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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

Но нямам толкова място.
“Чувствам се като Аржентина – отпадна-

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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След трагедията в Ювалди: Има ли шанс 
за затягане на контрола на оръжията

Бариерите, които ни пречат да успеем в инвестирането » на 16

» на 26 - 27» на 23

Тежка прокоба  
сее 50 г.  
смърт над филма 
„Козият рог“

Бумът на 
емигрантските 
оркестри тръгва 
от Пенсилвания

5 хиляди лева  
на час, или 
грозното лице  
на корупцията

Войната 
в Украйна 
обрича света 
на глад

» на 6 - 7

» на 8

» на 24 - 25

Властите плащат 
за поставяне 
на охранителни 
камери по 
домовете в Чикаго » на 12

Тихомир Христозов: 
BG музика звучи 
в „Междузвездни 
войни“ и 
„Джурасик свят“

Родна следа: Българи задържани 
в наркоафери за над $1 млрд.

» на 4 - 5

» на 10 - 11

XИТН напуска, Кирил Петков готов да управлява с малцинство

https://axz53.app.goo.gl/radio
www.bg-nye.com
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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


8 - 14 юни 2022 г. 3

www.bg-nye.com


8 - 14 юни 2022 г.4

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

Четворната коалиция се разпадна. Ли-
дерът на Има такъв народ Станислав 
Трифонов обяви в изявление, че фор-

мацията му няма място в коалицията.
„Изтеглям министрите на ИТН от тази ко-

алиция и слагам край на агонията“, заяви 
Трифонов.

„Освен захвърлянето на националните 
интереси, министрите на „Продължаваме 
промяната“ ни водят към фалит“, аргумен-
тира се той.

„Премиерът води друга външна полити-
ка, различна от тази на външния министър. 
Различна от политиката на парламента, раз-
лична от политиката на КСНС при президен-
та.

Премиерът си има друг 
външен министър“

каза Слави Трифонов по отношение на те-
мата Северна Македония.

По думите му Петков е обещал на лидери-
те в Европа да падне ветото над РСМ, което 
е „безпардонно, едностранно нарушаване 
на подписаното коалиционно споразуме-
ние“.

„По отношение на бюджета – Асен Васи-
лев, откакто е финансов министър, в дър-
жавата

хвърчат едни милиарди
нагоре-надолу. Това са нашите пари“, каза 
Трифонов.

Лидерът на ИТН коментира, че така и не 
е ясно за какво е изхарчена най-голямата 
сума в историята на България – 9 млрд. лева 
за 9 дни през декември 2021 г.

„Министрите на „Продължаваме промя-
ната“ водят държавата към фалит. Ако ние, 
от ИТН, искахме власт, щяхме удобно да си 
стоим в управлението и да се ползваме с 
всички екстри на властта. Аз продължавам 
да не се чувствам политик, аз съм, за да се 
свърши работа и заради моралния избор“, 
каза още Трифонов.

Накрая той завърши с това, че изтегля 
министрите на ИТН от кабинета и изважда 
партията от управлението. „Щях да стоя ус-
михнат и ояден. Но за разлика от „Продъл-
жаваме промяната“, аз не съм такъв“, допъл-
ни Трифонов.

По-рано през деня министрите от ИТН Те-
одора Генчовска, Гроздан Караджов и Ра-
достин Василев напуснаха заседанието на 
правителството заради несъгласия с ак-
туализацията на бюджета. Четвъртият ми-
нистър на „Има такъв народ“ - Александър 
Николов, който в последните седмици де-
монстрираше добър синхрон с премиера 
Кирил Петков, не е присъствал на заседа-
нието.

В отговор премиерът Кирил Петков обя-
ви, че е готов на правителство на малцин-
ството. Той обвини досегашните си парт-
ньори, че се опитват да сложат ръка върху 
милиарди левове за пътища и отказват

да се реформира 
антикорупционната комисия

за да започнат разследванията за извърше-
ното от бившия кабинет на Бойко Борисов.

