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Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, 

като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мне-

нието на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

Но нямам толкова място.

“Чувствам се като Аржентина – отпадна-

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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След трагедията в Ювалди:  
Има ли шанс за затягане  
на контрола на оръжията

» на 14 - 15

Да убиеш, изнасилиш и избягаш в чужбина:  
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Бронирани училищни врати и 
одеяла, но и реформа за оръжията

Зачетох се в няколко коментара във 
Facebook под коментара ми от миналата сед-
мица за проблема с оръжията и ежедневните 
масови стрелби в САЩ (всъщност по някол-
ко на ден). Няколко избрани: „Не оръжието 
прави човекът убиец и то масов такъв... Сво-
бодата е в притежанието на оръжие“, „И да 
се поклоним На Евро Атлантическите цен-
ности и братския им фашизъм“ и любимото 
ми – „пушките не убиват. Хората убиват. Това 
в щатите е целенасочена организирана кам-
пания с цел промяна на конституцията. Всич-
ки тези стрелби са организирани с тази цел. 
Спибсващия тоя парцал активно усвоява 
пари, разпространявайки либерална пропа-
ганда и лъжи. Той, заедно с всички либерали 
е косвения убиец на децата.“ (запазили сме 
автентичния правопис).

Ще се въздържа да квалифицирам авто-
рите, но очевидно гледат твърде много FOX 
News, което не е news whatsoever. Само ще 
уточня, че единствените пари, които усвоя-
вам, са от рекламодателите, които вие виж-
дате на нашите страници всяка седмица 
вече над 11 години. BG VOICE никога не е по-
лучавал пари от НПО и други организации 
освен тези бизнеси, които ни подкрепят. Не 
че има нещо лошо в това, но ние просто не 
го правим.

През уикенда, само на около 500 киломе-
тра от училището в Ювалди, Тексас, се про-
веде конференция на оръжейното лоби – 
National Ri�e Association, в което участие 
взеха двама клоуни – конгресменът Тед Круз 
и Доналд Тръмп. И за тях, разбира се, не са 
проблем твърде многото оръжия, включи-
телно автоматичните по улиците на Америка.

Круз и Тръмп поискаха бронирани учи-
лищни врати и заключващи се врати на 
класните стаи. Нищо, че училището в Ювал-
ди разполага с тежки врати – именно с тяхна 
помощ стрелецът успя да държи дълго вре-
ме отвън силите на реда.

Тръмп поиска да „направим много по-лес-
но затварянето на тези с психически откло-
нения в институции“ и „да се справим с про-
блема с разбитите семейства, защото нито 
един закон не може да се справи с ефекти-
те от разбитите домове“. Думи на човек, за 
когото много психиатри казаха, че страда 
от клиничен нарцисизъм и има деца от три 
различни жени. Лицемерието на тези хора, 
за да се задържат на власт.

В различните си предавания FOX News 
даде десетки други причини за масовите 
стрелби – не са виновни оръжията, а елек-
тронните игри, недостатъчно Исус в живота 
на младите, стрелецът се обличал като мо-
миче, социалните мрежи, а решенията са – 
бронирани и по-малко на брой училищни 

врати, бронирани декоративни одеяла, кои-
то да пазят децата в случай на стрелба, въ-
оръжени гардове (такъв имаше в училището 
в Ювалди), специални капани, които „да хва-
щат стрелците като мишки“, и още подоб-
ни. На фона на всички тези, най-адекватни 
звучаха една двойка, която присъстваше на 
конференцията на NRA и казаха в тв интер-
вю, че нямаме проблем с оръжията, а про-
блем с демоните. „Трябва да контролираме 
демоните, не оръжията“. Тръмп е прав – има 
нужда наистина от мерки за хората с пси-
хични отклонения. И повече от тях ги дават 
редовно в праймтайма на FOX News.

Всяко едно от твърденията на тези хора 
лесно може да бъде оборено – Европа и 
САЩ имат сходен брой хора с психични за-
болявания, децата там също играят на елек-
тронни игри с насилие и почти никой не 
ходи на църква. Но няма масови стрелби.

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

И докато в САЩ нищо не се случва, в Кана-
да, наблюдавайки епидемията от безсмисле-
ни убийства в южната си съседка, прокарват 
законопроект, който ще забрани притежа-
ването на пистолети, а държавата ще започ-
не принудителното изкупуване на автомати 
от частните лица, на които не са нужни.

Съединените щати са друга държава. При-
тежанието на оръжие е важна част от нацио-
налното ДНК и ако трябва да съм честен – аз 
подкрепям Втората поправка на Конститу-
цията. Но не е ОК всеки да може да си купи 
оръжие – трябва стриктни проверки на ми-
налото, психическото здраве, регулиране 
на прехвърлянията на оръжия по панаири, 
частни продажби и други изключения, кои-
то сега съществуват. А автомати не са нуж-
ни на никого. Ако видите графика на броя 
на масовите стрелби в САЩ от 1980 до 2005 
г., ще ви направи впечатление, че те са дос-
та по-малко и не скачат от година на година. 
След това обаче има бум. Защо ли? Някъде 
тогава отпада забраната за продажба на ав-
томатични оръжия в САЩ. Цифрите не лъ-
жат. За разлика от идиотите по FOX News и 
техните още по-малоумни последователи с 
коментари из социалните мрежи.

Все трябва да се намери воля в САЩ да 
се разделят с част от оръжията си, за да не 
се налага да се разделят с още деца, неле-
по рано.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

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

Лятото неумолимо настъпва, а с него 
и краят на програмата за настанява-
не на украински бежанци в хотели-

те по Черноморието. Десетки хотелиери се 
възползваха от програмата, по която се из-
плащаха по 40 лева на ден на бежанец през 
пролетните месеци, но от 1 юни държавата 
обяви, че ще плаща дневно по 10 лева без 
изхранване и 15 лева с храна. Редица хоте-
лиери не приеха новите условия на прага 
на летния сезон, а настанените в тях чужде-
нци се наложи да бъдат разселени.

По официални данни от началото на ру-
ската инвазия в Украйна в България са 
пристигнали почти 300 000 украинци. От 
тях временна закрила и подслон от държа-
вата са получили над 110 000 души.

Планът за преместването им започна 
с фалстарт. Властите предложиха редица 
държавни бази във вътрешността на стра-
ната, които да прием-
ат бежанците, но изне-
надващо осигурените 
автобуси и влакове ос-
танаха празни.

Правителството об-
вини украинците, че 
имат претенции къде 
ще отседнат, и така са 
провалили програма-
та за настаняването им 
във вътрешността на 
страната. Въпреки обя-
вените разчети от над 
30 000 бежанци, кои-
то да искат да се въз-
ползват от държавната 
помощ, в понеделник 
вицепремиерът Калина Константинова се 
възмути, че желаещи почти няма, и

обяви край на програмата
„Няма да позволя нито един автобус или 

влак на тръгне празен“, заяви Константино-
ва.

Премиерът Кирил Петков също призова 
за край на „луксозното пребиваване“ на ук-
раински бежанци в България.

„Ние за три месеца дадохме безпреце-
дентна подкрепа в едни от най-хубавите 
хотели на България. Сега влизаме в малко 
по-нормални рамки, все пак те са бежанци. 
Българската държава не може да продъл-
жи до безкрай да подкрепя такова луксозно 
пребиваване в България. Така че влизаме в 
една реалност, която е по-близка до тази, 
която се очаква за бежанците“, каза още Пе-
тков.

Украинците, настанени в хотелите по бъл-
гарското Черноморие, които нямаше къде 
да отидат след 31 май, се наложи да бъдат 

временно настанени в буферните центрове 
в Сарафово и Елхово. Първите от тях вече 
пристигнаха във Военната база в Сарафо-
во и ще останат няколко дни там, докато се 
реши в кои бази ще бъдат изпратени. Те са 
транспортирани с два автобуса от Слънчев 
бряг, като са основно майки с деца, съобщи 
БНР. Освен в Сарафово буферен лагер има и 
в Елхово, където няколко украински семей-
ства пристигнаха с автомобилите си, а дру-
ги бяха докарани с автобуси.

Когато капацитетът на военната база в Са-
рафово се изчерпи, хората ще бъдат наста-
нени в палатки, които ще бъдат климатизи-
рани, обявиха властите.

„Директното настаняване в държавни 
бази на украински граждани приключва. 
Всеки, който желае да бъде настанен в дър-
жавна база, първо трябва

да мине през буферен лагер
да се установят реално неговите нужди и 
след това да бъде насочен към съответна-
та държавна база. Има подслон, има вода, 
има храна, има тоалетни и специално пък 
в Сарафово, това е място, където военно-
служещите всяка година ходят да почиват, 
въпреки че на украинските граждани им се 
вижда, че са неподходящи тези условия“, за-

яви пред журналисти Пламен Янев, зам. об-
ластен управител на Бургас, цитиран от БГ-
НЕС.

Защо всъщност украинските бежанци из-
браха да не се качат на осигурените им ав-
тобуси? И защо влаковите вагони останаха 
празни? Един от отговорите пред „Свобод-
на Европа“ дава Татяна от град Дружковка 
- защото само допреди няколко часа хора-
та нито са знаели, че такива автобуси идват 
към тях, нито са имали представа накъде 
планира да ги откара чакащият влак.

„Нямаме никаква официална 
информация“

еднозначно казва Татяна. „Абсолютно ни-
каква.“

В случаите, в които пък хората получа-
ват предизвестие от по-рано, че ще бъдат 
преместени в държавна база, в него липс-
ва информация къде се намира тя. А това 
е важно за много от украинците, които са 
стигнали до България с личните си автомо-

Край на „лукса“: украинските бежанци поеха от 
хотелите на първа линия към фургоните в Елхово

XПровал ли е планът за преместването им?

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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били и няма как просто да ги оставят и да се 
качат на автобус. В такава ситуация е и са-
мата Татяна.

„След автобус можем да се придвижим. 
Но след влака? Как?“, посочва тя. „Казват, че 
нямаме право на избор, че не трябва да зна-
ем къде ще бъдем преместени. Но ние бя-
хме помолили поне да ни покажат списъци 
с тези бази. Поне да знаем районите“, до-
пълва Татяна.

Самата тя не разбира защо държавата 
крие новите места за настаняване от бежа-
нците. По думите й това е странно, защото 
властите са наясно колко важно е това за 
хората.

Обяснението на самите отговорни инсти-
туции защо местата се пазят в тайна варира. 
Миналата седмица председателят на Дър-
жавната агенция за бежанците Мариана То-
шева каза, че тези места са изяснени, но не 

иска да ги оповести заради опитите от хо-
телиери сами да организират извозването 
до тях. В понеделник пък зам. областният 
управител на Бургас Тодор Иванов съобщи 
пред bTV, че информацията не се оповестя-
ва „от съображения за сигурност“, без да по-
ясни какво има предвид.

Ситуацията довежда дотам, че голяма 
част от бежанците взимат решение да на-
пуснат България. За това сочи и официал-
ната статистика на „Гранична полиция“, спо-
ред която през последните дни значително 
по-голям брой украинци излизат от страна-
та в сравнение с влизащите. Много от укра-
инците се отправят към страни от Западна 
Европа, а други са заявили, че ще отидат в 
румънската столица. Според Татяна пък за-
ради липсата на информация какво ще се 
случи с тях, в България са останали само 
тези, които вече нямат дом другаде.

Искания за оставката  
на Калина Константинова

Решението на властите да спре про-
грамата по разселване на украинските 
бежанци в държавните бази и те да бъдат 
изпратени в буферните лагери в Сарафо-
во и Елхово предизвика обществено не-
доволство и искания за оставката на ви-
цепремиера Калина Константинова.

От фондация „Три жени“ - организация, 
подпомагаща бежанците в страната, из-
лязоха с критично отворено писмо към 
нея. „Срам - това почувствахме, слушай-
ки неуместните Ви сърдити реплики по 
адрес на бежанците - за капризите им и 
неподчинението им на Вашия план. Въз-
мутени сме от това, че проявявате толко-
ва малко разбиране от какво се нуждаят 
тези жени и техните деца в момента - от 
достъп до медицинска помощ, от подхо-
дяща храна за малки деца, от възмож-
ност за социализация и интеграция в 
обществото, от занимални за децата, от 
уроци по български език за майките, за 
да могат да се включат в пазара на труда. 
А не от настаняване в откъснати от циви-
лизацията почивни станции, без каквато 
и да било перспектива за бъдеще в Бъл-
гария“, пишат участниците във фондаци-
ята.

За оставката на Константинова при-
зоваха и от движение „Ние идваме“. 
„Грубото и самодоволно отношение на 
вицепремиера Константинова към бе-
жанците показва ясно, че недобрата ор-
ганизация на работа не може да се опра-
вдава с нуждите и нещастието на хора, 
бягащи от война... Липсата на капацитет 
и правилно планиране се превърнаха в 
назидателна лекция какво може и какво 
няма да даде един български политик. 
Подобен срам страната ни не може да си 
позволи. Домакин е България, а не ми-
нистърът“, изтъкнаха от движението. И 
посочиха, че въпросът за оставката е мо-
рален, а не политически.

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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С
лед дълги преговори лидерите 
на страните от ЕС постигнаха съ-
гласие по нов пакет от санкции, 
които ще доведат до спиране-
то на две трети от доставките на 

руски петрол.
Председателят на ЕК Урсула фон дер Ла-

йен, председателят на Европейския съвет 
Шарл Мишел и върховният представител 
на ЕС за външната политика Жозеп Борел 
определиха решението като удар срещу 
Русия и ограничаване на „огромен източ-
ник за финансиране на военната машина“.

Най-голямото ограничение на доставки-
те на руски петрол е свързано с ембаргото 
за получаването му по море. Лидерите на 
ЕС се договориха прекратяването му да се 
случи изцяло до края на годината. От това 
ще бъдат засегнати страните от Северна и 
Южна Европа, които имат излаз на море.

Според Шарл Мишел 70% от руския внос 
ще бъде спрян „много бързо“, а останалите 
20% ще се случат до края на годината.

Въпреки че все още няма официално съ-
общение от Съвета или Комисията, българ-
ският премиер Кирил Петков каза, че Бъл-
гария е успяла да договори

изключение от ембаргото
„В реалните договорки България ще има 

отделен параграф, на който ще има деро-
гация специално за нас. До края на 2024 г., 
което прави наистина много добра пози-
ция на България“, каза Петков.

Той допълни, че във времето, в което из-
ключението действа, ще бъдат извършени 

промени в рафинерията на „Лукойл“ в Росе-
нец, както и в нефтения завод в Бургас, кои-
то ще позволят по-голям обем на обработ-
ка на неруски петрол.

По думите му в случая с петролните дос-
тавки няма натиск от руската страна плаща-
нията да се извършват в рубли. Той припом-
ни, че „Лукойл Нефтохим“ само преработва 
петрола, който се внася, а зад финансовите 
потоци стои регистрираният в Швейцария 
търговец „Литаско“. Фирмата посредник ку-
пува от руския „Лукойл“ суров петрол и го 
продава на рафинерията в България. След 
това купува обратно преработения петрол 
и го продава на потребителите.

По-големият проблем, по който лидери-
те на ЕС направиха най-големите компро-
миси, е свързан с доставките,

които се извършват 
по петролопроводи

По-конкретно, става въпрос за количе-
ствата, които идват по петролопровода 
„Дружба“.

По него доставки получават Полша, Гер-
мания, Унгария, Словакия, Чехия, Австрия 
и Германия. От съвета в понеделник ве-
чер стана ясно, че Германия и Полша сами 
са дали съгласие да спрат доставките си от 
тръбопровода до края 
на годината.

