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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

Ужас без край и в Тексас: 

www.bg-nye.com
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САЩ са номер 1!  
По масови стрелби, 
по оръжия, по бездействие

24 май е 144-ият ден от годината. Броят на 
масовите стрелби в САЩ досега тази година 
е по-голям от броя на дните – 212. Страната е 
абсолютен шампион по стрелби, убийства с 
огнестрелно оръжие, притежание на такова 
и брой масови убийци.

На 24 май, когато българите празнуваме 
деня на своята азбука и образование, един 
обезумял младеж на 18 години влиза в едно 
основно училище в Тексас и убива поне 19 
невръстни деца – от 7 до 11 години - и два-
ма учители. Умира от полицейски куршум. 
Все още не знаем защо. Но знаем как – с ав-
томат АR-15. И приготвени много пълнители 
с патрони. Как е възможно момче на 18 годи-
ни (или който и да е) да може да си купи ав-
томат все едно купува бонбони? Въобще за 
какво му е на някой автомат – за самозащи-
та? За лов?

Всъщност, проблемът се влошава през по-
следните две години, в които страната е в 
пандемия. През 2019 година масовите стрел-
би в САЩ са 417. През миналата, 2021-ва – 
693 – скок от над 50% за две години.

От 1966 година насам близо една трета от 
масовите убийци в света са от САЩ. И въпре-
ки че американците са едва 4,5% от светов-
ното население, те притежават над 42% от 
оръжието, което е в частни ръце.

Вече 20 години откакто работя като журна-
лист в САЩ, съм престанал да броя масови-
те стрелби, които съм отразявал. Единствено 
остава усещането на безсилие, сълзите, след 
като мине хаосът на живите включвания, и 
празните думи на политиците, че нещо ще 
се направи. Но нищо не се случва. Родите-
лите на децата, убити при предишната така-
ва престрелка, казват: „Очакваше се, защото 
нищо не направихме това да не се повтори“. 
И това го казват отново, и отново.

Близо 90% от американците, и от двете 
партии, подкрепят от години закон за задъл-
жителна проверка на миналото, преди да 
може да си купиш огнестрелно оръжие. Та-
къв закон няма.

Това предизвика гневната и емоционална 
реакция на треньора на Golden State Warriors 
coach Стив Кер – „Кога ще направим нещо?!“, 
извика той. „Уморен съм да предлагаме съ-
чувствие на семействата на жертвите. Толко-
ва съм изморен от извинения. Толкова съм 
изморен от минутите мълчание за жертвите. 
Достатъчно!“, каза Кер с треперещ глас - „50 
отказват да гласуват закона за проверките. 

Тези сенатори ни държат заложници… Има 
причина да не го гласуват. За да останат на 
власт.“

Мнозинството подкрепя и забрана за про-
дажбата на автоматично оръжие, която изте-
че преди около десетина години. Но и така-
ва няма.

Напоследък наричаме най-голямата поли-
тическа лъжа абсолютно неверните внуше-
ния, че изборите от 2020 г. някак си са били 
манипулирани или дори откраднати. Първа-
та голяма лъжа обаче е от средата на 80-те 
години, когато Националната оръжейна асо-
циация (NRA) става основно политическа ор-
ганизация в съюз с републиканците и вну-
шава на избирателите, че всеки малък опит 
да се създадат регулации и правила за купу-
ването на оръжия е желание на правител-
ството да отнеме оръжията от обикновения 
човек. NRA става най-силната лобистка орга-
низация в САЩ и от нея се страхуват члено-
вете и на двете партии. Те изсипват милиар-
ди в лобизъм, отслабване на регулациите за 
оръжия и кампании срещу политици, които 
подкрепят такива идеи.

Резултатът е, че всеки ден има поне по 
една масова стрелба (такава с повече от 4 
жертви). На всеки няколко седмици някоя от 
тези стрелби е толкова голяма, че ни шоки-
ра. А твърде често ни кара да изтръпваме - 
от страх, от гняв, от безсилие. И да се чудим 
дали този ден може да е последният за деца-
та ни или някой близък. Но нищо не се про-
меня.

Емоционален във вторник, президентът 
Джо Байдън поиска от Конгреса да дейст-
ва със закони – „да превърнем тази болка 
в действия“. Но вероятно и той не вярва, че 
нещо ще се случи в Конгреса. И то в година 
на междинни избори.

Президентът е баща, който добре познава 
болката да загубиш дете. „Да загубиш дете е 
като да откъснат парче от душата ти. Остава 
празнина в гърдите ти. Имаш усещането, че 
си засмукан в нея и никога няма да успееш 
да излезеш“, каза Байдън в поредното си об-
ръщение по повод поредната масова стрел-
ба в САЩ. Поредното, което уви, няма да е 
последното.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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С наближаването на Европейския съ-
вет в края на юни се засилва нати-
скът върху България да вдигне ве-

тото върху началото на преговорите за 
присъединяване на Северна Македония 
към Европейския съюз. А водещата пар-
тия в управляващата коалиция в България 
„Продължаваме промяната“ се оказва във 
все по-трудно положение.

Формацията ще търси широк консенсус, 
включително с опозицията, за членството 
на Северна Македония в ЕС и няма да пред-
лага самостоятелно проекторешение на 
Народното събрание, заяви премиерът Ки-
рил Петков пред журналисти в Рим, където 
за кратко и протоколно се срещна и с ма-
кедонския си колега Димитър Ковачевски.

Разговорите в Рим

не доведоха до пробив
и е все по-малко вероятно България да 
промени позицията си и да одобри прего-
ворната рамка на Северна Македония за 
начало на преговорите за членство в ЕС 
още през юни.

„Не сме се обвързали с никакви срокове, 
а само с ангажимент да продължим добрия 
тон и конструктивната работа“, каза Кирил 
Петков.

Темата за Северна Македония е една от 
най-често предизвикващите напрежение в 
коалицията. Премиерът почти непрекъсна-
то е обвиняван, че е склонен на някакви от-
стъпки.

Петков отрича, но сред управляващите 
има ясно разделение по темата за Север-
на Македония. „Има такъв народ“ и БСП са 
на категорична позиция, че не трябва да се 
променя българската позиция, а „Продъл-
жаваме промяната“ и „Демократична Бъл-
гария“ настояват за бързото търсене на 
взаимноприемливо решение.

Действително, коалиционно напреже-
ние има, защото в отправеното преди де-
сетина дни от лидера на „Има такъв народ“ 
(ИТН) Слави Трифонов предупреждение 
към мандатоносителя „Продължаваме про-
мяната“ се говори за нерегламентирани 
опити на премиера Петков и негови съвет-
ници да заобиколят националния интерес 
по проблема със Северна Македония. А и 
какъв ли напредък в разговорите със Ско-
пие може да отчете министър Теодора Ген-
човска, която е от квотата на ИТН, по основ-

ните искания на София – за вписването на 
българите в конституцията на страната, за 
езика на омразата и т.н.? Някакво сближа-
ване има само в ресорите на другите ми-
нистерства по линия на добросъседството, 
коментира Deutsche Welle.

Премиерът пък обяви, че

ще търси консенсус 
и с опозицията

„За някои неща има ясни червени линии, 
които трябва да съществуват - като темата 
за корупция. Но за национален въпрос като 
този, той е толкова важен, че никой няма 
право самостоятелно да го прави. Тряб-
ва да има общо съгласие и дори коалици-
ята не е достатъчна, за да промени нещо в 
позицията на България. Трябва широк кон-
сенсус, който включва коалицията и части 
от опозицията“, коментира Петков и настоя 
за свикване на Консултативния съвет за на-
ционална сигурност (КСНС) по темата за Се-
верна Македония.

„Няма по-подходящ формат да се събе-
рем всички на масата, да обсъдим всичко, 
което се е случило, и да заемем обща пози-
ция. Защото всички сме в една лодка и ако 
не действаме заедно, това не ни прави по-
силни, а по-слаби“, коментира Петков.

Управляващата партия вече дава все по-
малко сигнали, че е възможна промяна на 
българската позиция на Европейския съвет 
през юни. Лидерите на ЕС обаче ще се събе-
рат и през септември и декември, като те-
мата остава в дневния им ред.

Кирил Петков посочи, че ако има офис 
към омбудсмана или някакъв друг тип ин-
ституция в Северна Македония, която да 
следи за езика на омразата срещу българи-
те в Северна Македония, и ако може даже 
хора в тази комисия да са от българската 
общност, то това би било позитивен знак за 
всички.

Правителството на Димитър Ковачевски 
в Скопие

избягва провокациите 
към България

но не показва и готовност да се съобрази 
с българските искания по чувствителни въ-
проси като историята, например.

Северна Македония отказва да изпълни 
и последното формулирано от София усло-
вие - да промени конституцията си и в нея 
да бъдат вписани българите наравно с ос-
таналите народности. България настоява 
това да стане преди да одобри преговор-
ната рамка на страната за членство в Ев-
ропейския съюз, а Скопие – преди самото 
присъединяване.

А за това, че няма сериозно придвиж-
ване в преговорите, се видя и от паралел-
ните програми на премиерите Петков и 
Ковачевски в Рим, които бяха там за отбе-
лязване на Празника на славянската писме-
ност, но чиито делегации едва вечерта на 
23 май направиха протоколна среща. От-
менено бе и предвиденото за 22 май съв-
местно правителствено заседание между 
двете страни, защото, по думите на Дими-

Кирил Петков между чука и наковалнята 
по темата Северна Македония

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XВдигането  
на ветото изглежда 
все по-далечно

Въпреки общия празник на славянската писменост, срещата между Петков и Ковачевски в Рим беше кратка и 
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тър Ковачевски, няма съгласувано общо 
решение, което да послужи като основа за 
двустранен договор.

Натискът върху България да отмени ве-
тото си върху старта на преговори за член-
ство между Северна Македония и ЕС обаче 
се очаква да продължи да се засилва пре-
ди редовното заседание на Европейския 
съвет, насрочено за 23 и 24 юни в Брюксел. 
Традиционно на двудневното заседание ще 
присъстват всички държавни и правител-
ствени ръководители на страните от ЕС. Не 
е ясно дали президентът Румен Радев или 

премиерът Кирил Пе-
тков ще представи Бъл-
гария на този най-висш 
форум.

Защо страната е под-
ложена на натиск? Спор-
но е доколко при поч-
ти пълното европейско 
единство срещу Русия и 
при натовското си член-
ство Северна Македо-
ния е по-застрашена от 
преди това. Спорно е и 
доколко натискът върху 
България заради вето-
то й над Скопие се усил-
ва и заради войната. На-
лице са обаче алюзиите, 
че българските претен-
ции към македонци-
те наподобяват на ру-
ските към украинците, 
пише Deutsche Welle. А 

вътрешнополитическите прилики на пози-
цията спрямо Северна Македония с тази за 
Украйна са доста. България заклейми агре-
сията срещу Украйна, но остана раздвоена. 
Лидер на партия от управляващата коали-
ция продължи да нарича Русия приятелска 
държава, а правителството откупи оцеля-
ването си, като отказа да направи решител-
ната крачка с открита военна помощ за на-
паднатата държава, пише Deutsche Welle.

Независимо от липсата на напредък по 
спорните въпроси между София и Скопие и 
пълното неизпълнение на българските ис-

кания, европейските лидери пък не спират 
да повтарят, че пробив трябва да се случи 
именно на въпросния Европейски съвет. 
Това е и

амбицията на френския 
президент Еманюел Макрон

да се похвали със старт на разширяването 
преди края на неговото председателство, 
което приключва в края на юни.

Германският канцлер Олаф Шолц съоб-
щи, че преди заседанието на Европейския 
съвет ще направи обиколка в страните от 
региона с посланието, че те принадлежат 
към ЕС. Същата позиция повтори и върхов-
ният представител на ЕС по външната по-
литика Жозеп Борел. В Тирана той поиска 
преговорите за присъединяване да започ-
нат незабавно. Борел директно призна, че 
ще продължи сериозния натиск от Брюксел 
върху България и западната й съседка за 
решаването на двустранния спор.

„Искам ясно да заявя, че това е мой личен 
ангажимент като върховен представител по 
външната политика и сигурност. И изразя-
вам повече от надежда и желание това да 
стане по време на френското председател-
ство, което е към края си“, отбеляза Борел, 
според когото, ако не се намери решение 
на българското вето, това ще бъде подарък 
за Русия.

Албания пък обяви, че ще настоява за

отделяне от Северна 
Македония в преговорите

ако те не започнат през юни. В два доклада, 

приети миналата седмица, Европарламен-
тът също настоява Съветът на ЕС да започне 
официално преговори с двете държави. В 
документа за напредъка на Скопие се при-
зовава за историческо помирение въз ос-
нова на определената обща история, както 
е предвидено в Договора за приятелство, 
добросъседство и сътрудничество.

А Петков се оказа 
без полезен ход?

На фона на европейския натиск и вътреш-
нокоалиционното напрежение, положе-
нието на кабинета в София изглежда още 
по-тежко. Външният натиск за сваляне на 
ветото над Скопие е неимоверно по-голям 
от този за пращане на оръжие за Украй-
на. Вътрешният натиск срещу свалянето на 
ветото пък е в пъти по-голям от този за из-
пращането на оръжие. Затова по всичко из-
глежда, че опитът на премиера Петков за 
пробив чрез КСНС е просто маневра, която 
да оправдае отлагането на въпроса. Той от-
ново е в положение да не може да направи 
решителната крачка, коментира Deutsche 
Welle.

Но не може и да даде заден – вдигането 
на „евросхизмата“ над Северна Македония 
е сред приоритетите на неговото правител-
ство. Затова зациклянето по въпроса трябва 
да се превърне поне в споделена вина. На 
един КСНС дори отхвърлянето на предло-
жение за компромис ще свали голяма част 
от товара върху Кирил Петков – ето, напра-
вихме всичко по силите си, но президентът 
и други партийни лидери ни блокират.

Завършването на френското председателство на ЕС в края на юни със започване 
на преговорите за присъединяване със Северна Македония и Албания е едно от 
желанията на президента Еманюел Макрон

Сн.: АП/БТА
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19 
ученици и двама възрастни 
са жертвите (до вторник ве-
черта – бел.ред) на ново на-
падение с огнестрелно оръ-
жие в Тексас. В болница се 

намират поне още четирима ранени в кри-
тично състояние.

Трагедията се разигра по обед във вторник 
в кампуса на начално училище Robb в Ювал-
ди, Тексас, където четвъртокласниците се 
подготвяли за началото на лятната ваканция. 
Заподозреният, 18-годишен младеж, учещ в 
гимназията в града, също е мъртъв. Името му 
е Салвадор Рамос. По сведения на полицията 
той е пристигнал в училището с автомобил. 
Разследващите намериха на местопрестъп-
лението

пушка AR-15 
и много пълнители

с патрони, но преди това губернаторът заяви, 
че нападателят е бил въоръжен и с пистолет.

Рамос е бил убит от федерален агент от 
граничната охрана, който след началото на 
стрелбата влязъл в училището, без да чака 

подкрепление, и прострелял извършителя, 
който се бил укрил зад барикада. Агентът 
също бил ранен, но успял да излезе сам от 
училището.

Преди стрелбата в училището Рамос убил 
собствената си баба, съобщи Ройтерс. След 
това избягал от местопрестъплението, ката-

строфирал с автомобила си и накрая извър-
шил кървавото нападение над децата.

От местната болница Мemorial Hospital ка-
заха, че в спешното им отделение се пола-
гат грижи за 14 пациенти, 11 от които деца 
на възраст от 8 до 10 години. Четирима са 
били освободени, а двама са били мъртви 
при приемането им. Армейският медицин-
ски център на Брук в съвместната база Сан 
Антонио-Форт Сам Хюстън заяви, че леку-
ва две възрастни жертви, които са в критич-
но състояние. Болницата University 
Health в Сан Антонио, съобщи, че е 
приела четирима ранени при стрел-
бата - 10-годишно дете и човек на 66 
години, които са в критично състоя-
ние, и още две деца с по-леки нара-
нявания.

Президентът Джо Байдън изнесе 
прочувствена реч в Белия дом във 
вторник през нощта.