„Готови сме за правителство на малцин-
ството, но няма да харчим нито един лев без 

надзор. Няма да харчим нито един лев по 
начин, който е без контрол“, заяви на бри-
финг премиерът Кирил Петков.

„Обещанията ни да реформираме КПКОН-
ПИ ще се случат и Бойко Рашков ще бъде на-
чело на тази организация, за да можем да 
променим България. Шест месеца вече се 
бавим със закона за КПКОНПИ. Няма да об-
съждаме повече, внасяме закона още в ут-
решния ден“, категоричен бе Петков.

„В последната седмица министър Гроздан 
Караджов поиска безпрецедентно увелича-
ване на бюджета на МРРБ с 3,6 милиарда 
лева. Това е отгоре на вече съществуващата 
сума от 2,2 милиарда лева, което е безпре-
цедентен бюджет от самото начало. В тази 
актуализация той поиска допълнително 3,6 
милиарда

да бъдат платени 
на същите тези фирми

които през последните години бяха раз-
следвани от министър Рашков за злоупо-
треби“, обясни премиерът.

„Този бюджет не е, за да може да се до-
пълват бюджетите на МРРБ. Тази актуали-
зация е да увеличим пенсиите, да помогнем 
на работещите семейства, да намалим це-
ните на бензина и дизела и да махнем ДДС 
на хляба. Получихме отговор, че те няма да 
се съгласят, освен ако не дадем тези сред-
ства на министерството и после тези пари 
да отидат в тези строителни компании. Това 
няма как да се случи“, категоричен бе Кирил 
Петков.

Той припомни, че едно от големите обе-
щания като коалиция е било именно за ре-
формиране на КПКОНПИ.

„Вече шест месеца тя стои и се управля-
ва от заместника на г-н Цацаров. Ние пред-
ложихме да сложим човек, който е с добра 
репутация в борбата с корупцията и това е 
министър Рашков. Вместо да започнем ис-
тинските разследвания, които бяхме обе-

Коалицията се разпадна
XИТН напуска, Кирил Петков готов да управлява с малцинство

http://www.newchancetransport.com/contact.php


8 - 14 юни 2022 г. 5

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

щали, какво получихме като отговор от ИТН 
– просто не сме съгласни. Без доводи, без 
нищо“, обясни Петков.

„Днес е денят на водораздела. Може да 
сте от страната на корупцията, от страната 
на мафията и хората, които използват об-
ществен ресурс, за да си го сложат в джо-
ба, или да имаме принципна позиция, къде-
то всеки лев трябва да се отчете на хората, 
които всъщност са ги дали“, каза още пре-
миерът.

По думите му затова правителство на 
малцинството в този момент е много по-до-
бре, отколкото правителство, в което се из-
виват ръце за допълнителни пари и се спи-
рат истинските реформи.

Кирил Петков заяви още, че думата „мо-
рал“, която беше използвана от Слави Три-
фонов в изявлението му по-рано, не озна-
чава „да се крием под общи заглавия за 
някакви нереални претенции“.

„Морал е, когато кажеш „не“ парите да 
отиват в същите тези мафиоти, които изне-
соха тези пари в торби“, допълни Петков.

„Всеки от нас е искал да сложи край на ко-
алицията, обаче

това не слага край 
на агонията

Това, което липсваше в изказването на г-н 
Трифонов, е какво следва оттук нататък за 
страната, не за нас, които сме участници в 
тази постоянна драма“, коментира пък съп-
редседателят на „Демократична България“ 
Христо Иванов.

„Какво следва за страната оттук нататък, 

къде я тласкаме – към избори, към хаос, 
към управление с плаващи мнозинства. Ми-
сля, че човек, ако сериозно се отнася към 
това да представляваме хората, които ни 

управляват, сме длъжни първо да си отго-
ворим на този въпрос.