В същото време де-
рогации за ембарго-
то са договорили Ун-
гария, Словакия и 
Чехия, а крайната дата 
за прекратяване на 
доставките по „Друж-
ба“ все още не са ясни. 
От Прага получават 
и допълнително из-
ключeние, което ще 
им позволи не просто 
да доставят руски пе-
трол, но също и да го 
препродават в сурова 
форма, както и във ва-
риант на преработени 
продукти. Срокът на 
това изключение е до 
18 месеца.

Редица междуна-
родни издания, коментатори и дипломати, 
участвали в преговорите във вторник, оп-
ределиха унгарския премиер Виктор Ор-
бан

като „големия победител“
Освен възможността да продължи да 

получава количества по тръбопровода 
„Дружба“ Унгария получава и специални 
гаранции, че ще бъде обезпечена с петрол 
в случай, че заради войната в Украйна се 
стигне до невъзможност за извършване на 
доставките по тръбата.

Будапеща получи също така уверения, че 
ще бъдат извършени подобренията на ал-
тернативна тръба, която преминава през 

Хърватия, за да може да премине към дос-
тавки през нея.

Този успех на унгарския премиер беше 
плод на близо едномесечни преговори, 
включително и на отправени заплахи за 
вето, което Орбан беше готов да наложи в 
случай на пълно ембарго за руските дос-
тавки. В крайна сметка изключението беше 
договорено по време на посещението на 
Урсула фон дер Лайен в Будапеща преди 
седмица.

Премиерът на Нидерландия Марк Рюте 
отхвърли твърдението, че Орбан е надде-
лял над останалите лидери. Той заяви, че 
позициите както на Унгария, така и на Сло-
вакия, Чехия и България са били разби-

раеми заради голямата им зависимост от 
доставките от Русия. Относно срока за из-
ключенията той допълни, че крайна дата 
ще бъде поставена още при следващата 
среща на Съвета на Европа след месец.

Освен доставката на руски петрол шести-
ят пакет от санкции, наложени от ЕС, пред-
вижда и изключването на най-голямата ру-
ска банка „Сбербанк“ от международната 
система SWIFT, забраната на още три руски 
държавни телевизии на територията на ЕС, 
както и да санкционирането на още рус-
наци заради извършени военни престъ-
пления в Украйна. В списъка със санкции 
официално се очаква да попадне и руският 
патриарх Кирил.

ЕС се споразумя:  
спира руския петрол
XБългария ще се ползва с изключение до 2024 г.

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

https://www.msbinsuranceagency.com/
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След руската инвазия в Украйна реди-
ца правителства, експерти и наблю-
датели признаха, че картата на евро-

пейската сигурност никога повече няма да 
бъде същата. В първите седмици на война-
та НАТО предислоцира свои военни части, 
за да подсили Източния фланг. Алиансът 
формира нови бойни групи в региона, а во-
енният министър на САЩ Лойд Остин по-
твърди ангажимента на съюза за единни и 
координирани действия, които да гаранти-
рат стабилността на НАТО и сигурността на 
неговите страни членки от Източна Европа. 

Сред първите ясни знаци за набиращата 
инерция на промените стана рязката тран-
сформация в доктрините за национална си-
гурност на две северноевропейски държа-
ви. Финландия и Швеция, неутрални страни 
в продължение на десетилетия, подадоха 
документи за присъединяване към военно-
отбранителния съюз. Финландия може да 
осигури на НАТО голяма сухоземна грани-
ца с Русия - нещо, което Кремъл разпознава 
като директна заплаха. 

Премиерът Дмитрий Медведев дори на-
мекна за разполагането на ядрено оръжие 
в района на Балтика като отговор на евен-
туално разширяване на Алианса в тази по-
сока. Очертаващата се нова архитектура 
на НАТО обаче изглежда ще се сблъска с 
много трудно преодолим проблем. И това 
не е Москва, а Анкара. Турция категорич-
но се противопоставя на присъединяване-
то на Финландия и Швеция към съюза. Въ-
трешният ред за приемане на нови страни 
членки изисква единодушие на настоящи-
те участници в пакта и въпросът е как две-
те кандидатури да си осигурят комфорта на 
турския утвърдителен отговор.

Турция - страната 
със собствено мнение

Българската югоизточна съседка винаги е 
имала собствено мнение за процесите в ре-
гиона и света. Турция е страната с втората 
по численост и потенциал армия в рамките 
на НАТО, но закупи руски противоракетни 
комплекси C-400, а месеци по-късно разго-
варя с Вашингтон за придобиване на изтре-
бители F-35 и F-16. 

Тя е важен приятел на САЩ и Алианса, 
но Ердоган изгони с лека ръка първия ди-
пломат на Съединените щати и посланици-
те на няколко европейски държави, защото 
не одобри позицията им относно репреси-
ите на държавния апарат в страната. Външ-
нополитическият екшън продължи едва 24 
часа, но даде сигнали за непредсказуемост-
та на Ердоган и инфантилната му целеустре-

меност да върши на пръв поглед нелогични 
неща срещу партньори. През последните 
години Анкара се заиграва с темата за бе-
жанците от Близкия изток, а мнозина ви-
дяха бягството на милиони от война и ико-
номически недоимък като коз в ръкава на 
турския държавен глава, който е готов да 
бъде използван всеки момент, когато се по-
яви конфликт между азиатската страна и ев-
ропейските политики. 

След началото на войната в Украйна НАТО 
индикира готовността си да засили военно-
то си присъствие в акваторията на Черно 
море, а Турция веднага охлади колективния 
ентусиазъм като изрази резерви към по-
добни действия. Страната „посъветва“ Бъл-
гария и Румъния също да премислят добре 
дали биха искали да бъдат проводници на 
действия, които могат да увеличат криза-
та на сигурността в черноморския басейн. 
Спецификата на турските интереси за поре-
ден път се проектира и във ветото над Шве-
ция и Финландия за присъединяване към 
НАТО, създавайки интересен парадокс. 

От една страна, Турция блокира опреде-
лени действия, които вкупом се определят 
като важни за европейската сигурност, но в 
същия момент Брюксел не спира да хвали 
Анкара за ценната й посредническа роля в 
решаването на военния конфликт в Украй-
на. От самото начало на войната южната ни 
съседка е деен участник на дипломатиче-
ската сцена. Тя стана втората държава след 
Беларус, на чиято територия преговорни 
делегации от Москва и Киев се срещнаха в 
опит за деескалация на военното напреже-
ние. 

Реджеп Ердоган се обърна към Кремъл 
с готовност да работи за мир, а преди сед-

мици един от неговите най-близки хора за-
яви, че страната е готова да изпрати кораб, 
който да евакуира блокираните украински 
бойци в стоманодобивния завод „Азовстал“ 
в Мариупол. Европа нарече действията на 
Анкара „активна и далновидна политика“, а 
външният министър на Украйна Дмитро Ку-
леба определи страната като „най-успеш-
ния посредник в преговорите“.

Какъв е проблемът на Турция 
с Финландия и Швеция 
за НАТО?

Президентът на Турция мотивира пози-
цията на страната с твърдението, че две-

те държави са „дом на много терористични 
организации“. Ердоган твърди, че Швеция и 
други западноевропейски държави се от-
насят положително към членове на групи, 
смятани от Турция за терористични. Това 
според Анкара е важен аргумент и солидна 
причина за налагането на вето. Организа-
циите, за които говори Ердоган, са Кюрдска-
та работническа партия (ПКК) и последова-
телите на Фетула Гюлен - човекът, когото 
Ердоган определя като свой основен про-
тивник и конспиратор, стоящ зад опита 
за преврат срещу него от лятото на 2016 
г. ПКК е въоръжена кюрдска групировка, 
която Анкара определя като терористич-
на, а противното мнение е, че организация-
та се противопоставя на твърдото отноше-
ние към кюрдите в самата страна и региона. 
Външният министър на Турция споменава 
в списъка с подкрепяни от двете държави 
организации и YPG - кюрдските отряди за 
защита на народа, които оперират на тери-
торията на Сирия и взеха дейно участие в 
борбата срещу „Ислямска държава“ през 
последните години. 

Каква по-точно е 

„неприемливата и 
възмутителна подкрепа“ 

на Швеция и Финландия към въпросните 
организации?

Не съществуват официални отношения 
между ПКК и Швеция. Скандинавската дър-
жава дори смята ПКК за терористична орга-
низация. Подобно на Европейския съюз и 
САЩ. Но разбирането за тероризъм в Тур-
ция и Швеция е различно. В Швеция напри-
мер дори не е забранено да си член на така-
ва организация, ако не може да се докаже, 
че си участвал в планирането на терорис-
тични актове. Така през години мнозина 
членове на ПКК се озоваха в Швеция, къде-
то страната им даде подслон. Нещо повече 
- Стокхолм отказва да ги екстрадира, въпре-
ки последователното и изрично настоява-

Турция – важното парче от пъзела 
на европейската сигурност

XЗащо Ердоган не иска Швеция и Финландия в НАТО

ЦВЕТИН  
ФИЛИПОВ

cvetin@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА
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не от азиатската страна. Северната държа-
ва се превръща в дом за турски дисиденти, 
но Анкара недоволства и за отношенията 
на Стокхолм с кюрдите. Когато през 2019 г. 
Турция нахлу в кюрдските области в Сирия, 
Швеция обеща подкрепа от около 10 мили-
она евро, които да бъдат фокусирани върху 
хуманитарни дейности - водоснабдяване, 
закрила за жени, които са станали жертва 
на сексуални посегателства от членове на 
ИДИЛ, и други. Шведски лидери провежда-

ха срещи с лидери на кюрдски организации 
- както политически, така и милитаризира-
ни. Анкара не приема това добре. За пери-
ода 2016-2023 г. за шведската регионална 
стратегия са отделени 3,21 милиарда швед-
ски крони (376 милиона долара). След като 
Турция повдигна въпроса, от Стокхолм фор-
мулираха документ, в който се твърди, че 
сумите не касаят конкретно кюрдски групи, 
които са „на нож“ с Ердоган и страната му.

„Сирийските кюрди се облагодетелстват 

от подкрепата, отделяна в частност за Се-
вероизточна Сирия, но Швеция не предос-
тавя никаква целева помощ на сирийските 
кюрди, нито на политическите и военните 
структури в Североизточна Сирия“, се по-
сочва в документа. Шведското външно ми-
нистерство твърди, че около половината от 
средствата отиват за финансиране на про-
екти за подпомагане на бежанците и за при-
емащите ги съседни страни, най-вече Ливан 
и Йордания.

Но отношенията по оста Стокхолм-Анка-
ра са силно обтегнати и по още една причи-
на в контекста на актуалните противоречия. 
След като турците влязоха в Северна Сирия 
в контролираните от кюрди територии през 
2019 г., Швеция наложи оръжейно ембарго 
на Анкара.

Геополитически пасианс
Турция разполага със силни карти в на-

стоящия геополитически пасианс. Важното 
за НАТО „Да“ има своята цена и Анкара ще 
направи каквото е нужно не просто да даде 
съгласие, а да го продаде на най-добрата 
цена. Ердоган заяви, че иска страната му 
да избегне предишни грешки, припомняй-
ки присъединяването на Гърция от 1975-
а. Турският президент посочи в скорошно 
интервю, че „докато е начело на държавата 
си, няма да допусне Швеция и Финландия в 
НАТО". Подобни комуникационни крайно-
сти обаче нищо не значат. Особено с оглед 
на факта, че Анкара вече заяви какво точно 
иска - екстрадиция на хора, премахване на 
шведското оръжейно ембарго и преустано-
вяването на подкрепата и даването на убе-

жище на опозиционери, членове на ПКК и 
гюленисти. Така пронатовското бъдеще на 
двете държави вече не се намира на масата 
за преговори, а на сергията за пазарлъци. В 
тях обаче са замесени и животите на бегъл-
ци, които доскоро не са си и представяли, 
че неутралните държави, в които живеят, 
ще се присъединят към НАТО, но след ре-
шението на едно сложно уравнение, в кое-
то участват и самите те.

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

https://www.alfredstherapy.com
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О
бщо 208 български народни 
представители са декларира-
ли собствено недвижимо иму-
щество в декларацията си пред 
Комисията за противодей-

ствие на корупцията и за отнемане на неза-
конно придобитото имущество (КПКОНПИ). 
Общо депутатите разполагат с 286 апарта-
мента, 132 къщи, 73 гаража, 10 офиса, 13 ма-
газина и 57 парцела, пише в своя статия „От-
ворен парламент“.

Част от тези имоти са наследствени, обя-
вени като съсобственост със съпрузи и/
или роднини на депутатите. Общата стой-
ност на недвижимото имущество, обявено 
от народните представители, възлиза на 33 
920 957 лв. Общата площ на декларираното 
недвижимо имущество на депутатите е 214 
842 кв. м. 

Сумата на имуществото на депутатите не 
е „окончателна“. В подаваните декларации 
има имоти, чиято цена не е посочена – било 
то умишлено, поради пропуск или защото 

те са придобити като наследство/дарение. 
Има и апартаменти, които са закупувани на-
зад във времето – в годините преди дено-

минацията на българския лев (преди юли 
1999 г.).

От подадената от депутатите информа-

ция става ясно, че те са предпочитали голе-
мите градове в страната – София, Пловдив, 
Варна, Бургас и Русе. След 2017 г. в тези мес-
та народните избраници са закупили общо 
36 апартамента с площ 4039 кв. м за 8 241 
293 лв.

Шестима са депутатите, декларирали 
собствени имоти извън територията на 
страната. Това са Владислав Панев (ДБ) – 
посочил апартамент в Холандия, Кристиан 
Вигенин (БСП) – притежаващ апартамент в 
Белгия, Калоян Икономов (ПП) – с апарта-
мент в Украйна, Настимир Ананиев (ПП) – 
с апартамент в Ирландия, Танер Тюркоглу 
(ИТН) – с къщи и апартамент в Турция, и Ека-
терина Захариева (ГЕРБ) – с имоти в Гърция.

Най-скъп имот е обявил Владимир Табу-
тов (ПП), който дели апартамент в София 
със съпругата си на стойност 1 528 850 лв. 
Следват го Кристиан Вигенин (БСП) с него-
вия апартамент в Брюксел за 663 000 лв. и 
Костадин Ангелов (ГЕРБ) – жилище с гараж 
и паркомясто в София за 586 749 лв.

Депутат от „Продължаваме промяната“ е 
собственик на най-скъпия имот в парламента
XШестима народни представители имат жилища в чужбина, а 32-ма не са собственици на имоти

Сред най-имотните политици 
беше Цветан Цветанов

Един от най-имотните политици в 
най-новата история беше бившият за-
местник-председател на ГЕРБ и насто-
ящ лидер на „Републиканци за Бълга-
рия“ Цветан Цветанов. Покрай шестте му 
апартамента, които той твърдеше, че са 
закупени със спестяванията на тъстове-
те му, пенсионери, се завихриха и голе-
ми скандали.

За първите два апартамента на Цве-
танов се разчу през 2013 г., когато стана 
ясно, че е собственик на 2 апартамента в 
новопостроена и лъскава жилищна сгра-
да в луксозния квартал „Изгрев“, купени 
за над 250 000 лева през есента на 2008-
а, време, по което в този квартал цените 
на жилища достигаха до 3000 евро/ кв.м. 
По това време бившият вицепремиер е 
собственик и на още 2 апартамента в Со-
фия и триетажна къща в с. Шума.