„Има още много неща, които не 
знаем. Родители, които никога няма 
да видят отново децата си, които ни-
кога

няма да ги прегърнат 
отново в леглото си.

Родители, които повече няма да бъ-

дат същите. Да изгубиш дете е като да ти из-
тръгнат част от душата“, заяви президентът, 
който сам е загубил едногодишната си дъще-
ря Наоми в катастрофа през 1972 г.

Правейки връзка с проблема с разпрос-
транението на огнестрелни оръжия в стра-
ната, президентът се обърна към законода-
телите, като ги призова „обърнете тази болка 
в действие“, както е настоявал и при някои 
други масови стрелби от времето на тази в 
основното училище в Нютън, Кънектикът, ко-
гато той бе вицепрезидент.

„Защо продължаваме да оставяме това да 
се случва?“ - запита президентът. „Къде ни е 
гръбнакът, за да имаме куража да се справим 
с това и да се изправим срещу лобитата“.

Байдън разпореди знамената в Белия дом 
и във всички обществени сгради да бъдат 
спуснати наполовина в знак на почит към 
жертвите.

Това е най-смъртоносната стрелба в учили-
ще в САЩ от 2012 г. насам, когато нападател 
уби 20 деца и шестима възрастни в начално-
то училище „Санди Хук“ в Нютън, Кънектикът. 
Само преди 10 дни пък друг 18-годишен мла-
деж застреля на расова основа 10 души в су-
пермаркет в Бъфало.

Тексас има един от най-свободните 
закони за носене на оръжие

Тексас отдавна има едни от свободните 
закони за оръжията в Съединените щати, 
като се гордее като щат с отговорни соб-
ственици на оръжие, които наброяват 
повече от милион. Губернаторът Грег 
Абът подписа широкообхватен закон 
през 2021 г., който сложи край на изис-
кването за жителите на щата да получа-
ват лиценз за носене на пистолет, позво-
лявайки на практика на всеки на възраст 
над 21 години да притежава огнестрелно 
оръжие.

Знаковият текст направи щата най-го-
лемият, приел закон, който по същество 

премахва повечето ограничения върху 
възможността за носене на пистолети.

Критици, включително някои служите-
ли на правоприлагащите органи, тогава 
заявиха, че това е опасно отстъпление 
от контрола върху оръжията на фона на 
скока в насилието.

Тексас отдавна е водещ щат в законо-
дателството за правото за притежание 
на оръжие, като на жителите им е раз-
решено да носят пушки на обществени 
места без разрешение, а внасянето на 
оръжия в кампусите на колежите е поз-
волено със закон от 2015 г.

Ужас без край и в Тексас: 19 деца и двама 
възрастни убити при поредна стрелба

XТова е най-смъртоносното нападение в училище от 10 години насам

https://www.msbinsuranceagency.com/


25 - 31 май 2022 г. 7

http://sttransport.net/


25 - 31 май 2022 г.8

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

Обичаме да наричаме сънародниците 
си, пръснати по света, най-големият 
външен инвеститор на България. По 

този начин правим две признания. Първо - 
пишем „3 на релси“ на инвестиционната сре-
да в Родината ни. Второ - извън нея живеят 
толкова много българи, че трудът им от всич-
ки краища на планетата успява да генерира 
средства, които оказват силно влияние вър-
ху стандарта на живот на техните роднини и 
респективно върху държавата, която по не-
обходимост и често пъти по неотложност са 
напуснали.

Изразът инвеститор за близките ни отвъд 
българската граница е безкрайно условен от 
гледна точка на реалния икономически и фи-
нансов смисъл, който се крие зад подобна де-
финиция. Статистическите показатели от по-
следните десетилетия обаче ни позволиха да 
се заиграваме с подобна трактовка. Дори ни 
харесваше. Последните две години обаче не 
са същите. За част от емигрантите. За техните 
роднини в Родината. За картината на парич-
ните преводи към близките. За статистиката 
като цяло.

Пандемията, 
която промени всичко

Наблюдатели и статистици отбелязват, че 
през последните две години парите към Бъл-
гария, изпратени от сънародници зад гра-
ница, са намалели приблизително 8 пъти. 
Справка с анализите на БНБ сочи, че през 
2021-а родните емигранти са подпомогнали 
близките си и икономиката на страната с едва 
160.7 милиона евро - приблизително толко-

ва, колкото през далечната 2007-а. Разлика от 
цели 15 години! През тектоничната и сложна 
2020-а сънародниците ни са изпратили почти 
358 милиона - цифра, напълно несравнима с 
абсолютния рекорд от 1.219 милиарда евро, 
който емигрантите изпращат в Родината си 
само година по-рано.

Тенденцията от последните две годи-
ни устойчиво се запазва и през настоящата 
2022-а. За първото тримесечие на тази годи-
на получените средства в страната от еми-
гранти са над 77 млн. лева. Сумата е много по-
малка от тази за първите три месеца на 2020 
г. и 2019 г.

Икономисти обясняват, че пандемията е 
отключила поредица от кризи, които въз-
пират преводния емигрантски потенциал 
от 2019-а насам. Много наши сънародници 
се връщат отново в България. Заради COVID 
кризата нискоквалифицираният персонал 
първи е изгубил работата си, както и заетите 
в ресторантьорския и хотелиерския бранш. 
Междувременно населението в Родината 
застарява. Някои българи останаха без рабо-
та, други решиха да потърсят такава в Бълга-
рия. Появяват се и чужденци, които работят 
в страната, но изпращат навън. Така послед-
ните две години приличат на ударна комби-

нация от опитен боксьор по българската ико-
номика - попаденията са бързи, болезнени и 
отслабващи.

България като изключение 
от общата картина

Удивителността на българското поведение 
категорично се проявява в статистически-
те извадки за изпратени емигрантски пари. 
Теоретично, по оценки на Световната бан-
ка, паричните преводи към страни с ниски 
и средни доходи ще се увеличат с 4.2%, за да 
достигнат 630 млрд. долара през 2022-а. Това 
е последвано от почти рекордно възстановя-
ване на потоците от 8.6 процента през 2021 

г. Да, но не и в България. Както отбелязахме 
по-горе, изпратените средства намаляват ла-
винообразно. Напълно обратното се случва 
с финансовото поведение на емигрантски-
те диаспори на Сърбия, Хърватия, Румъния, 
Черна гора и Босна и Херцеговина. При тях 
пандемията не просто не отбелязва толкова 
негативен ефект, дори напротив - средствата, 
които емигрантите от тези държави изпра-
щат, се увеличават, следвайки изчисленията 
на световните финансови институции.

Притокът на парични преводи към Европа 
и Централна Азия нарасна със 7.8 процента 
през 2021 г., достигайки исторически връх от 
74 млрд. долара. Ръстът се дължи до голяма 
степен на по-силната икономическа актив-
ност в Европейския съюз и възстановяването 
на ръста на цените на енергията.

През 2021 г. преводите в Украйна достигат 
18.2 млрд. долара, водени от постъпления от 
Полша, най-голямата приемаща страна за ук-
раинските работници мигранти. Краткосроч-
ните прогнози за паричните преводи към Ру-
сия и околните й страни, които се очаква да 
спаднат с 1.6% през 2022 г., са много несигур-
ни. Те са зависими от мащабите на войната в 
Украйна и санкциите за изходящи плащания 
от Русия, където намират препитание много 
хора от бившите съветски републики.

Рекорден спад на парите от 
българските емигранти към Родината

XСънародниците ни извън България пращат 8 пъти по-малко 
средства, в сравнение с периода преди пандемията

ЦВЕТИН  
ФИЛИПОВ

cvetin@bg-voice.com
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Парите от САЩ към България 
остават на второ място след 
Германия, но намаляват главоломно

За 2020 година българските емигранти, 
живеещи в САЩ, изпращат до близките си 
в България 58.2 милиона лева. През 2021 
г. стойността на паричните преводи спада 
почти наполовина - 30.3 милиона. Ясен ин-
дикатор за дефицита в трансферирането 
на финансови ресурси към България е ста-
тистиката за предпандемичната 2019 годи-
на. Тогава емигрантите, живеещи в САЩ, 
изпращат в Родината си почти 113 милиона 
лева - повече, отколкото предстои да из-
пратят в следващите две години.

Констатациите след бърза справка с ма-

тематиката и статистиката сочат, че и тази 
година парите от САЩ няма да успеят дори 
да доближат 113-те милиона от 2019-а. За 
първите три месеца на 2022-а близките и 
роднините ни в Съединените щати са из-
пратили малко под 15 милиона лева. До-
гонва ли се такава огромна разлика? Ще 
бъде нужно чудо и изключителен икономи-
чески катаклизъм, който да промени устой-
чиви тенденции от последните две години. 
На този етап подобна цел прилича на холи-
вудски римейк на „Невъзможна мисия“, в 
който дори Том Круз ще се окаже безсилен.

Важно е да се каже, че не всички пари, 
изпратени от чужбина от родни еми-
гранти, могат да бъдат уловени ста-

тистически. Точният размер на финансова-
та подкрепа от нашите сънародници остава 
до голяма степен мистерия поради големия 
брой възможности за трансфер на суми. Не 
всички от тях обаче могат да бъдат прихва-
нати, анализирани и побрани в някаква „со-
циология на парите“.

Най-много пари от чужбина България 
продължава да получава от гражданите й, 
живеещи в Германия, САЩ, Испания, Гърция, 
Италия, Великобритания, Белгия и Франция. 
Значимостта на тези средства, въпреки го-
лемия спад, остава градивен фактор за ста-
билността на хиляди домакинства, основно 
в малките населени места с влошени иконо-
мически показатели. Но разходите за транс-
фери на тези суми остават високи.

По данни на Световната банка в някои 
развиващи се държави, като Киргизстан и 
Хаити, преводите от емигранти се равняват 
на над 20% от цялата икономика на страни-
те. За България този процент дълго време 
бе около 4%. Преводите от емигранти са от 

изключително значение за домакинствата в 
България, особено при наличието на рекор-
ден ръст на цените. Това се отнася до стоки-

те от първа необходимост, като храните и 
разходите за транспорт, които се увеличи-
ха през последната година - съответно със 

17% и 27%. Но пречката за хиляди потреби-
тели е именно това, че една значителна част 
от тези жизненоважни средства се заплащат 
като такса на финансовите компании, които 
извършват преводите. Традиционните бан-
ки може да таксуват до 11% от прехвърля-
ната сума. Изследване на Световната банка 
показва, че хората, които редовно изпращат 
пари до свои близки в по-бедните страни, 
може да спестят над 16 млрд. долара годиш-
но, ако плащат с 5 процентни пункта по-ни-
ска такса за превода.

Същият доклад на Световната банка раз-
крива, че таксата за трансфер на пари, дори 
в рамките на Европейския съюз, е значител-
на. Например от Германия до България тя 
може да достигне 9% от изпращаната сума. 
Освен това огромна част от банките в Бъл-
гария имат такса за входящ превод, като по 
този начин допълнително намаляват сред-
ствата, които се получават от крайния бене-
фициент. Според анализ на БНБ 18 от 22 фи-
нансови институции в страната имат такса и 
за входящ превод от чужбина. При много от 
банките тя е поне 7 евро и може да достигне 
200 евро. Найс, а?

Емигрантите пращат по-малко, 
но трансферите остават скъпи

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Тедрос Аданом Гебрейесус, ръководи-
тел на Световната здравна организа-
ция (СЗО), каза, че светът е изправен 

пред „ужасни“ предизвикателства. „Разби-
ра се, COVID пандемията не е единствена-
та криза в нашия свят“, каза той в речта си в 
Женева в неделя, като причисли вируса на 
маймунската шарка сред тези трудности.

Гебрейесус обърна внимание и на хума-
нитарните кризи в Афганистан, Етиопия, Со-
малия, Южен Судан, Сирийската арабска ре-
публика, Украйна и Йемен и на болести като 
маймунска шарка и хепатит.

Той заяви, че сме изправени пред после-
диците от изменението на климата, боле-
сти, суша, глад, войни и несправедливост.

СЗО по-рано заяви, че случаите на май-
мунска шарка се разследват, без да се по-
сочи името на страната, и предупреди, че 
може

да бъдат заразени 
повече хора

Маймунската шарка досега е била наблю-
давана при най-малко 92-ма души в Евро-
па, Канада, Австралия и Израел. За болни 

са заподозрени и 28 души от някои страни, 
включително САЩ. Въпреки това се посоч-
ва, че рискът от разпространение на виру-
са е нисък.

Вирусът на маймунската шарка, който е 
често срещан в различни региони в Цен-
трална и Западна Африка, не се разпрос-
транява лесно сред хората и заболяването 
обикновено се преодолява леко.

Белгия стана първата страна, която обя-
ви, че хората, заразени с вируса на маймун-
ската шарка, ще бъдат поставени

под карантина 
за три седмици

Според Националната здравна служба на 
Англия (NHS) хората, които се разболяват, 
обикновено се възстановяват в рамките 
на няколко седмици. Въпреки това хората, 
които са имали близък контакт с пациенти-
те, са били посъветвани да се карантинират 
у дома за три седмици.

Случаи са докладвани в Испания, Порту-
галия, Германия, Белгия, Франция, Холан-
дия, Италия и Швеция в Европа след поява-

та на първите хора, заразени с маймунска 
шарка в Обединеното кралство.

Д-р Сюзън Хопкинс каза, че досега май-
мунската шарка е била открита при 20 души 
в Англия и ежедневните случаи са се уве-
личили. Тя заяви, че тези, които нямат пряк 
контакт с хора от Западна Африка, центърът 
на ендемика, също могат да се заразят.

Въпреки това, д-р. Хопкинс добави, че 
рискът от разпространение в цялата общ-
ност

е „изключително нисък“
Въпреки че няма специфична ваксина 

срещу вируса на маймунската шарка, някои 
страни обявиха, че разполагат с ваксина 
срещу варицела, която е 85 процента ефек-
тивна за защита срещу болестта, тъй като е 
подобен вирус.

Все още не е известно обаче защо виру-
сът на маймунската шарка точно сега започ-
ва да се разпространява.

Вирусът на маймунската шарка е инфек-
ция, която често се наблюдава в тропиче-
ските райони на Централна и Западна Аф-
рика. Предава се на хората чрез близък 
контакт с животни

или контакт със 
заразен материал

Лезиите на пациентите могат да се пре-
дават от човек на човек чрез контакт с те-
лесни течности, дихателни капчици и за-
мърсени материали като спално бельо и 
кърпи. Хората с висок риск от заболяването 
са съквартирантите на пациентите, сексуал-
ните партньори, хората в близък контакт и 
здравните специалисти, които се грижат за 
пациента.

Хората, които са били ваксинирани сре-
щу едра шарка, са защитени от това заболя-
ване, смятат специалистите.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

СЗО: С маймунската шарка 
светът е изправен пред „ужасни“ 
предизвикателства
XВсе още не е известно защо вирусът точно сега започва да се разпространява

https://connectmortgagecorp.com/
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Европейските държави ще бъдат прика-
нени да подготвят ваксинационен план за 
справяне с необичайната епидемия от май-
мунска едра шарка, а световните здравни 
ръководители обмислят ограничения за 
пътуване.

Те публикуваха оценка на ри-
ска, чрез която ще посъвет-
ват държавите членки да 
подготвят програма за 
въвеждане на вакси-
ни, за да се контро-
лира разпростране-
нието.

Експертите преду-
преждават, че дър-
жавите могат да въ-
ведат ограничения за 
пътуване, за да контро-
лират разпространени-
ето на болестта, ако СЗО 
обяви епидемията за извън-
редна.

Ваксината, наречена Imvanex и произве-
дена от базирания в Дания производител 
на лекарства Bavarian Nordic, не е разреше-
на за употреба срещу маймунска едра шар-

ка в Европа. Европейската агенция по ле-
карствата одобри инжекцията за употреба 
срещу дребна шарка през 2013 г., а Амери-
канската агенция по храните и лекарствата 
даде зелена светлина на инжекцията за две-

те инфекции през 2019 г.
Няма и налични данни за това 

колко безопасна е тя за хора 
с отслабен имунитет или 

за младежи - групите с 
най-висок риск от епи-
демията.