И като видим, че следва само още повече 
агония, трябва да седнем да проведем се-

риозен разговор, да, може би трябва да се 
преосмисли начинът, по който коалицията 
работи, но ние нямаме право да тласкаме 
страната към още повече хаос“, заяви още 
той.

Иванов заяви, че вярва и се надява, че ко-
легите му от ИТН не могат да направят така-
ва крачка и трябва да се върнат на масата 
за разговори.

„Все още не е изтекло времето за това“, 
каза още Иванов.

Трусовете в коалицията започнаха още с 
въпроса да бъде ли дадено оръжие на Ук-
райна или не. БСП тогава отправи заплахи 
да напусне, ако бъде предоставена военна 
помощ, „Демократична България“ пък иска-
ше да излезе в противния случай. 

По-късно разногласия се появиха зара-
ди избора на гуверньор на БНБ, след като 
ИТН предложи собствен кандидат, Любом-
ир Каримански, и не подкрепи номинира-
ния от „Продължаваме промяната“ Андрей 
Гюров.

Нова разделителна линия се появи и по 
темата Северна Македония. Външното ми-
нистерство и съветниците на премиера Ки-
рил Петков водят различни политики по 
темата Северна Македония, обяви още в 
средата на април външният министър Те-
одора Генчовска и обвини Кирил Петков за 
това, че се е договорил през лятото ветото 
за присъединяване на страната към ЕС да 
отпадне. Пак по същото време и регионал-
ният министър Гроздан Караджов заяви, че 
има криза на управляващата коалиция и тя 
не е в състояние да взима решения.

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Х
иляди камиони влизат ежеднев-
но в България през границата с 
Турция. Руската инвазия в Украй-
на, която затрудни превоза на то-
вари в Черно море, увеличи този 

поток още повече.
Преминаването на пункта „Капитан Ан-

дреево“ се явява и външна граница на Евро-
пейския съюз и пропускането на товар през 
него е печат за гаранция, че стоката е про-
верена и безопасна и гражданите на целия 
съюз са защитени, пише „Свободна Европа“.

Изненадващо контролът зависи от ед-
на-единствена частна фирма. Монополът 
се държи от „Евролаб 2011“, а проверка 
на сайта BIRD откри връзки на дружество-
то с издирвания от Интерпол в минало-
то за участие в организирана престъпност 
Христофорос Аманатидис-Таки и политиче-
ска партия ГЕРБ.

Правителството сега реши да прекъс-
не потока от пари към „Евролаб 2011". Това 
обаче отключи сюжет със заплахи, протести, 
саботаж, предложения за подкупи и много, 
много пари, пише „Свободна Европа“.

В началото на април премиерът Кирил Пе-
тков посети граничния пункт „Капитан Ан-
дреево“. Няколко дни по-късно говорителят 
на правителството Лена Бориславова каза, 
че „повод за изненадващата проверка“ на 
премиера е било желанието му да види как 
се контролира вносът на храни. Констатаци-
ите са били „потресаващи“.

Последва поредица от проверки на раз-
лични институции. Депутатът Росен Костур-
ков ("Продължаваме промяната") обяви, че

бивш депутат е предложил 
подкуп от 6 млн. лева

на директора на Българската агенция за без-
опасност на храните, за да остави фирмата, 
която упражнява фитосанитарния контрол, 
да продължи работа.

„Просто ми казаха: „По-далеч от граница-
та, не ти трябва там да си пъхаш носа“, каза 
директорът на БАБХ Христо Даскалов по по-
вод предложението.

Заместник-министърът на земеделието 
Иван Христанов ("Продължаваме промяна-
та") пък обяви, че в продължение на 10 го-
дини от камерите в помещенията няма нито 
един запис, кабелите им „водят наникъде“, а 
проверката на камионите е траела по 6 ми-
нути. За това време те са маневрирали, били 
са разтоварвани, проверявани и пак нато-
варвани.