През 2019 г. обаче избухна и сканда-
лът „Апартаментгейт“, в който Цветанов 
беше главно лице. Тогава стана ясно, че 
той е придобил и мезонет в столичния 
квартал „Изток“ при стойност на сделка-
та на квадратен метър в пъти по-ниска от 
пазарната цена. Цветанов е разменил но-
вопридобития имот за два негови стари 
апартамента, които в същия ден са стана-
ли собственост на бивш негов подчинен.

Година преди сделката с апартаменти-
те управляващата партия пък е промени-
ла Закона за устройство на територията 
по начин, който позволява доизгражда-
нето на спрения по онова време небос-
търгач в квартал „Лозенец“ - „Златен век“, 
който се строи от фирма „Артекс“, от коя-
то Цветанов придобива луксозния имот с 

личен асансьор.
Серията разкрития за апартаментите 

на властта продължи с още функционери 
на ГЕРБ, сдобили се с жилища от „Артекс“ 
на атрактивни места в столицата, на цени 
далеч от пазарните. „Биволъ“ публикува 
данни за апартаментите на министъра 
на правосъдието и бивш председател на 
Народното събрание Цецка Цачева, зам.-
министъра на икономиката и енергети-
ката Красимир Първанов и зам.-минис-
търа на младежта и спорта Ваня Колева. 
Към общата прокурорска проверка бяха 
добавени и депутатът от ГЕРБ Вежди Ра-
шидов, министърът на туризма Николи-
на Ангелкова, както и депутатите Валери 
Жаблянов и Крум Зарков от БСП, за кои-
то също се появиха публикации за имот-
ни сделки.

Разкритията приключиха със серия от 
оставки, но не и с по-сериозни наказа-
ния.

https://connectmortgagecorp.com/
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Над 1000 престъпници, извършили 
престъпления в България, са издирва-
ни от МВР. Това са основно убийци, из-

насилвачи и хора, извършили финансови из-
мами за милиони.

Силовото ведомство е подало искове към 
съответните съдилища, които пък са издали 
бюлетини към Интерпол и Европол. Само за 
последната отчетна година те са над 1000.

Така почти всеки един полицай в света из-
дирва бандити, извършили престъпления в 
България. След това те са избягали в чужби-
на. Понякога това е страна от ЕС, друг път е 
такава, с

която нямаме споразумение 
за правна помощ

или иначе казано, дори да бъде заловен из-
дирваният, страната няма право да ни го вър-
не, за да бъде съден по българските закони.

Последният подобен опит е на обвинения 
за убийството на бизнес дамата от България 
Алена Щерк. Тя изчезна, а след това беше на-
мерена пребита до смърт. Основният заподо-
зрян беше костариканецът Виктор Спига, ко-
гото полицията задържа в италианския град 
Асколи Пичено. С Италия, която е страна от 

ЕС, обаче имаме споразумение за правна по-
мощ. Така Спига вeче има обвинение за убий-
ство по особено жесток начин на бившата си 
приятелка Щерк, за което ще отговаря пред 
български съд.

Основната версия, по която работят раз-
следващите, е, че убийството е провокирано 
от ревност и

заради връзката, която 
са прекратили преди 
няколко месеца

47-годишната жена беше открита мъртва 
на 29 май в района на Радомир, но се смята, 
че убийството е извършено през нощта на 27 
срещу 28 май.

Разследващите смятат, че убийството е из-
вършено или в гаража, или в автомобила на 
жертвата. Има доказателства, че тялото й е 
било превозено в автомобила й, по който е 
имало кръв, а този автомобил е каран от об-
виняемия - Виктор. Той е напуснал България 
с автомобил към Гърция, откъдето се е прид-
вижил с ферибот до Италия. Задържан е от 
властите там.

Как става издирването?
Щом има заподозрян за престъпление в 

България, службите в Родината се свързват 
с колегите си в почти цял свят. Издава се за-
повед за арест, която е призната в повечето 
страни, с изключение на ЮАР, Дубай и други 
страни от третия свят.

Благодарение на споразумението за прав-
на помощ, приятелските страни, в които важи 
юрисдикцията на Интерпол и Европол, зала-
вят издирвания. Следват съдебни процеду-
ри, ако е чужд гражданин, след което той се 
екстрадира в България, където да бъде съден 
за престъплението.

Много престъпници, след като бъдат зало-
вени, настояват да бъдат съдени в България, 
а не в чужбина, където смятат, че наказани-
ята им ще са по-леки. Подобен е и случаят с 
Евелин Банев- Брендо, който има влезли в 
сила три присъди – в България, Италия и Ру-
мъния. Всичките общо надхвърлят 30 години 
затвор, но той настоява да ги излежи в Бълга-
рия. Само преди дни адвокатите му подадо-
ха искане за подобно нещо до български съд, 
който се очаква да се произнесе съвсем ско-
ро, въпреки че никой не знае къде в момента 
се намира Банев, обявен за един от най-голе-
мите контрабандисти на кокаин в света.

Да убиеш, изнасилиш и избягаш  
в чужбина: България издирва  
над 1000 престъпници зад граница

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

XМного от тях настояват да бъдат съдени 
в Родината, очакват по-леки наказания

България търси престъпници, с влезли в сила присъди, а и такива, срещу които има разследване. 

Николай – най-търсеният дилър 
от Южна Америка до Европа

Испанската Национална полиция започна 
кампания за залавянето на десетте най-из-
дирвани престъпници в страната чрез пуб-
ликуване на снимките им и молба за съдей-
ствие от страна на гражданите. Сред тях е и 
българин на име Николай Щерев.

Той се издирва като предполагаем лидер 
на международна организация, която внася 
големи количества наркотични вещества от 
Южна Америка до Европа.

Според информацията на полицията бъл-
гаринът е на 53 години и е начело на между-
народен трафик на наркотици, движен от ис-
панци, българи и колумбийци. Те ги внасят в 
морски контейнери в Европа под прикрити-
ето на търговски сделки.

Предполага се, че той ръководи и група, 
която внася нелегално наркотици в Бълга-
рия. Описан е като „опасен и въоръжен“.

Останалите 9 души от най-издирвани-

те престъпници в Испания са обвинени в 
убийства, грабежи, изработване на фалшиви 
пари, участие в организиран канал за прос-
титуция, отвличания и изнасилвания. Някои 
се укриват повече от 15 години от правосъ-
дието. Сред тях има белгиец, англичанин и 
няколко испанци.

Само през изминалата година в Испания 
са арестувани над 400 бегълци от правосъ-
дието, а от 2017 година броят на арестите по 
национални и международни искове възли-
за на 2272.

Сн. СДВР

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Благодарение на спогодбите между 
повечето страни с България, власти-
те издирват от дребни риби до круп-

ни бизнесмени. Техните снимки се подават 
до повечето летища, полицейски служби, че 
дори и магазини. И при всяка прилика те са 
докладвани на органите на реда в съответ-
ната държава и арестувани.

Подобен е и случаят с 31-годишен мъж от 
Стара Загора. Той извършил престъпление 
първо в Стара Загора. Дребна кражба, след 
което решил да забегне в Германия. Българ-
ските власти го обявили за издирване, но 
без резултат, докато

той не си позволил същото 
и във Федералната Република

Така двете страни обменили данни и той 
бързо бил идентифициран. Ставало дума 
за дребни кражби от магазини, които едва 
надвишавали 200 евро. Той обаче бил арес-
туван и изпратен в България, където да 
бъде съден. Малкото му име е Тихомир, а 
общата стойност на откраднатото в Бълга-
рия и Германия е около 4000 евро. Той все 
още се намира в ареста в Стара Загора.

Не такъв обаче е случая с българския 
банкер Цветан Василев, който също беше 
издирван, въпреки

че даваше пресконференции 
от Сърбия

Избягалият банкер няма да бъде преда-
ден на българските власти, реши Апелатив-
ният съд в Белград. Така е потвърдено ре-
шението на Висшия съд, който обяви, че не 
са изпълнени законодателните условия за 

предаването на Василев на България.
С решението на магистратите окончател-

но се отхвърля искането на властите в Со-
фия за екстрадирането на Василев от Сър-

бия. На 26 юли миналата година Василев е 
получил и политическо убежище в Сърбия, 
съобщи БГНЕС. Искането за получаване на 
статут на политически бежанец е било по-

дадено преди четири години до сръбското 
министерство на вътрешните работи.

Според Апелативния съд в Белград „има 
основателни причини да се смята, че при-
нудителното предаване на Василев би съз-
дало ситуация, в която той би могъл да бъде 
изложен на мъчения, нечовешко и унизи-
телно отношение и в конкретния случай са 
изпълнени условията за получаване на убе-
жище, защото той може да бъде екстради-
ран в родината му

поради политическите си 
убеждения

Българският банкер е в Сърбия от 2014 го-
дина, където избяга след фалита на Корпо-
ративна търговска банка (КТБ) под натиска 
на българската прокуратура и медиите на 
бившия му приятел Делян Пеевски. Дейст-
вията на властите срещу Василев изнена-
даха мнозина, защото в продължение на 
години неговият бизнес се разрастваше с 
помощта на държавата.

През 2014 година прокуратурата образу-
ва дело за различни престъпления на стой-
ност близо 1.5 милиарда евро от авоарите 
на КТБ. Вината бе хвърлена върху „органи-
зирана престъпна група“ от 18 души, ръко-
водена от Цветан Василев. Междувременно 
той успя да избяга в Белград.

От кокошкари – до крупни бизнесмени

Цветан Василев вече е обявен за политически бежанец от Сърбия. Остава си там.

XВръщат ни крадец от супермаркети,  
отказват да ни пратят Цветан Василев

https://danieliusa.com
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Стрелбата в началното училище в 
Ювалди, Тексас, даде нов тласък на 
призивите да се направи нещо за 

контрола на оръжията. Познатите пречки 
и някои нови обаче ще затруднят каквато и 
да било реформа.

Осем години след като млад мъж застре-
ля 26 души, сред тях 20 деца, в началното 
училище „Санди Хук“ в Нютаун, Кънектикът, 
трагедията се повтори в Тексас. Стрелбата в 
„Санди Хук“ предизвика призиви за нацио-
нална оръжейна реформа и доведе до емо-
ционална молба за действие от тогавашния 
американски президент Барак Обама. Но 
усилията за прокарване на законодател-
ството за контрол на оръжията в Конгреса 
останаха напразни.

Сега, след смъртта на 19 деца и два-
ма възрастни, отново се появиха подоб-
ни призиви за действие. Президентът Джо 
Байдън, подобно на Обама, също поиска 
промяна.

„Защо сме готови да живеем с тази каса-
пница?“, попита. „Защо продължаваме да 
позволяваме това да се случва? Къде, за 
Бога, е гръбнакът ни, за да имаме смелостта 
да се справим с това и да се изправим сре-
щу лобитата?“

Макар този път демократите да контро-
лират и двете камари на Конгреса и Белия 
дом, усилията за приемане на

нови разпоредби 
за контрол на оръжията

се намират пред подобни предизвикател-
ства - а и нови, които може да са още по-
страшни.

В седмиците след „Санди Хук“ мнозин-

ството от американските сенатори подкре-
пиха приемането на законодателство, изис-
кващо разширени проверки на миналото 
при покупки на оръжие. Поради парламен-
тарна процедура, която изисква най-малко 
60 гласа в 100-местния Сенат, за да се при-
емат повечето законодателни актове, обик-
новеното мнозинство обаче не беше доста-
тъчно.

Днес сред 50-те републикански сенатори 
малцина изглеждат отворени към ново за-
конодателство за оръжията.

„Мисля, че възможността е слаба, много, 
много слаба, твърде слаба“, каза лидерът на 
мнозинството в Сената Чък Шумър. „Преди 
толкова пъти се опарихме.“

Предложенията с най-голяма подкрепа 
включват закон тип „червено знаме“, който

 би попречил на лица 
с психично заболяване

или криминално минало да купуват огне-
стрелни оръжия, и разширени проверки 
на купувачите на оръжие, включително при 
частните продажби. Макар проучванията 
да показват, че мнозинството от америка-
нците подкрепят подобни усилия, много се-
натори републиканци представляват щати 
с големи общности, подкрепящи оръжието. 
А републиканските избиратели, чиято под-
крепа им е необходима, за да спечелят пър-
вичните избори, са още по-остри противни-
ци на реформата. Така, ако настроенията не 
се променят сред тези избиратели, репу-
бликанците е малко вероятно да променят 
курса.

Дори това предложение за законодател-
ство да бъде прието, то може да е несъвър-
шено решение. Има масови стрелби, които 
„червените флагове“ и проверките на мина-
лото не можаха да предотвратят, а и с нищо 
не биха намалили 393 млн. огнестрелни 
оръжия, разпространени в момента в САЩ.

Въпреки че усилията на Конгреса бяха 
спрени през 2015 г., активистите за контрол 
на оръжията постигнаха значителен напре-
дък в

приемането на нови 
закони на щатско ниво

В Кънектикът, например, имаше огро-
мна подкрепа за реформата сред общност-
та, все още разтърсена от бруталността на 
атаката в „Санди Хук". Други контролирани 

След трагедията в Ювалди: Има ли шанс 
за затягане на контрола на оръжията

XНово законодателство все още остава нежелано от републиканците

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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от демократите щати - като Ню Йорк, Мери-
ленд и Калифорния - приеха собствено за-
конодателство и затвориха вратичките за 
„оръжейни шоута“, ограничиха размерите 
на магазините и забраниха продажбата на 
определени видове огнестрелни оръжия.

Във Върмонт през 2018 г., след като пла-
ниран атентат срещу училище бе осуетен, 
губернаторът републиканец Фил Скот про-
мени позицията си и работи с демократи-
те за приемане на ново законодателство в 
традиционно благосклонния към оръжието 
щат. Законът, който включваше повишаване 
на възрастта за закупуване на огнестрелно 
оръжие до 21 г., ограничаване на размерите 
на магазините и изискване за нови провер-
ки, разгневи много от предишните му под-
дръжници отдясно. Той обаче лесно спече-
ли нов мандат през 2018 г.

Но в много контролирани от републикан-
ците щати тенденцията за оръжията е

за по-малко регулиране, 
а не повече

През април Джорджия стана 25-ият щат - 
изцяло републикански - който позволи на 
жителите си да носят пистолет без прави-
телствено разрешително.

Бившият конгресмен Бето О'Рурк, демо-
крат, който се кандидатира за губернатор 
на Тексас през ноември, изрази гнева, кой-
то мнозина от левицата изпитват в консер-
вативните щати, докато се изправи срещу 
републиканския губернатор Грег Абът на 
пресконференция в Ювалди в сряда. „Мо-
ментът да спрете следващата стрелба е сега, 
а вие не правите нищо“, извика той, преди 

републиканците да започнат да го обиждат 
на сцената и да го изхвърлят от сградата.

О'Рурк говори пред репортери след съ-
битието и посочи забрана на продажба на 
щурмови оръжия, универсални проверки 
на миналото, закони за червен флаг и за-
кони за безопасно съхранение на оръжия 
като стъпки, които неговият щат може да 
предприеме след атаката.

Въпреки че много от тези разпоредби 
се ползват с обществена подкрепа, всич-
ки ще бъдат трудни за приемане в Тексас. 
По-вероятният отговор на нападението ще 

бъде увеличено финансиране за правоп-
рилагащите и училищните мерки за сигур-
ност, като призива на главния прокурор на 
Тексас Кен Пакстън за предоставяне на по-
вече оръжия на учителите.