Imvanex съдържа 
модифициран вакси-
нален вирус, който е 
подобен на дребната 

шарка и маймунска-
та едра шарка, но не 

причинява заболяване 
при хората.
Поради сходството си с 

вирусите на едрата шарка, ан-
тителата, произведени срещу този 

вирус, осигуряват кръстосана защита. САЩ 
вече се запасяват с тези ваксини за в бъ-
деще, като са поръчали 13 млн. ваксини на 
стойност 299 млн. долара.

ЕС обсъжда ограничения 
за пътувания и ваксини

Множат се случаите на маймунска шар-
ка в Европа, а експерти определят разпро-
страняването на заразата като крайно нео-
бичайно. Колко опасно е това заболяване, 
какви са симптомите и как да се предпазим?

Най-честите симптоми на заболяване-
то са треска, обрив по тялото и увеличе-
ни лимфни възли. Обривите се наблюдават 
най-вече по лицето, ръцете, дланите и стъ-
палата, вътре в устата и гениталиите са дру-
ги части на тялото, където се вижда обри-
вът. Клиничният му вид сега е подобен на 
едра шарка, която е ликвидирана чрез вак-
синация в света. Заболяването обикновено 

се ограничава до 2-4 седмици.
Необходимо е да се избягва контакт с бо-

лни животни и хора, за да се предотврати 
заболяването, което няма доказано и ефек-
тивно лечение. Хората, които забележат ня-
какъв необичаен обрив, зачервяване, мал-
ки порязвания, пълни с вода по тялото си, 
трябва незабавно да се обърнат към здрав-
но заведение. Хората, идващи от региони, 
където се наблюдава заболяването, трябва 
да бъдат оценени за признаци на заболя-
ване. Пациентите със съмнение за маймун-
ска шарка трябва да бъдат докладвани на 
здравните дирекции.

Да се избягва контакт  
с болни животни и хора

Те публикуваха оценка на ри-
ска, чрез която ще посъвет-
ват държавите членки да 
подготвят програма за 

-

пътуване, за да контро-
лират разпространени-
ето на болестта, ако СЗО 
обяви епидемията за извън-

те инфекции през 2019 г.
Няма и налични данни за това 

колко безопасна е тя за хора 
с отслабен имунитет или 

за младежи - групите с 
най-висок риск от епи
демията.

шарка и маймунска
та едра шарка, но не 

причинява заболяване 
при хората.
Поради сходството си с 

вирусите на едрата шарка, ан
тителата, произведени срещу този 

https://www.alfredstherapy.com
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Бебешкото мляко изчезна от рафтове-
те на магазините в САЩ, а властите се 
принудиха да правят внос от Европа, 

за да преодолеят недостига.
В началото на май 43% от необходимите 

количества адаптирано мляко не бяха на 
склад, родители описаха ситуацията като 
„кошмар“.

Какво предизвика кризата?
През февруари Abbott Laboratories, про-

изводител на популярни бебешки адапти-
рани млека, затвори производствено пред-
приятие в Стърджис, Мичиган, след като 
изтегли продуктите за кърмачета. Тази мяр-
ка се наложи след федерално разследване 
за бактериалните инфекции, които разви-
ха четири бебета, приемащи адаптираното 
мляко, две от които починаха. От Abbott за-

явиха, че няма връзка между техните млека 
и заболяването.

Преди това веригата на доставките на 
адаптирани млека вече беше засегната от 
проблеми, свързани с пандемията, но за-

тварянето на завода в Мичиган „наистина 
изостри нещата“, каза д-р Кристофър Дъ-
гън, директор на Центъра за хранене в Бос-
тънската детска болница пред The Guardian.

Кой е най-засегнат 
от недостига?

Някои щати са изправени пред по-сери-
озен недостиг, включително Тенеси, Тексас 
и Айова, където повече от 50% от най-про-
даваните продукти не са на склад. Кризата 
удря непропорционално силно по-бедни-
те семейства. Близо поло-
вината от бебешките млека 
в САЩ се купуват по про-
грамата Wic, насочена към 
подпомагане на жени, кър-
мачета и деца в семейства с 
ниски доходи. Abbott осигу-
рява адаптирано мляко на 
около половината от бебе-
тата, които получават обез-
щетения за Wic. Когато тези 
продукти изчезнаха, семей-
ствата бяха оставени сами 
да търсят алтернативи.

Децата с различни забо-
лявания, които се хранят с 
определен вид адаптирано 
мляко, също са тежко засегнати от кризата.

Колко дълго се очаква 
да продължи недостигът 

и какво правят FDA и правителството, за да 
помогнат?

Семействата скоро ще усетят извест-
но облекчение, обещават властите. FDA и 
Abbott постигнаха споразумение, което ще 
позволи на компанията да отвори отново 
затвореното съоръжение в Мичиган, с над-
зор от независим експерт.

От компанията заявиха, че могат да 
рестартират производството в рамките на 
две седмици и че след това ще отнеме още 
шест до осем седмици, преди продуктите да 
бъдат налични в търговската мрежа.

FDA също обяви серия от мерки, предназ-
начени да увеличат предлагането. В поне-
делник агенцията заяви, че ще улесни чуж-

дестранните производители на бебешки 
млека да продават продуктите си в страна-
та. В момента САЩ произвеждат около 98% 
от количествата, необходими за вътрешния 
пазар.

Демократите в Камарата на представите-
лите предложиха и законопроект, който ще 
предостави на FDA 28 милиона долара за 
справяне с недостига, съобщи Washington 
Post. Но не е ясно дали републиканците ще 
подкрепят мярката за разходите.

Колко компании произвеждат 
бебешка формула?

Четири компании контролират около 90% 
от пазара на бебешки млека в САЩ – Abbott 
(които представляват почти половината от 
пазара), Mead Johnson Nutrition, Nestlé USA 
и Perrigo. Само 2% се внасят от други стра-
ни, а правилата на FDA затрудняват навли-
зането на пазара на нови компании.

Фактът, че има толкова малко компании, 
означава, че когато една фабрика бъде за-
творена, това създава ефект на доминото, 
коментират медици. В писмо до министъ-
ра на земеделието Том Вилсак от осем сена-
тори, включително Кори Букър и Елизабет 
Уорън, се казва: „Индустрията на храните за 
кърмачета е достигнала тревожно ниво на 
корпоративна концентрация“.

Какво може да се направи, 
за да не се случи това отново

Сенатори настояха за федерални дейст-
вия за справяне с монопола, който шепа 

компании имат на пазара за адаптирани 
млека. Букър, Уорън и други сенатори при-
зоваваха за незабавен антитръстов преглед 
в писмото си до Вилсак, като пишат: „Това 
е още един пример за това как тревожни-
те нива на консолидация нараняват амери-
канските семейства и вече не могат да бъ-
дат игнорирани“.

Медиците също поискаха промени в по-
литиката за по-добра подкрепа на кър-
мещите майки. САЩ са единствената ин-
дустриализирана държава, която не дава 
платен отпуск по майчинство, отбелязват 
те.

„Много е трудно успешно да кърмиш де-
тето си и все пак да се върнеш на работа“, 
казват медиците. „Има много неща, които 
нашето правителство и политиците биха 
могли да направят, за да подкрепят кърме-
щите майки.“

Защо изчезна бебешкото мляко в САЩ?
XКризата с адаптирани храни обръща внимание върху нуждата от подкрепа за кърмещите майки

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

http://www.trifonovalaw.com/
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Българите в Чикаго отбелязаха праз-
ника на българската азбука с първия 
парад под мотото „Парад на Бълга-

рия". Шествието, в което се включиха всич-
ки български организации, училища, детски 
градини и фолклорни ансамбли в района на 
града, а някои и от по-далеч, започна от юж-
ния паркинг на Elk Grove High School и про-
дължи до началото на близкия Rotary Green 
Park.

За всички гости имаше 

голяма сцена 
за забавната програма

детски надуваем замък, кът на български-
те бизнеси и такъв с българска храна и на-
питки.

„Този празник е специален за нас. Букви-
те, които са се доказали през хилядолетната 
българска история като истински дом на на-
шата просвета. Мястото Елк Гроув Вилидж е 
показателно колко добре се интегрира бъл-
гарската общност в САЩ“. С тези думи гене-
ралният консул в Чикаго Светослав Станков 
посрещна гостите на първия български па-

Чикаго отбеляза с парад празника 
на българската писменост

XШествието се организира за първи път

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Още прояви за 24 май в Чикаго
Освен с първия парад на българите в Чикаго и големия праз-

ничен събор, българската общност отбелязва Деня на българска-
та азбука, просвета и култура с още прояви. „Словото и багрите 
български“ нарекоха срещата си за 24 май членовете на Лигата на 
българските писатели в САЩ и по света и Българските художни-
ци зад граница. За срещата в Чикаго бе и президентът на Лигата 
Ангел Колев, специално пристигнал от Филаделфия. Той предста-
ви 10-ото юбилейно издание на годишния алманах на писателите 
„Любослов“, който тази година включва поезия и проза на 45 бъл-
гарски автори, живеещи в различни точки на света. 

„Членове на Лигата имаме от 11 страни. От Америка, Европа, 
вече и от Япония. Една колежка, която е разказвач, къси разка-
зи пише от Токио. Най-младият член на Лигата е Димитър Дими-
тров от Париж. Мисля,че няма 30 години“, разказа Ангел Колев и 
допълни:

„А художниците в навечерието на празника отбелязват 15 го-
дини от своето обединение с обща художествена изложба в гале-
рия „Багрена“ край Чикаго с около 30 картини на творци от Вет-
ровития град, Ню Йорк, от щатите Луизиана и Мериленд, както и 
от Париж.“
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Сн.: БТА

Българи от Сиатъл декорираха 
букви от българската азбука

Българи от Сиатъл пък се включиха в 
инициативата „Медена питка“ за деко-
риране на букви от българската азбу-

ка. Събитието се проведе на открито в на-
вечерието на 24 май, а основни участници 
в него бяха най-малките ни сънародници, 
живеещи в американския град. Организа-
тор на „Медена питка“ е Творителницата 
към Българския културен център в Сиатъл.

„Творителницата съществува от 2012 го-
дина и сред първите ни стъпки е ателието 
за направа на кукерски маски, в което се 
включиха редица доброволци. Именно те 
участваха в традиционното шествие за 24 
май, както и в годишните фестивали Балкан 
лайф и Фолкнайт“, каза за БТА артистичният 
директор на Творителницата Мария Апос-
толова.

рад и събор в Чикаго.
„На практика постигнахме всичко заед-

но. Не обичаме да говорим в единствено 
число. Този труд е даден от всички нас. За-
едно означава една общност. Ние израства-
ме“, сподели пред BG VOICE Живка Бубало-
ва-Петрова, директор на 
най-голямото българско 
училище в САЩ – Мал-
ко българско училище 
(МБУ) в Чикаго.

На сцената се изявиха 
българските фолклорни 
състава в града, децата 
от българските училища, 
Jersey Girls, дует „Минко-
ви“, цигуларят Свет с Лей-
ди Би, DJ Мати и други.

На въпрос защо са ре-
шили да се включат в 

българския събор, 
малките танцьори от 
„Верея“ отговориха с 
усмивка: „Защото ни 
харесва и защото сме 
българи“.

Това е първото тол-
кова мащабно съби-
тие в историята на 
българската общност 
в Чикаго и се органи-
зира от общината на 
Елк Гроув Вилидж и 
Генералното консул-
ство.

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 
пореден път подкрепиха голяма родолюби-
ва инициатива в Чикаго.
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Здравей, Ангел! Бих искал да те попитам 
директно - къде обича да инвестира българи-
нът в Америка и адекватно ли е приспособен 
към американската икономика? 

Причината, че се обръщам към теб с този 
въпрос, е, защото знам, че работиш с мно-
го от нашите сънародници не само в Чикаго, 
а и в други градове, и ми е интересно да знам 
дали не пропускам някои от добрите инвес-
тиционни идеи, които други може би използ-
ват. Ще съм благодарен, ако споделиш.

З
дравейте и от мен! Въпросът ви е 
интересен за мен, сигурен съм и за 
всички читатели на моята рубрика, 
не само от „клюкарска“ гледна точ-
ка, но и от образователна такава. 

Но колкото интересен е вашият въпрос, тол-
кова е и генерален, така че ще се постарая 
да споделя някои от впечатленията ми, а вие 
ще прецените дали имат някаква стойност за 
вас или не.

По принцип българинът е човек, който е 
природно-интелигентен и наблюдателен, кое-
то ни предразполага да се адаптираме бър-
зо в определена среда, колкото и чужда да е 
тя за нас. Както всички знаем, вече има мно-
го български бизнеси в Америка, които се раз-
виват много успешно, и това може само да ни 
радва. Ето пример за една успешна инвести-
ция, която българите в Америка правят -

притежанието 
на собствен бизнес

Второто нещо, което масово се наблюда-
ва, е закупуването на недвижимо имущество 
с цел създаване на собствен дом или отдава-
нето му под наем. През годините, в които ра-

ботя в сферата на финансите, съм на-
блюдавал много успешни инвестиции 
на наши сънародници и в двете посоки, 
което е много обнадеждаващо. Все пак, 
през кризата на 2008 година и в години-
те след нея имаше много наши сънарод-
ници, които обявиха банкрут и върнаха 
някои от закупените си имоти на банката. 
Това бе масово и сред другите общества, но 
този цикъл ни научи много за психологията на 
инвестиране и той беше болезнен урок за нас, 
емигрантите, че не всичко в Америка е така 
розово, колкото ни изглеждаше тогава, осо-
бено идвайки от България и правейки сравне-
ния между двете системи.

Сравнено с времето преди около 15 годи-
ни, в момента

българската общност 
е много по-зряла

и много по-информирана поради редица при-
чини и мога да кажа, че сме позиционирани 
добре в икономическо отношение.

Впечатление правят още две неща, които 
бих искал да споделя с вас и всички читатели.

Първото е, че нашата общност е много 

тясно свързана с 
т р а н с п о р т н и я 

бизнес и все-
ки трус там се 
усеща много 
явно по всич-
ки други биз-
неси. Това е 

така днес, ще 
бъде така и за 

години напред, 
ако не разширим 

малко повече местата, 
от които получаваме доходи като общ-
ност.

Надявам се информацията, която ви пред-
ставих днес, да ви бъде полезна и ако е така, 
моля, споделете я с хора, които мислите, че 
ще се възползват по най-добрия начин от нея.

(Следва продължение)

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
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Въпроси и отговори от изминалата седмица 

Къде обича да инвестира българинът?

Това е от мен за днес. Ако и вие имате въпроси 
или се интересувате от различните аспекти на 
финансовата част от живота, можете да си за-
пазите час за консултация на директния ми теле-
фон - (224) 522-2413 или на електронната ми поща 
- Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, с които 
съм работил по време на консултации в моя офис.

https://danieliusa.com
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Пазарните условия са тези, които ще 
ви помогнат за насочване на ваши-
те решения през целия процес. Днес 

исканата цена за жилище често е в най-го-
лемите си граници за района, в който се ин-
тересувате да закупите. Дадената инфор-
мация, която може да набави вашият агент, 
понякога може да бъде решаваща. Затова е 
изключително важно колко бързо реагира-
те. Като например, колко най-бързо може 
да се направи оглед и да се подаде оферта, 
но също така не трябва да се забравя и как-
ви условия трябва да дадете, за да изберат 
вашето предложение сред многото други.

„Mortgage Reports“ съветва, ако искате 
да закупите жилище на конкурентен пазар: 
„Най-доброто нещо, което трябва да напра-
вите, е да зададете бюджета и очакванията 
си предварително, за да знаете колко може-
те да си позволите да предложите и кога да 
се откажете. Това ще направи преговорите 
много по-лесни.“

Разбира се, когато намерите мечтания 
дом, ще искате да направите всичко въз-
можно, за да изпратите

най-добрата си оферта
предварително и да спечелите „войната“ по 
наддаването, която ние наблюдаваме в мо-
мента за почти всеки един новопоставен на 
пазара дом. Познаването на текущия пазар 

е ключът към изработването на печеливша 
оферта. Именно, както споменах и по-горе, 
тук работата с експертен съветник по не-
движими имоти става критично важна.