Всеки ден през „Капитан Андреево“ пре-
минават между 200 и 250 хладилни ками-
она. От тях около 100 не се проверяват, за-
щото превозват стока, която не е за страни 
от Европейския съюз. Останалите около 150 
подлежат на контрол, който е различен в за-
висимост от товара.

Т.нар. фитосанитарен контрол е задължи-
телен за всички камиони. Това означава, че 
всеки камион се отваря и проверява дали 
има видимо развалени храни. Друг вид кон-
трол е здравният. Това е контролът за пес-
тициди, за който се правят допълнителни 
изследвания в лаборатория. Но на такъв 

вид контрол не подлежат всички камиони, 
а само тези, които превозват цитруси и нар, 
както и част от останалите товари, избрани 
на случаен принцип.

За всичко това се плаща. Един камион 
може да плати стотици левове, а понякога и 
повече. Според депутати от управляващото 
мнозинство става дума за

годишни приходи 
от 200-300 млн. лева

В продължение на повече от 10 години 
обаче, вместо приходите от тази дейност да 
остават в държавата, парите отиват в точ-
но определена частна фирма. Пътят за това 
е отворен с една министерска заповед още 
през 2012 г.

Историята започва преди 10 години, ко-
гато управлява първото правителство на 
Бойко Борисов и ГЕРБ. В края на декември 
2012 г. министърът на земеделието Миро-
слав Найденов издава заповед, с която от-
варя пътя на една конкретна фирма да пе-
чели от работата на „Капитан Андреево“ и да 
бъде единствена. В заповедта на Найденов 
са изброени само три лаборатории, които 
имат право да контролират вноса на някои 
фуражи, храни от неживотински произход, 
плодове и зеленчуци. Наред с Централна-
та лаборатория при БАБХ и Регионалната 
здравна инспекция в Плевен, които са дър-
жавни, е записана и частната лаборатория 
„Евролаб“ към фирмата „Интерпред Евроло-
гистик“.

„Тогава бяхме на разговори в Турция и те 
поставиха проблема, че се получават голе-
ми задръствания на границата заради кон-
трола и трябва да се направи нещо“, обясни 
бившият директор на БАБХ Йордан Войнов 
за „Свободна Европа“.

Освен че получава правото да извършва 
лабораторни анализи на границата с Тур-
ция, през 2012 г. фирмата „Интерпред Ев-
рологистик“ сключва и договор за наем на 
помещенията на БАБХ на пункта „Капитан 

5 хиляди лева на час, или 
грозното лице на корупцията

XКак една фирма 10 години коли и беси на „Капитан Андреево“

Сн.: Stmost.info

https://www.msbinsuranceagency.com/


8 - 14 юни 2022 г. 7

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

Андреево“.
Договорът за наем обаче дава на „Интер-

пред Еврологистик“ всичко необходимо - и 
изключителни права, и необходимите ре-
сурси, за да разгърне дейността си на гра-
ничния пункт като придвижва документите 
на камионите, разтоварва ги, прави изслед-
ванията.

„Интерпред Еврологистик“ не е публику-
вала редовно отчети в Търговския регистър 
и не могат да се открият данни за финансо-
вите резултати на фирмата преди сключва-
нето на договора с държавата. От наличната 
информация се вижда, че дружеството, кое-
то е с 50 лева капитал, има близо 1 млн. лева 
печалба за 2018 г. и близо 745 хил. лева за 
2019 г.

Навръх новата 2022 г. БАБХ сключва нов 
договор за наем на помещенията на „Ка-
питан Андреево“ с друга фирма - „Евролаб 
2011“. Собственикът на новата фирма обаче 
е свързан със старата. Васил Димитров е бил 
служител в „Интерпред Еврологистик“. Пред 
бТВ Димитров каза, че се е отделил от друго-
то дружество, защото има договори за пред-
ставителство с 400 турски фирми.