Съществува и друга значителна 

пречка за всякакви опити 
за реформа – съдилищата

През 2008 г. мнозинство от 5 към 4 съ-
дии във Върховния съд на САЩ постанови, 
че Втората поправка на Конституцията на 
САЩ, която казва, че „правото на хората да 

държат и носят оръжие не трябва да бъде 
нарушавано“, гарантира личното им право 
да притежават пистолет. Едно от трайните 
наследства на президента Доналд Тръмп 
беше да назначи стотици консервативни 
съдии във федералните съдилища, той но-
минира и трима нови съдии във Върхов-
ния съд. Преди две седмици двама назна-
чени от Тръмп съдии от апелативен съд в 
Калифорния отмениха щатски закон, за-
браняващ продажбата на щурмови пушки 
на лица под 21-годишна възраст.

Това становище, ако бъде потвърдено от 
Върховния съд, би могло да бъде от особе-
но значение, като се има предвид, че из-
вършителите в Ювалди, „Санди Хук“ и ско-
рошната стрелба в Бъфало попадат в тази 
категория. „Америка не би съществувала 
без героизма на младите хора, които се 
биеха и загинаха в нашата революционна 
армия“, пише един от съдиите. „Днес по-
твърждаваме, че нашата конституция все 
още защитава правото, което даде въз-
можност за тяхната саможертва - правото 
на младите възрастни да имат и носят оръ-
жие.“

Върховният съд, изглежда, е готов да от-
мени закон в Ню Йорк, който ограничава 
кой може да получи разрешително за пис-
толет през следващия месец, което може 
би е заплаха за подобни закони в други 
щати. Тъй като ограниченията за оръжията 
вече са обявени за противоконституцион-
ни, изглежда вероятно всички нови зако-
ни също да бъдат изправени пред правни 
предизвикателства - и може да не оцелеят 
дълго.

Сн.: АП/БТА
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(Продължение от предишния брой)

Второто нещо, което прави впечатле-
ние директно на мен, е, че вече много 
повече наши сънародници започнаха 

да инвестират солидно в пенсионни фондо-
ве, особено по време на данъчния сезон, с 
цел намаляване на дължимите данъци. За 
моя радост, имам удоволствието лично да 
работя с много от тях, което ме радва и об-
надеждава. Всички започваме този вид ин-
вестиране с цел намаляване на данъците 
си, но с течение на времето хората се от-
варят и искат да знаят много повече за ин-
вестиционния процес и как работи той, как 
може да се регулира и да се наблюдава. 
Това е много окуражаващо и вярвам, че все 
повече и повече хора ще се ориентират към 
инвестирането на стоковата борса - било то 
чрез акции, облигации или фондове.

Този вид инвестиране е все още непо-
знато за голяма част от българите и ние се 
страхуваме от него, защото никога не сме 
го практикували на масова основа в Бълга-
рия, както закупуването или инвестирането 
в недвижим имот, например.

Ако обърнете внимание на

имотните пазари в България
особено в големите градове, ще забележи-
те, че цените на имотите там са в изключи-

телно завишени мащаби в сравнение със 
заплатите на населението и стандарта на 
живот. Една от основните причини за това 
е, че българинът не е информиран за дру-
ги видове активи и техните преимущест-
ва в определени ситуации като ликвид-
ност, гъвкавост и адаптивност на фондове 
с микс от акции и облигации например, и 
като резултат от тази липса на финансова 
информация, всеки спестен лев, който не е 
в банката, се инвестира в недвижим имот, 
което надува пазара на имотите в България 
в един огромен балон, който ще се започ-

не да изпуска въздух малко по малко с тече-
ние на времето, когато част от спестявания-
та ще бъдат пренасочени към тези фондови 
пазари от новото поколение инвеститори.

Относно българската общност в САЩ, 
положението не е много по-различно от-
носно активите, които се купуват със спес-
тяванията (като изключим пенсионните 
акаунти), и смея да твърдя, че това е про-
пуск, плод на сравнително младата ни общ-
ност в Америка, но с годините напред все 
повече и повече хора ще бъдат запознати 
с процеса на

инвестиране 
в капиталовите пазари

и това ще има домино-ефект върху остана-
лата част от нашето общество тук, особено 
при следващите поколения, които вече са 
много по-информирани и смели, като дори 
сами се опитват да извършват такива ин-
вестиционни транзакции чрез различни 
платформи.

Но основното, което липсва на обще-
ството ни, е повече просвета в тази насо-
ка, чрез която да се измерят рисковете и 
преимуществата на пазарите, също така и 
стратегиите, които работят различно във 
всички ситуации. 

Това е и моята цел - да запозная повече и 
повече хора с образование по инвестира-
не, за да могат те самите да преценят дали 
то би било една добра алтернатива на бан-
ката или на друг вид инвестиции, които не 
задоволяват техните очаквания и нужди в 
определени моменти. А защо не и допъл-
нение към една вече печеливша финан-
сова стратегия, търсейки по-добро раз-
пределение на капитала, който имаме в 
наличност, без това да отнема от нашето 
време и да изисква много допълнителни 
отговорности?

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

Това е от мен за днес. Ако и вие имате 
въпроси или се интересувате от различ-
ните аспекти на финансовата част от 
живота, можете да си запазите час за кон-
султация на директния ми телефон - (224) 
522-2413 или на електронната ми поща - 
Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въ-
просите, които четете, са зададени от 
клиенти, с които съм работил по време на 
консултации в моя офис.

Вашите 
пари

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

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

XМного от инвестициите в имоти се правят от незнание

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

XМного от инвестициите в имоти се правят от незнание

Къде инвестират българите?

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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Според скорошно проучване на На-
ционалната асоциация на брокери-
те на недвижими имоти (NAR), едно 

от най-големите предизвикателства, пред 
които са изправени купувачите на днешния 
пазар на жилища, е да намерят дом, който 
да отговаря на техните нужди. Това до голя-
ма степен се дължи на факта, че инвентарът 
от жилища за продажба днес е изключител-
но малък.

Ако търсите да си купите дом, може би 
сами сте забелязали това. Но има добри но-
вини. Последните данни показват, че все по-
вече собственици обмислят да продават къ-
щите си този сезон, което може да ви даде 
повече възможности за търсене на дом.

Последните данни от realtor.com показ-
ват, че броят на обявите, които излизат на 
пазара, известни в бранша като „нови обя-
ви“, се е увеличил от началото на годината 
(вижте графика #1):

Това показва, че все повече продавачи

предлагат домовете си 
за продажба

с всеки изминал месец тази година. И спо-
ред realtor.com се очаква този ръст да про-
дължи. Изследването им установява, че по-
голямата част от потенциалните продавачи 
планират да пуснат домовете си за продаж-
ба през следващите шест месеца. Точното 
изказване на представители на Realtor.com 
е, че:

„... пазарите може да видят забележим 
ръст в броя на жилищата за продажба, до-
като преминаваме през пролетта и лятото. 
По-голямата част от собствениците на жи-
лища, които планират да продадат тази го-
дина, посочиха, че се стремят да влязат в 
списъка през следващите шест месеца, като 

почти 10% вече са пуснали имотите си на 
пазара.“

Въпреки всичко имотите все още се про-
дават бързо, със скорост, която все още е 
недостатъчна, за да даде възможност на хо-
рата търсещи да закупят да се класират за 
дадено жилище.

И докато новите обяви се увеличават, по-
следният индекс на „доверие на брокерите 
на недвижими имоти“ Realtors Con�dence 
Index от NAR показва средните дни на па-
зара за наскоро продадени жилища от на-
чалото на годината (вижте графиката по-до-
лу). Времето в което едно жилище стои на 
пазара намалява от месец на месец. Това оз-
начава, че жилищата се продават дори по-
бързо, отколкото предходния месец, без 
значение, че има повече предлагане.

(вижте графика #2)

Какво означава това за вас?
Докато пазарът в момента е с толкова ни-

ски запаси, и до като е все още толкова труд-
но да навигирате като купувач на този етап, 
надежда все пак има. Нарастващият брой 
нови обяви и очакването, че повече прода-
вачи ще започнат да продават домовете си 

през следващите 
месеци, е страхот-
на новина, ако ви 
е било трудно да 
намерите дом до 
сега, който да от-
говаря на вашите 
нужди. Това озна-
чава, че ще искате 
да държите крака 
си на газта и да сте 
готови да дейст-
вате, ако намери-
те точно такъв дом 
този сезон.

Вашият агент 
може да ви помог-
не, за да можете 
всъщност да наме-
рите дома, който е 

точно за вас, и да подадете най-силната си 
оферта възможно най-бързо.

В заключение, ако ви е било трудно да на-

мерите мечтания дом, придържайте се към 
търсенето. Още опции излизат на пазара и 
вашият идеален дом може да бъде един от 
тях. Нека се свържем, за да можете да сте в 
крак с какво се случва на пазара днес.

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

Да очакваме ли повече жилища 
да излизат на пазара?

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

Графика #2

Графика #1

Януари Февруари Март Април

Източник: realtor.com

Източник: NAR

Януари Февруари Март

Жилищата се продават по-бързо

Броят на новите обяви се увеличава

средни дни на пазара за скорошни продажби на жилища

нови обяви за 2022 г. в хиляди
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https://angelovrealtor.com/
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ПЕТЬО  
ЦЕКОВ

 блог

Нито за Гоце, нито за Даме 
ще се разберем със Скопие

Темата „Македония“ винаги е имала по-
тенциал на тежка бомба в българската исто-
рия, затова никак не е чудно, че тя е на път 
да взриви днес хлабавата ни управляваща 
коалиция. Всичките войни, които сме води-
ли през последните 110 г., все са били за Ма-
кедония.

Всеки, който познава битово-романтич-
ния, кръчмарско-революционен българ-
ски поглед към Македония и в същото вре-
ме е наясно с омразата, която се насажда 
към България десетилетия наред от скоп-
ски политици, културтрегери и обикнове-
ни журналисти, знаеше и знае, че бързо по-
мирение няма как да има. Няма как всички 
да кажем - братя сме, под един покрив сме 
расли, каквото било-било, в името на евро-
пейското бъдеще трябва да плеснем с ръце 
и да се прегърнем. Нито България може да 
подари историята си, нито Македония може 
да захвърли съчиненията, върху които се 
крепи държавата й.

Повърхностното отношение на двамата 
сравнително нови премиери Петков и Ко-
вачевски, демонстрирано през януари в 
Скопие, беше ясен знак, че скоро слънце по 
тези ширини няма да изгрее.

Ако някой наистина искаше да изчис-
ти миналото и да начертае бъдещето меж-
ду двете страни, трябваше да свърши здра-
ва работа по десетки направления - да 
говорим спокойно и за история, и за език, 
и за минали грешки, и за бъдещи проек-
ти... Нищо такова не се случи, защото в две-
те страни няма политическо желание за ка-
къвто и да е компромис.

В този разговор македонците не влизат, 
защото смятат, че той е капан, поставящ под 
съмнение цялата им национална идентич-
ност. Че ако имаме общ език и обща исто-
рия, то значи ние поставяме под съмнение 
настоящето на македонския народ и смисъ-
ла на самостоятелната им държава. Това е 
опашата лъжа, която в Скопие използват за 
вътрешна употреба - никой български по-
литик не оспорва съществуването на самос-
тоятелна македонска държава. За България 
този разговор е разговор само и единстве-
но за миналото, за корените, от които ние 
извличаме националното си достойнство.

Проблемът на България е, че така и не 
разбра откъде да подхване този разговор.

Македонците допуснаха също една капи-
тална грешка - заложиха на уверенията, че 
ЕС иска да се разширява. Един куп мастити 
европолитици от години потупват скопяни 
по рамото и им обясняват как нетърпели-
во ги чакат в голямото европейско семей-
ство. Явно македонците още не познават 
добре европейската действителност. Никой 
в ЕС не изгаря от желание да приема страни 
с колеблива демокрация и нестабилна па-
зарна икономика. На практика тези, които 
искат Македония да започне преговори, са 
само председателстващите страни - искат 
да отчетат дейност.

Хубавата новина е, че България рязко 
съкрати броя на исканията си. Ние искаме 
нещо просто, което вече се разбира ясно 
от европейците - промяна на македонска-
та конституция. В нейния преамбюл Маке-
дония е конституирана като национална 
държава на македонския народ, която оси-
гурява пълно гражданско равенство и трай-
но съвместно съществуване на македонци, 
албанци, турци, власи, роми. Българи няма.

Македонците може да напомнят, че чо-
вешките права и гражданските свободи са 
гарантирани от тяхната конституция, но ние 
държим на нашето условие. И така - ние све-
дохме безбройните си искания до 1, маке-
донците не са направили нито една важна 
отстъпка.

В това време България се заклати. Защо-
то колкото повече се влачеше спорът с Ма-
кедония, толкова повече ставаха гласовете 
- да ги пуснем, пък по-нататък ще се разбе-
рем, те така или иначе ще преговарят го-
дини наред... Това е лоша теза - практиката 
на ЕС е нерешените спорове между канди-
датка и член на съюза да се решават преди 
старта на преговорите.

По-важното е друго - това, че Петков ще 
предприеме стъпки за сваляне на ветото 
върху започването на преговори с Маке-
дония за присъединяване към ЕС произли-
за от собственото му афиширано желание 
бързо да реши казуса.

Сблъскването на двете позиции - консер-
вативната, патриотичната, националната 
и европейската, либералната и глобална-
та може да доведе до разпада на правител-
ството, това е безспорно.

За добро или лошо, до това едва ли ще 
се стигне. Македонската бомба няма да 
гръмне. България ще продължи да блоки-
ра РСМакедония поне през следващите 6 
месеца и това ще крепи коалицията. Со-
фия ще продължи да настоява за искания-
та си и ще вдигне ветото, ако поне се стигне 
до промяна на македонската конституция. 
Скопие най-накрая ще разбере, че Брюк-
сел е далеч, а вписването на българите като 
държавотворен народ в македонската кон-
ституция няма да промени македонския 
„идентитет“ - и ще се съгласи на този ход. 
А споровете за Гоце и Даме ще останат, за-
щото тези спорове поддържат и България, 
и Македония живи.

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

„Софийският централен затвор има вече 
нова дървена дограма! Браво! Много 
хубаво е станало!“

Съпредседателят на ВМРО Александър 
Сиди иронизира металните решетки в 

парламента, които вече са демонтирани

„Нашата коалиция е като италианско семейство, 
но проблеми в спалнята нямаме. В тази игра 
ролята на президента Румен Радев е на тъщата, 
която дава указания какво да правим в леглото.“

Министърът на транспорта Николай Събев 
коментира отношенията в управляващата 

коалиция

„Всички лиготии, с които 
се мазнеха пред западните 
си ментори и американски 
работодатели, че били 
независими, че се отделят, че ще 
докарат четири пъти по-евтин 
газ, са, за да прикрият истината... 
Освен това американците не са 
по подаръците.“

Евродепутатът от ВМРО Ангел 
Джамбазки обяснява защо според 

него втечненият газ не може да 
бъде по-евтин от руския

„Новите песни на въпросните изпълнители 
от естрадата, при това, че старите песни са 
наистина златни, могат до докарат човек до 
самоубийство.“

Депутатът Христо Петров, известен като 
Ицо Хазарта, продължава с коментарите 
за исканията за задължителна квота от 

българска музика по БНР и БНТ

„Самата идея за създаване на подобно 
нещо - български „Магнитски“, е частно 
гестапо в ръцете на финансовия 
министър и е ужасяващо.“

Адвокат Николай Хаджигенов коментира 
законопроекта за създаването на 

българския „Магнитски“

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Ураганът Агата, първият за този сезон 
на Тихоокеанското крайбрежие, вече 
нанесе щети на участък от туристиче-

ски плажове и рибарски градове по южно-
то тихоокеанско крайбрежие на Мексико в 
понеделник.

