридхоф.

Пускането на ваксините в Западна Вир-
джиния беше отпразнувано.

„Имаше много, много ранен тласък за ма-
сова ваксинация, но липсваха ресурси, за да 
го изпълним през годината“, казва Цай. „За-
падна Вирджиния можеше да свърши като 
Мейн или Върмонт, но в крайна сметка беше 
по-скоро като Уайоминг или Айдахо – не по-
ради липса на усилия, а поради липса на ре-
сурси.“

Тони Йънг ръководи организация за об-
ществено здравеопазване в Западна Вир-
джиния, наречена Community Education 
Group, която работи за ваксиниране на хора 
срещу COVID-19 в целия щат. От нейна глед-
на точка спадът в процента на ваксинация 
дошъл, когато над гласовете на местните 
аптекари и лекари надделели тези на хора-
та, които отричат сериозността на COVID-19 
или казвали, че стадният имунитет е неиз-
бежен.

„Хората започнаха да водят разговори в 
социалните си мрежи и започнаха да си каз-
ват: „Е, някой друг е бил ваксиниран, аз не 
трябва да се ваксинирам“. Те също така за-
почнаха да виждат как хората, особено в по-
млада възрастова група, се 

заразяват с COVID и оцеляват"
казва Йънг.

Изграждането на доверие е ключо-
ва част в усилията за ваксинира-

не, признава и високопоставен 
служител на Белия дом от ад-

министрацията на прези-
дента Байдън.

Моделите, открити в ана-
лиза на Браун, биха мог-
ли да продължат с бъдещи 

смъртни случаи от COVID, 
които се трупат на места, къ-

дето достъпът до ваксини ос-
тава лош, а колебанието е голя-

мо, предупреждава Фридхоф.
Имунитетът както от ваксини, така и от 

предишна инфекция изглежда намалява с 
времето и може да са необходими допълни-
телни кампании за поставяне на бустерни 
дози, за да се спасят животи.

„Ние сме в момент, в който имаме 1 ми-
лион смъртни случая, но също така и мно-
го малко инвестиции и интерес към про-
дължаване на кампаниите за ваксинация и 
продължаване на подкрепата за ваксинаци-
ята“, казва тя. 

До една трета от смъртните случаи  
от COVID в САЩ са били предотвратими

XТази седмица броят на жертвите надхвърли 1 милион

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

ве в университета Браун  и един 
от авторите на анализа. „САЩ 
бяха първи в разработване-

на внедряването на ваксини-
те, но не и в насърчаването на 

ва част в усилията за ваксинира
не, признава и високопоставен 

служител на Белия дом от ад
министрацията на прези

които се трупат на места, къ
дето достъпът до ваксини ос

тава лош, а колебанието е голя
мо, предупреждава Фридхоф.

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Тази неделя, 22 май, в чикагското пред-
градие Елк Гроув Вилидж ще се прове-
де първият парад на България, в който 

участие ще вземат всички български органи-
зации, училища, детски градини и фолклорни 
ансамбли в района на Чикаго, а някои и ще 
дойдат и по-далеч.

Това е първото такова мащабно събитие в 
историята на нашата общност и се организира 
от общината на Елк Гроув Вилидж и Генерал-
ното ни консулство в Чикаго. Повод е

празникът на българската азбука 24 май.
Началото на празничното шествие ще е в 

11 часа от южния паркинг на Elk Grove High 
School (вход 29) и ще продължи до началото 
на близкия Rotary Green Park. Там ще бъдат 
разположени голяма сцена за забавната про-
грама, детски надуваем замък, кът на българ-
ските бизнеси, както и скари с българска хра-
на и алкохолни и безалкохолни напитки.

Времето обещава да бъде ясно, без дъжд, 

макар и леко хладно за сезона, с температу-
ри около 18oC.

BG VOICE е медиен партньор и ще излъчи на 
живо парада с четири камери и дрон.

„Парадът на българските неделни учили-
ща и родолюбиви организации ще е първи 
по рода си в Чикаго. Манифестацията ще даде 
възможност Българската общност да покаже 
гордостта си от своята култура, традиции и ис-
тория, подобно на другите големи общности 
в Америка. Искрено вярвам, че това събитие 
е шанс да се придаде допълнителна видимост 
на българската общност в САЩ!“, каза гене-
ралният консул в Чикаго Светослав Станков.

На сцената ще видим изпълнения на бъл-
гарските фолклорни състава в града, децата 
от нашите училища, родни и световни хитове 
от Jersey Girls, дует „Минкови“, цигуларя Свет с 
Лейди Би, DJ Мати и още много изненади.

Генерален спонсор на събитието е транс-
портната компания MERX Global и техните 
сервизи за камиони MERX. Собственици са 
братята Християн и Павел Пенеф, които за по-
реден път подкрепят голяма родолюбива ини-
циатива в Чикаго.

В неделя – първият парад 
на България в Чикаго
XЦигуларят Свет и Jersey Girls се включват в празничната програма

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

12:00 РМ Джулия Арагон с изпълнение на българския и американски химн

12:06 РМ Официално откриване от ген. консул на Р България в Чикаго  
Светослав Станков и кмета на Елк Гроув Крейг Джонсън 

12:15 РМ оркестър „101 гайди Чикаго“ 

12:20 РМ Ансамбъл „Верея“

12:30 РМ Децата на „Българика“ 

12:40 РМ МБУ - група 1

12:45 РМ Училище „Св. София“ – група 1

12:50 РМ Ансамбъл „Виванов"

1: 00 РМ Златни български хитове от DJ Мати

1:30 РМ Jersey Girls

3:00РМ МБУ - група 2

3:10 РМ Ема и Мира от БНУ „Св. Иван Рилски“

3:15 РМ Училище „Св. София“ – група 2

3:20 РМ МБУ - група 3

3:25 РМ Дует „Минкови“

4:00 РМ оркестър „Гурбетчии“ 

4:15 РМ Свет и Лейди Б

5:00 РМ ансамбъл „Хоро"

5:15 РМ DJ Мати

5:55 РМ Джулия Арагон – „Облаче ле бяло“

НАЧАЛО 
НА ПАРАДА

СЦЕНА  
ЗА СЪБОРА
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Здравей, Ангел! Аз съм начинаещ инвес-
титор, прочел съм над 10 книги за инве-
стиране за последните няколко месеца и се 
чувствам готов да се впусна в света на ин-
вестициите. За момента не мога да преце-
ня каква е точно моята стратегия, нямам 
достатъчно опит, но според теб от какво 
трябва да се пазя най-много? 

Здравейте и от мен! Тази ваша иници-
атива е похвална, защото с течение 
на годините правилното инвестира-

не ще бъде едно от най-важните и практич-
ни умения, които можем да овладеем. Со-
циалните правителствени програми, които 
са осигурявали определена доза финансо-
ва стабилност за обществото, ще намаляват 
все повече и повече, следователно за нови-
те поколения ще бъде критично важно да 
се научат как да заделят определен про-
цент от доходите си и да ги инвестират ус-
пешно по един или друг начин. 

Пазете се най-вече от вашите емоции - 
не бъдете заслепяващо позитивни, когато 
стойността на инвестициите ви расте бързо, 
и не бъдете твърде негативни, когато стой-
ността на парите ви пада. Бъдете наблюда-
телни при промените, но не оставяйте ва-
шите емоции да надделеят над вашия разум. 
Това, което ви го казвам, не можете да го на-
учите от която и да е книга, просто трябва да 
изпитате хубавото, лошото и грозното в це-
лия процес, но контролирайте емоциите си. 

Най-лесният начин да направите това е 
като подкрепите процеса с факти за исто-
рията на пазарите, а още по-добрият начин 
е да си намерите правилния финансов съ-

ветник, който да ви помага с контрола на 
емоциите и с когото да можете да споделя-
те своята еуфория от печалбите и притес-
нения при спадовете. Аз лично съм рабо-
тил с клиенти през много трудни периоди 
на пазара, включително и през 2008 годи-
на, и бих казал, че моята намеса в някои 
трудни за тях емоционални ситуации, гле-
дайки от перспективата на времето, е била 
животоспасяваща за техните инвестиции и 
стойността им днес. 

Много е трудно за повечето инвестито-
ри сами да се справят с тези емоционални 
и пазарни амплитуди, защото става дума за 
парите, които те са заработили, а в опреде-
лен момент стойността им пада драстично 
и това води до неовладяна паника. 

Бих искал да обърна внимание на още 

нещо, което споменахте, а това е фактът, 
че в момента няма определена специфич-
на стратегия. Обикновено при такива си-
туации, по мои наблюдения, нови инвести-
тори се включват в кръговрата на пазара в 
момент на еуфория (какъвто между друго-
то наблюдаваме през последната година 
поради добрите резултати) и тези новаци 
влизат с нагласата за бърза и сигурна пе-
чалба, но за съжаление без дългосрочна 
стратегия или план “Б” в случай на внеза-
пен спад. 

Едно потенциално негативно развитие 
плаши много от тях и след като те са се опа-
рили, просто се отказват да инвестират в 
бъдеще, което е изключително грешно като 
подход и като крайно заключение. 

И тук опираме до първата стъпка - под-

готвянето на една реална стратегия, не ба-
зирана на личните мнения на авторите на 
книгите, които сте прочел, а на фактите и 
опита на някой, който се занимава с паза-
рите всекидневно и е видял стотици раз-
лични ситуации, работейки с различни 
инвеститори през годините. Ролята на фи-
нансов и инвестиционен съветник е из-
ключително, изключително важна при тази 
подготовка на стратегия. 