Договорът е заведен в деловодната систе-
ма на агенцията

час и половина преди 
настъпването на новата 
2022 г.

Той е подписан от заместник-директор на 
агенцията по храните на 31 декември 2021 
г., въпреки изрична заповед на земедел-
ския министър Иван Иванов (БСП), с която 
той спира разпоредителните сделки с иму-

щество.
Така, без обществена поръчка и на база-

та на договор за наем на помещения, една 
фирма поема контрола за качеството на 
плодовете и зеленчуците, които влизат в Ев-
ропейския съюз.

Независимо че е собственик на помеще-
нията на границата, повече от 10 години 
държавата не е направила нищо, за да из-
вършва лабораторните тестове там, защо-
то няма лаборатория на място. При вземане 
на проби те се изпращат за изследване в Со-
фия, което прави процеса бавен и неудобен 
за превозвачите.

На този фон единствената лаборатория на 
място е тази на „Евролаб 2011“. Резултатът е, 
че фирмата предлага пълно обслужване на 
влизащите камиони, а те пък зависят изцяло 
от нея – дали ще минат, колко ще чакат, ще 
попаднат ли в извадката за случайна про-
верка.

„Тази дейност

генерира по 5 хил. лева 
на час“

каза за „Свободна Европа“ депутатът Кон-
стантин Бачийски („Продължаваме промя-
ната“), който изкара няколко дни на пункта 

„Капитан Андреево“, за да контролира про-
цеса. Според председателя на парламен-
тарната комисия по превенция и противо-
действие на корупцията Михал Камбарев 
("Продължаваме промяната") загубите за 
държавата от монопола на частната фирма 
са достигали 200 млн. лева годишно.

БАБХ обяви подписания на 31 декември 
договор с „Евролаб 2011“ за незаконен и 
предприе мерки за прекратяването му. Фир-
мата обаче обжалва. В момента контролът 
на границата се извършва от Агенцията по 
храните. Наети са и работници за товаро-ра-
зтоварната работа.

Сн.: Stmost.info

https://www.alfredstherapy.com
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С
ветовното предлагане на пше-
ница е под огромен натиск, тъй 
като конфликтът в Украйна, както 
и все по-опустошителните метео-
рологични явления, застрашават 

производството по целия свят. Експертите 
предупреждават, че войната може да пре-
дизвика световна продоволствена криза.

И Русия, и Украйна са ключови доставчи-
ци на селскостопански продукти и продъл-
жаващият конфликт само подчертава колко 
крехка е глобалната верига за доставки на 
храни, когато двама основни играча са изва-
дени от пазара.

През 2021 г. Русия и Украйна се класира-
ха като световни лидери в износа на ече-
мик, царевица, рапица, слънчогледово семе 
и слънчогледово масло. Заедно те изнасят 
27 процента от световните доставки на пше-

ница. Русия изнася 17% от световната пше-
ница, докато Украйна представлява 20% от 
световната рапица.

С началото на войната веригата за раз-
пространение на селскостопански проду-

кти се разпадна и вече компрометира дос-
тавките на храни и

цените на храните 
по целия свят

Офанзивните стратегии на Русия включват 
блокиране и бомбардиране на пристанища, 
които са жизненоважни портали за износ 
на храни. На 10 май украинският президент 
Володимир Зеленски изрази загриженост 
относно неизбежната продоволствена 
криза и призо-
ва международ-
ните лидери да 
предприемат не-
забавни действия 
за прекратява-
не на блокадата 
на украинските 
пристанища и по 
този начин да поз-
волят на украин-
ската пшеница да 
стигне до други 
пазари.