Специалист по недвижими имоти ще чер-
пи от своя опит и познания на експертно 
ниво за днешния жилищен пазар през це-
лия процес. Те също така ще балансират ус-
ловията, за да се уверят, че вашата оферта 
се откроява над останалите.

В заключение:
Разбирането как да се подходи към иска-

ната цена на жилището и какво се случва на 
днешния пазар на недвижими имоти са от 

решаващо значение за купувачите. Нека се 
свържем, за да можем да работим заедно, 
за да създадем печеливш план за вас, за да 
можете да придобиете мечтания си дом.

Като агент на недвижими имоти аз не 
само помагам на своите клиенти със закупу-
ване, продажба и отдаване под наем, но и не-
престанно ги уведомявам относно всеки въз-
можен аспект, който би повлиял на тяхната 
дългосрочна инвестиция, която всъщност за 
повечето хора е най-важната и най-голяма-
та, която те са направили или ще направят 
някога в живота си. Ако имате въпроси, свър-
зани с тази или други мои статии досега, или 
въобще с всичко свързано с пазара на недви-
жимите имоти, ще се радвам да ме потърси-
те, а за мен ще е удоволствие да мога да по-
могна. Моят директен номер е: 773-827-7827, 
или ми пишете на емайл: gergana.todorova@
bairdwarner.com. Също уебсайт, за повече ин-
формация: GerganaTodorova.BairdWarner.com 
Консултацията е винаги безплатна и не ви 
ангажира по никакъв начин.

решаващо значение за купувачите. Нека се 

XУчастието на жилищен агент може да бъде ключово за успеха на сделката

Как да спечелите войната по 
„наддаването“ при покупка на нов дом?

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

Сн.: Pixabay

https://angelovrealtor.com/
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Републиката е в опасност: 
Изменници се опитват да 
вземат властта с насилие

Съветските лидери умееха да си правят изводи от чужди 
поражения. В началото на 70-те години например те наблю-
даваха как в Чили свалят от власт техния съратник Салвадор 
Алиенде. Месеци наред страната беше задушавана от стачки 
и блокади на превозвачи. После се проведе военен преврат 
начело с генерал Аугусто Пиночет. Изтребители бомбарди-
раха президентския дворец, а самият Алиенде умря в каби-
нета си.

Протестите полагат основите за сваляне на правителство-
то?

Сценарият, който се разигра в България на 18 май 2022 го-
дина, този път срещу прозападно правителство, застанало 
срещу Кремъл, напомня на събитията от Чили. Окуражавани 
от съюзниците на Путин в нашата Република, включително и 
от ГЕРБ и ВМРО, различни превозвачи се опитаха да прило-
жат първия етап от сценария „Чили“ - да блокират страната, 
което може да подготви почвата за сваляне от власт на за-
конно избрано правителство. В същия момент същото това 
правителство обявяваше безпрецедентен пакет от мерки за 
справяне с инфлацията и цените на горивата. Това е и също-
то правителство, което осигури безпроблемно преодолява-
не на спирането на доставките на газ от страна на кремъл-
ския монополист „Газпром“.

Всичко това прилича на опит за пуч, т.е. за насилствено 
сваляне на правителството и промяна на геополитическата 
ориентация на Републиката - за изтръгването й от общност-
та на демократичните страни и връщането й в положението 
на сателит на Кремъл. Изглежда, че се залага на връщане на 
власт на ГЕРБ с някаква прокремълска гарнитура, която да 
свърши тази работа.

Видя се какъв е планът.
ГЕРБ и ДПС, както и „Възраждане“, дадоха достатъчно сиг-

нали в последните седмици какво мислят да ни сторят. „Въз-
раждане“ заплашваха европейските българи да отидат „в 
затвора и в трудовите лагери". ГЕРБ и ДПС пък внезапно обя-
виха готовност за нови избори. Тези изяви биха били неле-
пи и безпомощни, ако зад тях не стоеше някакъв план. Към 
подозренията, че става въпрос за план, допринесоха и съ-
битията преди 18 май, когато социологическата гарнитура 
на ГЕРБ започна да публикува „данни“, според които прави-
телството няма никакво обществено доверие. Накрая дойде 
ударът с превозвачите.

Очевидно е, че след като на „Парада на победата“ на 9 май 
Путин мрънка и хъмка, вместо да обяви гръмовна победа 
във войната, сега търси реванш. Явно го търси в България, 
която от години е най-слабата брънка в западните съюзи. Ве-
роятно на Путин е обещано Републиката ни да бъде превзе-
та отвътре: явно и на Борисов е обещано, надолу по вери-
гата, правителството да бъде свалено до края на май 2022 
година. Ако това стане, то пред Варна и Бургас могат да се 
появят руски бойни кораби, които да „гарантират сигурнос-
тта на руските граждани на българска територия“.

Републиката е в опасност.
Този опит няма да успее, тъй като няма нито генерал, нито 

армия, която да завърши процеса с военен преврат. Но това 
все пак прилича на опит за преврат в угода на враждебна 
чужда държава. Инициаторите трябва да понесат съответна-
та отговорност.

Нека припомним, че наказателният кодекс завършва с 
„Особена част“, чиято Глава първа е озаглавена „Престъпле-
ния против Републиката". Раздел първи на тази глава носи 
краткото заглавие „Измяна“.

Републиката е в опасност. Изглежда, че изменници се оп-
итват да вземат властта с насилие, за да подчинят Републи-
ката на Владимир Путин. Време е държавата да покаже, че е 
държава и е способна да се съпротивлява при нападение.

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

„По принцип съм див петел, но този път не 
съм аз. Моите крака са криви, освен това 
аз пиша с лявата ръка и удрям с лявата - 
очевидно е, че не съм аз.“

Баскетболният треньор Константин 
Папазов отрича да има общо с боя между 
българин и украинец в центъра на София

„Не трябва да го обръщаме тук на централен 
софийски затвор. Ако искат, да ни сложат по едно 
номерче, да ни заградят плаца и да ни изкарват в 
почивката да обикаляме.“

Председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов за 
металните решетки, които бяха поставени на 

централния вход на Народното събрание в петък

„Имам усещане за 
дежа вю. На Народното 
събрание можем да 
сложим хубавата 
българска поговорка 
"Каква я мислихме, 
каква стана".“

Социологът проф. Иво 
Христов обяснява бързия 

срив на „Продължаваме 
промяната“

„Звучи ми като "Мрън, мрън".“
Министърът на иновациите и растежа Даниел 

Лорер коментира постът във Фейсбук от 
лидера на „Има такъв народ“ Слави Трифонов

„Чух, че времето можело да стане лошо... 
Това определено е мечтаното начало за 
мен.“

Тенисистът Григор Димитров обяснява 
бързата си победа на първия си мач на 

„Ролан Гарос“ срещу Маркос Гирон

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Президентът Уилям Маккинли вярва в 
късмета и особено в късмета, който 
носят червените карамфили, поради 

което и носи такъв на Панамериканското 
изложение в Бъфало, Ню Йорк, на 6 септем-
ври 1901 г. Когато обаче малко момиченце 
го моли да й даде цветето, президентът й го 
дава.

Малко след това анархистът Леон Чолгош 
го прострелва два пъти.

За Чолгош късметът няма нищо общо 
със ситуацията – анархистът, гневен от не-
равенството в Съединените щати, гледа на 
Маккинли като „враг на добрите хора“.

Той разделя САЩ 
на бедни и богати

като помага повече на богатите.
След като научава, че той ще бъде на Па-

намериканското изложение, си купува би-
лет за влака. А там на място си купува и пис-
толет, разказва chronicle.bg.

В крайна сметка Леон не само слага край 
на живота на Маккинли, той също така про-
меня хода на американската история. Смър-
тта на президента катапултира младия му, 
динамичен вицепрезидент – 42-годишният 
Теодор Рузвелт – към Белия дом.

Роден на 5 май 1873 г. в семейство на ру-
ско-полски имигранти, Леон Чолгош из-
раства като едно от осем деца в Детройт, 
Мичиган. Като тийнейджър той си намира 
работа в стъкларска фабрика близо до Пи-
тсбърг, Пенсилвания, а след това в стомано-
добивна фабрика в Кливланд, Охайо.

Според неговото признание, публикува-
но в New York Times на 8 септември 1901 г., 
преживяванията на Чолгош в Кливланд го 
оформят.

Намаляването на заплатите, стачките и 
напрежението между работниците и соб-
ствениците на фабрики убеждават Чолгош, 

че системата е нагласена 
срещу бедните

Така той започва да се занимава със социа-
лизъм, а после и с анархизъм.

И тогава, през май 1901 г., Леон Чолгош 
съдбовно присъства на реч, изнесена от 
анархистката Ема Голдман.

„Знам, че бях огорчен“, казва той в при-
знанията си. „Никога не съм имал много 
късмет с нищо и това ми тежеше; направи 
ме мрачен и завистлив, но

желанието ми да убивам 
се роди след една лекция

която чух от Ема Голдман… Тя ме запали.“
Голдман, твърди Чолгош, казва, че всич-

ки владетели трябва да бъдат „унищожени“. 
Това си пасва отлично с яростта на Чолгош 
относно несправедливите условия на труд 
и силата на елита.

„Нейната доктрина ме накара да мисля 
така, че главата ми почти се разцепи от бол-
ката. Думите на мис Голдман минаха през 
мен и когато напуснах лекцията, реших, че 

ще трябва да направя нещо героично за ка-
узата, която обичам.“

Голдман и Чолгош имат мимолетно по-

знанство. Но в мемоарите си „Living My Life“ 
анархистката отбелязва, че други анархи-
сти всъщност подозират, че социално сте-
снителният Чолгош е шпионин. Той се бе 
представил като Фред Ниман (полско и 
немско фамилно име, което се превежда 
като „никой“) и бе събудил подозрение, за-
давайки твърде много въпроси.

Всеки случай, само Леон прочита, че пре-
зидентът Уилям Маккинли ще присъства 
на Панамериканското изложение в Бъфало 
през септември. И единствено Чолгош ре-
шава да се изправи срещу него там.

Леон – анархистът, който 
уби президента на САЩ, 
защото разделял нацията

Според The Bu�alo News той пристигна в 
Бъфало, Ню Йорк, на 31 август 1901 г. Във 
вторник, 3 септември – ден преди прези-
дента – си купува револвер 32 калибър Iver 
Johnson от местен магазин.

„Едва във вторник сутринта решението 
да застрелям президента ме обзе катего-

рично“, признава по-късно Чолгош. „Вече 
беше в сърцето ми и нямаше връщане на-
зад. Не бих могъл да го спра, дори ако жи-
вотът ми беше заложен на карта.“

На 4 септември, заедно с голяма тълпа, 
изчаква президент Маккинли да пристиг-
не на гарата. По ирония на съдбата, Мак-

кинли се сблъсква със смъртта, когато вла-
кът му спира и изстрелите от трите оръдия, 
предназначени да почетат пристигане-
то му, разбиват прозорците на вагона. Но 
Маккинли излиза невредим. Чолгош обаче 
не можа да се доближи достатъчно до него 
през тълпата.

„Нямаше да спра, дори да изгубя живота си“

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

XТой проправя пътя на Рузвелт към поста  
и променя хода на американската история

През следващите два дни анархистът се 
опитва – и не успява – да приложи плана 
си в действие. Накрая, на 6 септември, на-
мира своята възможност, когато Маккин-
ли присъства на изложба в Храма на му-
зиката.

Убиецът чака на опашката, докато пре-
зидентът си пробива път през тълпата, 
ръкувайки се с хората. В един момент той 
среща 12-годишно момиче на име Миртъл 
Леджър, което го моли за червения ка-
рамфил, който носи за късмет в ревера си. 
„Давам това цвете на друго малко цвете“, 
казва Маккинли, според Tribune Chronicle.

Само няколко минути по-късно Мак-
кинли се озовава пред Леон, който държи 
пистолета си скрит под бяла носна кър-
па в дясната си ръка. Въпреки че хората 
трябваше да се приближават до прези-
дента с празни ръце, Маккинли може би 
си е помислил, че мъжът крие деформа-
ция или че държи кърпата, защото денят 
е горещ.

Така или иначе президентът посяга да 
стисне лявата ръка на Чолгош – и той го 
застрелва два пъти в корема.

„Бих стрелял повече“, признава по-къс-
но, „но бях зашеметен от удар в лицето.“

Ударът идва от афро-американски сер-
витьор на име Джеймс Паркър, който ре-
агира по-бързо от охраната на Маккинли 
на стрелбата. Тълпата бързо се настрой-
ва срещу Чолгош, но Маккинли им казва 
да не нараняват „горкия заблуден човек“, 
според PBS. След това казва на секретар-
ката си: „Жена ми, внимавай как й казваш 
за това, о, внимавай.“

Неуспешните 
опити

Президентът Уилям Маккинли

Сн.: Pixabay

Снимка на Леон Чолгош след ареста му. 

Сн.: wikimedia

Ема Голдман, за която се смята, че е вдъхновила Чолгош
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Маккинли: По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до Тебе

„Убих президента, защото той бе враг 
на добрите хора – добрите работе-
щи хора“, заявява Чолгош при ек-

зекуцията си. И добавя: „Не съжалявам за 
престъплението си. Съжалявам, че не мо-
жах да видя баща си.“

Голдман от своя страна отрича каквато и 
да е връзка с Чолгош, въпреки че защитава 
действията му.

„Като анархист съм против насилието“, 
казва тя. „Но ако хората искат да премахнат 
убийците, те трябва да премахнат условия-
та, които създават убийци.“

Като всеки президентски убиец, Чолгош 
оставя дълбока следа в американската ис-
тория. Той съкращава втория мандат на Уи-
лям Маккинли и издигна неговия вицепре-
зидент Теодор Рузвелт в Белия дом.

Рузвелт модернизира и разширява аме-

риканското председателство, запазва ми-
лиони акра земя и насочва нацията с външ-
ната си политика, в която „ще говори меко и 
ще носи пръчка.“

По този начин Леон Чолгош прави пове-
че от това да убие Уилям Маккинли през 
септември 1901 г. Той променя необратимо 
хода на американската история и въведе 
страната в 20 век.

Бърза присъда  
и електрически  
стол за Чолгош

Чолгош е прострелял Маккинли веднъж в 
стомаха и веднъж в гръдната кост. И въпре-
ки че раната на гръдната кост е повърхност-
на, тази в корема хваща гангрена. Той умира, 
прошепвайки думи от любимата си молитва 
„По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до 

Тебе.“ Впоследствие Леон Чолгош гордо за-
явява, че е убил президента в името на анар-
хията. „Аз съм анархист. Аз съм ученик на 
Ема Голдман“, казва той пред полицията, ко-
гато го питат за мотивите му. „Думите й ме за-
палиха.“

След смъртта на Уилям Маккинли Леон 
Чолгош е обявен за вменяем и е признат за 
виновен за убийство от първа степен на 24 
септември 1901 г. Убиецът е осъден на смърт 
два дни по-късно и екзекутиран на електри-
ческия стол на 29 октомври на 28 години.

Маккинли: По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до Тебе
Маккинли, малко преди да бъде убит. 

Сн.: wikimedia
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млн. лева под формата на пари, зла-
то и други ценности бяха иззети при 
акцията срещу престъпната група 
на Симеон Симеонов-Салим в Сли-
вен. Салим се занимава с контрабанда 
на цигари от средата на 90-те, твърдят 
разследващите. През 2006 г. е осъден за 
това престъпление, а през 2009 година 

му е отнето имущество за близо 400 хил. лв. в полза 
на държавата, съобщава „24 часа“. Въпреки това Симе-
онов продължил да се занимава с контрабанда и пране 
на пари, да трупа богатства и да живее охолно, без да има 
доказани доходи за това.