Един от проблемите днес е, че много 
хора се втурват да инвестират през глава, 
абсолютно сами, защото в последните 11 
години се наслаждаваме на едно възходя-
що движение на пазарите и това дава по-
голяма увереност на инвеститори без опит 
да се впускат сами и да избират пасивни 
фондове, защото виждат позитивните ре-
зултати. 

Ако дръпнем леко завесата и надникнем 
в техническата част, ще видим, че зад по-
вечето пасивни фондове стоят основно го-
леми по пазарен размер компании, а сред-
ните, малките и международните дори не 
участват в портфейлите на повечето инвес-
титори. Както може би и вие се досещате, 
там има много други неизвестни за тях въз-
можности с огромен потенциал, които са 
пропуснати поради липсата на балансира-
но разпределение на активите на повечето 
инвеститори, което идва от липсата на зна-
ния и опит.  

Надявам се информацията да е била по-
лезна и интересна за всички читатели 
и ако имате въпроси или се интересува-
те от различните аспекти на финансо-
вата част от живота, вие можете да си 
запазите час за консултация на директ-
ния ми телефон - (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, кои-
то четете, са зададени от клиенти, с кои-
то съм работил по време на консултации 
в моя офис. 

Вашите 
пари

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

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

готвянето на една реална стратегия, не ба-
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Кой е най-големият враг  
на инвеститорите днес? 
XВъпроси и отговори от изминалата седмица 

Цикъл на инвеститорските емоции

Оптимизъм

Паника

Каритулация
Депресия

Вълнение

Трепет

Еуфория

Безпокойство

Отричане

Страх

Отчаяние

Надежда

Облекчение

Оптимизъм

РИСК
ВЪЗМОЖНОСТМАКСИМАЛЕН  

МАКСИМАЛНА  

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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Ако планирате да закупите жилище 
през този сезон, вероятно си мисли-
те каква ли сума ще трябва да пред-

ложите на продавачите, за да приемат офер-
тата ви. В годините преди COVID-19 беше 
обичайно купувачите да се опитват да пред-
лагат колкото се може по-малко от искана-
та цена. След това купувачът и продавачът 
преговаряха и обикновено се споразумява-
ха за определена цена, която бе в повечето 
случаи някъде между офертата на купувача 
и първоначалната искана цена на жилище-
то.

В днешно време обаче такъв, какъвто 
виждаме да е пазарът на недвижимите имо-
ти, купувачите трябва да забравят какво е 
било преди и да се отърсят от тези очаква-
ния, ако искат да имат шанс да се преборят.

Днес

нещата са в пъти 
по-различни

от преди.
Сегашният жилищен пазар е всичко дру-

го, но не и нормален. Според Национална-
та асоциация на брокерите (NAR) домове-
те, които се продават в момента, получават 
средно по 4.8 оферти и се продават само в 
рамките на 17 дни.

Бързото продаване на жилища и получа-
ването на множество оферти показва колко 
конкурентен е станал жилищният пазар за 
купувачите напоследък. Това е така, защото 
на пазара

има повече купувачи
отколкото жилища за продажба. Когато бро-

ят на наличните жилища не може да се спра-
ви с търсенето, домовете често се продават 
за повече от исканата цена.

Как се отразява това на вас - купувачите, 
когато е време да подадете своята оферта?

Първо и едно от най-важните решения, 
които трябва да вземете, е да изберете аг-
ент на недвижими имоти, на който има-
те доверие. Ако по време на разговор или 
по начина на работа с него/нея усетите, че 
този агент не отговаря на това, което сте оч-
аквали да получите като помощ, потърсете 
друг възможно най-скоро. Причината, зара-
ди която започвам с избора на агент, е тази, 
че от това колко опит, знания и практичност 
има един агент и от това колко бързо на-

вигира в днешния пазар ще се отрази и на 
това, доколко той/тя ще са в състояние да 
реагират бързо и акуратно, когато има не-
предсказуеми ситуации преди и по време 
на самата сделка. Особено когато може да се 
окажете в ситуация, в която всяка секунда е 
от значение, вашият агент трябва да е лес-
но достъпен през по-голямата част на деня, 
както и да отговаря на всички съобщения и 
обаждания по най-бързия възможен начин.

(Следва продължение)

Като агент на недвижими имоти, аз не 
само помагам на своите клиенти със заку-
пуване, продажба и отдаване под наем, но 
и непрестанно ги уведомявам относно все-

ки възможен аспект, който би повлиял на 
тяхната дългосрочна инвестиция, която 
всъщност за повечето хора е най-важната 
и най-голямата, която те са направили или 
ще направят някога в живота си. Ако има-
те въпроси, свързани с тази или други мои 
статии досега, или въобще с всичко свър-
зано с пазара на недвижимите имоти, ще 
се радвам да ме потърсите, а за мен ще е 
удоволствие да мога да помогна. Моят ди-
ректен номер е: 773-827-7827, или ми пише-
те на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също уебсайт, за повече информация: 
GerganaTodorova.BairdWarner.com Консулта-
цията е винаги безплатна и не ви ангажира 
по никакъв начин.

XБроят на купувачите надвишава предлаганите имоти

Достатъчно ли е да предлагаме исканата 
цена на днешния жилищен пазар?

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Свободата няма цена. 
А газът?

Основният гвоздей на реакцията на подивялата - при ве-
стта за американски газ - Путинска колона у нас е „скъпо-
тията“ на втечнения газ. Щом го няма „евтиния“ руски газ 
- народната тънка струна - следва неминуема разруха на 
българската икономика (в която около едва 20-30 сериозни 
компании са газови потребители.)

И всичкият, и целият, и единственият речетатив е „цената“, 
който всички медии въртят като стара ръждясала латерна.

Защо този аргумент е измамен?
Първо, спот цената на газовите доставки се движи от тър-

сене и предлагане, а не от формулата себестойност плюс пе-
чалба. Е, да, но всички дълбаят именно в тази посока - колко 
струвал транспортът, втечняването и т.н. Т.е. на нас „Газпром“ 
не ни продава газ съобразно това колко му струва да го до-
кара по тръбата до България, за да дълбаем в тази единстве-
на посока.

Второ, дори да са дългосрочни договорите като тези на 
„Газпром“ с „Булгаргаз“, то те пак се базират на борсовата 
цена (70%) и 30% осреднена цена на нефтените деривати за 
последните няколко месеца. Пак няма себестойност в смет-
ката, въпреки да е ясно, че самата борсова цена покрива се-
бестойността на добива.

Трето, американският втечнен газ се експортира основно 
за Азия, където обаче в момента търсенето е слабо заради 
COVID локдауните в Китай, намаленото производство и дос-
тавки в цяла Азия. Нормално е в този момент да има прена-
сочване на отказани количества към Европа на атрактивни 
цени - така че напълно е възможно за поне месец юни цена-
та на американския газ да е по-ниска от договорената цена 
на газа на „Газпром“.

Четвърто, не е ясна реалната цена на „Газпром“ сега при 
новите му условия за плащане - има нови посредници в Ру-
сия, неясни валутни курсове, неизвестни правни ефекти 
върху договорите - т.е. няма референтна цена на „Газпром“, с 
която да сравняваме и да твърдим, че е „по-евтина“.

Пето, никога не се коментира ноторният факт, че по руска-
та тръба у нас влиза не само газ, а и огромна политическа ко-
рупция. При това положение, дори номинално руският газ 
да е по-евтин, България е плащала десетилетия и продължа-
ва да плаща огромна цена заради част от нашата политиче-
ска класа, която ни е лишила от суверенитет в много обла-
сти, особено енергетика.

Шесто, „Газпром“ може да ни продава на каквато си иска 
цена, защото сме малък пазар, а с него никога не се договаря 
просто търговска сделка. Защото руският газ е политическа 
стока с цена, която съдържа рентата на нашата политическа 
класа. Която сега е ревнала като малко дете с отнет шоколад 
- от трибуната на парламента до медиите за загубата на ру-
ския газ.

Седмо, както казва президентът на Естония - „ние сме го-
тови да плащаме за друг газ колкото се наложи, защото сво-
бодата няма цена.“

А ние кога ще имаме такъв държавник?

https://www.krilchev.com/
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 казана дума

„Позицията на Бойко Борисов е тази – 
трябва да ходим да подаряваме кученца 
на Владимир Путин, за да не ни спре 
газа.“

Вицепремиерът Асен Василев коментира 
критиките на лидера на ГЕРБ за 

справянето с кризата с газа

„На шофьорското място е седнал един 
човек, който не може да кара. Обаче в 
същото време гризе мазна пилешка кълка. 
И целият му волан е станал мазен и не 
може да го върти. На всичкото отгоре, тези, 
които са до него, вместо да му помагат, 
се опитват да въртят волана в другата 
посока.“
Зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев 

„описва“ управляващата коалиция

„Въвеждането на квота за българска музика в 
обществените медии ще бъде спасителен пояс за 
некадърници.“

Депутатът от „Продължаваме промяната“ Христо 
Петров, известен като Ицо Хазарта, коментира 

трябва ли да има квоти за българска музика в БНР и 
БНТ в парламентарната комисия по култура и медии

„Ако доскоро имахме 
Госпожа Лъжа, сега си 
имаме Пинокио, а той 
сега си е взел стол на 
„Дондуков“1. Тези хора 
превърнаха лъжата в 
национален спорт.“

Бойко Борисов говори 
срещу правителството 

по време на среща със 
симпатизанти

„Какво беше то? Камала? Бъркам ги 
животинските имена понякога.“
Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов, 

след като нарича вицепрезидента на САЩ 
Камила Харис, а след това е поправен от 

председателя на НС Никола Минчев

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Генералният консул на България в Канада 
Велислава Панова посети местната Ва-
рна, която носи същото име като черно-

морския град в Родината. По думите на мест-
ните медии тя е била изключително радостна 
и емоционална от възможността да посети 
съименника на българската морска столица.