След като се сформира в неделя, Ага-
та бързо набра сила и се предвиждаше да 
стигне до сушата като мощен ураган от ка-
тегория 3, съобщи Националният център за 
урагани на САЩ. Експертите предупредиха, 
че той може „да донесе изключително опас-
на буря и животозастрашаващи ветрове“.

Късно в неделя Агата показа максимални 
устойчиви ветрове от 175 км в час – само 1,6 
км в час под прага за категория 3, съобщи-

ха от центъра за урагани. Окото на бурята 
беше на около 225 километра югозападно 
от Пуерто Анхел и се насочи на североизток 
със скорост от 9 км/ч.

Общинските власти в Хуатулко нареди-
ха „абсолютното затваряне“ на всички пла-
жове в курорта и неговите известни „седем 
залива“, много от които са достъпни само с 
лодка.

На изток в Плайя Сиполите, отдавна из-
вестен с плажа и бохемската си атмосфе-
ра, персоналът на хотелите събра външни-
те мебели и постави дървени щори, за да 
предотврати потрошаването на прозорци и 
врати от силните ветрове.

Сезонът на ураганите в Атлантическия 
океан през 2022 г. пък се предвижда да бъде

седмият поред 
с наднормален брой бури

според прогнозата на Националната адми-
нистрация за океани и атмосфера, публику-
вана във вторник.

Администраторът на Националната оке-
анска и атмосферна администрация (NOAA) 

Агата вече вилнее над Мексико: Центърът 
за урагани прогнозира натоварен сезон

XОчакват се поне 3 опустошителни бури

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА
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Маккинли: По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до Тебе

Рик Спинрад каза, че агенцията очаква да 
има между 14 и 21 бури с имена, като шест 
до десет от тях ще се превърнат в урагани.

Очаква се между три и шест от тези ура-
гани да достигат ниво от категория 3 или 
по-високо – когато се развиват ветрове със 
скорост 178 до 207 км/ч, които нанасят оп-
устошителни щети.

Вероятността за друг активен и катастро-
фален сезон на ураганите в Атлантическия 
океан означава още една предизвикателна 
година за служителите за управление на из-
вънредни ситуации в Съединените щати.

„Току-що изживяхме два изключително 
активни сезона на урагани, отбелязвайки за 
първи път в историята два последователни 
сезона на урагани, които изчерпаха списъ-

ка от 21 имена“, каза Спинрад.
Подобно на 2021 г., прогнозата за сезона 

на ураганите в Атлантическия океан за 2022 
г. показва, че броят и тежестта на тропиче-
ските бури ще бъдат подобни на миналата 
година, през която Съединените щати

претърпяха 21 бури с имена
включително седем урагана - четири от 
които развиха ветрове от най-малко 178 
км/ч.

Администраторът на Федералната аген-
ция за управление на извънредни ситуации 
(FEMA) Дийн Крисуел използва годишната 
прогноза, за да призове жителите в цяла-
та страна, не само тези в крайбрежните ра-
йони, които редовно изпитват тропически 

бури, да се подготвят за извънредни ситуа-
ции, включително евакуация.

Крисуел предупреди, че FEMA е забеляза-
ла, че тези тропически бури се развиват по-
бързо и по-често, което означава, че вла-
стите, отговарящи за извънредни ситуации, 
имат по-малко време да предупреждават 
обществеността. Това означава, че хората 
ще имат по-малко време да съберат спешни 
запаси и да се евакуират или да се насочат 
към убежище при бури. Тазгодишната прог-
ноза на NOAA цитира текущата метеороло-
гична картина на Ла Ниня и нейната по-ни-
ска атмосферна стабилност, „по-топли от 
средните температури на морската повърх-
ност в Атлантическия океан и Карибско 
море, по-слаби тропически атлантически 

пасати и засилените западноафрикански 
мусони“ като вероятни фактори, които ще 
поддържат броя на бурите висок.

Изменението на климата е част от причи-
ната сезоните на ураганите в Атлантическия 
океан, както и други климатични и метео-
рологични явления, да стават все по-чести 
и по-тежки. 

Крисуел каза, че FEMA работи с общно-
стите за справяне с това как изменението 
на климата засяга техните жители по време 
на сезона на ураганите. „Виждаме толкова 
драматична промяна във вида на метеоро-
логичните явления, пред които сме изпра-
вени в резултат на изменението на клима-
та, че наистина трябва да изпреварим това“, 
каза Крисуел.

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

Обявява

https://www.iskraabv.com
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коремни преси направи варне-
нецът Станислав Златарев за 3 
часа, с което подобри ре-
корда на Гинес. Той подо-
бри и още един рекорд, 
като записа над 2600 
коремни преси за 1 
час. Досегашни-

ят рекорд за едночасовото преса-предизвика-
телство принадлежи отново на българин, кой-
то се справя със задачата с 300 коремни преси 
по-малко. 3-часовият рекорд ще бъде новоза-
писан в Световната книга на Гинес.

-годишна шведка по-
добри световния ре-
корд за най-възрас-
тен човек, скочил с 
парашут в тандем, съ-

общи АФП. След скока Рут Ларшон спо-
дели, че ще отпразнува постижението си 
„с пастичка“. Семейството и приятели-
те, заедно с представител на книгата на 
рекордите на Гинес, чакаха бабата да се 
приземи на летището в Мутала, на 240 
километра югозападно от Стокхолм. Рут 
Ларшон е на 103 години и 259 дена. Пре-
дишното постижение бе от човек на 103 
години и 181 дена.

 в цифри

5500

милиона долара спечели 
Джъстин Тимбърлейк от про-

дажбата на целия си музикален каталог на ком-
пания „Хипнозис сонг мениджмънт“, следвайки 

примера на поредица от мегазвезди, изтъргува-
ли правата върху песните си за милиони долари. 

Изпълнителният директор на инвестиционната компа-
ния Мерк Меркуриадис обяви новината за сделката 

с носителя на „Грами“ върху правата за всички 
песни, на които е автор или съавтор. Става 

дума за около 200 песни, сред които 
хитовете „Sexyback,“ „Can’t Stop the 

Feeling“ и „Mirrors“.

милиард паунда се очаква да 
бъдат похарчени в заве-
денията и магазините 
във Великобритания по 

време на тържествата за 
платинения юбилей на кра-

лицата. Елизабет Втора, която на 21 
април навърши 96 години, ще чества 7 
десетилетия откакто е на трона. Очак-
ванията са 45 000 клуба да серви-
рат 90 милиона пинти, или почти 
52 млн. литра алкохол, по време 
на четиридневното всенародно 
веселие, след като получиха зе-
лена светлина да работят до 1 
часа сутринта от 2 до 4 юни, 
съобщава „Daily Mail“.

100103
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на имиграцията

Българските емигрантите в САЩ из-
давали „Българо-американски кален-
дар-алманах за 1920 г.“ като безплат-

но приложение към тогавашния български 
вестник „Народен глас“. Алманахът е вид 
списание, печатно издание, което има за 
цел да информира, но най-вече – да обра-
зова. Днес има интернет, има форуми, от 
които човек може да се образова, когато 
реши да пътува до Америка, да научи как-
вото му трябва като първоначална инфор-
мация.

Проблемът е, че „Календар-Алманах“ 
дава възможност, човек да получи

ценна информация 
за Америка

и когато вече е пристигнал там. Днес това 
може да се осъществи, когато се срещнеш с 
близки, приятели, които да ти обяснят как е 
организиран животът в САЩ. Тогава, освен 
личният контакт, българските емигранти са 
решили да направят нещо, което да остане; 
нещо, което новите емигранти са можели 
да ползват по всяко време.

Една от основните информации, които 
дава „Календар-Алманах“ от 1920 г. е за

„монетната система
в съединените държави на Америка“. Тук се 
описват петдесетдоларова монета по слу-
чай Панамското изложение, с грамаж 1,290 
г, двойна орлова монета – 20 долара - 516 
грама, орлова монета с номинал 10 дола-
ра - 270 грама, половин орлова монета – 
два долара и половина, 64.5 грама. Това са 
златните монети. Сребърните са: долар, по-
ловин долар, четвърт долар и дайм – десет 
цента. Дребните монети са: пет цента-ни-
кел, цент-бронз.

Една от ценните информации в Алманаха 
от 1920 г. е публикуваната

„Декларация за 
Американската 
независимост“

приета от Конгреса на 4 юли 1776 г. По този 
начин емигрантите се запознават с важни-
те събития и празници в американската ис-
тория. Следва – „история на американския 
флаг“, важни „факти от американската исто-
рия“, „факти от американското управление“. 
Този дял започва с Капитолия във Вашинг-
тон, Библиотеката на Конгреса, Върховният 
съд, Доктрината на Монро, „Доктрината на 
Драго“, произход на думата „чичо Сам“. Пуб-
ликувано е и мотото на всеки от щатите. На-

пример, мотото на щата Илинойс е: „Щатски 
суверенитет и народен съюз“.

По-нататък Алманахът от 1920 г. предста-
вя на потенциалните емигранти и на нови-
те такива „редът за заместване на прези-
дента в Америка“, „залата с американските 
велики личности“, както и „американски на-
родни песни“. Внимание е отделено и на 

американската география – територия и 
островни владения, както и столицата Ва-
шингтон. Публикувана е и информация от 
преброяването на населението през съща-
та 1920 г. След това е публикувана инфор-
мация за най-големите неща в света, инте-
ресни „факти за човешкото тяло“ – размер 
на пулс, размер на дишането, температура 

на тялото, сравнение между температура и 
пулс, клетките в тялото.

Макар и в почти насипно състояние, без 
строго определен ред, или поне без мно-
го ясна структура, Алманахът от 1920 г. ни 
предлага също информация и за

американските президенти
имената им и годините на управление, кога 
е роден и кога е починал, както и от коя 
партия е бил. Следва информация за най-
големите американски градове, сред кои-
то е и Чикаго, с население към 1920 г. 2 447 
045 жители.

Следва отново ценна информация в 
„сравнителна таблица на часовника за вре-
мето в целия свят“, „дължината на дните в 
разните градове“, „наръчна таблица за ум-
ножение и деление“. Всичко това е след-
вано от информация за „американските 
пощенски такси“ и „американските офици-
ални празници“, а по-нататък – „мерки и те-
глилки“, „най-големите езера в Америка“, 
„най-високите водопади на света“, „най-ви-
соките върхове в света“, като тук са посоче-
ни и някои от върховете в България: Муса-
ла, Ситке – в Родопите, Юмрук-Чал – в Стара 
планина, Мара-Гидик, Кадемлия, Черни 
връх – Витоша, Руен – Осоговска планина.

Публикувана е и кратка информация за

американските посланици 
и консули

„в странство“, а също и за „някои от по-
главните американски университети и ко-
легии“. Описани са и „чуждестранните ди-
пломати във Вашингтон“ и „най-големите 
градове в света“, и „речник на съдебните 
думи и термини в Америка“, „най-важните 
събития в съвременната история“.

Разбира се, публикувана е и информа-
ция за наскоро подписания Ньойски мирен 
договор. Веднага след това има и инфор-
мация за „официални празници, общи не-
присъствени дни в съединените държави“ 
и „общи неприсъствени дни в България“. 
Следва ценна паметна снимка на българ-
ската делегация в Париж за подписването 
на Ньойския мирен договор. От тук започ-
ват и реклами на различни занаятчии, лека-
ри, адвокати, пекари, градинари и различ-
ни артисти – всички – българи!

Всичко, което предлага Алманахът от 
1920 г., дава представа за онова, което мо-
жем да очакваме. Това издание е продукт 
на българи, предназначен за българи. Така 
нашенците са помагали на своите близки и 
последователи, които са имали намерение 
да пътуват за Америка, а и на тези, които 
вече са пристигнали и не знаят как да „под-
хванат“ живота си отново, така, че да спе-
челят малко средства, за да се завърнат и 
да подобрят битността си в „стария край“ - 
Родината!

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XНашенците помагали на сънародници, които искали да пътуват за САЩ

Календар-алманах за 1920 г. – 
от българи за българи

Корица - „Българо-американски календар-алманах за 
1920 г., Безплатна годишна премия за абонатите на в. 
„Народен глас“, продават се и отделни екземпляри“

Корица - „Юбилеен сборник на в. „Народен глас“, 
Съставили: Васил Стефанов и Васил Граматиков

Редакцията на българския ежедневник – в. „Народен глас“, издаван от 1913 г.
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Цигуларят Свет Радославов и поло-
винката му Беатрис Минева, из-
вестна като Мис Би, обявиха с кра-
сива фотосесия във Facebook, че 
ще стават родители. Засега не е 

ясно кога се очаква щастливото събитие.
„Ако имах шанс да повторя живота си от 

начало, никога няма да искам да забравя 
тези 9 месеца, които преживявам сега! Ще 
ценя всеки миг и ще осъзная, че малкото 
чудо, което расте в мен, беше моят шанс да 
стана това, което съм: майка. Нямам търпе-
ние да те срещна и да те гушна в прегръдки-
те си!“, написа бъдещата майка във Facebook 
профила си.

„Никога мъжът не е по-‘мъж’, когато знае, 
че ще става баща! Като баща не мога да ти 
обещая, че бих могъл да поправя всичко, 
но обещавам, че няма да ти се налага да се 
сблъскваш сам с живота! Мога да се надя-
вам, че това, че съм добър човек, ме удостои 
с титлата „твоят баща“!“, пък са думите, с кои-

то Свет Радославов обявява щастливата но-
вина.

Свет и Мис Би отскоро живеят в Чикаго, къ-
дето Минева е собственик на детската шко-
ла за танци Royal Academy of Dance Chicago. 
На миналия парад и събор на България за 24 
май Свет и малките танцьори направиха шоу, 
което събра най-много хора пред сцената.

През 2017 г. бъдещият баща Свет се пребо-
ри с рядък вид тумор в мозъка. Тогава едва 
30-годишен, той преминава през 16-часова 
операция, но само ден по-късно се смее и 
изглежда така, сякаш просто е взел няколко 
дни почивка.

„Настроението беше едно от нещата, кои-
то се промениха. Станах много по-позитивен 
с времето“, каза пред BG VOICE Свет. „Гледам 
само напред, не се връщам назад.“

Диагнозата на Свет е много рядка. „Лека-
рят ми каза, че в неговата 27-годишна карие-
ра е имал само пет такива случая“, каза тогава 
цигуларят. Той обяснява чудотворното си из-
лекуване съвсем простичко: „Благодарение 
на силата на семейството - майка ми, брат ми. 
От тях се мотивирам да оздравявам.“ Брат му 
Ясен е неотлъчно до него в болничната стая 

и по време на участията му в цяла-
та страна.

„Според мен е свързано с Чер-
нобил. Майка ми е била в четвър-
тия месец бременна с мен, когато 
става аварията в атомната елек-
троцентрала през 1986 годи-
на“, обяснява диагнозата си 
той.

Свет идва в Америка, когато е 9-годишен, 
заедно с майка си и брат си. И докато тя учи и 
работи, той развива своя талант - откакто се 
помни, свири на цигулка.