евро е стойността на храната, която чайка 
успя да открадне от супермаркет. Птица-

та на име Стивън е редовен посети-
тел в Tesco в Пейтън, Англия. За 
разлика от повечето посетители 
обаче, животното не плаща за про-

дуктите, а просто си ги взима. Според 
мениджърите на супермаркета птицата 
обича чедър, Doritos и Monster Munch. 
Джени Елиът, която редовно пазару-

ва редом със Стивън, сподели, че е виж-
дала птицата неведнъж да отлита с пакет 

Doritos и след това да го дели с останалите 
чайки на близък до магазина покрив.

 в цифри

2

350
 инфлация през май, а 
може би и 17%, прогно-
зира математикът Лъ-
чезар Томов. Според 
него една от причините 
за първия етап от инфла-
цията през 2021 г. е била 
свързана със смущенията 
в търсенето и предлага-
нето заради епидемията 
от COVID-19. Той добави, 
че и войната в Украйна 
е довела до повишаване 
цените на горивата.

16%

това престъпление, а през 2009 година 
му е отнето имущество за близо 400 хил. лв. в полза 
на държавата, съобщава „24 часа“. Въпреки това Симе-
онов продължил да се занимава с контрабанда и пране 
на пари, да трупа богатства и да живее охолно, без да има 

чийзбургера поръча 2-годишно мом-
ченце от известна верига за бързо 
хранене, след като успяло да вземе 
телефона на майка си, който тя 
оставила без надзор. Жена-

та дори не подозирала какво е напра-
вило детето, докато на вратата не се 
появил доставчикът на храна. Оказало 
се, че малкият Барет е включил и го-
лям бакшиш към поръчката, с което 
закръглил сумата на почти 100 дола-
ра. „Оказа се, че той изяде само поло-
вината от единия от бургерите. Дори не 
знам защо е поръчал толкова много. За 
щастие хора от квартала се отзоваха на мол-
бата ми в във Facebook и успяхме да изядем остава-
щите чийзбургери“, сподели майка му Келси.
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Не са много чести случаите, когато 
България попада в американската 
преса в годините на така наречена-

та ранна емиграция, тоест – около начало-
то на ХХ век. Един от тези пикови моменти 
е малко преди, особено по време на и най-
вече след Илинденско-Преображенското 
въстание и неговия последващ погром.

За първи път американската обществе-
ност е широко информирана за положе-
нието в Македония, разбира се, преди въс-
танието, и то през 1901 г., когато в Пирин 
планина, в България, е

отвлечена американската 
мисионерка

мис Хелън /или Елън/ Стоун от Бостън, Ма-
сачузетс.

Първо събитието е представено като 
бандитско нападение от турците, но скоро 
става ясно, че това е дело на революцион-
на организация, действаща в македонски-
те земи, която има подкрепата на местното 
население и енергично се бори за свобода 
на географската област.

Разбира се, с мис Стоун македонските 
комити се държат много любезно и се гри-
жат да не й липсва нищо. По-късно тя ще 
опише своите приключения в най-голямо-
то американско списание в онази епоха – 
„Маклюр“.

Именно по този начин, чрез похищение-
то на една американка, името Македония и 
събитията в тези земи стават достояние на 
американските журналисти, които пък на 
свой ред разказаха за борбите в Македо-
ния и за желанията на хората там.

Отново се пише за Македония след така 
наречените

солунски атентати 
от април 1903 г.

когато списание „Харпърс Уикли“ в броя си 
от 20 май 1903 г. между другото отбеляз-
ва и следното: „Последните случки в Солун 
правят достоверно в буквален и фигура-
тивен смисъл да се каже, че македонски-
ят въпрос е пълен с експлозиви... Ако сул-
танът не е окуражаван от някои окултни 
влияния, за да се противопоставя на пла-
новете за реформи, ние не може да се на-
дяваме за определени резултати след пет 
или шест месеца, но не можем да не тръ-
пнем, когато си помислим за възможната 
съдба на много македонци, мъже и жени, 
през време на тия месеци.“.

С началото на Илинденското въстание 
все по-често американската преса пише за 
положението в Македония. В уводна ста-
тия под заглавие „Турските затруднения“ 
списание „The Independent“ в броя му от 
20 август 1903 г. четем: „…Една от най-из-
ненадващите фази от въстанието в Маке-
дония е отношението на гръцките христи-
яни в Македония, които се побратимяват 
с турците срещу техните братя християни 
българи, както и изявленията на гръцкото 
правителство в Атина, взимайки страната 
на турците, което съвещава гърците в Ма-
кедония да предават революционерите на 
турските власти.“

Списание „Outlook“ описва

обещанията за реформи
в Македония в броя си от 19 септември 
1903 г. Там четем: „Чудно ли е въобще, че 
македонците, виждайки какво значат обе-
щаните реформи в Армения, са принудени 
да дойдат до отчаяние, реализирайки, че 
реформите са една подигравка?“.

Спирайки се отново на обещаните ре-

форми в Македония, пак списание „Haper’s 
Weekly“, в броя си от 3 октомври 1903 г., 
пише следното: „Не бива щото християн-
ските сили в Европа да останат безчувстве-
ни наблюдатели в превръщането на Ма-
кедония на касапница от отмъстителния 
турчин…“.

В същото списание, но в броя му от края 
на месец октомври - 31 октомври 1903 
г., четем, че Хилми 
паша е възприеман 
не толкова като ин-
спектор за прилага-
не на реформите в 
областта /Македо-
ния/, а по-скоро е 
възприеман от мест-
ните хора именно 
като „инструмент за 
кланета и унищоже-
ние“.

Списание „The 
Independent“, в броя 
му от 2 ноември съ-
щата 1903 г., пуб-
ликува дълъг апел, 
озаглавен: „Един ма-
кедонски апел до 
американската съ-
вест“. Този апел не 
носи подпис, за да 
не се издаде изрич-
но името на автора. 
Чрез него обаче се 
представя тежкото 
положение в Маке-
дония, дават се ста-
тистики за жертви-
те, изгорените къщи, 

опустошените сили и оставането на 50 хил. 
души без дом, при това буквално на прага 
преди зимата на 1903 г.

През февруари следващата 1904 г. граж-
дани на Кънектикът, начело с губернатора 
на щата, вземат решение в защита на Ма-
кедония и настояват за изпълнение на обе-
щанията от Берлинския договор, който га-
рантира човешкото третиране и запазване 
на населението от беззакония и издева-
телства. Подобни писма и резолюции са 
отправени и до Конгреса на САЩ и от дру-
ги видни американци по онова време – се-
натори, духовни лица, учени, обществени-
ци.

По този начин македоно-българите, как-
то ги наричат в онези години, или хората от 
македонските земи, които са изконно бъл-
гарски тогава, поставят

въпроса за своята 
независимост

от султана и от Турция. Те искат да бъдат 
свободни граждани така, както своите бра-
тя и сестри в България. За съжаление оба-
че съдбата е отредила един по-различен 
жребий и за тези хора, и за тяхната съдба 
в годините напред. И именно поради тази 
причина една голяма част от тях емигри-
рат предимно в Северна Америка, за да 
търсят там препитание при своите близки, 
които вече са намерили новия си път в жи-
вота – свободен, макар и далече от завет-
ния „стар край“ – България.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XОтново се пише за Македония след така наречените солунски атентати

България и българите  
в американската преса

Аферата „Мис Стоун“ в американската преса от годините на историческото събитие.

Американски вестник от епохата. Новините от Акрон и енигмата „Македония“.
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Българката Десислава Стоева е пър-
ви солист в Шведския кралски балет 
от 2011 година. Тя стартира обуче-

ние в студиото на Красимира Колдамова, но 
през последните 15 години танцува повече 
в чужбина, отколкото на българска сцена. 
Наскоро сънародничката ни игра в София, 
изпълнявайки ролята на Гамзати в „Баядер-
ка“.

Десислава е започнала да танцува още от 
четиригодишна възраст. Старт дава майка 
й, която я записва в школата на Красимира 
Колдамова. Именно там са се зародили пър-
вите трепети в нея за изкуството, наречено 
„балет“. На 10 балерината е кандидатства-
ла в Балетното училище в София и там тя е 
продължила със същата учителка, с която е 
започнала.

Пътят от София до Стокхолм описва с ус-
мивка. Споделя, че директорът на балетно-
то училище Мариана Денева е завела бъл-
гарска групичка заедно с нея самата на

конкурс в Модика
в Италия. Там са били три момичета и три 
момчета.

„Член на журито беше балетмайстор в 
Шведския кралски балет. Хареса ме, харе-
са ни цялата българска компания, която 
представяхме България. Взехме и награди. 
Първа, втора и трета награда. И въпросният 
член на журито ни покани трите момичета 
да правим официален кастинг в Стокхолм. 
Отидохме, направихме кастинг, но имаше 
само един договор и за мой късмет ме взе-

ха“, споделя пред БТА тя, като допълва, че 
така е успяла да попадне в Шведския крал-
ски балет.

Десислава разказва за йерархичната 
стълбичка, която съществува в балета, като 
споделя, че е

започнала 
като кордебалет

Това е първоначалната позиция, в която 
биват назначавани танцьорите. След две го-
дини екипът на балета му е започнал да й 
дава по-малки сола.

„Видяха, че имам талант и се доказах. На 
третата година вече получавах първи роли. 
Когато се присъединих към трупата, бях на 
19 години. Затова ме наричаха бебето на 
шведския кралски балет, защото бях най-
младата“, разказва с усмивка тя.

Българката споделя, че първата й годи-
на в Швеция е била трудна. Не е познавала 
никого в страната. Приятелите й останали в 
България, семейството също.

„Все повече започнах да се влюбвам в те-

атъра, в колегите 
си. Създадох нови 
приятелства,

срещнах 
съпруга си

с който сме вече заедно 
15 години“, казва талант-
ливата танцьорка. Той 
също е българин и е бивш 
балетмайстор в трупата и 
танцьор.

Десислава не крие го-
лямата си любов към род-
ната България. Разказва, 
че следи колегите си и 
какво се случва в балет-
ното изкуство. Тази го-
дина балерината е била 
поканена да танцува от-
ново на софийска сце-
на в Софийска опера и 
балет. Инициативата е на 
Александър Александров – сегашният ръко-
водител на балета.

„Поканиха ме да танцувам в „Баядерка“ 
за ролята на Гамзати. Беше много мило из-
живяване. Няма да крия, че бях притеснена, 
защото друго си е да танцуваш пред родна 
публика. Аз съм израснала със спектакли на 
Софийска опера и балет и с нашите неверо-
ятни танцьори, премиери и премиер-соли-
сти. Там се зароди любовта ми към балета“, 
споделя българката.

Десислава определя българската пуб-
лика като малко по-топла от шведската. В 
Швеция местните хора много обичат балет, 
уважават и се възхищават на артистите, но 
са малко по-резервирани. Докато артисти-
те танцуват, се опитват да не притесняват с 
аплаузи по време на самото изпълнение. Но 

пък са много щедри, когато свърши целият 
спектакъл. Тогава се вижда колко много са 
очаровани от спектакъла.

Балерината споделя, че най-много й 
липсва семейството й. В такива моменти 
благодари на социалните мрежи, чрез кои-
то се свързват и виждат. Но, естествено, 
друго си е да си вкъщи и да виждаш люби-
мите хора. Онези, които най-много обичаш 
и цениш.

„Другото, което много ми липсва, е наши-
ят невероятен климат. В Скандинавия е дос-
та тъмно. Шест месеца в годината е много 
тъмно, нямаме слънце и започнах да оце-
нявам слънчевата светлина. Затова винаги 
с нетърпение чакам да дойде лятото, да се 
прибера вкъщи и да се заредя с енергия и 
слънце“, довършва с усмивка в очите тя. 

Българка играе като първи солист 
в Шведския кралски балет

АИДА 
БУРНУЧЯН

aida@bg-voice.com

Сн.: БТА

ха“, споделя пред БТА тя, като допълва, че 

в Шведския кралски балет
XОпределя българската публика като по-топла от шведската

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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Българинът Бронислав Ликоманов на-
предва в работата си по създаване 
на паметник на кирилицата, който ще 

бъде издигнат в Лос Анжелис.
Около инициативата се обединиха пред-

ставители и организации на българската 
общност от консулския окръг на задгранич-
ното ни представителство в Калифорния.

Целта й е да се акцентира върху прино-
са на българския народ към универсални-
те ценности на световната цивилизация, а 
паметникът да се превърне в място, къде-
то българската диаспора да може да отбе-
лязва най-важния духовен празник на Бъл-
гария – 24 май.

Поставянето на паметник на кирилицата 
се осъществява по идея на генералния кон-
сул, г-н Бойко Христов, а неговата изработ-
ка е безвъзмездно дело на българския тво-
рец.

Той е роден в София. Всъщност името му 
е Бронислав, но в кредитите на проектите, 
по който работи, е Брони. Роден е в семей-
ство, в което

никой не се е занимавал 
с изкуство

Брат му Йордан, с 11 години по-голям от 
него, тръгва по стъпките на баща си и ста-
ва инженер. За малкия син Брони родители-
те също планират подобно бъдеще, но не и 
той. Съпругата му Роси също е родена в Со-
фия и тръгва по стъпките на баща си, кино-
документалистът Михаил Лазаров. Преди 
заминаването им за Америка, Брони рабо-
ти в анимационно студио в Унгария, а Роси 

е научен сътрудник в БАН и офис мениджър 
в едно малко белгийско студио.

Бронислав заминава със семейството си 
за САЩ преди 23 години, след като съпру-
гата му печели зелена карта през 1999 г. Ма-
кар вече да са започнали работа по различ-
ни проекти в Европа, двамата решават да 
отворят нова страница отвъд Океана.

„Към онзи момент се чувствах много до-
бре с работата си в Унгария, а близките кон-
такти, които поддържах с колеги и прияте-
ли от България, ми пречеха да си представя

как ще заживея изцяло 
в Америка

Затова заминах с идеята, че ще поработим 
известно време там и ще се върнем. Почти 
веднага обаче и двамата започнахме работа 
за едно анимационно студио, така че завръ-
щането ни вече не стоеше на дневен ред. 
Оказа се, че в киноиндустрията зад Океана 
работят още много българи“, споделя Лико-
манов.

Близо година след като започва работа 
като сторибордист в студио „Класки Чупо“, 
където среща други талантливи български 
аниматори, на Брони му предлагат да режи-
сира сериала „Дребосъчетата“, за което по-
късно е номиниран за ЕММИ.

Въпреки че остава верен на анимацията и 
работи по хитовата поредица за Мики Маус, 
сериалът „Лило и Стич“ и други, Бронислав 
не изоставя и страстта си към живописта и 
скулптурата. Наскоро обаче получава

една по-особена поръчка
от представители на българската общност в 
Лос Анджелис с въпрос дали би работил по 
проект за изработване на паметник на бъл-
гарската писменост. Веднага прегръща иде-
ята.

„Това за мен е въпрос на чест и удо-

волствие и го правя безвъзмездно. Пър-
воначалната ми идея беше да направя па-
метник на братята Кирил и Методий. След 
разговори обаче решихме, че трябва да се 
фокусираме по-скоро върху кирилицата. 
Затова направих макет на паметник, в кой-
то централна е фигурата на св. Климент 
Охридски“, обяснява скулпторът.

Така крайният вариант представлява 
ръка, която държи книга. Половината от 
книгата се превръща в крило, а отдолу са 
първите четири букви от азбуката ни – А, 
Б, В и Г. Макетът е с височина около 60 см.

Все още в ход е съгласувателната про-
цедура с общината и други институции за 
мястото, на което ще бъде поставен памет-
никът на кирилицата. Затова за съжаление

той не беше открит 
за 24 май 2022 г.

„Желанието на нашите сънародници е 
монументът да се намира в парк и да се 
превърне в един от символите на българ-
ската общност в Лос Анджелис, която на-
броява над 35 000 души. Сериозна подкре-
па за идеята получаваме и от Генералното 
консулство в Лос Анджелис и консула ни 
Бойко Христов“, казва Бронислав и пред 
Радио България.

Повече от две десетилетия след като 

отварят нова страница в живота си, Бро-
ни и съпругата му мислят често за Бълга-
рия. Връзката им с България е все така сил-
на. Семейството живее в квартала Студио 
Сити в Лос Анджелис.

„Тук много българи

се записват 
на народни танци

ходят по фестивали, и то хора, които в Ро-
дината си дори не са слушали народна му-
зика“, споделя българинът.