„Всички са толкова прекрасни, плаках. 
Мога да изглеждам малко уморена, но може 
би е защото съм плакала, не знам“, казала Па-
нова пред местните жители, след като е успя-
ла да обиколи малкото селце.

Генералният ни консул е изявила желание 
да посети „канадската“ Варна, веднага след 
като е узнала, че тя съществува. Селото се на-
мира в Онтарио, окръг Хюрон, и е с населе-
ние от едва няколкостотин жители. Панова е 
обяснила, че е готова да направи всичко въз-
можно да свърже двете „Варни“.

Местните власти виждат посещението на 
Панова като възможност.

„Това е шанс вие, българите, 
да видите тази част на света. 

Ние сме отворени към хората да дойдат и да 
донесат своите сили“, каза кметът на община 
Блууотър Пол Клоп.

Местните медии отбелязват, че Канада 
приема украински бежанци, но Варна в Бъл-
гария е на първа линия по отношение на бе-
жанската криза, а градът приема стотици 
нови жители всяка седмица.

„Варна е най-близкият град до границата, 
защото ако си представите – това е Украй-
на, след това Румъния, след това България. И 
така, ние сме много близки“, е обяснила Па-
нова на местните.

Варна е получила своето наименование 
от заселника Джосия Секорд на името на на-
шата черноморска столица. Когато Секорд 
пристига през далечната 1854 година, той от-
крива първия магазин и поща в селото. Искал 
да кръсти мястото на най-хубавия град, кой-
то е виждал досега.

Не след дълго в населеното място вече има 
хотел, ковач, дъскорезница и църква.

Днес Варна е дом на занаятчийска пиво-
варна и живописни туристически пътеки в 
защитена зона.

Генералният ни консул в Торонто е изра-
зила намерение да посети повече от района 
на Хюрон това лято, тъй като намира връзки 
между Родината си и новия си дом.

През есента г-жа Панова ще организира 
изложба „Светлината на буквите“, която ще 
разказва историята на българската азбука.

А на референдум местните хора ще реша-
ват какво да бъде донесено от Варна, Бълга-
рия, във Варна, Онтарио.

Генералният консул в Канада 
посети Варна… но в Онтарио

XИмето на селището е дадено от заселник, който считал 
българската морска столица за най-красивия град в света

ЦВЕТИН  
ФИЛИПОВ

cvetin@bg-voice.com

По-рано тази година, през март, отново 
по инициатива на Велислава Панова, 56 
български шипки бяха засадени около ки-
ното на открито в канадския град Шипка, 
Онтарио. Те отбелязват 56 години дипло-
матически отношения между България и 
Канада.

Канадската Шипка е разположена само 
на няколко километра от известния в райо-
на курорт Grand Bend. В канадското град-
че Шипка има и улица, която носи същото 
име.

Преди няколко месеца Велислава Па-
нова се свърза с кмета, за да научи каква 
е връзката на нашата държава с канадско-
то градче. Тя се оказа много интересна, за-
щото то не е основано от българи, както би 

могло да се очаква, а е получило името си 
от един германец.

„Започнах да се ровя в архивите и ус-
танових, че градът носи името от далеч-

ната 1833 г., създадено е от англичани и 
германци, които били дървосекачи. Исто-
рията гласи, че през 1877-а там се откри-
ва Пощенска служба, а неин началник ста-
ва германецът Фридрих Хайнцман. Той 
редовно четял вестниците „Дейли нюз“ и 
„Ню Йорк хералд“, в които регулярно има-
ло кореспонденции на американския жур-
налист Джанюариъс Алойшиъс Макгахан 
за хода на Освободителната война в Бълга-
рия. През 1878 година местният пощальон 
прочел във вестника статия на Макгахан за 
битката при Шипка и толкова се впечатлил 
от историята ни, че решил, че населеното 
място, което обитава, трябва да се казва 
Шипка“, разказва българският генерален 
консул в Торонто.

56 шипки растат в канадския град Шипка
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милион е вече броят на 
жертвите на COVID-19 в 
САЩ, показва преброя-
ване на Ройтерс, според 
което страната е над-
хвърлила немислимата 

някога граница около две години 
след появата на първите случаи. 
Преминаването на символичната ци-
фра е рязко напомняне за смайващи-
те загуби, причинени от пандемията, 
в момент, когато заплахата от вируса 
избледнява в умовете на много хора. 
Жертвите се равняват на около 1 на 
всеки 327 американци и са повече 
от цялото население на градове като 
Сан Франциско или Сиатъл.

- к и л о г р а -
мова не-
и з б у х н а -
ла бомба 
от Втората 
с в е т о в н а 

война е открита по вре-
ме на разкопки близо до 
гара Прагерско, на око-
ло 20 километра южно от 
Марибор в Чехия, при ре-
ализацията на проекта за 

надграждане на местния 
жп възел. Бомбата е обезвре-

дена. Сигналът за откриването 
е от Националния железопътен 

оператор, който временно спря 
движението между Прага и Птуй, но 

в нито един момент не е имало пряк 
риск за хората.

 в цифри

жп възел. 
дена. Сигналът за откриването 

е от Националния железопътен 
оператор, който временно спря 

движението между Прага и Птуй, но 
в нито един момент не е имало пряк 
риск за хората.

6%

гледания в Twitter събра видео на 
куче, което си играе с гущер. Записът 
показва гущер и куче, които се борят 
за зелено-сива плюшена играчка в къ-
щата. „Забавляват се заедно“, гласи оп-
исанието на видеото. „Хората смятат, че 
влечугите нямат чувства, това очевид-
но не е вярно“ „Лошо е, че хората не са 
такива“, „Прекрасно приятелство“, „Гу-
щерът играе точно като куче, сладък“ 
са част от коментарите.

1

200

е преднината на ГЕРБ пред „Продължа-
ваме промяната“, ако изборите бяха сега. 
При нови избори 8 формации ще влязат в 
парламента. Новата партия на Стефан Янев е 
шеста политическа сила със 7.6% подкрепа от 
гласуващите. Отбелязва се и пореден месец на 
ерозия в положителните оценки за работата на 
парламента и правителството. През май 19% оце-
няват положително работата на парламента (24% 
през април), докато 71% я оценяват отрицателно 
(66% през април).

900 000

ерозия в положителните оценки за работата на 
парламента и правителството. През май 19% оце-
няват положително работата на парламента (24% 
през април), докато 71% я оценяват отрицателно 

http://www.prospectlicensing.com/
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Галена и Краси Радков са топ звездите 
за най-епичната нова година

Г
алена и Краси Радков са послед-
ните обявени топ звезди, които ще 
участват в най-епичното посре-
щане на новата 2023 година. Те се 
присъединяват към техните коле-

ги Фики, Тончо Токмакчиев, Deep Zone, DJ 
Wili Stone и Николет. За празника BG VOICE 
подготвя два новогодишни пакета за всеки 
вкус – в Лейк Женева, Уисконсин, и в Пун-
та Кана, Доминиканската република. Гале-
на ще участва само в програмата на 31 де-
кември в Пунта Кана. Пакетите стартират 
от $1,754 за 5 нощувки all inclusive в Пунта 
Кана и $981 за 3 нощувки в Лейк Женева, 
Уисконсин. Повече информация може да 
намерите на www.BG-NYE.com.

Официалната туристическа агенция за 
събитията е Marchela Travel от Чикаго.

Най-голямата звезда на поп-фолка ще 
участва по това време в новия сезон на 
„Гласът на България“ по bTV, който спече-
ли миналата година. Но ще успее да пре-
лети Атлантика, за да бъде част от първото 
по рода си посрещане на новата година по 
този начин.

Галена е подготвила най-големите си 
хитове и дуети, любими български народ-
ни песни и балкански парчета, които всич-
ки харесват.

Галена е последното име, обявено за еп-
ичната празнична програма.

Заедно с нея ще участват още Краси Ра-
дков, който от сега подготвя специална 
програма за новогодишната нощ с най-до-
брите си образи, песни и хитове на Слави 
и „Ку-Ку Бенд“. Само преди дни любиме-
цът на България спечели десетия сезон на 
„Като две капки вода“ по NOVA.

Фики ще представи някои от най-ин-
тересните си образи от „Като две капки 
вода“, както и хитове от богатия му репер-
тоар и някои от най-любимите песни на 
баща му – Тони Стораро.

Тончо Токмакчиев е подготвил микс от 
своите най-добри образи и скечове през 
годините, както и няколко изпълнения, 

сред които „За крадец не ставаш, сине“, 
чийто първи изпълнител е всъщност той.

Deep Zone Project обещават на живо 

ремикси на най-любимите и златни бъл-
гарски песни, както и световни хитове. 
На живо ще пее певицата Ева-Мария, коя-

то скоро очаква своята първа рожба, под-
крепена от китариста Дани Димитров и 
легендарния DJ Диан Соло.

С тях ще бъдат и любимите на българи-
те в Северна Америка DJ Wili Stone и Ни-
колет с любими песни, хитови поздрави и 
вашите музикални желания.

Две различни места ще предложат съв-
сем разнообразни усещания и преживява-
ния с най-големите звезди на България в 
три парти вечери.

СНЯГ ИЛИ ПЛАЖ
Едната опция ще са топлите, слънчеви и 

безгрижни брегове на Пунта Кана в Доми-
никанската република. Всеки ще може да 
избере пакет от 3 до 10 нощувки в един от 
най-луксозните хотелски комплекси там – 
Barcelo Bavaro Palace. Партитата там ще са 
на 29 декември, 31 декември и 1 януари.