„Като дойдох в Америка, започнах да слу-
шам хип-хоп. Имаше една песен на Ъшар, 
която ми се заби в главата. След като я чух за 
първи път, я изсвирих на цигулката и ми ста-
на много кеф. Започнах да експериментирам 
в студиото с хип-хоп и разнообразни стилове 
и цигулката.“

Следват концерти, изяви и участие в 
„America Got Talent". На прослушвания-
та скандалният радиоводещ Хауръд Стърн, 
който е в журито, му казва: „Ти си най-добри-
ят цигулар, който някога съм чувал.“ Свет сти-
га до следващия кръг в Лас Вегас. „След Ве-

гас спрях шоуто и започнах да правя турнета 
сам. Свирих в 60 града из цяла Америка - в 
колежи, на фестивали. После ходих в Дубай, 
Джордан - обикалям целия свят“, разказва 
Свет.

През 2019 г. цигуларят се прочу и в Бъл-
гария като стана финалист в шоуто „Бълга-
рия търси талант". Талантливият българин се 
представи в шоуто с музикален номер, кой-
то включваше танц, докато свири на цигулка. 
Двамата водещи - Сашо Кадиев и Дани Петка-
нов, го изпратиха директно на финал, натис-
кай златния бутон.

За своето участие в шоуто той сподели, че 
решава да участва в „България търси талант“, 
за да покаже, че макар да живее в чужбина, 
винаги носи България в сърцето си.

Цигуларят Свет и 
Мис Би очакват дете
XБъдещата майка Мис Би публикува фотосесия с наедрелия си корем

Сн.: Facebook/Мис Би

Сн.: Facebook/Мис Би

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Краси Радков ще забавлява гостите 
на най-епичното българско парти за 
Нова година 2023 в Пунта Кана, До-

миниканската република, и Лейк Женева в 
Уисконсин, САЩ. Актьорът, наричан от фе-
новете си „композитора на щастие“, при-
тежава уникалното качество да разсмива 
дори с най-тъжните си скечове.

Краси безспорно е един от най-талантли-
вите и най-обичани български комици.

Актьорът шоумен несъмнено може да 
разсмее всеки, но не това е най-важното ка-
чество, което притежава. Той успява да по-
каже, че

смехът е ключът към успеха
че най-мрачните мигове могат да бъдат 
преборени с помощта на светлината на ус-
мивката.

Краси се ражда на 24 април 1971 г. в не-
говата любима и обгърната от Балкана Вра-
ца. Сред съучениците си той се откроява 
със силно чувство за хумор, способност да 
извлече нещо забавно от всяка ситуация и 
желание да радва околните. Първите стъп-
ки, дали начало на бъдещата му успешна ка-
риера, той осъществява в театрална група 
„ТЕМП“, която и до днес остава фабрика за 
таланти.

По-късно става част от Сатиричния теа-
тър „Алеко Константинов“, където изиграва 
над 30 роли, с две от които е и номиниран 

за награда „Аксеер“.
Краси Радков е любима фигура не само 

за хората от Северозапада, но това, което 
го прави най-близък за съгражданите му, е 
начинът, по който изразява своите корени.

С невероятно чувство за самоирония и 
огромни дози любов към родния край той 
успява да създаде изкуство. Северозападът 
за него е не просто мястото, на което е из-
раснал,

той е извор на вдъхновение
до ден-днешен и начинът, по който той из-
разява връзката си с него, е именно това, 
което го различава от всички негови коле-
ги.

Краси пресъздава моменти от бита на 

своя роден край, в тях той влага много лю-
бов и внимание, като по този начин не само 
успява да се посмее с тях, но и да покаже 
тази страна от ежедневието на своите съ-
граждани. Комикът създава неповторима 
картина на носталгията с уникалния си вра-
чански диалект и със силата на емоциите, 
които сам изпитва. Вместо сълзи по изми-
налото време обаче той рисува усмивки по 
лицата на хората, които са се доверили на 
неговото красиво чувство на самоирония.

Талантливият комик спечели голямата на-
града в 10-тия юбилеен сезон на „Като две 
капки вода“ и споделя емоциите си след по-
бедата „Беше голяма емоция и преживява-
не, но и огромен стрес. Образът на Слави 
Трифонов ми беше най-близко до сърцето и 

го чувствам най-близко. 
Не мога да пея като него, 
но му знам и диханията“, 
признава Краси Радков.

За най-трудния 
образ

„Бяха два образа – на 
Емил Димитров и на То-
дор Колев. И при двамата 
исках да покажа емоция 
и сериозност. През целия 
формат имаше образи, 
на които не трябваше да 
си позволявам пародия“, 
разкрива победителят.

„Имитацията, в коя-
то пеех King Africa, беше 
с най-труден за носене 
грим. Маската беше спе-
цифична, тъй като ми се 
залепи почти цяла глава. 
Имаше лепене и сваля-
не на кожата. След него 
не ми остана лице. Чувст-
вам се като стена или 

билборд, на който постоянно лепят афиши“, 
така Краси описа кой е според него най-
трудният за носене грим и костюм.

„Ние сме професионалисти и наемни-
ци, които си вършат работата. Подкрепа 
ми оказваха близките и семейството. След 
тях и Евгени Димитров - той ми помагаше, 
тъй като аз нямам певчески качества. С него 
слушахме песните и репетирахме. Беше ми 
трудно пеенето в този формат“, признава 
Краси.

Той е сред участниците в първото в ис-
торията посрещане на Нова година за бъл-
гарите в Северна Америка, което ще бъде 
превърнато в епичен празник в две различ-
ни държави. BG VOICE продължава тради-
цията си от повече от 15 години да предла-
га най-добрите партита на 31 декември. Но 
тази година ще се състои наистина впечат-
ляващото – не случайно го наричаме „най-
епичното BG парти на планетата“.

Две различни места ще предложат не-
забравими преживявания с най-големи-
те звезди на България в три парти вечери. 
За първи път едни от най-големите звезди 
на България ще прелетят Океана, за да бъ-
дат с българите, които ще се съберат, за да 
посрещнат новата година край слънчевите 
брегове на Пунта Кана в Доминиканската 
република или на брега на езерото Женева 
в Уисконсин.

Сред тях са обичани певци, 
актьори и DJ-и

Галена, Фики, Deep Zone Project, Тончо Ток-
макчиев, DJ Wili Stone и Николет ще участ-
ват в празничните програми. Освен от Се-
верна Америка много наши сънародници 
ще пътуват от България и Западна Европа за 
тези две дестинации, записванията вече се 
извършват, интересът е много голям. 

Повече информация може да намерите 
на www.BG-NYE.com.

Краси Радков, когото наричат 
„композитора на щастие“

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XНай-епичното посрещане на Новата 2023 г. ще е със скечовете на любимия комик

www.BG-NYE.com
www.bg-nye.com
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Всяка година се произвеждат все по-
вече лекарства за лечение на различ-
ни заболявания. Съвременният чо-

век обаче често пренебрегва изпитаните 
от времето природни средства, които имат 
неоспорими лечебни свойства. Едно такова 
лечебно средство, което успешно е използ-
вано още от Хипократ, най-великият лекар 
на Античността, са обелките на добре по-
знатия на всички лук.

Опитът на многото поколения, живели 
след древногръцкия лекар, ни дава полез-
ни рецепти и съвети как се използват луко-
вите обелки за лечение на различни забо-
лявания.

Те имат доста широк спектър на дейст-
вие:
l укрепват имунната система, повишават 

производството на антитела и надеждно за-
щитават организма от въздействието на от-
рицателните фактори на околната среда.
l борят се с вирусите и микробите, като 

по този начин се предотвратява развитието 
на настинки и усложненията, които

сезонните заболявания 
причиняват

В почти всеки дом лукът е най-важният 
продукт в повечето ястия. Много хора зна-
ят, че в процеса на готвене понякога е по-
лезно да се използва обвивката, която наси-
ща с витамини и придава апетитен цвят на 
супите.

Полезните свойства на луковата обвив-
ка я направиха особено популярна и широ-
ко използвана в народната медицина. Мно-
го терапевтични ефекти на този продукт са 
получили научна обосновка и потвържде-
ние за ефективност. Луковата обелка е до-

бър източник на витамини: групи В, С, Е, РР, 
каротин, фибри, серни съединения, фрукта-
ни, антиоксиданта кверцетин и други фла-
воноиди.

Серните съединения в състава на люспи-
те на лука подобряват притока на кръв и ле-
куват сърдечносъдовата система. А фрукта-
ните

действат като пребиотици
тоест селективно стимулират растежа и 
дейността на полезните бактерии, които 
обитават дебелото черво.

Друго проявление на ползите за здравето 
от люспите от лук е способността му да при-
вежда в ред работата на стомашно-чревния 
тракт при леки смущения и като цяло да 
има благоприятен ефект върху процеса на 
храносмилане.

Наличен е и голям брой микроелемен-
ти от периодичната таблица: калций, фос-

фор, магнезий, йод и много други. Такова 
разнообразие от полезни вещества обяс-
нява ползите от люспите от лук и отварата 
от него при профилактиката и лечението на 
ракови заболявания.

Други терапевтични ефекти са слабител-
но, тонизиращ ефект; холеретичен, анесте-
тик, спазмолитично, отхрачващо средство, 
противораково, антисептик и др.

Чай от лук помага

да се отървете 
от главоболието

намалява кръвното 
налягане, подобря-
ва зрението. За да 
си приготвите от-
варата, поставе-
те малко количе-
ство от измитата 
обвивка в специ-
ална цедка за чай 
и я залейте с вряла 
вода. Това е може би 
най-лесният начин за 
приготвяне, като се за-
пазва максималното ко-
личество полезни вещества 
на оригиналния продукт.

При мускулни крампи се препоръч-
ва да се изпие чаша чай от лук преди лягане. 
Тази напитка също ще помогне на сърцето. 
При редовен прием се гарантира укрепва-
нето на сърдечния мускул, прочистване-
то на съдовите стени от атеросклеротични 
плаки и други кардиологични ползи, както 
и превенция от рак.

Ако искате да си направите лечебно 
масло, изсипете фини люспи в съд от тъм-
но стъкло, полейте ги с масло - рициново, 
слънчогледово или маслиново, оставете да 

стои за няколко седмици на хладно и тъмно 
място, след което прецедете.

Също така е много просто

да си приготвите 
и лечебен мехлем

смесете люспите с малко чиста свинска мас, 
добавете и сок от лук. Поставете всичко в 
стъклен съд и съхранявайте на хладно мяс-

то. Консистенцията трябва да е такава, 
че да е лесно да се размазва.

Противовъзпалителният 
ефект на луковите люс-

пи спомага за бор-
ба с болести на пи-

кочната система 
- пиелонефрит, 
нефрит, цистит, 
заболявания на 
гениталната об-
ласт. При мъжете 
повишава потен-

цията, увеличава 
издръжливостта. 

Облекчава болките 
на жените в критич-

ните дни, нормализира 
хормоналния фон, помага 

при аменорея - липса на мен-
струация при жени в репродуктивна 

възраст.
Лучените люспи оказват магичен ефект 

върху косата, като подхранват и подобря-
ват качеството на всеки косъм. Те блестят 
и придобиват лек слънчев кестенов оте-
нък. Това е естествено оцветяване с нежно 
действие.

В допълнение към ускоряването на рас-
тежа на косата, такова средство ефективно 
се бори със себореята, предотвратявайки 
появата на пърхот.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Не изхвърляйте люспите  
на лука, лекуват рак и бронхит

В народната медицина се наричат „лекарство за хиляда болести“
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Т
енденциите в цвета на косата се 
променят всеки сезон и постоян-
но се появяват нови техники за оц-
ветяване, които създават по-инте-
ресни, естествени и дълготрайни 

цветови решения. Модните тенденции за 
коса предсказват тенденциите в прическа-
та, подстригването и цветовете на косата за 
сезон 2022 г.

През новия летен сезон стилистите пред-
ложиха голям избор от нюанси за тези, кои-
то предпочитат светли къдрици. Трябва да 
се обърне специално внимание на следни-
те цветове - платина, пепеляв, ягода, крем, 
перла.

В същото време гурута на модния свят 
силно препоръчват да се откажете от жъл-
теникави нюанси и оцветяване със сив тон.

Този сезон симетрията се завръща във 
формата, а амбасадорите на Inspire я режи-
сират уверено в смели дължини с ефирна 
мекота и блясък.

Косата се спуска по раменете, понякога 
луксозно небрежна, но задължително сек-

си, с дъх на добре изстудено бургундско 
лято и нежно въображение за танци под 
топлото звездно небе.

Хитът тази година е гладко дефинираната 
коса. При подстригванията боб прическата 
продължава да оглавява класациите в раз-
лични варианти – по-дълъг, до ключицата, 
вълнист или текстуриран.

Розовото държи ключа към цвета – от 
пухкавата плътност на бонбоните до едва 
забележимия металически оттенък на диви 

теменужки и люляк.
Комбинирайте смело нюанси в гамата на 

бежовото, карамелено и кленов сироп. Кон-
трастът е подсилен, релефът осезаем. Стай-
лингът е обемен, бляскав в подчертано лук-
созна интерпретация.

Русите цветове отстояват своето с повече 
изисканост и софистицирана строгост. Тази 
авторска интерпретация комбинира изящ-
но хладни и топли руси оттенъци.

Луксозно мека, лека и дифузна, тенденци-

ята е вдъхновена от идеята за съвършения 
допир на кашмира до кожата.

Представяме ви най-горещия оттенък за 
2022 при цветовете за брюнетки: харизма-
тична комбинация от наситен богат шоко-
ладов цвят, какао и мока. Предпочита се с 
един нюанс по-тъмен, за да подсили лъска-
вия оттенък на кафе еспресо и с нежна пяна 
от капучино в дължините. Блясъкът разкри-
ва характера на цвета, а акцентът

в тази тенденция е гланцът
Бретонът продължава да е топ тенденция 

за 2022 г., визажистите смело го интерпре-
тират с красиви контури под скулата, разде-
лен в средата или странично.

Вижда се много блясък, гладкост, пра-
ва и силно пригладена коса. Гланцът изли-
за от забвение и се завръща демонстратив-
но с още повече великолепие, особено при 
брюнетките.

Не бързайте и да изправяте естествено 
къдравата си коса, този сезон на почест са и 
къдриците - дълги, къси, без значение.

Идеално пасва на всякакви прически, подходящи 
както за дълга, така и за къса коса

Оцветяването  
с розов оттенък 

на ягода е хит 
при косите за 
сезон 2022 г.