„Иска ми се да се връщам в България 
много по-често, отколкото го правя – вед-
нъж на 3-4 години. Много съм щастлив, че 
успявам да поддържам връзка с приятели 
и колеги в България, които работят в род-
ната киноиндустрия. Радвам се и че дъще-
ря ми, която е на 28 години, владее изклю-
чително добре българския език, до степен, 
че е трудно да разбереш, че е израснала 
извън Родината“, споделя гордият баща.

Ивон работи като рекрютър във фирма 
за наемане на висококвалифицирани IT 
специалисти. Играе много добре тенис и е 
била в първите 40 ракети на Калифорния. 
Наследила е атлетизма от майка си. Синът 
Александър е на 20 години и „животът му е 
музика, с нея се събужда и с нея заспива“, 
споделя Брони.

Българин създава паметник  
на кирилицата в Лос Анджелис

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XСънародниците ни мечтаят монументът да се превърне  
в един от символите на българската общност в Америка

Бронислав Ликоманов с генералния консул Бойко Христов и с макета на паметника на кирилицата.

Брони със съпругата си и двете си деца.

Сн.: Личен архив на Бронислав, Фейсбук
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Хората по света, които са изпитали са-
мота по време на COVID-19, показват 
леко увеличение от около 5% в срав-

нение с нивата преди пандемията. Това уве-
личение, макар и не голямо, може да има 
дългосрочни ефекти върху психическото и 
физическото здраве на много хора, както 
и върху продължителността на живота им, 
според ново немско-американско научно 
изследване.

Изследователи от Медицинския факул-
тет на Университета Йоханес Гутенберг в 
Майнц, Гьоте във Франкфурт и Корнел в 
Ню Йорк, водени от д-р Мъри Ернст I, пуб-
ликуваха своите открития в проучванията 
на American Psychological Journal, проведе-
ни на четири континента (главно в Европа и 
Северна Америка) и участват общо над 200 
000 души.

Проучването оценява степента, до коя-
то блокирането, социалното дистанцира-
не, работата от разстояние, дистанционно-
то обучение и други ограничителни мерки

увеличават самотата 
на хората

Всичко по-горе поради пандемията за-
сили социалната изолация, но научните 
изследвания показват, че социалната изо-
лация невинаги води до самота. Социална-
та изолация означава, че човек вече има 
много малка социална мрежа и малко вза-
имодействия с другите, докато самотата е 
болезнено чувство, което придружава усе-

щането, че количествено и качествено чо-
век няма социалните връзки и контакти, 
които би искал.

Научното изследване по темата досега 
установи, че има слаба връзка между соци-
алната изолация и самотата, нещо, което е 
частично потвърдено от новото изследване

в условия на COVID пандемия
Новото изследване заключи, че средно 

има увеличение с около 5% в броя на хора-
та, които се чувстват самотни в разгара на 
COVID-19, въпреки че има разлики в зави-
симост от фактори като възраст, площ и т.н.

„Пандемията изглежда наистина увели-

чи самотата. Но предвид малкото увеличе-
ние, зловещите предупреждения за „панде-
мия на самотата“ изглеждат преувеличени. 
От друга страна, самотата наистина е рис-
ков фактор за преждевременна смъртност, 
както и за по-лошо психическо и физическо 
здраве“, каза Ернст.

Болест ли е самотата
Въпреки че временните периоди на са-

мота са често срещани и могат да преми-
нат бързо, самотата може да бъде хронично 
състояние със сериозни, вредни последици 
както върху физическото, така и върху пси-
хичното здраве. Ефектите от дългосрочната 
самота върху психическото здраве включ-
ват намалено качество на съня, отслабено 
здраве и дори повишена смъртност. Докато 
ефектите върху психичното здраве включ-
ват депресия, тревожност, слаба памет и т.н.

Факт - самотата боли
Но добрата новина е, че тя често е вре-

менно явление, на което не 
бива да се гледа изця-

ло негативно. Вмес-
то това можем да 

я приемем като 
сигнал, че тряб-
ва да потърсим 
нови прияте-
ли или начин 
да подобрим 
връзките си с 

вече съществу-
ващите.
Нещо повече, 

според някои не-
вролози човекът е ево-

люирал така, че да изпитва 
самота, за да бъде подтикнат да поддържа 
отношенията си с други хора. Усещането 
е сравнимо с жаждата - ако си жаден, тър-
сиш вода. Ако си самотен - търсиш контак-

ти с околните. От десетки хиляди години 
съществуваме сравнително безопасно, за-
щото живеем в кооперативни групи. Въ-
прос на оцеляване е

да търсим връзки 
със себеподобните

Нека бъдем ясни обаче - самотата е вре-
менна, но ако се допусне да стане хронич-
но явление, последиците могат да са сери-
озни. Предполага се, че хроничната самота 
вреди на качеството на съня и води до тъга. 
Това може да доведе и до порочен кръг, в 
който човек се чувства толкова самотен, че 
нарочно се отдръпва от другите, което на 
свой ред го прави още по-самотен, катего-
рични са психолозите.

А ако човек се чувства постоянно само-
тен - много е вероятно да стигне до депре-
сия

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Учени: COVID пандемията 
увеличи самотата по света

Първо, определете какъв вид е са-
мотата ви. Понякога се чувстваме са-
мотни поради лични проблеми, на-
пример някакво заболяване или 
неприятна черта от характера ни. 
Самотата е сигнал, предупреждаващ 
за даден проблем в нашия живот. Тя 
привлича вниманието ни, защото от 
нея боли.

Има много причини, поради които 
хората могат да ни избягват – обща 
визия, облекло, характер, липса на 
социални умения са само някои от 
тях, но повечето проблеми могат да 
бъдат разрешени само ако отделим 
време, за да се вгледаме обективно 
в себе си.

Как да помогнем  
на себе си?

Хората, които имат по-слаби социални връзки, са 50% по-застрашени от преждевременна смърт

Това чувство възниква, когато се 
усещате изоставени от по-голяма 
група. Изключването от група може 
да бъде болезнено, дори и да не е 
умишлено. Лесен начин за бор-
ба със социалната самота е да 
скочите в нова дейност или 
група. Може би в кварта-
ла се открива нов клуб по 
народни танци, или наб-
лизо има арт кафене, къ-
дето се събират жени и 
нижат мъниста на бижу-
та. Намерете нов кръг и 
нови интереси и преско-
чете в друг етап от живота 
си, където самотата няма да 
ви тегли назад.

Ако партньорът ви също няма 
приятели наблизо, се включете в 
някой танцов клуб или доброволче-
ска дейност заедно. Важното е да бъ-
дете активни и да не чакате обстоя-
телствата да се променят сами.

За борба със 
социалната самота

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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С
ъс затопляне на времето нямаме 
търпение да извадим ефирните 
дрехи и най-после да приберем 
в шкафа затворените обувки. Не 
можем да се нарадваме на пре-

красното усещане за свобода и лекота.
Съвсем естествено основна част от лет-

ния ни гардероб са сандалите – ниски, ви-
соки, елегантни, спортни – няма значение – 
важното е краката ни да се чувстват удобно 
в горещините. И да имаме подходящият мо-
дел за всеки повод – за офиса, за разходка 
из града, за изискано събитие или за танци.

Често се случва в топлите дни да излез-
ем сутрин за работа и да се приберем чак 
след полунощ. Именно в тези случаи е ва-
жно сандалите ни да са подходящи и удоб-
ни за всичките ни активности през деня. Ос-
новно изискване е краката ни да са

подготвени 
за отворените модели

Изрядното състояние на ходилата и педи-
кюрът са просто задължителни.

След като сте сигурни, че с удоволствие 
ще показвате пръсти и пети, е време да под-
берете желаните модели. Направете своя 
избор според динамиката на ежедневието 
си, не следвайте сляпо модни тенденции – 
визията е важна, но най-важен е комфортът.

Неудобните обувки могат да ни докарат 
редица проблеми. Съобразете модела с фи-
зиката си – ако краката ви са по-пълни, из-
бягвайте модели с каиши над глезена, защо-
то те оптически скъсяват крака. Ако имате 
проблем с пръстите на краката, избере-

те модел, който ги разкрива по-малко. Ако 
краката ви отичат през лятото, заложете на 
свободен модел без каишки и връзки.

За напрегнатия работен ден изберете 
сандали на нисък ток или пък равни, ако ра-
ботата ви

е свързана с дълго 
стоене на крак

Изключително удобни са и сандалите на 
платформа, които освен че позволяват пра-
вилно разпределение на тежестта на тяло-
то, издължават силуета и тоалетът ви ще 
стои перфектно. Освен това тази година 
платформите са истински хит.

За разходка през почивните дни, както и 

за почивка край морето са подходящи по-
ниските модели, но и в тези случаи не се 
лишавайте от чифт сандали на платформа, 
които ще направят и най-небрежната визия 
елегантна. Дали съчетани с къса пола или 
панталонки, или с дълга лятна рокля –

платформите са секси 
и удобни

За по-специални поводи можете да зало-
жите на сандали на висок ток – те придават 
официалност на визията и грациозност на 
походката. Ако пък сте решили да танцува-
те цяла нощ, помислете добре кой вариант 
да изберете.

И в този случай сандалите на платформа 
ви дават универсалното решение – в бохо 
стил или в по-елегантен вариант, те се съче-
тават перфектно с парти визията.

Неудобните обувки могат да ни докарат 
редица проблеми

Равни, на ток 
или сандали на 
платформа – 

какво да изберем 
за лятото?

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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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. За-
плащането е 0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in 
business need experienced dispatcher and safety to work 
in o�  ce / not from distance/ 2245202269 №18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас C за 
Straight truck local. Заплащане процент от рейта с до-
говаряне. Може и без опит. Monday-Friday 6306342892 
№18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шо-
фьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи 
всеки уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 1500 с 
бонуси. 7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене 
на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 7087708483 
№18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори за 
dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx Ground, 
doubles endorsement and 1 year experience. 6302903092 
№18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time Caregiveri/
Companions. Locations: Suburbs (Ho� man Estates, 
Highland Park,Schaumburg), City Chicago. Zaplashtane 
$15.00-$18.00 na chas. Zapochvane na rabota vednaga. 
847-813-5108, 224-500-2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назна-
чим работник за поддръжка и почистване в сервиз. 
6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za 
CDL sho  or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher 
v kashti. Za poveche informaciq tel 7739412232 №18798

Chicago + suburbs

DENTAL RECEPTIONIST, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60126, We are looking to hire a 
Dental Receptionist in our Elmhurst o�  ce. Manage and 
Maintain patient Data, work with o�  ce reps, maintain 
inventory. Great team with positive attitude. 6308348088 
№19327

DENTAL ASSISTANT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60126, Radiante Dental and Facial 
Spa is looking for a Dental assistant. General, Cosmetic, 
neuromuscular, full mouth rehab dentistry. Duties 
include digital work ow, digital scanning x-rays. Coronal 
polishing/ Sealing a + but not mandatory. 6308348088 
№19328

OWNER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Малка компания набира 
контрактори с драй ван ремаркета за съвместна рабо-
та. За информация позвънете на 224-659-2356. №19334

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

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

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

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

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

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

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

Ресторант „Балканика“ 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

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
ТЪРСЯ HANDYMAN., 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся handyman на пъл-
но работно време. Трябва да имате кола. Възмож-
ност за безплатна квартира. Тел: 847-854-8094. Е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com №19287
OWNER OPS HOME DAILY, 
Цена US$ 2,500.00, Зипкод 60056, We have local/regional 
dry van work and available dry van trailers. Our driving 
partners average $800-$1300 per day gross and take 
home $2500-$3500 per week with 250-350 miles per day. 
Pay every Friday no week on hold. 8476370772 №19270
ТЪРСЯ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Семейство с две малки 
деца (на 3 месеца и на 5 години) търси да наеме дете-
гледачка от понеделник до петък вклчително от 08:00 
до 17:00 часа Заплащане по договаряне. Wood Dale, IL 
7082524868 №19255
OWNERS ЗА HOME DAILY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Предлагаме работа за 
собственици на камиони, които искат да са вкъщи вся-
ка вечер. Работим в радиус от 200 мили от вашия пар-
кинг и имаме налични, нови ремъркета. Оборот от $800 
до $1300 на ден с 250-350 мили дневно. Заплащаето е 
между $2500 и $3500 чисто на седмица. 8476370772 
№19271
ТЪРСЯ CDL DRIVER, 
Цена US$  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, системен 
интегратор търси Field/Network engineer за района на 
Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля в дейност-
ите по внедряване и поддръжка, отговаря за предос-
тавянето на професионални мрежови услуги. Контакт: 
simona.zareva@tbs.tech 359877980442 №19092
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 $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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EXPERIENCED DISPATCH, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, KMS Express inc. is trucking 
company with ten years in the bussiness.We are looking 
for experienced dispatchers in the Schaumburg IL area. 
If interested please contact us 847-312-3404. Thank You 
№19311
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компания предлага 
работа за CDL шофьори! 24/7 Dispatch!*Direct Deposit! 
Заплащане според опита- $0.65-$0.75 cpm! ЗА ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 847-
852-0581 №19315
OTR DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Transportna Compania tursi 
dispecher s opit za in o�  ce full time rabota v Arlington 
Heights,IL. Dry Van, 7-10 kamiona. 6095763401 №19316
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

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

ПОЗИЦИЯ ДИРЕКТОР, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Ново откри-
ваща се детска градина търси да назначи 
квалифициран директор. За контакти: Сев-
далина Янева-2485589136,Цветелина Дими-
трова-2248751082 №19330

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



25 - 31 май 2022 г. 31

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

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

ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators за 
локална/регионална работа в радиус от 200 мили от ва-
шия паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка 
вечер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa ком-
пания набира котрактори с CDL за съвместна рабо-
та. За повече информация търсете Зори 224-659-2356. 
№18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & Maintenance 
is looking to hire front desk associate at full time. For more 
information please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи момиче за работа като офис асистент 
и касиер. Опит не се изисква. За повече информация, 
моля позвънете на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR 
LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady 
lines more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна ком-
пания предлага работа за CDL class A шофьор $275 
per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в 
къщи. За повече информация се обадете на 708-831-
8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чи-
каго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, 
за сингъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро 
заплащане. Тел: 847-877-4745 №18359

НЮ ЙОРК

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

ФЛОРИДА

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

АТЛАНТА

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

COAST TO COAST
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асис-
тент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 
3039748716 №18968

Работа  
Търся

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

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

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

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

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

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

ONE BEDROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, 1BED1BATH LUXURY 
APARTMENT FOR RENT AT CUMBERLAND&LAWRENCE 
AREA.6305394849 Also room available. №19329
СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Давам две стаи под наем в 
къща в Arlington Heights. 500$ за стая. Всички консума-
тиви включени. За повече информация - 773 818 8569 
Андон №19331
СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Давам две стаи под наем в 
къща в Arlington Heights. 500$ за стая. Всички консума-
тиви включени. За повече информация - 773 818 8569 
Андон №19332
3 BED, 2 BATH, 
Цена US$  1,750.00, Зипкод 60193, 3 спални, 2 бани, 
напълно реновиран. Втори етаж (в двуетажна сграда). 
Гараж за 1 кола. Сушилня и пералня в апартамента. Учи-
лищен дистрикт 54. 6303297027 №19333
1BDR 1 BATH DES PLAI, 
Цена US$  980, Зипкод 60016, Давам 1 bdr 1 bath в Des 
Plaines. Втори етаж, паркомясто с включено отопление 
и вода. $980 за повече информация 224 499 5559 Георги 
№19335
1BEDROOM APARTMENT , 
Цена US$  1,050.00, Зипкод 60631, Апартамент след ре-
монт под наем в комплекс с басейн близо до Blue Line 
(Cumberland and I-90). За контакт 773-470-7088 №19336
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 района 
на ПАВИЛИАН/ на SUMMERDALE AVE/.За по-вече под-
робности на тел. Петков 3127143018 №19320
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  500.00, Зипкод 60176, Двустаен апартамент в 
Schiller Park ZiP 60176 търся съквартирант/ка. Стаята е 
свободна от 1 юни 2022. Всички сметки са включени в 
цената освен тока той се заплаща отделно .Апартамен-
та е на газ. За повече информация позвънете на теле-
фон 331 777 0505. №19301
2 СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, 2 СТАИ ПОД НАЕМ $350/
PM ВКЛЮЧВА ВСИЧКО КУХНИ СОБСТВЕН ВХОД БАНИ 
ПЕРАЛНИ КЛИМАТИК ИНТЕРНЕТ УДОБЕН ТРАНСПОРТ ЗА 
НЕПУШАЧИ CALL ХРИСТО 17738170102 ЧИКАГО 60659. 
CALIFORNIA AND PETERSON AVE №19310
ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ, 
Цена US$  420.00, Зипкод 60018, Давам под наем обза-
ведена стая с включени всички консумативи за $420/
месец. Уютен, чист апартамент на супер локация в бли-
зост до м-н Малинчо в Des Plains. 3475894266 №19314
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод 60707, Едностаен апартамент-кухня 
с всекидневна, хол и спалня. Приземен етаж от къща, 
със самостоятелен вход. Elmwood Park, IL 7088564802 
№19297