Океански бриз и безгрижие сред палми-
те на Barcelo Bavaro Palace в Пунта Кана

Ако Нова година за вас е приключение 
с малко сняг и мирис на бор – ще може да 
посрещнете 2023 година в луксозния спа 
хотел Lake Lawn Resort на брега на езеро-
то Женева в Уисконсин. Там партитата ще 
са три поредни вечери – 30 и 31 декември 
и 1 януари.

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

ди на България ще прелетят Океана, за да 
бъдат с мощната българска група, която 
ще се събере, за да посрещне новата годи-
на. Сред тях са обичани певци, актьори и 
DJ-и.

Това са Галена, Deep Zone Project, Фики, 
Краси Радков, Тончо Токмакчиев, DJ Wili 
Stone и Николет.

ЕМОЦИИ ЗА ЦЯЛОТО 
СЕМЕЙСТВО

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

Трите партита в Пунта Кана и Лейк Же-
нева ще бъдат частни събития, специал-
но организирани за българските гости в 
отделни зали, преобразени с много свет-
лини, перфектно озвучаване и кетъринг. 
Достъпът до тях ще е само за тези, заку-
пили 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 обя-
вени всички звезди, ще има пълната ин-
формация за пакетите и опциите за двете 
дестинации, както и за официалната ту-
ристическа агенция, с която си партнира-
ме.

Сега единственият въпрос е – кой 
още ще дойде заедно с 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

XПакетите са от $1,754 за 5 нощувки в Пунта Кана и $981 за Лейк Женева

www.BG-NYE.com
https://www.barcelo.com/en-us/barcelo-bavaro-palace/
https://www.lakelawnresort.com/
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Още след първите дни на началото на 
войната в Украйна Анастасия Войни-
кова и нейният съпруг, бесарабски-

ят българин Андрей Войников, избират за 
свой дом България. Двамата успяват да на-
пуснат Одеса, но бащата и дядото на Настя 
остават в страната. Другата част от родни-
ните й е разпръсната по целия свят.

„Сега украинците не могат да планират 
живота си. Ние живеем тук и сега. Какво ще 
се случи занапред, не знам. Много искаме 
да се върнем вкъщи“, споделя пред екипа на 
BG VOICE Настя, като допълва, че повечето й 

приятели са напуснали Украйна, но всички 
те искат отново да се приберат у дома.

Още в Одеса Настя се е занимавала про-
фесионално с фотография, като самата тя 
споделя, че и в България е получила шанса 
да работи, както и че българи са им помог-
нали за временна квартира в София. 32-го-
дишното момиче разказва, че с Андрей са 
успели да се запознаят с много местни. По-
край тези запознанства пък няколко бъл-
гарки са й намерили клиенти, за които да 
снима.

„Българите, с които се запознахме,

са много добри
и се опитват винаги да помогнат с каквото 
могат. Не всички са равнодушни. Запознах 
се с няколко момичета, които ми помогнаха 
и имам клиенти тук. Безкрайно съм благо-
дарна за това“, казва Настя с усмивка, спо-
деляйки, че вече има около 20 осъществе-
ни фотосесии.

Фотографката разказва пред екипа ни 

„Българите не са равнодушни към съдбата ни“:  
Настя от Одеса, която избра България за свой втори дом
XНастя и приятелят й успяват да избягат от войната в Украйна още през първите й дни, като избират за свой подслон София

АИДА 
БУРНУЧЯН

aida@bg-voice.com
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още, че вече има дори и приятелки, с кои-
то често се вижда. Именно това й помага да 
остане позитивна.

„От сутрин до вечер чета новини и от това 
се депресирам. Много е трудно да се излезе 
от това. Подкрепата на хората е важна и ми 
помага в този труден момент“, споделя тя.

Настя допълва още, че има приятели и 
познати на първа линия доброволци, кои-
то имат желание да защитават родината си. 
Още от първите дни на войната в Одеса има 
въведен вечерен час. Украинците стоят по 
домовете си и всеки ден чуват сирените за 
въздушна тревога.

„Десетки ракети бяха изстреляни към 
Одеса и от това най-много ни е страх. Стра-
хуваме се за хората, които останаха там. И 

ми е много болно да гледам как разруша-
ват моя роден град“, споделя пред BG VOICE 
Настя.

Украинката коментира и пропагандата, 
като заяви, че според нея

дезинформацията 
е опасно оръжие

и убива възможността за критично мисле-
не. Тя е категорична, че информацията, коя-
то излиза от руските медии, е пълна проти-
воположност на истината.

„Например, когато по нашите новини се 
съобщава за ракетни атаки в града, тога-
ва те пишат, че атакували военни бази или 
складове за боеприпаси. Русия е много ус-
пяла в това отношение. Много украинци 

имат роднини там, които не вярват дори 
на децата си, които живеят в Украйна. Те не 
вярват на роднините си, а само на това, кое-
то излъчват по телевизията“, казва тя.

Настя за първи път е в България и споде-
ля, че вече започва да се ориентира с ри-
тъма на живот в София и особеностите на 
града. Едно от любимите й неща посочва 
българската кухня, а най-вкусни ястия, спо-
ред нея, са шопската салата и българската 
традиционна баница.

„Отново започвам да градя професията 
тук, която практикувам вече 11 години. Но 
все пак сърцето ми е в родната Одеса. Вяр-
вам в победата на Украйна“, казва тя.

За политиката искрено заявява, че доп-
реди войната не се е интересувала от нея, 
но вече времената са други. Според Настя 
е важно всеки да знае и да се интересува 
накъде се стреми родината. Настя е катего-
рична -

пътят на Украйна 
води до Европа

а не към Русия. Младото момиче вярва, че 
родината й ще излезе от войната по-сил-
на и след време ще бъде процъфтяваща 
държава в Европейския съюз. Тя не крие 
и гордостта си от украинския президент, 
като подчертава, че в такива трудни вре-
мена малко хора биха останали да се бият 
за родината си. Според нея именно благо-
дарение на Зеленски целият свят е разбрал 
истината за войната, като той е успял и да 
изгради добри отношения с много страни, 
които помагат в този труден за украинците 

момент.
„Никой никога не можеше да си предста-

ви, че през 21-ви век в Европа ще се случат 
такива чудовищни събития, в които ще уми-
рат деца, жени и още други невинни хора. 
Но ние вярваме, че доброто ще победи и 
Украйна ще запази своята териториална ця-
лост. Нашият народ ще бъде по-сплотен и в 
бъдеще този ад няма да се повтори“, допъл-
ва тя.
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Става дума за Найден Мирчов и съпру-
гата му Цветанка Стойова. Той е от се-
лата между Ловеч и Троян. Тя пък е от 

София. За него се говори, че е „чуваниче“, по-
ради което е кръстен и „найден“, тоест „на-
мерен“. Тя пък е дъщеря на български еми-
грант в САЩ. Найден също живее и работи 
в САЩ. Когато достига до убеждението, че 
вече му е време да се ожени, той започва да 
търси подходяща булка. Иска да се ожени не 
само за българка, а за момиче, което е в Бъл-
гария. Историята се развива през далечна-
та 1927 г.

Тенденцията нашенците да си търсят 
жени от „стария край“, тоест от България и 
днешна Северна Македония, е нещо твър-
де разпространено в онези години. По този 
начин

те поддържат жива връзката
с родния край. Ако вземат момиче, кое-
то вече е в Америка, въпреки че е българ-
че, някак връзката с рода и Родината сякаш 

се разхлабва. Момиче от „стария край“ оба-
че би дошло в Америка, носейки със себе си 
България и българското.

По подобен начин се развива историята и 
на Найден. Той започва да разпитва близки-
те си в Америка за подходящо момиче за не-
гова жена и така стига до Стойо - също еми-
грант, който има три дъщери в България. 
Стойо му предлага да замине за България и 
да се запознае с най-голямата му дъщеря - 
Цветанка. Дава му придружаващо писмо до 
съпругата си Николица - майката на Цветан-
ка.

Той се решава да прекоси Атлантика за 
пореден път, сега вече за да си доведе жена. 
Вестник „Народен глас“, вестникът на бъл-
гарската емиграция тогава, също често пуб-
ликува

обяви от ергени
които с тях си търсят съпруги българки.

В София Найден се запознава с Цветанка. 
Майка й Николица не е много съгласна дъ-
щеря й да замине за Америка, но не заста-
ва на пътя на любовта и дава благословията 
си за сватба. Тя се състои на 2-15 юни 1927 
г. в София. Малко след това младото семей-
ство заминава за Америка. Николица обаче 
изживява тежко раздялата с дъщеря си Цве-
танка. По-късно в годините, когато другата 
й дъщеря Виолета също иска да се ожени 
за български емигрант в САЩ, Николица не 
дава благословия и сватбата е осуетена.

Едва ли е било много лесно на Николица и 
Стойо да разделят децата си

между два континента
през хиляди километри. Именно заради 
това заминава само едно от децата им. Се-
мейството така и не се събира никога пове-
че.

На 27 август 1927 г. Николица получава 
пощенска картичка от Сиракюз от съпруга 
си и дъщеря й и зет й със следното съдържа-
ние: „…тъзи картичка е на това место става 
много големъ панаиръ всека година пресъ 
септември месецъ сега е пресъ първата сед-
мица на септември ще водиме /Цветанка/ 
да види какво чудо е там сега толкосъ поз-
драви на всички роднини приятели позна-
ти и комшии нарочно на дедо и баба, Рачо, 
Гошо и Ледето, от Цена, Найденъ и отъ менъ 
- вашъ незабравимъ С. Ивановъ“.