Не изхвърляйте люспите  
на лука, лекуват рак и бронхит
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CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver 
for Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every 
Week. Sighn Up Bonus! Volvo Automatic. For more info Call 
7739837254 $2000 - $2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи механици на камиони и трейлъри. 
Опит не е задължителен, но е препоръчителен. За по-
вече информация, моля позвънете на 773-656-8076. 
№18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business 
is looking for a self-motivated truck and trailer mechanic. 
Experience is a plus own set of tools is required. For 
additional info please call 630-948-4547 or text 773-946-
7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR за 
dry van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. За-
плащането е 0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in 
business need experienced dispatcher and safety to work 
in o�  ce / not from distance/ 2245202269 №18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас C за 
Straight truck local. Заплащане процент от рейта с до-
говаряне. Може и без опит. Monday-Friday 6306342892 
№18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шо-
фьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи 
всеки уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 1500 с 
бонуси. 7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене 
на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 7087708483 
№18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори за 
dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx Ground, 
doubles endorsement and 1 year experience. 6302903092 
№18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time Caregiveri/
Companions. Locations: Suburbs (Ho� man Estates, 
Highland Park,Schaumburg), City Chicago. Zaplashtane 
$15.00-$18.00 na chas. Zapochvane na rabota vednaga. 
847-813-5108, 224-500-2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назна-
чим работник за поддръжка и почистване в сервиз. 
6303509989 №18694

Chicago + suburbs
OWNERS & CDL DRIVERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага работа за CDL Drivers & Owner Operators! Midwest; 
24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Предимно 
леки товари; Постоянни курсове; Чек всеки петък! Ко-
ректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 №19337
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна компания предла-
га работа за Owner Operators! Only 8 % dispatch fee ; 24/7 
Dispatch ; Коректно отношение! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМА-
ЦИЯ (630)290-7566 - Andy 6302907566 №19338
ЛАБОРАНТ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60638, Предлагаме работа в ла-
боратория за качествен контрол на почистващи пре-
парати за индустриална и домашна употреба. Завода 
се намира в района на Midway airport. Добро владее-
не на английски-писмено и говоримо. За подробнос-
ти-708-552-9176 №19342
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

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

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

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

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

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

CDL DRIVER NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, Малка семейна компа-
ния, търси шофьор. New Freightliner Cascadia-2022, 
automatic. Цена по договаряне. Професионално от-
ношение, без напрежение! Cell phone: 224-578-6539 
№19300
SAFETY ASSISTANT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, IMG Trucking INC is seeking 
for a safety assistant. Experience is not a must, but is a 
huge plus. For details, please contact Vlad 708-655-4483 
№19290
CLEANING LADIES, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Eroclean Cleaning naema 
jeni za pochestvane na kashti v raiona na Palatine. Kola, 
knijka i opit sa zadaljitelni. Za poveche informacia, tarsete 
Petya na (773)600-0019. Blagodarim vi! 7736000019 
№19295
DCL DRIVERS NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60171, Sparc Transport is hiring 
Owner Operators and Company drivers for our Intermodal 
and Dry Van division. Many dedicated lanes. For more 
information and to apply, please call us at 708-695-4265. 
№19296
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 $3500 чисто на седмица. 8476370772 
№19271
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, системен 
интегратор търси Field/Network engineer за района на 
Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля в дейност-
ите по внедряване и поддръжка, отговаря за предос-
тавянето на професионални мрежови услуги. Контакт: 
simona.zareva@tbs.tech 359877980442 №19092

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

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

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

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 $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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OWNER, 
Цена US$  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
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

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
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ 
С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 
ИЛИ 773-968-8245 №18518

LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za 
CDL sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher 
v kashti. Za poveche informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators за 
локална/регионална работа в радиус от 200 мили от 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
HIRE OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 34240, We hire owner operators to 
join our team. The best possible rates at the request of the 
driver. 15 years of experience 10% Dispatch Fuel discounts 
Ifta 9415869386 №19344

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

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

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод 550, Обзаведена стая под 
наем от приземен етаж в Elmwood park.Всич-
ко включено-вода,парно,ток,интернет,безплат
на пералня със сушилня.Наем $550.Депозит за 
един месец 7734142633 №19343

АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Отдавам под наем апарта-
мент в Палатайн, ИЛ от 15-ти юни (или по- рано)- 1 BD/
BA apartment, 800 sq ft, $1100 5043381611 №19339
1 BD/BA IN PALATINE, 
Цена US$  1,100.00, Зипкод 60074, Отдавам апарта-
мент под наем в хубав и спокоен квартал в Palatine, 
IL от 15 юни (или по- рано)- 1 BD/BA, $1100, 800 sq ft. 
5043381611 №19340
ONE BEDROOM FOR RENT, 
Цена US$  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
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
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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
2006 МАЗДА 6 ПРОДАВА, 
Цена US$  5.00, Зипкод 60062, 2006 Мазда 6 продава , 
136 000 мили , перфектно състояние , $ 5,500.00 , email 
jdmilkov@yahoo.com 17732401081 №19341
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: “Катина”. Окано. Орев (Петър). Тано Кариди. ИТАЛА. “Менон”. Самовар. “Кис”. “Мимино”. Онасис (Аристотел). Ки. Мате. Асан. 
Ланитал. “Татик”. ТОМИ. Имане. Пи. Вола. Аноним. Капама. Ит. Радар. Салон. МОРЕНИ. Ирис. Акар. Ванеса. Ана. Кебе. Арад. Рама. Ив (Артър). 
МАРЕТИ. “Еди”. “Анета”. Кол. Мали. Анализ. Талин. Пакет. Нена. Ти. Осиково. АТАРИ. Кака. Анатема. “Оро”. Богоров (Иван). ЛАВАЦА. Ос. “На 
М.” Расо. Инирида. Сирота. Инат. Тев. Атанас. Мат. “Тату”. Логик. Хижа. Осинин (Димитър). Заводи. Арак. Нота. “Марисол”. Коканова (Невена).

ОТВЕСНО: Математика. Емотикони. “Оза”. Танита (Тикарам). “Ала бала”. Агар агар. Миномет. Покер. Локомотиви. Нони. Ивана. Емисар. Та-
кос. Сак. “На Ком”. Ратани. Оран. До. АСОС. Лам. Рил. Кава. Ахил. Гора. АТА. Ова. Ипон. “Сиси”. Кимоно. Ираде. Авалон. Жак. Радон. “Матен”. 
Дакота. АМАРО. Нивалин. Нерине. “Евита”. АК. Ко. Аса. Ориса. Атаман. Тока. Иринина (Магдалена). Амал. Тацит. Вот. Симиди. “Анина”. Арети-
но (Пиетро). Рак. “Тамара”. Езеро. Иванов (Георги). Великан. Ринит. Нирод (Фьодор). Тита. Василев (Дойчин). Савана. “Осасуна”.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

Сутрин. Мъж, безпаметен 

след як среднощен запой, 

излизайки от банята:

- Марче, снощи притесни ли 

се, като се прибрах насинен  

и с избити зъби?

- А, ти като се прибра,  

си беше наред!

  
Жена звъни на Бърза помощ:
- Помощ, мъжът ми погрешка пи бензин и вече два 

часа тича из двора!
- Спокойно, госпожо, като му свърши бензинът, ще 

спре.

  
- Мамо, мисля да си сложа силикон в устните и гър-

дите.
- Да не си посмяла! На баща ти му трябва за ремон-

та на банята!

  
Двама шопи разговарят на брега на язовир „Ис-

кър“:
- Ей, глей колко много вода! Цела София пие вода 

от тука. Страшно много е т'ва!
- Абе, ами ако това не беше вода, а ракия?
- Е, че колко ракия е това?!

  
Момченце:
- Тате, аз ще се оженя!
- И за кого?
- За баба, тя ме обича и аз я обичам, тя готви много 

хубаво и ми разказва приказки.
- Много хубаво, но има проблем - тя ми е майка и 

ти не можеш да се ожениш за моята майка!
- Що да не може, ти как си се оженил за моята?!

  
Ако се притеснявате, че някой комшия ви краде 

от безжичния интернет, има много просто решение. 
Отворете прозорците, изключете рутера и се заслу-
шайте! По псувните ще ги познаете!

  
Съпругата се обръща към съпруга си:
- Защо ли не отидохме на кино, ами дойдохме в те-

атъра? Какви сме глупаци!
- Моля ти се, говори в единствено число!
- Добре, де. Какъв си глупак.

  
Киро и Пешо отиват на лов в гората. По едно време 

Киро се връща и влачи глиган.
- А, бе, какво стана с Пешо?
- Припадна на километър от тук.
- И ти го остави там и мъкнеш глигана?
- Е, то пък кой ще открадне Пешо...

  
- Келнер, певицата изпълнява ли желания?
- Да, господине!
- Тогава нека да изпее наум няколко песни, дока-

то се нахраня.

  
- Защо искате развод?
- Защото жена ми по цели нощи скита по баровете, 

господин съдия.
- И защо скита по баровете?
- Търси ме...

  
Двама мъже пият бира и единият споделя:
- Абе вчера се прибирам от командировка внезап-

но и веднага гледам - в гардероба няма нищо, в шка-
фа няма нищо, в хладилника няма нищо...

- А жена ти какво вика?
- Не, бе, не съм женен, обрали са ми апартамента.

  
- 100 минути за колко часа мога да ги изговоря?

- За час и 40 мин.
- А не може ли за 2 часа?

  
- Искам да ви питам: счупи ми се СИМ картата и ре-

ших да я залепя с каноколит и за да я застопоря, я 
сложих в телефона - сега не мога да я махна...

  
- Защо викате, господине?
- Викам, защото няма обхват... и тичам... като луда 

крава тичам... през полята... към магистралата... и в 
момента съм на магистрала 94 на едно дърво... доко-
га ще ме правите на маймуна?... Смешничко ли ви е? 
А знаете ли как бодат борчетата?!

  
Лудите си правят културно събитие - литератур-

но четене. Става един, чете някаква книга. Всички 
са във възторг - стават на крака, ръкопляскат. Само 
един мърмори:

- Абе, хубава пиеса, ама много действащи лица...
В този момент влиза един санитар:
- Ей, психари! Кой е задигнал телефонния указа-

тел?

  
- Преди малко се обадих да съобщя за един изгу-

бен телефон, но сега го намерих в пералнята и да не 
го спирате...

  
- Как да го вкарам тоя ваучер – мъчих се, мъчих се, 

как ли не го сгъвах, накрая го свих на 4, малко неу-
добно става, ама само така влиза под батерията.

  
- На телефона ми, като звъня, изписва МОЛЯ ЗАРЕ-

ДЕТЕ и не мога да се свържа!
- Явно трябва да презаредите.
- Не става: зареждам, зареждам... вече 24 часа го 

държа на зарядно, а пари няма.

  
Автобус тръгва от спирката и от задния край ня-

кой крещи:
- Помощ, кракът ми! Затисна ми крака, о-о-о!
Шофьорът се шашка, забива спирачките, отваря 

вратите. В това време същият глас:
- А, това не бил моят крак!

  
Луд отива при психиатър и му казва:
- Докторе, аз съм птица!
Докторът:
- Добре, тогава идете да полетите малко из чакал-

нята, а аз през това време ще ви уредя гнездо в бол-
ницата.

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
Емоционалното ви състояние ще 
е неустойчиво и ще ви е трудно 
да контролирате емоциите. На-
малете контактите, доколкото е 
възможно, за да предотвратите 

възможността за влошаване на отношенията от вся-
какъв характер. Дразнителите около вас ще са твър-
де много дори за хора с вашето прословуто желяз-
но търпение. Опитайте се да запазите присъствие на 
духа и чувство за мярка. Усетите ли, че пристъпите на 
недоволство ще ви извадят от равновесие, уединете 
се и размислете.

РАК
Възможно е с колега да сте на 
различно мнение по някои въ-
проси и това ще ви засегне лич-
но. И все пак се опитайте да чу-
ете какво казва другият човек, 

премислете ситуацията и ако трябва, споделете как-
во мислите, за да достигнете до компромис. Обър-
нете сериозно внимание на външния си вид. Спо-
собността ви да привличате интереса на околните 
ще бъде засилена и сега ще се чувствате по-харес-
вани и желани. Романтични изживявания няма да 
ви липсват, така че им се насладете.

ВЕЗНИ
Не взимайте и не давайте пари 
назаем. Ако е възможно, не се 
занимавайте с уреждане на фи-
нансови операции, особено пък 
с партньори, които познавате от-

скоро. Ще се окажете губещата страна. Човек, който 
не ви е особено приятен, ще се опита да ви разкрие 
чувствата си. Емоциите ще са наситени и разноо-
бразни. Ще стимулират творческия ви потенциал. 
Каквото и да направите, подтикнати от вдъхновени-
ето си, ще е впечатляващо. Съхранявайте надлежно 
ценностите и документите си.

КОЗИРОГ
Случките ще са лишени от логи-
ка, така че за предпочитане е да 
следвате интуицията си. Може 
да не ви ориентира в най-пра-
вилната посока, но със сигур-

ност ще ви предпази от фатални грешки. Проблема-
тично ще е уреждането на финансови и материални 
въпроси. Ако не са ви спешни, е по-добре да ги от-
ложите. Точно когато се чувствате най-сигурни в 
себе си, ще се натъкнете на непредвидени затруд-
нения. Отношенията с близките ви ще са напрегна-
ти, не се намесвайте в заниманията им.

ТЕЛЕЦ
През тази седмица има шанс 
да види бял свят нещо, което 
обмисляте от известно време. 
Така че покажете творението си 
на света и приемете овациите. 

Смелостта да покажете постиженията си на другите 
ще бъде възнаградена, затова имайте повече само-
чувствие и вярвайте в способностите си. Периодът 
ще бъде особено успешен за вас, ако се занимава-
те с творческа дейност. Ще ви осеняват нови идеи 
и ще ги споделяте с подходящите хора, опитайте се 
да влагате креативност в работата си.

ЛЪВ
Въздържайте се от прояви на 
ревност и собственическо от-
ношение към близките си. Не 
само ще предизвикате недовол-
ството им, но и необратимо ще 

разрушите доверието помежду ви. Поведението на 
човек, от когото зависи професионалният или соци-
алният ви статус, може силно да ви огорчи и разо-
чарова. Ще ви постави в неизгодна ситуация пред 
колеги или партньори и ще застраши позициите ви. 
Реагирайте с мълчание, по-късно ще имате възмож-
ност да докажете на какво сте способни.

СКОРПИОН
Настроението ви ще е нестабил-
но, а поведението - нелогично. 
Почти непрекъснато ще преми-
навате от едната крайност в дру-
гата - от раздразнителност и не-

доволство до бурна радост. Съобразете плановете 
си с обстоятелствата, в които се намирате. Няма да 
сте в позиция да им влияете, така че ще сте по-ефек-
тивни, ако „плувате по течението". Събитията ще са 
непредсказуеми, но ще направите всичко, което сте 
си наумили. Експериментирайте, действайте с нес-
тандартни методи.

ВОДОЛЕЙ
Не е изключено да ви поискат 
сметка за неизпълнени ангажи-
менти, засягащи нечие обезпе-
чение, грижа към близък или 
изплащане на задължения по 

издръжка, подялба на собственост. Разплатете се 
незабавно, за да избегнете задълбочаване на про-
тиворечията. Раздяла, която от известно време об-
мисляте, но нямате идея как да осъществите, ще се 
случи по естествен път и почти без намесата ви. Ще 
почувствате недоумение, но и облекчение. Човек от 
миналото ще напомни за себе си.

БЛИЗНАЦИ
За тези от вас, които са в твор-
чески застой и срещат труднос-
ти да се изявяват, периодът дава 
шанс да откриете какво ви пречи 
и да попаднете на подходящите 

хора, с чиято помощ да реализирате идеите си. Усло-
вието да успеете е да работите в екип и да съгласу-
вате целите си с другите. Ще използвате влиянието 
още по-добре, ако откриете как вашите цели могат 
да помогнат на екипа, с който работите. В такъв слу-
чай много по-лесно ще спечелите желаната подкре-
па и ще постигнете успех.

ДЕВА
Избягвайте разговорите за изя-
сняване на отношения. Не спо-
деляйте тревогите и съмнения-
та си в тази насока с когото и да 
било, очаквайки съвет или поне 

мнение. Онова, което се опитвате да запазите в тай-
на, тихомълком ще излезе в публичното простран-
ство. Въздържайте се от прекалени претенции спря-
мо хората, с които се налага да работите или просто 
да общувате. Ще възприемат изискванията ви като 
проява на високомерие и ще ви злепоставят в най-
неподходящия момент.

СТРЕЛЕЦ
Ще се наложи да развихрите 
максимално лидерските и орга-
низаторските си способности. 
Задачите ще са повече от обик-
новено, а останалите участници 

в изпълнението им ще се движат по схемата „свобо-
ден електрон". Предстоят новости и изненади в ра-
ботата ви. Случайно получена информация ще про-
мени мнението ви по конкретен въпрос. Не бързайте 
да го обсъждате. Каквото и да се случи, опитайте се 
първо да осъзнаете причините. Събитията ще са раз-
нородни и трудни за класификация.