В отговор 
външните мини-
стри на Г-7 заяви-
ха, че инвазията 
на Русия в Украй-
на е „породила една от най-тежките продо-
волствени и енергийни кризи в най-новата 
история“, която сега

застрашава най-бедните 
страни в света

Тъй като нейните жизненоважни приста-
нища са блокирани, Украйна транспортира 
реколтата си с железопътен транспорт през 
западната си граница, както и от пристани-
щата на страната на река Дунав, докато те 
все още са били отворени.

Около 25 милиона тона зърно са били 
възпрепятствани да напуснат пристанища-
та в Украйна през последните три месеца от 
началото на войната.

Междувременно Русия не е спряла про-
изводството на зърно и продължава изно-
са си през Черно и Азовско море. Руският 

президент Владимир Путин каза на среща 
на икономически представители в Москва, 
че страната очаква рекордна реколта от 
пшеница тази година. Въпреки това санкци-
ите, наложени на Русия от Запада, блокират 
логистиката и плащанията, което направи 
много транзакции трудни, ако не и невъз-
можни.

Санкциите могат също да спрат руския 
внос на важни пестициди и семена, което 
може да доведе до

по-ниски добиви и 
некачествени култури

Глобалният недостиг на храна означава, 
че цените също са се повишили. Цените за 
всяка категория хранителни продукти вече 
нарастваха от края на 2020 г., но световните 
пазари на зърнени храни и растителни мас-
ла, в които и Украйна, и Русия играят значи-
телна роля, са сред най-засегнатите.

Индексът на цените на храните на FAO за-
писа най-високо ниво през март 2022 г. от 
159,3 пункта, което е с 12,6% нагоре спрямо 
февруари, когато вече беше достигнал най-
високото си ниво от създаването на инде-
кса през 90-те години.

Всичко това представлява заплаха за 
продоволствената сигурност в страни, кои-
то вече са икономически уязвими и силно 
зависими от руската пшеница, като тези в 
Близкия изток, Африка и Централна Азия.

Алекс Смит, анализатор по храните и сел-
ското стопанство от Breakthrough Institute, 

каза в интервю за RFE/RL, че Ливан напри-
мер разчита на Украйна за около 50 про-
цента от общите си доставки на пшеница и 
сега е изправен пред една от най-тежките 
икономически кризи в света.

Африканските страни, които вече изпит-
ваха продоволствена криза поради панде-
мията от COVID-19 и природни бедствия 
като суши, наводнения и свлачища, сега 
се борят с недостига на храна и растящите 
цени.

В дебат в Съвета за сигурност на ООН Дей-
вид Бийзли, изпълнителен директор на Све-
товната хранителна програма (WFP), поиска 
от световните лидери да предприемат неза-
бавни действия по отношение на повторно-
то отваряне на черноморските пристанища, 
за да помогнат на 276 милиона души по све-
та, които в момента са в риск от глад.

Войната в Украйна обрича света на глад
XРусия и Украйна произвеждат 27% от световния годишен добив на зърно

Сн.: АП/БТА

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

http://www.trifonovalaw.com/
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Българи са били задържани в нарко-
афери за над $1 млрд. само за послед-
ните година и половина-две. Това по-

казва справка в най-нашумелите случаи, 
разследвани от Интерпол, Европол и служ-
бите на различни страни по света. Това са 
само разкритите случаи. Не е ясно колко 
все още се разследват и колко били пропус-
нати от службите.

Най-пресният случай е от началото на 
юни, когато двама българи от Перник са за-
държани по подозрение, че са участвали в 
търговията и трафика на 4,3 тона кокаин, 

оценен на над 300 млн. долара.
Акцията е била водена от италианската 

полиция и се смята, че това е

най-тежкият удар върху 
колумбийския наркокартел 
„Клан де голфо“ 
(Клан на залива).

Конфискувани са 2 млн. евро в брой. За-
държани са общо 38 души. Арестуваните 
българи са на 50 и 54 години, съобщи МВР. 
И двамата са криминално проявени, като за 
тях има издадени европейски заповеди за 

арест. Единият е арестуван на летището в 
София при опит да напусне България. Вто-
рият е задържан близо до дома му.