Цитатът показва, освен че Цветанка и 
Найден вече са в Америка, също и това как 
нашите емигранти в писмата си са поздравя-
вали близките си в България. Те винаги

изреждат всички, поименно
така засвидетелстват уважение и показват, 
че не са ги забравили. Много е важно да се 
подчертае във всяко едно писмо персонал-
ното обръщение към всеки един и нашен-
ците го правят, за да се почувстват те нераз-
делна част от семейството си, но и за да се 
сплотят.

Всъщност трябва да отбележим, че Цве-
танка има намерение да замине за Амери-
ка още преди да се омъжи за Найден. Още 
през май 1927 г., близо месец преди сват-
бата си, тя получава пощенска картичка от 
Тома Бакрачев - генерален представител за 
пътувания през Атлантика. Текстът на кар-
тичката гласи: „Уважаема госпожице, Бихте 
ли ни посетили при първа възможностъ, за 
да ни уведомите какъ стои въпроса съ Ваше-
то заминаване за Америка? Съ Почитание..../
следва печат на генерален представителъ 
Тома К. Бакрачевъ София-пл. Лъвовъ мос-
тъ/". Пощенската картичка очевидно е ре-
клама на популярната по това време линия 
за пътувания през океана: „Red star line". На 
картичката е изобразен параходът „Lapland“.

Картичката илюстрира подготовка за за-
минаване за Америка, която вероятно е 
била съгласувана предварително с Найден 
и по всяка вероятност е точно така. Може би 
впоследствие се решава сватбата да се със-
тои в София, а след това младите да заминат 
при бащата на булката в Америка.

Така са се омъжвали и женили една наис-
тина огромна част от българските емигран-
ти в Америка в онези години. Те са обичали 
Родината си и са искали да останат свърза-
ни с нея по всички възможни начини, дори 
това да налага едно трудно, продължително 
и опасно пътуване през Атлантика, особено 
след катастрофата с „Титаник“ и в годините, 
когато то е отнемало седмици.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XНашенците обичали Родината си и искали да 
останат свързани с нея по всички възможни начини

Сватбата на Цветанка и Найден, София, 2-15 юни 1927 г.

Българите си търсили съпруги  
от „Стария край“

Цветанка и Найден на сватбата на дъщеря им Христина с Норман Хейси, 21 септември 1958 г. - два месеца преди 
смъртта на Найден, 27 ноември!

Снимки и репродукции: Архив на автора
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Има растения, които обикновено хо-
рата избягват, защото при контакт с 
тях върху тялото се появява обрив 

или при определени обстоятелства се пре-
дизвиква алергична реакция. Копривата 
на пръв поглед е едно от тези растения, но 
всъщност тя е чудодейна билка, която се из-
ползва от древни времена.

Копривата е често срещано естествено 
средство за облекчаване на алергии и е до-
казано, че е от полза за здравето на кожата, 
костите и пикочните пътища. Прилагането й 
в медицината датира още от Древна Гърция. 
Най-известна е с жилещата си реакция, коя-
то възниква при допир, именно това й жиле-
що свойство

има редица ползи 
за здравето

Целебната сила на коп-
ривата се дължи на 
нейните кръвопре-
чистващи функции. 
Билката има противо-
възпалителни качест-
ва, които могат да по-
влияят на лечението 
на много здравословни 
проблеми. Надземните 
части обикновено помагат 
за облекчаване на алергии и 
други проблеми, свързани с диша-
нето. Корените осигуряват облекчение при 
нарушения в уринирането и увеличената 
простата.

Въпреки жилещата си репутация, копри-

вата се използва за подпомагане на редица 
неразположения. Проучванията по-

казват, че има антиоксидантни, 
антимикробни, противояз-

вени, стягащи и аналге-
тични способности.

Според медицин-
ския център на Уни-
верситета в Мери-
ленд растението се 
използва най-често 

като диуретик и за ле-
чение на

болки в 
мускулите и 

ставите
екзема, артрит, подагра и анемия. 

В днешно време се използва главно за лече-
ние на проблеми, свързани с уринирането, 
алергии и болки в ставите.

Листата и цветовете на копривата се изсу-

шават и се използват за чай. За още по-при-
ятен аромат и вкус сушената коприва може 
да се комбинира с други билки като листа от 
малина, ехинацея или златосеменник. Коп-
ривата може да се използва и в други напит-
ки, включително има и бира от коприва.

Екстракт и тинктура от коприва могат да 
се прилагат директно върху ставите и болез-
нените области на тялото. Предлага се и под 
формата на крем.

Копривата е вкусна 
и полезна храна

Кулинарната й обработка е разностранна, 
но е важно да се отбележи, че колкото по-
малка е тя, толкова по-голямо количество от 
полезните вещества на копривата ще попад-
нат в организма.

Обикновено сме свикнали да включваме 
коприва в менюто си през пролетта. Любими 
на мнозина са супа от коприва, яхния от коп-
рива или салата.

Чаят от коприва е световно признат с це-
лебните си свойства. Тя е известна със свое-
то стягащо, отхрачващо, тонизиращо, про-
тивовъзпалително и диуретично действие. 
Повишава устойчивостта на организма към 
вируси и бактерии. Чаят от билката повиша-
ва работоспособността, концентрацията и

премахва умората 
и отпадналостта

Страдащите от интензивен косопад могат да 
си помогнат с коприва. 100 г нарязани лис-
та се заливат с 0.5 л вода и 0.5 л оцет. Сместа 
се вари 30 мин. и се прецежда. Вечер преди 
лягане косата се изплаква с така приготвена-
та отвара.

Има изпитана рецепта за заздравяване 
на косата с коприва. Веднъж на 1-2 седмици 
след измиване косата се намокря със запар-
ка от сухи листа на коприва, която се втри-
ва в кожата на главата. За приготвянето й се 
взема 1 с.л. нарязана коприва, залива се с 
чаша вряла вода и се кисне като чай. Изсти-
налата запарка се прецежда.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Чаят от коприва е световно признат с целебните си свойства

Копривата е едно от най-полезни-
те растения, с които природата ни е 
дарила. Тя е богата на витамини, ми-
нерали и дъбилни вещества с важно 
значение за кръвоносната система. 
От нея се приготвят вкусни и здраво-
словни ястия.

Копривата е източник на бетакаро-
тин, витамини А, С и Е, желязо, кал-
ций, фосфати и минерали, протеини 
и захари, голяма част от които при-
надлежат на незаменимите аминоки-
селини.

Възползвайте се от лечебните 
ефекти на растението при лечение-
то на грип, бронхиална астма, забо-
лявания на черния дроб, бъбреците, 
жлъчния мехур, проблеми с яйчни-
ците и панкреаса или главоболие.

Дар от природата с 
много лечебни ефекти

Копривата: Парещата билка цери  
много болести, бори вируси и бактерии

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Р
оклите присъстват във всяка мод-
на колекция, във всяко модно 
ревю. Това не е изненадващо, за-
щото красивите рокли ви позво-
ляват да си създадете романти-

чен и елегантен външен вид. Могат да се 
носят на работа, срещи, партита или просто 
да отидете до най-близкия магазин. Рокля 
със средна дължина ще бъде добър избор 
както за бизнес срещи, така и за романтич-
на среща с любим човек.

Когато някой спомене за лятна мода, в 
ума ни веднага изскачат дрехи с цветя, ярки 
цветове и игриви щампи. Но вече видяхме 
много знаменитости, които започват да но-
сят небесносиньо Това е тенденция, коя-
то дори Миранда Пристли не би могла да 
пренебрегне. Звезди като Меган Фокс, Сара 
Джесика Паркър и Ким Кардашян също 
вече са го пробвали

Синьото е цветът на успеха и интелекту-
алната работа. Напомня ни за небето и за

безкрайността на морето 
и плажовете

Несъзнателно продължаваме да свързва-
ме синьото с мистиката и магията. Това има 

нещо общо не само с красивите сини пей-
зажи. Синьото също така е използван цвят 
в много религиозни ритуали още от древ-
ността.

Синьото е цветът на пролетта и лятото на 
2022 г. Експерти в модния свят го наричат 
"втория черен“, подсказвайки го с неговата 
гъвкавост и популярност. Можете да комби-
нирате сини неща с почти всяко друго об-
лекло. Това е възможно поради наличието 
на огромен брой негови оттенъци.

Светлите нюанси на синьото са добре 
комбинирани с бежово, сиво, леко розово и

с всички пастелни нюанси
Ярките светлинни нюанси се комбинират 

успешно с всички неонови - жълти, розови, 
лилави, зелени, светло зелени.

Тъмносиният цвят в дрехите може да 
бъде допълнен с елементи от червено, жъл-
то, синьо, изумрудено зелено, черно и сиво, 
както и цвят на вино, фуксия, сребро и зла-
тисти нюанси.

През 2022 г. ресните ще украсят не само 
чантите, но и различни аксесоари. Модни-
те поли, панталони и, разбира се, рокли ще 
имат този забележим елемент. Тънки нишки 
и доста дебели ленти ще се появят както на 
офис рокли, така и на вечерни рокли.

Дълбокото деколте 
и отвореният гръб

не трябва да ви изненадват. Ето защо ди-

зайнерите предлагат ново решение за сме-
ли красавици – рокля с деколтета в зоната 
на бюста и отзад. Такива пикантни модели 
много ще се харесат на стройни и атлетич-
ни момичета.

Дантелата не е просто елемент от бельо-
то. През сезон 2022 г. вечерните дантеле-
ни рокли от червените килими на модни-
те подиуми се преместват в гардероба на 
чувствителните и смели жени. А полупроз-
рачната дантела ще направи образа ви съ-

блазнителен и дори секси.
Оставяме на вас избора на рокля през 

2022 г. - всяка жена ще намери своята в го-
лямото разнообразие. И не забравяйте – 
най-важното е вие да се чувствате удобно 
в нея.