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

СТАЯ ПОД НАЕМ., 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, БЕЗ ДО-
ГОВОР. Стая или къща. За ден, два, три, седмица, месец. 
Северозападните квартали. Тел:847-854-8094, е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com №19275
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  600.00, Зипкод 60193, Търся съквартирант/ка 
в Schaumburg. Самостоятелна стая,баня+тоалетна.Общ 
хол,кухня и паркомясто.Апартаментът е просторен с 
всички ел уреди.Намира се на Roselle rd/Weathers  eld 
Way.Бърз достъп до I90,I290,I390,I355.Наемът е $600/
месец+ток(обикновенно е около $30/месец на човек)
Свободен от 1ви март. 3129532101 №19207
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse in 
SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/month 
, Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, leave a 
detailed message 18476307078 №19053
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведена стая 
под наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland & 
Foster близо до I-90 близо до Blue Line обща пералня и 
сушилня $600, вода и газ са включени в цената. За кон-
такт Мирко (773) 510-4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, CUMBERLAND&LAWRENCE 
BEHIND UCRAINIAN CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE 
AND CLEAN UPDATED APPTMNT,6305394849 READY 
NOVEMBER 1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включе-
но всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/
Narragansett 7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен га-
раж в Glenview Разполага с огромно patio. В комплекаса 
има вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед 
по всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За пове-
че инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, 
паркинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са га-
рантирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. За 
повече инфо моля драснете съобщение на 305-916-
0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, 
great schools, brand new kitchen remodeled, freshly 
painted, call 708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. Convenient 
location near Costco, Wood  eld Mall, I-90. Second  oor 
with balcony. Central A/C. Pool in the complex. For more 
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment 
for rent in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, 
great location and schools! For information: 847 630 8884 
Stancho №18755

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

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ/А, 
Цена US$ 8, Зипкод 60074, Tърся съквартирант/
ка за NW SUBURBS. ИМАМ 2BDR Condoс балкон 
и 2 бани и паркомясто в Palatine,IL 60074. Апа-
ръанемта е на много добра локация с централ-
но парно и до 53HWY магистрала. Има басейн , 
тенис на корт и фитнес . За подробности : 224-
324-0642 Кирил №19263

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

ТЪРСЯ 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 апартамент, кой-
то да споделя със съквартирант от 1 Юни! Предпочи-
там Западните предградия на Чикаго, като:Schaumburg, 
Ho� man Estates, Hanover Park, Russell, Bartlett, Steam 
Wood или Elgin. 7326724407 №19279

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
PRO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Продавам къща във Fox River 
Grove. 3 спални, 2 бани, пълно мазе, гараж за 2 коли. 
Тих спокоен квартал, красива гледка към Fox river. Цена 
$279990. Tel: 847-854-8094, e-mail: dimitrova07@yahoo.
com 8478548094 №19288
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW X1 
xdrive28i с нови гуми,нови накладки и дискове,clean 
title! 7739642928 №18500

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
GPS TRACKERS, 
Цена US$  , Зипкод 50, GPS trackers,Remote starters,Starter 
kills 6084660182 №19312
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите домашни 
филми като ги презапишете на DVD преди касетите да 
станат неизползваеми. Презапис от VHS, MiniDV видео 
касети на DVD. 630-456-1366 №19291
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни 
филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете ва-
шите стари ленти като ги направите дигитални снимки 
преди на станат неизползваеми. 630-456-1366 №19292
ADVOKAT- DES PLAINES, 
Цена US$ 0, Зипкод 60018, Nie specializirame v 
predstavlqvaneto na seriozno postradali shofori na 
trokove I hora sas seriozni naranqvaniq postradali po 
vreme na rabota 3122831840 №19268
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: Опак, “Веселата вдовица”, Соломон, Арабеска, Рекет, Дерма, Ит, Ав, Но, Окото, Сос, Кри, Атлас, “Рита”, Кирил, Сито, Онда, 
Атар, Инат, Авари, Ряпа, Анион, Ритми, Иран, Скок, Цел, Онорина, Онасис (Аристотел), Бакара, “Ала”, “Етъра”, Сок, Арат, Ла, Липа, “Алото”, 
Англия, Алил, Еноти, Ра, Станати, Стена, Маратон, Тан, Аги, Навеси, Окала, Ели, Анина, ТА, Али, Аналитика, Марината, Имение, Арени, 
Ама, Отит, Хора, Ака, Асо, Инки, Банан, Торино, Арт, Макара, Итал, Мороа (Андре).

ОТВЕСНО: Страх, “Песента на колелетата”, Роба, Сокол, Анона, Онега, Мерак, Пеле, АСТИКА, Атония, Анана, Лотоси, Сирота, Ари, Ар, 
“Там”, Танци, Нели, Ана, Тодоров, Есета, Малинак, Канети (Елиас), Арл, Нрави, Амати, Ротори, “Българе”, “Ата”, “О.Т.”, Адам, Анит, АРАЛ, Аса-
на, Ара, “Орас”, Мока, Истина, Осил, Ива, Окарина, Лято, Илитон, Ибиси, Орли, Аноними, Ом, Оцет, Рапира, Пан, Катети, Пас, Китари, Са-
лата, Ин, Нар, Карла, Анто, Италики, Кро, Крави, Рана, Калина, “Аелита”

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

- Докторе, разбрах,  

че ще ме оперира студент 

практикант!

- Да, операцията е утре.

- Ами ако ме умори  

на операционната маса?

- Ми ще му пишем двойка!

  
– Ако пиете това лекарство три пъти дневно, след 

седмица ще забравите всичките си болежки.
– То само склероза ми липсваше…

  
В Пирогов:
- Пижама носите ли си?
- Да.
- Чаршафи, сапун, термометър?
- Да!
- Минерална вода, плодове и монети за телевизо-

ра?
- Да!
- А този кой е с вас?
- Ми водя си и доктор, може да нямате...

  
При един адвокат се появил дяволът и му предло-

жил сделка:
- Ще печелиш всяко дело, ще станеш най-богати-

ят човек на света, но затова всички твои родните ще 
умрат и ще отидат в ада. Имаш време да помислиш 
до утре.

Дяволът изчезнал, адвокатът седи и размишлява:
- Така значи: ще печеля всички процеси, да прие-

мем. Ще стана най-богатият човек на земята, да до-
пуснем. Ще умрат всички мои роднини... Не разби-
рам къде е уловката.

  
- Как можахте да убиете този нещастен човек само 

за някакви си десет долара?
- Е, господин съдия, десет оттук, десет оттам и те 

се събират...

  
Съдията:
- Вие ли откраднахте преди една седмица буре с 

ракия?
- Да.
- Полицията е намерила у вас празно буре. Къде е 

ракията?
- Изпих я.
- Не можете да ме убедите, че за една седмица сте 

изпили цяло буре с ракия!
- Изпих половината.
- А другата половина къде е?
- Продадох я.
- Парите къде са?
- Изпих ги...

  
След преглед докторът казва на жената:
– И помнете, че мъжът ви освен лекарствата има 

нужда от абсолютно спокойствие.
– Точно това му говоря и аз денонощно! – отгова-

ря жената.

  
Осъждат 80-годишен човек на 25 години затвор. 

След като си чул присъдата, като последни думи ка-
зал:

- Уважаеми съдии, благодаря за доверието. Ще се 
постарая да го оправдая.

  
Лекарят:
- Събличайте се!
- Ама защо?
- Аз съм лекар, аз най-добре знам!
Мъжът се съблича.
Лекарят:
- И от какво се оплаквате?

Голият:
- От нищо... Едни нови шкафове трябва да ви дос-

тавя в кабинета...

  
Семейство с 15-годишен брак при психолог. Той 

пита:
- Какъв според вас е проблемът?
Жената не чака и започва гневна тирада... След по-

ловин час безспирно говорене психологът станал, 
приближил се до нея, прегърнал я и страстно я це-
лунал. Когато целувката свършила, психологът се 
отдръпнал, а жената застинала в почуда и вцепене-
ние...

- На вашата жена това трябва да се прави три пъти 
седмично! Ще се справите ли?

Мъжът се замислил, а после отвърнал:
- Докторе, мога да я докарвам тук в понеделник и 

сряда, но в петък не мога, защото отивам на риба.

  
Лекар към пациент:
- Практикувате ли екстремни спортове?
- Понякога апострофирам жена ми...

  
Пациент позвънил на лекаря си, за да си запише 

час.
- Извинявайте, отговорила му дежурната сестра, 

но можем да ви приемем най-рано след две седми-
ци.

- Но дотогава аз може и да умра!
- Няма проблеми. Жена ви ще се обади да отмени 

часа.

  
В кабинета на лекаря се срещат двама приятели, 

които страдат от безсъние. Единият се оплаква:
- Напоследък не мога да заспя.
- Аз пък намерих решение на проблема - казва 

другият. - Броя наум до три и заспивам като къпан.
- До три ли? - учудва се първият.
- Е, понякога се е случвало и до четири без петнай-

сет.

  
В реанимацията приемат натрошен и насинен 

мъж.
Докторът:
- Какво стана, с мотор ли се преби?!
- Не... кихнах в гардероба...

  
- Докторе, болен съм. Жена ми ми изневерява, а не 

ми никнат рога!
- Няма проблем, здрав си. Това за рогата е само ме-

тафора!
- Ох, слава богу! Аз си мислех, че е заради липса 

на калций...

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
Говорите за едно, правите дру-
го, а ви се иска да вършите съв-
сем различни неща. Деловата ви 
дейност ще остане далеч от това, 
което ви се иска да вършите в мо-

мента. За творческите личности това е дори мъчи-
телно, но все някак ще се справят. Важно е да довър-
шите това, което ви носи насъщния. Ако ви се струва 
непоносимо - кандидатствайте за нова работа или се 
заемете с подготовка на пътуване, което ви се иска 
отдавна да осъществите. Приемете неочаквано пред-
ложение за заместване.

РАК
Седмицата ви е приготвила 
скандал на работното място с 
недоволен приятел, когото сте 
поканили на работа. Решете 
проблема веднага, а ако няма 

разрешение, което да удовлетворява и двамата - 
прекратете връзката си с този човек. Ще спечели-
те нещо, от което много се нуждаете. Трябва да сте 
активни, да пътувате и да се срещате с хора, защото 
има опасност, ако не поддържате темпото. Амбици-
ите ви са големи, но често не разбирате колко тежки 
са за изпълнение. Подберете си добри съдружници.

ВЕЗНИ
Навлизате в труден период. Ще 
започнат да ви се случват труд-
ни и необратими ситуации и 
дано ви заведат където тряб-
ва. Не страдайте, ако ви се слу-

чи нещо неприятно, защото то ще отвори пътя към 
нещо ново и интересно, което има отношение към 
бъдещите ви планове. В следобедните часове в раз-
говор с партньори или съдружници ще изясните от-
ношения, които са ви тревожели. Краят на тези раз-
говори ще е много обнадеждаващ за вас и бъдещето 
и ви тласка към твърди решения.

КОЗИРОГ
Служебните ви дела вървят спо-
койно. Периодът е силен за вас, 
стига да не прекалявате със су-
етността и показността. Пари 
няма да ви липсват, но не харче-

те без мярка. Проблем, който ще ви притеснява се-
риозно, е здравето на близък човек. Не бива да се 
паникьосвате, а по възможност потърсете спешно 
специализирана помощ. И забравете упреците към 
себе си, вината не е ваша. Ще имате възможност да 
се справите успешно с важен финансов проблем в 
деловата си дейност.

ТЕЛЕЦ
Ново начинание във фирмата, 
в която работите, ще ви опъне 
нервите докрай. Ще се наложи 
да го защитавате, да убеждавате 
и да преодолявате всякаква съ-

протива. Възможно е да се уреди пътуване зад гра-
ница, което ще е свързано с усилия. Ще се намерят 
хора, които ще се опитат да изтъкнат ваши минали 
грешки, но не се плашете от това - те само ще ви на-
правят по-силни, а няма да допуснете грешки. Сега 
е шансът ви да проличат корекциите, които сте на-
правили в бизнеса.

ЛЪВ
Ще спечелите повече пари и 
уважението на колегите си. Ше-
фовете ви също няма да под-
минат старанията ви, така че не 
бързайте да си тръгвате по-рано 

от работа. Ще ви върви и в любовта и ще срещне-
те човека на мечтите си. Всички пътувания са благо-
приятни за вас, също и премествания, колкото и за 
кратко да са те. Разнообразието ви стимулира и ви 
дава възможност да се докоснете до нови идеи и до 
чужди амбиции. Ще вземете всичко под контрол и 
ще си осигурите лична свобода.

СКОРПИОН
Ако още не сте насрочили сре-
ща, от която очаквате много - на-
правете го. Ще можете да полз-
вате намаление или да заемете 
нечие място, но след време ще 

останете на мястото за постоянно. Ще разберете, че 
се налага да се срещнете с някого - проучете чове-
ка, а и мястото на срещата. Това ще ви направи по-
подготвени и спокойни. Може би много от вас ще 
влязат в остър спор с човек, който не им е приятен. 
Ако сдържате нервите си и контролирате ситуация-
та, ще постигнете целта си.

ВОДОЛЕЙ
Приключвайки с големите сре-
щи, освобождавате време за до-
вършване на детайлите, което 
ще се окаже важно. Ще го раз-
берете още в началото на сед-

мицата. Получавате някаква благословия - за нова 
работа, а може би за нов строеж, за ново начинание 
или за нещо важно в личния ви живот. Радвайте се 
на това, което идва сега, защото то ще обезпечи бъ-
дещето ви. Ще трябва обаче да са внимателни с при-
казките, особено на работното си място. Ще се зани-
мавате с изостанали задачи.

БЛИЗНАЦИ
В делови план периодът ще е по-
лезен и успешен. Очакват ви ва-
жни срещи, които ще приключат 
успешно и това ще ви изпълни с 
удовлетворение. Периодът оба-

че не е подходящ за подписване на документи и до-
говори. Ще ви поставят в зависимо положение. Има 
опасност недоброжелателни хора да се доберат до 
вас и да ви използват. Ще потръгнат преговори за 
наследствени дела и което си е ваше, малко по мал-
ко ще започне да се придвижва към вас и може да се 
окажете по-богати.

ДЕВА
Ако нещо, което е било важно за 
вас, най-сетне ви се предлага, не 
се правете на велики, а го вземе-
те. Много от нещата, с които се 
захванете, ще се подредят точно 

както сте си ги представяли. Ще се сблъскате с битов 
проблем, решаването на който сте отлагали дълго 
време, но вече трябва да се погрижите и за него. Ще 
получите покана за събиране. Приемете я, там ще се 
срещнете с хора, които ще ви дадат важна информа-
ция. Сега тя ви е нужна повече от всичко друго, ос-
вен това ще прекарате добре.