За разследването, започнало преди по-
вече от година, си сътрудничат властите на 
Италия, Колумбия и САЩ. Доказателствата 
са събрани и чрез използването на агенти 
под прикритие, които са проникнали в ор-
ганизацията, симулирайки, че управляват 
логистичната част на трафика.

Година по-рано южноафриканските вла-
сти заловиха други трима българи, които 
пренасяли тонове кокаин с товарен само-
лет. Полицията следила контрабандистите 
през няколко пристанища, докато не ги за-
ловила. Тогава бяха оповестени и имената 
на задържаните – Марио Васев, Асен Геор-
гиев и Атанас Биков.

След прехвърляне на дрогата през някол-
ко кораба в края на февруари разследващи-
те заловиха престъпниците с пратка от

973 блока кокаин и над 
1 милион долара в брой

Стойността на конфискуваната дрога на 
едро на южноафриканския пазар се оце-
нява на 41 милиона долара, което го прави 
второто по големина изземване на кокаин в 
страната. Корабът е задържан заедно с още 
двама заподозрени в контрабанда.

Българите са осъдени на по 12 и 13 годи-
ни затвор.

На тримата е отнето имущество, свързано 
с контрабандните им дейности, включител-
но луксозни автомобили, закупени в Южна 
Африка.

Родна следа: Българи задържани  
в наркоафери за над $1 млрд.
XТе пренасят кокаина с яхти, кораби и самолети, участват в най-големите сделки

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Европол: Бразилия измества 
Колумбия като производител

Бразилия измества Колумбия като осно-
вен производител на кокаин за Европа, а 
пристанищата в Белгия и Нидерландия са 
все по-предпочитани за разтоварването 
му за сметка на тези в Испания и Португа-
лия. Това са част от изводите в доклада на 
Европол за тенденциите при трафика на 
най-скъпата дрога.

Само на пристанището в Антверпен са 
заловени 65 тона кокаин през 2021 г. - два 
пъти повече, отколкото преди 5 г. За срав-
нение - по бреговете на Испания, които са 
най-близката точка от Южна Америка към 
България, количествата заловен кокаин 
намаляват в последните години в пъти.

В доклада на Европол има и българска 
следа, която също е свързана с Нидерлан-
дия. Описан е случаят, при който в нача-
лото на 2020 г. в България бяха заловени 
550 кг кокаин на зеленчуковата борса в 
столичния кв. „Слатина“. Те бяха укрити в 
кашони от плодове. По този случай вече 
са подсъдими бившият митнически шеф 

Красимир Керемидчийски и бизнесмени-
те Огнян Асенов и Пламен Пешев.

Първите двама са собственици на 
транспортните фирми, внесли плодовете 
с кокаин в България, а третият е техен по-
магач при освобождаването на стоката от 
пристанището в Гърция. Тогава кокаинът 
от Колумбия е внесен през Солун, но край-
ната му дестинация е била Нидерландия.

Месеци по-късно при международна 
полицейска операция бяха задържани 15 
души, повечето от които са нидерландци. 
Кокаинът е трябвало да бъде извлечен от 
кашоните чрез специална лаборатория, 
която щяла да се монтира в София, а след 
това с камиони чистата дрога да се пре-
вози до Нидерландия, откъдето да се раз-
пространява в Европа.

Ролята на българите в канала е само ло-
гистична. За разлика от началната и край-
ната точка за доставка на големи пратки 
кокаин, транзитната неизменно са Кариб-
ските острови до Южна Америка.

https://connectmortgagecorp.com/
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В началото на тази година в Колумбия 
беше задържан един тон кокаин, който е 
бил предназначен за България. В организа-
цията на канала също са участвали нашен-
ци, но те не бяха оповестени, предвид воде-
ното разследване.