Звезди като Меган Фокс, Сара Джесика Паркър 
и Ким Кардашян вече са го пробвали

Роклите 2022:  
Стилни и 

красиви, синият 
цвят се завръща

https://connectmortgagecorp.com/
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MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи механици на камиони и трейлъри. 
Опит не е задължителен, но е препоръчителен. За по-
вече информация, моля позвънете на 773-656-8076. 
№18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business 
is looking for a self-motivated truck and trailer mechanic. 
Experience is a plus own set of tools is required. For 
additional info please call 630-948-4547 or text 773-946-
7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR 
за dry van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. 
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

Chicago + suburbs
BABYSITTER NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60137, Looking to hire Bulgarian 
woman for babysitting and/or house help with chores. 
Part time or full time, evening hours, location is Glen 
Ellyn, 60137 2245380219 №19324
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

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

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

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

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

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

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

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

TURSIM SHOFIORI , 
Цена US$  30.00, Зипкод 60008, Friendly Logistics 
predalga rabota za sho� ori. Razpolagame s chisto 
novi kamioni i reeferi. zaplashtaneto e 30% ot 
weekly grossa. Za poveche informaciq zvannete 
na (847)380-6621 ! №19321

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

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

PRODUCTION ASSISTANT 
Tърсим Production Assistant.  Full Time.W-2.Да 
подпомага дейността на мениджър проекти.
Изискава се перфектен английски и шофьорска 
книжка.Офиса е в Burr Ridge. Обадете се на 847-
630-4050 за повече детайли и назначаване на 
интервю. №18489

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси шофьор Class A за регионална 
работа. Заплащането е за заработена седмица, 
с възмойност да се заработят до $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945

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

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
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

ТЪРСИ МЕХАНИК, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Сервиз за ками-
они в Arlington Hts търси механици, със или без 
опит. За повече инфо тел 630-873-5507 №19322

ТЪРСИ PARTSMAN , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Сервиз за ками-
они в Arlington Hts търси помощник parts man. 
За повече инфо тел 630-873-5507 №19323

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

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
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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

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
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
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
CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, A female CDL Class A 
truck driver is looking for team driving with another 
female driver. Please call 224-659-0358 №19326
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/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 ГАРАЖ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, търся Гараж под наем 
за Юли и Август 6304898500 №19325
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
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in Arlington 
heights, haircut, color, highlights, perm, keratin 
straightening treatment, 708 415 7911 №18763
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma 
si v Ho� man estate.Predlagam domashno prigotvena 
hrana,mnogo igri,razhodki i zabavleniq Tel: 224 659 
1156 №18609

ФЛОРИДА
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние сме 
екип от специалисти, които предлагат психотерапев-
тична подкрепа на Българи живеещи в чужбина. По-
вече информация можете да получите от сайта ни. 
359889291674 №18960

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

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

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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ВОДОРАВНО: Кофеин. Акрил. СНАП. Чайка . Врата. Фани. Цикла. Преса. Панда. Яси. Трупи. Пулсар. Уши. Фродо. Растер. МАЛЕВ. СМАРТ. Нир. Сти-
мулант. Енох. „На”. Оли. Иле. Ашур. Апекс. Ханкс (Том). Неру (Джавахарлал). „Майорка”. Фишер (Робърт). Пианино. Покои. Екс. Власинка. Атлант. 
„Тотнъм”. Ро-ро. Ион. Латини. ЕСПЕРО. Гуно (Шарл). Тел. Обзор. Диомов (Стефан). Фаша. Айфел (Александър Густав). Ирод. Хенч (Филип). БСФС. 
Язовец. Сеу. Перо. КАМАЗ. СЕАТ. Стелаж. Уелс. Ин. Мит. Елей. Яхти. „Али”. Кюфте. Кану. Нация. Хаваи. Кака. Занаят.

ОТВЕСНО: Кочияш. Топливо. Уей. Етика. Факсимиле. Алтън. ФБР. Тюв (Мерл). Хейли (Артър). Амик. Нан. Одесос. Фа. Ика. Флу. Смисъл. Илф (Иля). 
Тети. Ана. Трели. Анимато. Скеле. Провал. Йон. Тема. „Але”. Мавруд. Нехо. Крило. Ямайка. Крепост. Арпа. ВИЗАЖ. АК. КРАСИ. Янко. Рио. Роз. Яна. Ита 
(Хосе). Рае. Какао. Бьов (Сент). Уху. Ела. Парнас. Отрез. Десет. Пустош. Философ. Целина. Асфалт. Хуни. Прах. Ас. АН. Нансен (Фритьоф).
Решение. Шест. Аца. Мандарин. Ректор. Ане. Илия. Пи Ар. Ракурс. Нос. „Чудният”.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

- Докторът ми 

препоръча да пия повече 

ракия. Всъщност, ако 

трябва да го цитирам, 

каза: - И по-малко вино!  

Но смисълът е същият...

  
- Помниш ли как завърши онзи процес, дето се съ-

диха евреин и арменец?
- Знам. Прокурорът получи 10 години...

  
Пълничка дама звъни на диетолог:
- Извинете, наистина ли гарантирате бърз резултат 

с вашата диета?
- О, да госпожо.
- Работата е там, че мъжът ми направи чудесен по-

дарък за рождения ми ден, а аз не мога да вляза в 
него!

- Не се притеснявайте, госпожо, гарантирам ви, че 
след два месеца ще можете да облечете вашата нова 
рокля!

- Каква рокля? Той ми подари джип!

  
- Извинете, но съм ви извадил здравия зъб. Ще се 

наложи да извадя и болния.
- Нищо... Добре, че не сте очен лекар

  
Съдията към подсъдимия:
- Защо откраднахте тази кола?
- Трябваше да ида на гарата.
- А защо не отидохте до там с трамвай?
- Трамвай е много по-трудно да се открадне.

  
- Не помислихте ли за вашата стара майка, когато 

извършихте кражбата?
- Помислих, но нямаше нищо подходящо за нея.

  
- Изглеждате много изтощен, господине, разкла-

тени са ви нервите, кръвното ви се е вдигнало. Най-
главното е отдих и сън. Лягайте си рано, с кокошки-
те...

- С колко, докторе?

  
Съдията:
- Къде бяхте между четири и пет?
Обвиняемият:
- Ходех на детска градина!

  
Жена се обажда на спешна помощ и казва разтре-

вожена:
- Докторе, елате! Приятелят ми глътна тирбушона!
След това затворила телефона. След малко теле-

фонът пак звъннал:
- А, докторе може да не идвате - намерих нов тир-

бушон!

  
- Докторе, симулантът от трета стая умря!
- Еее, тоя вече го прекали...

  
Адвокат успокоява своя клиент:
- Вие да не се уплашите от толкова много парагра-

фи! Съдията просто искаше да каже, че ви осъжда на 
доживотен затвор.

  
- Как се казваш?
- Наполеон!
- Ясно, отиваш при Хитлер, Мусолини и другите в 

отделението...
- Ама аз съм сладкиш!
- Ако ще и коняк да си, отиваш, където съм казал, 

то и аз съм доктор, ама съм в лудница.

  
В съда:
- В началото на брака мъжът ви нямаше ли някакви 

положителни качества?
- Ами... имаше, но свършиха до стотинка!

  
В лекарския кабинет:
- Днес кашлицата ви е по-добре..
Пациентът:
- Разбира се, упражнявал съм се цяла нощ!

  
- Докторе, в депресия съм, качвам килограми....
- Не е от депресията! От кюфтетата е!

  
Адвокат лежи на смъртно легло в болницата. Не-

гов приятел, дошъл на посещение, го заварва да пре-
листва Библията.

- Какво правиш? - попитал го той.
- Търся вратичка, не може да не са оставили! - от-

върнал му адвокатът.

  
- Докторе, какви са резултатите?
- Ами... Имам две новини- лоша и много лоша...
- Как така, докторе!? Кажете ми първо лошата!
- Остават ви 24 часа живот..
- И какво може да е по-лошо от това?
- Вчера не можах да се свържа с вас...

  
- Знаеш как е в живота, когато една врата се затво-

ри, друга се отваря...
- Знам, знам... Имал съм такъв проблем с колата.

  
- Много ми харесва да работя с хора.
- Какво работиш?
- Снайперист съм.

  
Психотерапевт съветва пациент:
- Вечер, като влезете в спалнята, оставете отвън 

всичките си неприятности.
- Докторе, мислите ли, че жена ми ще се съгласи да 

спи на стълбището?

  
Лекарят:
– Най-големият ви проблем е, че пиете алкохол! 

Защо не опитате една година да пиете само мляко?
– Опитвах вече, докторе.
– И кога беше това?
- Веднага след раждането си...

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
Бъдете внимателни при провеж-
дане на разговорите. Бизнесме-
ните да не бързат с уговаряне 
на инвестиции. При работещи-
те в бюджетната сфера се поя-

вява нова възможност за повишение през следва-
щите дни. Успехът ви съпътства, ако сте решили да 
предприемете делово пътуване. Важните разговори 
с брачната половинка, целящи изясняване на отно-
шенията, оставете за вечерта, но в романтична обста-
новка. Постигнете хармония в отношенията и се от-
дайте без колебание на чувствата си.