СТРЕЛЕЦ
Ще се провали ваша сделка или 
пътуване, на които сте залагали 
много. Пречи ви чуждата агре-
сивност и отделяте много време, 
за да намерите начин да я пари-

рате. Не й посвещавайте толкова усилия, защото не 
е опасна. Ще се сблъскате с неприятен тип, но не му 
се давайте. Здравословно няма да се чувствате до-
бре. Напрежението ще се отрази на стомаха ви. Точ-
но сега не предприемайте нищо рисково и не проя-
вявайте хазартни склонности. Трудно ще прокарате 
идеите си.

РИБИ
Няма да има причина за притес-
нения, но така започна седми-
цата ви и вероятно така ще за-
върши. Ще чуете нещо относно 
наследство или по някакъв на-

чин свързано с пари, но то няма да достигне до вас 
в чист вид. Ако проявите повече интерес, ще се на-
ложи сериозно да се заемете с уреждането на на-
следствени имотни дела. В семейството се налага да 
правите компромиси, за да останат всички доволни. 
Може да направите нещо добро за здравето си, като 
си изградите добри навици.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Документи на ЦРУ дават подробности 
за извънреден случай, при който из-
требители на САЩ са гонили група 

НЛО край ядрена база, преди обектите да 
изчезнат или да отлетят в Космоса. Разсек-
ретените файлове, обнародвани след иска-
не по закона за свобода на информацията, 
уточняват, че тайнствените феномени са за-
сечени край базата „Малмстром“ на ВВС на 
САЩ през ноември 1975 година.

Това е същата база, в която капитанът от 
ВВС Робърт Салас твърди, че през 1967 го-
дина

НЛО е неутрализирало 
10 ядрени ракети

Документът е публикуван от ЦРУ, но из-
глежда, че е изготвен от Центъра на нацио-
налното военно командване – важен депар-
тамент на Пентагона.

Според него на 8 ноември 1975 година 
два изтребителя F-106 са вдигнати да пре-
следват 7 обекта, засечени на радара край 
ядрената база. Самолетите ги погнали, но 
обектите изчезнали, за да се появят на дру-
го място, а един от тях бързо се издигнал в 
Космоса.

Свидетели на повърхността също по-
твърждават, че са видели светлини и са 
чули звук от двигатели.

Тъй като в района е нямало други лета-
телни апарати, Центърът е определил сре-
щата като „с нещо неизвестно“, а подпис под 
документа е поставил бригаден генерал Уи-
лям Барнс.

Документът е публикуван чрез проекта 
The Black Vault, който събира милиони раз-
секретени файлове на правителството на 
САЩ. Говорител е казал за „Сън“, че случаят 
от 1975-а е само един от няколкото, в кои-
то НЛО са наблюдавани край „чувствител-
ни“ военни обекти, и нито един от тях няма 
обяснение.

Публикуването идва след сензационната 
пресконференция на капитан Салас и дру-
ги бивши военни служители на тема техния 
опит с НЛО, които настояха Пентагонът да 
изчисти неяснотите. Те съобщиха за

„светлини в небето и звуци 
от двигатели

подобни на реактивен изтребител“, кога-
то обектите се появили на радарния екран. 
Служители от базата обаче казаха, че на 100 
мили от срещата с НЛО не е имало засечен 
друг въздухоплавателен съд.

Двата изтребителя са били вдигнати, ко-
гато обектите достигнали скорост от 150 въ-
зела /172 мили/. Въпреки че първоначално 
били засечени 7, след това на радарите се 

виждали само два НЛО.
Според служителите на метеорологична-

та служба условията на времето отхвърлят 
възможността да е наблюдавано природ-
ното явление Северни светлини, което да е 
първопричината за стрелкащите се в небе-
то обекти.

Освен това наблюдаваните обекти са сме-
нили посоката и са обърнали на запад със 
скорост от 150 възела.

Според свидетели НЛО изключили свет-
лините си при преследването и ги пуснали 
пак, когато самолетите се прибрали обра-
тно в базата, гласи докладът.

Документите за случая завършват с това, 
че едно от НЛО-тата се е устремило към 
Космоса, ускорявайки скоростта си.

Предишен инцидент с НЛО край базата 
„Малмстром“ на 24 май 1967 година при-
ключи с деактивиране на куп ядрени раке-
ти. Бившият офицер от ВВС Робърт Салас, 
който тогава е бил дежурен командир на 
контролно съоръжение за изстрелвани от 
подземен силоз, твърди, че и десетте му 
междуконтинентални балистични ракети са 
били деактивирани.

По думите му случайно изключване на 10 
ракети „Минитман“ едновременно е невъз-
можно да се случи, защото те имат различ-
ни, самостоятелни системи. Нападението 
показва, че е налице ниво на технологичен 
напредък, което по онова време хората не 
притежават.

Пред „Сън“ Салас е признал, че може само 
да предполага защо това се е случило.

„Мисля, че е

послание за всички 
нас на планетата Земя

че трябва да се отървем от ядрените оръ-
жия“ - каза той.

Говорителят на The Black Vault пък под-
черта, че около базата „Малмстром“ е „кон-
тролирано въздушно пространство и кога-

то бъде нарушено, 
военните на САЩ 
трябва да са спо-
собни да се спра-
вят с проблема, 
използвайки най-
добрите инстру-
менти в своя арсе-
нал“.

„Проблемът е, че 
не можаха - не мо-
жаха да ги хванат, 
и д е н т и ф и ц и р а т 
или да се отърват 
от тях, каквото и да 

представляват“, посочи той.
Говорителят добави, че от десетилетия 

американската армия създава впечатле-
ние у обществеността, че игнорира таки-
ва случаи или дори, че те не съществуват. 
По думите му след употребата на легални 
средства като US Freedom of Information Act 
обществеността „вече знае нещата по-до-
бре“.

ЦРУ: Изтребители на САЩ са преследвали 
НЛО край база с ядрени ракети

XЛетящите чинии изключили светлините по време на гонката

ВАСИЛ 
ДИМОВ

vasil@bg-voice.com

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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Холивудският актьор, 
режисьор и продуцент 
Робърт де Ниро ще сни-
ма филм в Гърция, съоб-
щава електронното изда-
ние на гръцкия вестник 
„Катимерини“.

Актьорът пристига в 
Солун другата седми-
ца за снимките на „Tin 
Soldier". Снимачният про-
цес ще продължи до 30 
юли.

Сцени от „Tin Soldier“ 
ще бъдат заснети освен 
в Солун и в град Драма, къде-
то освен Робърт де Ниро ще 
бъде и друга холивудска звез-
да - Джейми Фокс.

Предвидени са сцени с кон-
тролирани взривове, за които 
от местната администрация 
на град Драма вече се прави 

нужната подготовка.
„От продукцията вече са на-

правени резервации в два хо-
тела в града. Щастливи сме, че 
Драма навлиза в картата на 
филмовата индустрия“, каза 
заместник-кметът на града 
Григорис Папаемануел.

Робърт де Ниро  
ще снима филм в Гърция

Певицата Тейлър Суифт бе удостоена с 
почетна докторска степен от Нюйорк-
ския университет. В речта си пред сту-

дентите тя заяви, че всичко ще бъде наред, 
като по този начин изрази вълнението си, 
използвайки препратка към хита си „Shake 
It O�“.

Носителката на награди „Грами“ е сред 
тримата носители на почетни степени от 
университета.

За Тейлър това е първа университетска 
степен. Докато учи в гимназията, се зани-
мава активно с концертната си дейност. Ню-
йоркският университет предлага курс на 
Тейлър Суифт, който да помогне на нейното 
развитие като музикален продуцент.

Тейлър похвали студентите, че са приели 
предизвикателството да посещават колеж 
по време на пандемия. „Никога не се сраму-
вайте да опитате - безсилието е мит“, каза Су-
ифт.

Дейвид Бекъм се притеснявал за сигур-
ността на семейството си заради жена, 
която си мисли, че е майка на дъщеря-

та на бившия футболист и Виктория Бекъм - 
Харпър

Жената е на 58 г. и носи името Шарън Бел. Тя 
преследвала Дейвид и Виктория, защото смя-
тала, че те са откраднали нейните яйцеклетки.

Шарън дори ходила до училището на Хар-
пър. Тя пращала писма на сем. Бекъм в домо-
вете им в Оксфорд и Лондон, а през миналата 
година дори ходила там, за да се срещне с тях.

Бел се появила и в училището на Харпър, 
за да говори с момичето. Жената била там, ко-
гато Виктория дошла да прибере Харпър от 
училище.

Шарън Бел смятала, че имала връзка с Дей-
вид преди години и Харпър е нейна дъщеря.

Преди време Бел, която е от Уотфорд, е 
била признавана за невинна за преследване.

Дейвид Бекъм се тревожи 
за семейството си

Тейлър Суифт стана доктор  
по изящните изкуства

Повредената и рестав-
рирана китара на Ноел 
Галахър беше продаде-

на на търг в Hôtel Drouot в Па-
риж за 385 000 евро.

Десетки инструменти, сце-
нични костюми и плочи на му-
зиканти, станали големи звез-
ди, бяха пуснати за продажба 
на търга.

Търгът беше организиран 
от галерия Artpèges и ком-

панията Lemon 
Auction.

Артикул но-
мер 52 беше ки-
тарата на фронт-
мена на Oasis 
Ноел Галахър, 
която брат му 
Лиъм разби в 
р а з г о р е щ е н 

спор преди концерта на гру-
пата на 28 август 2009 г.

Китарата е червен Gibson 
модел ES-355, произведен 
през 1960 г., има кух корпус и 
два отвора във формата на „f“.

Ноел Томас Дейвид Гала-
хър е английски певец, автор 
на песни и музикант. Той пише 
песните и е водещ китарист 
и един от вокалистите на рок 
групата „Оазис“.

Китарата на Ноел Галахър 
продадена на търг за 385 000 евро

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Ник Кенън разкри, че е бил 
на консултация по стерилиза-
ция.

Бившият водещ на „Амери-
ка има талант“ призна, че об-
мисля подобен ход, защото, 
както каза, „не иска да обита-
ва напълно Земята“, след като 
има седем деца с четири жени 
и очаква осмо с приятелката 
си Бре Тиези.

Докато се поя-
вяваше в „E! Но-
вини: Daily Pop“, 
4 1 - г о д и ш н и я т 
водещ, комик, 
актьор и рапър 
призна, че е бил 
консултиран за 
операция.

Ник, има 11-го-
дишни близна-

ци с Марая Кери, петгодишен 
син и 17-месечна дъщеря с 
бившата си съпруга Британи 
Бел и деветмесечни синове 
близнаци от Аби Де Ла Роза.

„Не знам дали бих го проек-
тирал по този начин, но това 
е едно от онези неща, когато 
сте благословени. Намирам 
утеха, намирам мир в децата 
си и намирам цел“, каза Ник.

Феновете на чуда-
тия пират Джак Спа-
роу, който играе Джо-
ни Деп във всичките 
пет предишни про-
дължения на „Кариб-
ски пирати“, може да 
се наложи да се успо-
коят. Деп може да пов-
тори ролята си в „Ка-
рибски пирати 6“.

В интервю за Times 
Джери Брукхаймър, 
продуцент на сериала, 
сподели мислите си дали Деп 
ще се завърне.

Продуцентът на сериала 
първо говори за снимките 
на „Top Gun: Maverick“, а след 
това премина към „Кариб-
ски пирати 6“, разкривайки, 
че има два проекта, тоест два 
сценария - единият с Марго 

Роби, другият без.
Попитан дали Деп ще се 

върне, Брукхаймър каза: „Не в 
този момент. Бъдещето му те-
първа ще се решава.“

Джони Деп е в средата на 
дългогодишен грозен правен 
спор с бившата си съпруга 
Амбър Хърд.

Даяна Рос, „Queen“ и Адам Лам-
бърт, „Duran Duran“ и сър Род 
Стюарт са в списъка на музи-

калните звезди, които ще излязат на 
концерт в рамките на честването на 
платинения юбилей на британската 
кралица Елизабет Втора.

Алиша Кийс, Ханс Цимер, Мейбъл 
и британският представител на Евро-
визия Сам Райдър също ще се появят 
пред Бъкингамския дворец.

Платиненото парти в двореца ще 
бъде гледано на живо от 22 000 души 
и ще бъде излъчено по BBC One на 4 
юни.

Китаристът на Queen Брайън Мей 
ще се завърне 20 години след като 
свири на покрива на двореца за злат-
ния юбилей на кралицата.

Легендарната поп група и техният 
фронтмен Ламбърт ще открият кон-
церта за отбелязване на годишнина-
та от идването на кралица Елизабет II 
на трона.

Ники Хилтън демонстрира бременното си коремче в струяща се 
рокля на цветя на благотворително събитие, посветено на за-
щитата на бездомните животни, проведено в Tribeca 360 в Ню 

Йорк.
Animal Haven е частен център за грижи с нестопанска цел за без-

домни котки и кучета, място, където изгубените и изоставени живот-
ни могат да намерят храна и подслон от жестокостта на живота.

38-годишната наследница на луксозни хотели махна на феновете 
си, преди да се отправи към основното място на събитието.

Сестрата на Парис Хилтън добави малко блясък към визията си за 
случая с комплект блестящи розови обеци.

Обемната й руса коса е частично вързана на плитка, а останалата 
част пада върху раменете и гърдите.

Даяна Рос и „Queen“ ще излязат заедно 
на концерт за Елизабет Втора „Пирати 6“: Бъдещето на Джони 

Деп е несигурно

8 деца, 5 жени: Ник Кенън  
обмисля вазектомия

Ники Хилтън показа 
бременното си 
коремче в Ню Йорк

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Н
ай-северната точна на Европа, 
Нордкап, се намира в Норве-
гия, само на 2000 км от Север-
ния полюс, на самия край на Ев-
ропа. Самото плато се издига 

на 307 метра над Северно море, като фор-
мира невероятен отвес. Малко по-надолу 
по склона се намира скалата, известна като 
Рога на Нордкап, която е била използва-
на за жертвоприношения от народа Саами. 
От платото наляво се вижда Книвскджело-
ден - полуостров, който всъщност се нами-

ра с около 1 км северно от Нордкап. Въпре-
ки това, традиционно, Нордкап се смята за 
най-северната точка на страната и конти-
нента.

Нощно слънце на Нордкап
Като най-северната точка на Норвегия, тук 
нощното слънце се наблюдава много по-
продължително откъдето и да е другаде - от 
14 май до 29 юли. Обаче шансът да видите 
нощно слънце изобщо не е сто процента за-
ради топлите и студени течения в Северно 
море, които гарантират наличието на мъгла 
в региона. Но главната причина туристите 
да идват тук не е за да видят слънцето, а за 
да са били на края на света.

Зараждането на туризма 
в Нордкап

Първият човек, който е пътувал на север 
с цел да стигне до Нордкап, е францискан-
ският свещеник Франческо Негри, който 
след пътешествие, което е продължило ня-
колко години, е достигнал до платото през 
1664 г. През 1795 г. Луи Филип Oрлеански, 

който след това става френски крал, извес-
тен като Луи Осемнадесети, посещава Норд-
кап, докато пътува на север. 
През 1873 г. обаче туризмът в 
Нордкап претърпява напре-
дък, когато младият шведско-
норвежки крал Оскар Втори 
успява да изкачи 307-те метра 
до платото. През 1907 г. мяс-
тото е посетено дори от крал 
Рама Пети от Тайланд.

В началото на 19-и век гер-
мански, английски и френски 
туристи започнали да пътуват 
често до Норвегия, а Норд-
кап се превръща във финал-

на точка на пътуванията им. Корабчета чес-
то спирали в близост, а туристите изкачвали 

стръмния склон. През 1892 г. 
бил построен малък павилион 
за шампанско, който по-късно 
е съборен от вятъра. Камен-
на зала е била построена през 
1959 г. и от тогава са били до-
бавяни нови сгради. Пътят до 
платото е завършен през 1965 
г. Днес Нордкап е посещаван 
от повече от 200 000 души 
през лятото, разбира се, има 
и смелчаци, които се осмеля-
ват да стигнат до края на света 
през зимата.

XПлатото е най-северната точка на континента

Нордкап на края 
на Европа

Сн.: Gerhard Zwerger-Schoner/Wikimedia

Сн.: Wikipedia Сн.: Wikipedia

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