РИБИ
Нарушаването на финансова уго-
ворка може да предизвика се-
риозен конфликт между вас и 
някой от партньорите ви. Поста-
райте се да уреждате сделките си 

в писмен вид, за да избегнете недоразуменията в бъ-
деще. Личност ще навлезе в ежедневието ви и веро-
ятно ще предизвика интерес. Ще разполагате с дос-
татъчно условия за започване на връзка, която може 
да е вълнуваща, но ще е нетрайна и най-вероятно 
ще завърши зле. Ако усетите желание да направите 
нещо за друг човек, помогнете му.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Амбър Хърд и Джони Деп сложиха точ-
ка на 6-седмичното дело, което во-
деха помежду си заради физическо 

посегателство. Адвокатите на двете страни 
изложиха своите аргументи в петък за по-
следен път, след което съдебните заседате-
ли се оттеглиха, за да вземат своето реше-
ние.

Преди началото на делото, след като бе 
обвинен от бившата си съпруга, че систем-
но й е посягал, репутацията на Деп се срина. 
Така след десетилетие, в което той пропиля 
голяма част от 650-те си милиона долара, 
сега Джони се възползва максимално от фа-
кта, че съдебният процес се излъчва в со-
циалните мрежи и по телевизията, и така се 
показа пред холивудските студия.

Огромната му фенска база
която го посрещаше и изпращаше всеки 
ден с овации, в които отива да дава показа-
ния, бе готова да игнорира и най-гротескно-
то му поведение.

Независимо какво казват социалните 
мрежи по адрес на Амбър Хърд, се виждаше 
публичното добродушно и общително по-
ведение на Карибския пират – както здра-
висването с всеки полицай пред съдебната 
палата, така и хумористичните му гримаси 
пред операторите.

Текстовите съобщения могат да сринат 
кариерата на всекиго, ако се разглеждат от-
делно, но не и тази на Деп.

Социалните мрежи започнаха сами да 
съдят, а заседателите вече изказаха своето 
мнение преди дори делото да започне и

те оневиниха актьора
В същото време Хърд биваше освирква-

на всеки път, когато пристига за показания. 
Това е съдът на общественото мнение, кое-
то понякога тежи дори повече от загубата 
на десетки милиони долари заради изгубе-
но дело.

Всеки, който използва Facebook, 
Instagram, Twitter, ще знае, че привържени-

ците на Деп подложиха бившата му съпруга 
и на онлайн тормоз. Самата тя се оплака от 
нещо подобно по време на показанията си 
в четвъртък.

„Тормозена съм, унижавана съм, заплаш-
вана съм всеки ден… дори когато влизам 
в тази зала, излизайки пред света. Това е 
най-лошата част от живота ми. Нещата, през 
които преминавам, ме накърняват. Хората 
искат да ме убият и ми го казват всеки ден. 
Желаят да поставят бебето ми в микровъл-
нова.“

Тормозът над Хърд означаваше, че тя е 
изолирана. Феновете на Джони пращаха 
словоизлияния към всеки, който се асоци-
ира с нея. Свидетелите, които се явяваха от 
нейна страна, бяха бомбардирани с обиди 
из социалните мрежи.

Интернетът преливаше от хаш-
тагове #AmberHeardisapsychopath 

#AmberHeardisanabuser and 
#AmberHeardisaliar по време на тези шест 
продължителни седмици. Тези платформи 
винаги са позволявали свобода на слово-
то и допускане на омразна реч. Военните 
престъпници като Владимир Путин, които 
са осъдени или ще бъдат съдени за своите 
зверства, не получават това внимание. Се-
рийните убийци и изнасилвачите не са тол-
кова оплювани. Може би защото се пред-
полага, че те винаги са били покварени и 
действията им не са изненада за никого.

Каквото и да е преживяла Амбър Хърд по 
време на съжителството си с Джони Деп, 
сега тя търпи терора на хиляди, а може би 
милиони, което е трудно да се осмисли, ко-
гато се живее в цивилизована страна като 
САЩ. Смутните и несигурни времена от на-
чалото на това десетилетие обаче могат да 
изкривят моралния компас на всекиго от 
нас, без да си даваме сметка, че послед-
ствията идват след това и трябва да живеем 
с тях, независимо кой е бил крив и кой е бил 
прав в очите на Темида.

Сагата Хърд – Деп разклати 
моралния компас на Америка
XСоциалните мрежи се оказаха истинският съдник на бившата двойка

АЛЕКСАНДЪР  
АНТОНОВ

alexander@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

http://www.trifonovalaw.com/
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Четвъртият сезон на хито-
вия криминален сериал True 
Detective има зелена светлина 
за снимки и по всичко личи, 
че отново няма да ни разоча-
рова. Поне, съдейки по пър-
вото звездно име, подписало 
договор за участие в сериите.

Става въпрос за Джоди 
Фостър, която се е съгласила 
да е в главната роля, съобща-
ва Deadline.

Гледалите предишните се-
зони са наясно, че всеки от 
тях е с различни актьори и 
самостоятелен сюжет. Този 
пъти Джоди Фостър ще е де-
тектив Лиз Данвърс, натова-
рена със задачата да разслед-
ва мистериозните изчезвания 
на шестима души от изследо-
вателска станция в Аляска. Тя 
и партньорът й пристигат в 

градчето точно когато дълга-
та зимна нощ в региона и все-
обхватният мрак започват да 
настъпват.

Джоди Фостър ще играе в новия 
сезон на True Detective

Остин Бътлър е бил приет по 
спешност в болница само ден, 
след като са завършили снимки 

за новия филм, в който участва - „Elvis“.
Актьорът усетил остра болка и подо-

зирал, че има апендицит.
Той разкри, че по-малко от 24 часа, 

след като спрял да работи по филма, тя-
лото му започнало да „отказва". Остин 
бил с вирус, който имал подобни симп-
томи на тези на апендицит.

„Събудих се в 4 ч. сутринта с остра 
болка и бях заведен по спешност в бол-
ница. Моето тяло просто започна да от-
казва в деня, след като завърших „Elvis"“, 
разкри той пред британското списание 
„GQ“.

Бътлър влиза в ролята на легендар-
ния Елвис Пресли и признава, че тотал-
но се е изгубил в персонажа, тъй като се 
е потопил в света на Краля на рока.

Анди Макдауъл и Хелън Мирън се за-
бавляваха на червения килим в Кан 
и зарадваха феновете с танца си.

Холивудските дами Анди Макдауъл и 
Хелън Мирън танцуваха на червения ки-
лим в Кан на премиерата на „Майка и син“.

Двете бяха специални гости на фести-
вала в Кан и показаха на всички как се 
прави ефектно и запомнящо се минаване 
по червения килим.

76-годишната Хелън и 64-годишната 
Анди плениха с усмивки, непринудено 
поведение, естествен чар и женственост

Те зарадваха журналистите и фенове-
те, които коментираха, че в седмо-осмо 
десетилетие актрисите умеят да се за-
бавляват. На премиерата 64-годишната 
Макдауъл носеше рокля на плавно райе, 
а 76-годишната Мирен носеше сребърна 
рокля.

Анди Макдауъл и Хелън Мирън 
удивиха феновете с танци в Кан

Остин Бътлър е приет по спешност 
в болница след снимките на „Elvis“

Шоуто на Елън Дедже-
нерис, телевизион-
но предаване, което 

забавлява зрителите, разби-
ва стереотипите и гостува на 
големите звезди, приключи 
след 19 сезона и повече от 
3000 епизода.

Холивудските звезди често 
се появяваха в нейното ток-
шоу, което придоби популяр-
ност в по-консервативните 

части на Амери-
ка. Първият й 
гост беше актри-
сата Дженифър 
Анистън, която 
също се появи 
на финала.

След успеха 
си като комик 
през 80-те го-

дини на миналия век Дедже-
нерис става известна със се-
риала „Елън“, а през 1997 г. 
става първата главна героиня 
в телевизионен сериал, която 
признава хомосексуалната си 
ориентация.

„Когато стартирахме шоу-
то през 2003 г., еднополови-
те бракове не бяха законни“, 
каза тя заснемането на по-
следния епизод.

Шоуто на Елън Дедженерис 
приключи след 19 сезона

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Клоуи Кардашян си е пра-
вила само една операция на 
носа. 37-годишната звезда 
призна, че е била засегната от 
циркулиращите напоследък 
слухове, че се е подложила на 
цели 12 операции на носа.

„Беше ми неприятно, кога-
то хората говореха, че имам 
12 операции. Смятах, че това 
е лудост“, призна 
Кардашян.

За да опровер-
гае слуховете, 
Клоуи реши да 
признае публич-
но, че всъщност 
само веднъж е 
коригирала носа 
си.

Наскоро Клоуи 
откровено спо-

дели за драматичното си от-
слабване. Многократно тя е 
споделяла, че е била обижда-
на като по-малка заради това, 
че е била „пухкава“. Според 
нея вдъхновението за тран-
сформацията е дошло след 
раздялата й с бившия й съ-
пруг – баскетболистът Ламар 
Одом.

Синьо-бяла рокля, 
носена от Джуди Гар-
ланд във филма „Ма-
гьосникът от Оз“ от 
1939 г., няма да бъде 
продадена на търг, 
тъй като съдия блоки-
ра продажбата на ем-
блематичната дреха.

Продажната цена на 
карираната рокля на 
Дороти беше оцене-
на на между 800 000 
и 1,2 милиона долара 
на търга Bonham Hollywood 
Memorial в Лос Анджелис.

Роклята беше намерена ми-
налия юли в Католическия 
университет във Вашингтон 
по време на ремонт.

Окръжният прокурор на 
САЩ Пол Гадърф в Ню Йорк 
издаде разпореждане за спи-

ране на продажбата, след 
като роднина, католически 
свещеник в университета, за-
веде дело, твърдейки, че рок-
лята й принадлежи.

Свещеник Гилбърт Хартке 
получи роклята като подарък 
през 1973 г. от актрисата Мер-
седес МакКембридж.

Чанинг Тейтъм и детската му книжка 
са се запътили към големия екран. 
42-годишният актьор ще участва в 

предстоящата адаптация на книгата си The 
One and Only Sparkella, която беше пусната 
на пазара през май 2021 г.

Новината беше споделена от самия Тей-
тъм, който зарадва феновете си с публика-
ция в социалните мрежи. На снимката той 
носи пола в пастелни цветове и розов топ, 
украсен с множество звезди.

Историята в The One and Only Sparkella 
проследява Ела - младо момиче, което тряб-
ва да промени бляскавия си външен вид за-
ради коментари от други деца в училище. 
Баща й обаче идва на помощ, за да й обяс-
ни колко е важно да приемаш истинската си 
същност, без да се интересуваш от мнение-
то на останалите.

Членове на легендарната швед-
ска група ABBA направиха 
първата си публична изява от 

14 години на премиерата на концер-
та си Abba Voyage в Лондон.

Агнета, Фрида, Бени и Бьорн се 
събраха отново на откриването на 
виртуалния концерт, който съдържа 
техни дигитални версии.

Фрида гледаше шоуто с широка 
усмивка на лицето си, а Бени ста-
на и аплодира големия хит Dancing 
Queen.

Най-накрая се появиха пред заве-
сата с оглушителни аплодисменти 
на публиката.

„ABBA никога не ни напускаше. Не 
беше трудно решение да се събе-
рем отново, защото музиката е част 
от нас“, каза Агнета Фалтског.

„Мечтая за това от години. Ние 
обичаме нашата музика, обичаме да 
пеем“, добави Ани-Фрайд Лингстад.

Чанинг Тейтъм превръща 
детската си книжка във филм

Съдия блокира търга на роклята 
на Дороти в „Магьосникът от Оз“

Клоуи Кардашян: Имам само една 
операция на носа

ABBA се събраха отново  
за виртуален концерт в Лондон

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Разположено на остров Mecherchar в 
архипелага Палау, медузеното езеро, 
или Ongeim’l Tketau, както го наричат 

местните жители, е едно от най-невероят-
ните места, който някога ще имате възмож-
ност да посетите в живота си.

Това необичайно езеро, както подсказва 
името му, е пълно с медузи. Вътре има два 
вида медузи, златни и лунни. За щастие те 
не са опасни за хората, тъй като са загубили 
способността си да жилят поради липса на 
потенциална опасност.

Водата в езерото Медуза е солена, самото 
езеро е свързано с Тихия океан от цяла мре-
жа от пукнатини и три малки тунела, които 
проникват в околния варовик. Въпреки това 

жителите на езерото са напълно изолирани 
от океана, а условията на живот в езерото 
са напълно различни от тези на 
океана.

Именно за това златните и лун-
ните медузи, обитаващи езеро-
то, са много различни от техните 
роднини, които живеят в океан-
ската лагуна само на 200 метра 
от тях.

Налице е все още

неразкрита мистерия 
в езерото:

през 1998 г. медузите умират и 

езерото е с нулево население. 
А през 2000 г. те мистериозно 
се появяват отново. Науката все 
още няма обяснение за това. По-
ради липсата на каквито и да 
било естествени врагове в езе-
рото, тяхната популация се е уве-
личила значително и сега дости-
га около петнадесет милиона.

Дълбочината на езерото дос-
тига 50 метра. На дълбочина от 
20 метра вече няма живи орга-
низми, освен бактерии. За тури-

стите, които обичат екстремните спортове и 
гмуркането, има голяма опасност от химиче-
ско отравяне. Водата на дълбочина 15 метра 
е пълна с фосфати и амоняк.

Тъй като в езерото почти няма животинска 
храна

самите медузи 
са станали вегетарианци

жилещите клетки са атрофирали пипалата 
си. Следователно, всеки може спокойно да 
плува сред толкова много медузи, без да се 
страхува да се изгори.

Фотографът Кевин Дейвидсън разказва, 
че просто се усещат стотици меки балонче-
та, които ви докосват, когато се къпете."Дори 
е много приятно“, допълва Дейвидсън.

Освен това цялата тази милионна флота 
медузи извършва редовни разходки по езе-
рото. През нощта златните медузи се движат 
вертикално между повърхността на езерото 
и граничната зона безкислороден слой.

Сутринта, около 9,30 часа, медузите миг-
рират от центъра на западната част към из-
точната, а от 15,30 часа се движат от източ-
ната част на водоема към западния край на 
езерото. По залез медузите

извършват 
краткотрайна разходка

в източна посока от западния край, където 
остават през нощта.

Плувайки до повърхността, златните меду-
зи извършват въртене срещу часовниковата 
стрелка, а лунните медузи само мигрират на 
повърхността през нощта.

Гмуркането на езеро Медуза обаче е заб-
ранено - опасни са въздушните мехурчета, 
които, попадайки под купола на медузите, ги 

убиват.
Сега е създаден специален 

пристан за туристи, желаещи 
да плуват в езерото Медуза. На 
него можете да смените дрехи-
те, да оставите нещата и да вле-
зете във водата. Можете също 
да акостирате с лодка от друга-
та страна на острова, но в този 
случай ще трябва да се разходи-
те малко през джунглата и в съ-
щото време да се възхитите на 
красотата на това необичайно 
кътче на планетата.

XПоради липса на потенциална опасност,  
жилещите им клетки са атрофирали пипалата си

Необичайно езеро в Палау е 
пълно с медузи вегетарианци

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

https://www.facebook.com/milanabash78
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