РАК
Подвластни сте на негативно 
влияние, което може да прова-
ли плановете ви, без да се усе-
тите. Не рискувайте и не про-
веждайте разговори с колегите 

си, защото не сте подготвени с информация, за да 
сте убедителни в исканията си. Обмислете кога най-
безболезнено да прекъснете партньорства, които 
ви блокират, но не и тези, които могат да са ви по-
лезни в бъдеще. Вашите брачни партньори не са съ-
гласни с поредното ви отсъствие от дома, което ги 
изнервя. Намерете време за почивка.

ВЕЗНИ
Очаквайте приходи, които при-
ятно ще ви изненадат. Спазвайте 
законите, и най-вече финансо-
вите, и бъдете внимателни, ако 
преговаряте, за да не се прова-

лите. В деловата ви дейност обаче всичко ще е труд-
но. Ще изисква много внимание и максимум усилия 
Решителността ви, за съжаление граничеща с упор-
ство и инат, няма да ви донесе успех на работното 
място. В семейството ви цари привидна хармония. 
Не допускайте да охладнеят отношенията ви с ин-
тимната ви половинка, осигурете си и почивка.

КОЗИРОГ
Имате проблеми в интимната 
си връзка и вероятен проблем 
с деца. Въпреки това на работа 
ще демонстрирате сила и само-
чувствие. Внимавайте какво и 

на кого говорите. Ще възстановите някаква загуба. 
Всички около вас се тресат от слухове за промени 
в службата. Напрежението при някои преминава в 
истерия, постарайте се да не се паникьосвате. Ще се 
справите блестящо с внезапно възникнало затруд-
нение. Избягвайте всякакви конфликти, макар че и 
вие сте неспокойни.

ТЕЛЕЦ
Денят не е добър за начинания. 
Стабилизирайте постигнатото 
през изминалите дни. Проведе-
те разговорите, свързани с про-
мени на работното място, които 

ще осъществите след определено време. Всички 
нови идеи могат да бъдат споделени сега, но е до-
бре да изчакате подходящото време, за да бъдат 
одобрени. Прибързаността е във ваша вреда. Нало-
жете си търпение. Не се отказвайте от среща, която 
сте уговорили, защото ако сте несемейни, тя е въз-
можност за сериозно партньорство.

ЛЪВ
Налага се да приключите със 
спешни задачи, които сте отла-
гали. Сторете го без нерви. Не 
давайте непоискани съвети на 
вашите колеги. През целия пе-

риод успехът е с вас, ако не мързелувате и сте ак-
тивни на работното място. Не се страхувайте от 
трудностите по пътя си, защото сте в състояние да 
се справите с лекота и с неочаквано поставените 
ви задачи. Вечерта създайте приятна обстановка и 
хармония, за да изживеете приятни мигове с поло-
винката си, ще ви зареди със сили.

СКОРПИОН
Не сте много устойчиви и си-
гурни през целия период. Ще 
ви загатнат за някаква важна 
промяна на работното ви мяс-
то. В бизнеса си „надушвате“ си-

туация, която е много полезна за вас, и веднага ще 
започнете с плановете си за реализацията й. Идват 
ви неочаквани пари. Тези, които учат, ще се разоча-
роват от оценка. Ще оцените успеха си като трудна 
и измъчена победа. Ако за нещо сте дали съгласие 
или вие сте го предложили, ще получите резултата 
от предложението.

ВОДОЛЕЙ
Шефът ще ви иска постоянно до 
себе си. Не отклонявайте сре-
щи, някоя от тях ще ви подскаже 
силното решение. Получавате 
предложение за допълнител-

на работа, която може да се превърне в постоянна 
- не я отказвайте. Вашата способност да запазвате 
хладнокръвие в момент, когато другите са по-емо-
ционални, ще ви бъде от особено голяма полза. Бла-
годарение на това ще мислите по-трезво и няма да 
позволите да ви въвлекат в спорове. Ако имате гри-
жи за пари, има шанс да ги получите.

БЛИЗНАЦИ
Проявете такт и вместо да сте на-
падателни, бъдете коректни към 
колегите си. Работата ви спори. 
Прекалено сте самоуверени и 
рискувате да си създадете слу-

жебни конфликти и да се провалите в задачите си, 
без да го очаквате. Завършете работата си в ранния 
следобед, а вечерта намерете време за близките си 
и за почивка. Вечерта се отдайте на романтични ми-
гове с любимите си хора. Те не трябва да отиват на 
втори план, защото ще ви помогнат да се заредите 
със сили и самочувствие.

ДЕВА
Ако се заемете с рутинните си 
задължения и отхвърлите изо-
станалите задачи, ще заслужи-
те възхищението на колегите 
си, които са ви помолили да по-

могнете и на тях. Не се захващайте с нови задачи, за-
щото не сте сигурни в екипа, който ви помага. Не са 
изключени измами. Бъдете внимателни при провеж-
дане на лични и делови разговори, за да си спестите 
разочарованията. На успех в любовта ще се радват 
семейните жени. Вечерта помислете и за потребно-
стите на партньора си.

СТРЕЛЕЦ
През периода ще сте разсея-
ни, разхвърляни и малко обър-
кани, макар че нямате сериоз-
ни причини за това. Мислите ви 
ще хвърчат далеч от това, което 

трябва да вършите. Не изпадайте в мрачно настрое-
ние. На вид сте активни, но като че ли не знаете на-
къде да насочите действията си. Открийте на какво 
се дължи повишената ви раздразнителност. Можете 
да прекратите връзка, която е без перспективи, да 
напипате слабо място на конкурент, да се обадите на 
човек, който отдавна не ви е търсил.

РИБИ
Ако искате да постигнете нещо 
конкретно, трябва да проявите 
по-голямо упорство, но внима-
вайте да не застрашите отноше-
нията си с партньор или коле-

га. Колкото по-общителни сте, толкова по-голям ще 
бъде шансът да останете доволни от постигнатото. 
Мислите ви може да се въртят около отношенията ви 
с друг човек. Не отваряйте стари рани и не се вкар-
вайте излишно в обвинения – както към себе си, така 
и към другите. Моментът е подходящ да промените 
нещо в поведението си.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Българинът Теодор Георгиев създава 
и поддържа сайта за футбол „Ритни-
топъ“ във Виена. Това става преди го-

дина, съобщава блогът на българите в Ав-
стрия Melange Bulgaren.

„В началото в България вместо „футбол“ 
играта се е казвала „Ритнитопъ“. Всичко за-
почва в двора на езиковата гимназия във 
Варна, когато един швейцарски учител раз-
яснява правилата и организира първите 
игри“, разказва Теодор.

Като ученик сънародникът ни играе в 
юношеския отбор на Славия, след което 
продължава кариерата си в Левски. Отли-
чава се с бързина и техника, а треньорите 
възлагат големи надежди за футболното му 

бъдеще. В този момент обаче

приоритет има учението
Днес нашенецът е магистър по медии и ко-
муникации от Виенския университет и ра-
боти като специалист в сферата на дигитал-
ния маркетинг.

Ситуацията в българския футбол вълну-

ва Теодор и той търси начини да открива и 
анализира случващото се. Постепенно на-
мира съмишленици и се ражда идеята за 
собствен проект, посветен на футбола.

„Бяхме трима човека – аз като център на-
падател и две крила. Целта ни беше не само 
да ровичкаме и да пишем относно пробле-
мите, но и да намираме решения за тях“, 

споделя той. В плановете му е заложен и 
социален проект. Заедно с екипа на сайта 
искат да развият футбола за незрящи хора 
в България.

„Футболът за незрящи се базира върху

играта „голбал“
Тя е първата стъпка. Самият футбол се 

играе със звъняща топка, която тежи 1250 
грама. Топката не е под налягане и е с дуп-
ки, за да се чуват звънчетата. Играе се само 
в зала. Нашата идея обаче е да дадем шанс 
на тези хора възможността те да се докос-
нат до спорта и емоцията от състезанието. 
Ако съберем достатъчно голяма маса фе-
нове и обществото ни се довери, ще изгра-
дим база за незрящите хора“, обяснява Ге-
оргиев.

Голямата мечта на създателя на „Ритнито-
пъ“ е български отбор

отново да достигне 
до финалите

на световно първенство и той да има въз-
можност да гледа и отразява двубоите на 
„трикольорите“.

Бивш футболист на Левски създаде 
футболен сайт от сърцето на Австрия

XТой иска да развива и футбол за незрящи хора

АЛЕКСАНДЪР  
АНТОНОВ

alexander@bg-voice.com

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Кортни Кардашян спо-
дели, че случайно си е 
счупила годежния пръс-
тен, който получи неот-
давна от Травис Баркър 
и който се оценява на 
около 1 милион дола-
ра. В последния епизод 
на риалити шоуто The 
Kardashians по-голямата 
сестра на Ким разкри, че 
кошмарът на всяка ново-
сгодена жена се е сбъд-
нал за нея – счупила е 
ценното бижу на марката 
Lorraine Schwartz с огро-
мен диамант.

В предаването 43-годиш-
ната Кортни разказва на май-
ка си Крис Дженър, че е дала 
на поправка пръстена, но че 
случката е „вероятно едно от 
най-лошите неща, които съм 

правила през целия си живот“.
В разговора тя добавя, че 

се чувства виновна, като се 
има предвид времето, което 
барабанистът на групата The 
Blink-182 е вложил в избора 
на перфектния пръстен.

Кортни Кардашян си счупи 
годежния пръстен

Ева Мендес разкри, че се надява да 
се завърне към актьорската про-
фесия, но с „кратък списък“ от одо-

брени филмови проекти. Половинката 
на Райън Гослинг се появи в токшоуто 
The View и там сподели, че може и да се 
снима отново в киното, след като 8 го-
дини се беше отдала на майчинството.

Ева заяви обаче, че е готова да рабо-
ти само и единствено, ако получи пра-
вилното предложение.

48-годишната Мендес разказа, че 
сама е решила да си даде почивка от 
актьорството, за да отгледа дъщери-
те си, които споделя с 41-годишния Го-
слинг.

Упи Голдбърг попита Ева с какъв про-
ект би искала да се завърне към кино-
то, на което чаровната латинокраса-
вица отговори: „Проектът трябва да е 
хубав и чист. Нещо като „Дисни“.“

Фенове със съмнения,  
че Риана се е омъжила

Ева Мендес се завръща в киното

Холзи разкри, че страда 
от редица заболявания, 
които скоро са x били 

открити. Певицата е била ди-
агностицирана със синдром 
на Елерс-Данлос, синдром на 
Сьогрен, синдром на активи-
раните мастни клетки и синд-
ром на постурална ортоста-
тична тахикардия.

Тези състояния й 
били открити, след 
като звездата забе-
лязала, че ставала 
„наистина болна от 
алергии". Тя казва, 
че здравословно-
то й състояние се 
е променило, след 
като е родила.

„Очевидно моето 
здраве се промени 

много, откакто забременях и 
родих. Бях в болница заради 
анафилаксия - потенциално 
животозастрашаваща алер-
гична реакция - няколко пъти, 
и други неща се случваха“, на-
писа тя в Instagram.

Холзи сподели, че е ходила 
на прегледи при десетки ле-
кари.

Холзи е диагностицирана с 
няколко автоимунни заболявания

Появиха се слухове, че Риана и приятелят й A$AP 
Rocky може вече да са се сгодили или дори оже-
нили.

Двамата са заедно от края на 2020 г. и всеки момент оч-
акват появата на първото си дете. Рапърът пусна видео 
към новата си песен „D.M.B.“ и певицата участва в клипа.

Фенове смятат, че с видеото се намеква, че двамата ми-

слят да сключат брак или вече са го направили.
В клипа A$AP Rocky е със скоби на зъбите, които изпис-

ват „Омъжи се за мен“, а Риана също е със скоби, които 
пък изписват: „Приемам". В края на видеото двамата по-
зират като младоженци.

Изпълнителката носи червен воал и червен букет с 
цветя и с рапъра вървят под ръка.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Адел разкри, че тя и гадже-
то й Рич Пол са задълбочили 
отношенията си и са се пре-
местили да живеят заедно. 
Поп звездата дори публикува 
в Instagram снимка на новата 
им къща. Това се случва само 
няколко дни след като спорт-
ният мениджър пропусна 34-
ия рожден ден на певицата и 
веднага се появиха слуховете, 
че двамата са се 
разделили.

От публикаци-
ята на Адел обаче 
се вижда, че тя и 
Рич Пол са си все 
така щастливи за-
едно.

Б р и т а н с к а т а 
звезда сподели 
красива серия 

от снимки, на които се вижда 
новият, бял и разкошен дом, 
който тя и Рич ще споделят в 
бъдеще и от който вече дър-
жат ключовете.

Колкото до новото мега-
имение на Адел и Рич в Бе-
върли Хилс, то е бивш дом на 
Силвестър Сталоун и доско-
ро се предлагаше за сумата от 
$58 млн.

Принц Албер от Мо-
нако се е съгласил да 
плаща на съпругата си 
Шарлийн по 12,3 млн. 
евро годишно, за да се 
увери, че тя ще изпъл-
нява ролята си на съ-
пруга, след като една 
година отсъстваше от 
кралските задълже-
ния, твърдят френски-
те медии.

64-годишният вла-
детел на средиземно-
морското княжество, което 
се води за данъчен рай, пра-
ви всичко възможно, за да 
задържи 44-годишната прин-
цеса Шарлийн до него на пуб-
лични събития.

Наскоро Шарлийн се завър-
на на публичната сцена след 
дълъг период на боледуване, 

включващ почти една година 
в родната й Южна Африка и 
след това месеци на лечение 
в Швейцария.

Събитията, на които Шар-
лийн ще е задължена да при-
съства по договор, включват 
Гран при F1 и благотворител-
ния бал на Розата.

Уил Смит беше в центъра на полеми-
ка „Оскар“-ите Крис Рок, защото 
се пошегува със съпругата му. След 

това кариерата на актьора тръгна стрем-
главо надолу.

Преди дни се разбра, че артистът е 
притеснен за психическото си здраве и 
е отишъл на терапия. Според източници 
той се нуждаел от помощта на специа-
лист. Самият актьор обаче все още не е 
коментирал информацията за лечение-
то си.

Припомняме, че под обществения на-
тиск Смит отказа няколко роли в киното 
и напусна Филмовата академия. По-къс-
но стана известно, че той наистина лети 
за Индия. Той беше забелязан на лети-
щето в Мумбай с частен самолет. Според 
очевидци артистът е бил в приповдигна-
то настроение.

Бенедикт Къмбърбач реши да пока-
же на коя страна застава във вой-
ната между Украйна и Русия.

45-годишният актьор разкри, че от-
варя вратите на дома си в Англия за ук-
раинските семейства, които са напус-
нали страната си заради случващото се 
там. Къмбърбач обяви решението си по 
Sky News по време на лондонската пре-
миера на най-новия си филм „Доктор 
Стрейндж: Мултивселената на лудостта“.

Актьорът работи с неправителстве-
ната организация „Бежанци у дома“, 
като дори подпомага и други украин-
ски граждани, които вече са получили 
статут на граждани на Великобритания, 
опитвайки се да намери дом за тях и се-
мействата им. Той също така помага и 
финансово на тези, които са успели да 
избягат от войната и са се установили на 
Острова.

Уил Смит ще лекува нервите си 
след скандала на „Оскар“-ите

Принц Албер ще плаща на жена си 
по 12 млн. евро на година

Адел показа любовното  
си гнездо с Рич ПолБенедикт Къмбърбач 

предоставя дома си на бежанци

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

К
огато си мислите за понятието 
държава, вероятно си предста-
вяте огромна площ, изпълнена 
с градове, полета, езера и реки. 
Много страни на Земята отгова-

рят на това описание. Други обаче са наис-
тина малки - в географски смисъл, но пък из-
пъстрени с уникални пейзажи.

Далечен остров обсипан с палми, плажо-
ве, които се къпят в прозрачна тихоокеан-
ска вода, а животът тече безгрижно. Това е 
общоприетата представа за „райско място“, 
мечтата на всеки турист. Ето защо е трудно 
да си представим, че полинезийската дър-
жава Тувалу, отговаряща на идеалистичното 
описание, е най-слабо посещаваната дести-
нация на планетата ни.

Тувалу е островна държава в Тихия оке-
ан, между Австралия и Хавай, близо до Ки-
рибати. Тази полинезийска държава е една 
от най-малките в света и се състои от девет 
коралови атола, от които

само осем са обитавани 
от хора

Столицата Фунафути е най-големият от тях, 
като със скутер може да се стигне от еди-
ния до другия му край за 20 мин. Разполага с 
общо 8 км пътища и с летище, където на все-
ки три дни пристига самолет. На места ос-
тровът е широк по-малко от 20 метра.

Тувалу, заедно с Ватикана, има най-малко-
то население в света - според преброяване 

от 2017 г. броят е 10 645 души.
В миналото тази страна е била известна 

като островите Елис, а днес името идва от 
езика на Тувалу и означава осем стоящи за-
едно.

Изследователите посочват, че деветте ко-
ралови атола имат максимална височина от 
пет метра и смятат, че тази страна може да 
изчезне поради покачването на морското 
равнище през следващите 50 до 100 г.

Местните жители на Тувалу са полинезий-
ски народ, за който се смята, че е населявал 
острова

1000 години преди новата ера

идвайки от Самоа и Тонга. За първи път ев-
ропейците пристигат през 1568 г. с присти-
гането на испанците, водени от Алваро де 
Мендана.

През 1892 г. Тувалу става неразделна част 
от мощната Британска империя, което го 
прави член на Британската общност днес, а 
по време на Втората световна война играе 
стратегическа роля в конфликта между САЩ 
и Японската империя.

Тувалу постепенно придобива своята не-
зависимост в продължение на десетилетия, 
официално празнувайки Деня на независи-
мостта на 1 октомври 1978 г., а на 5 септем-
ври 2000 г. островната нация става 189-ият 
член на ООН.

По ирония на съдбата,

страната страда от суша
и вече не може да се издържа чрез култури, 
отглеждани на нейната земя, тъй като тем-
пературите се покачват.

Като островна държава, традиционните 
ветроходни канута, които могат да превоз-
ват около шест души, са особено популярни. 
Материалната култура на Тувалу използва 
традиционни елементи, използвани в еже-
дневието.

Тувалу няма собствена телевизия, но има 
радиостанция, както и национален и клубни 
отбори по футбол. Туристите трябва да но-
сят пари в брой, защото на острова

не може да се плаща с карта
Полезно е също да знаят, че заради горе-

щините работното време на ресторантите е 
само два часа по обяд и два вечер.

Но съдбата на Тувалу е неясна, държава-
та е обявена за първата територия, която ще 
бъде напълно потопена в следствие от кли-
матичните промени. Това е реално притес-
нение за местното население. По време на 
дъждовния период, от ноември до март, ос-
тровът е подложен на тропически бури и е 
заливан от урагани. Добивът на риба е на-
малял значително заради замърсяването на 
океаните и изчезването на кораловите ри-
фове, заобикалящи островите.

Потъващата в океана държава 
Тувалу може да изчезне до 30 г.

XЖителите й са първите мигранти заради климатичните промени

На места широчината на островите достига едва 20 метра.На летището младежи се събират, за да играят футбол.

Сн. Уикипедия

Тувалу е заливан от тропически бури и урагани.
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