Наркотикът е открит при рутинна про-
верка на пристанището в Буенавентура.

Кокаинът е бил укрит в контейнер, кой-
то е превозвал кожени дрехи. Контейнерът 
е трябвало да бъде натоварен на кораб от 
пристанището в града.

Крайната дестинация 
е била България

уточниха тогава от службата за борба с нар-
котрафика. От там поясниха, че кокаинът е 
открит с помощта на специално обучени ку-

чета. Той е бил пакетиран в пластмасови фо-
лиа.

От България той е трябвало да бъде пла-
сиран в Италия, Франция и Германия. Стой-
ността на наркотика на черния пазар може 
да достигне до 75 млн. долара.

През април месец испанската полиция 
също се похвали с голям удар, в който учас-
тие имали и българи. На рибарска лодка 
край Канарските острови бяха заловени 
около два тона кокаин.

Лодката се носела по вълните на юг от ис-
панския архипелаг до Лас Палмас в Гран Ка-
нария. Тогава кораб на бреговата охрана я 
забелязал, подал сигнал, а вътре се оказали 
трафикантите с огромното количество дро-
га, което се оценява на около 80 млн. дола-
ра.

Кралят Брендо, който 
все още дърпа конците

Евелин Банев-Брендо е участвал на най-
високо ниво в организирана престъпна 
група за трафик на кокаин в Европа. Това 
каза преди 10 години тогавашният вътре-
шен министър Цветан Цветанов, който опо-
вести резултати от мащабна акция на итали-
анските власти, които определиха Брендо 
като „кокаиновия крал на Европа“. Смяташе 
се, че той е контролирал целия трафик на 
дрогата на Стария континент. Банев получи 
и 20-годишна присъда за това в Италия.

В операцията по залавянето на групата 
тогава бяха включени спецчастите на ита-
лианските карабинери. Шефът на звено-
то полк. Джузепе Джорджино обясни, че 
следената група за трафик на наркотици е 
в полезрението на полицията от няколко 
години. Кокаинът бил разпространяван в 
три области в Италия, като голям сегмент 
от групата били българи. Банев е отгово-
рен за внасянето на общо 40 тона кокаин, 
обясни полк. Джорджино. В хода на опера-
цията бяха задържани 30 души, 12 от които 
са били италианци. В групата имало слове-
нец, румънец и грузинец. Останалите за-
държани са българи. Първата успешна реа-
лизация срещу групата била през февруари 
2007 година, когато са конфискувани шест 
тона кокаин, разпределени в два плавател-

ни съда - 8-метров моторен кораб и 16-мет-
рова яхта. Сделката била осъществена на 
кораб-майка в открития океан. Заради теч 
на информация обаче полицаите два пъти 
изпускат шанса си да разбият цялата гру-
па. Вторият път, който е през 2008 година, 
е след съвместно съвещание на магистра-
ти от България, Италия, Испания, Хърватия 
и Словения. Тогава са обсъдени мерките, 
които трябвало да бъда предприети срещу 
групата. Два часа по-късно с резултатите 
от срещата бил запознат Брендо, като при 
обиските в дома му тогава полицаите от-
крили протокола от тази среща на българ-
ски език.
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К
метът Лори Лайтфут обяви в по-
неделник началото на новата 
програма за защита на дома и 
бизнеса на града, съгласно коя-
то всеки, който живее, управля-

ва бизнес или притежава или наема кола 
в Чикаго, може да получи възстановяване 
на средствата за закупуване на охранител-
ни камери и други устройства за защита на 
собствеността си.

„Програмата за защита на дома и биз-
неса е част от по-обширна стратегия, коя-
то включва исторически инвестиции в жи-
лища на достъпни цени, психично здраве 
и превенция на насилието. Насърчаваме 
всички жители да се възползват от тази 
програма и да се присъединят към нас в 

усилията ни за създаване на по-безопасни 
общности в целия град“, написа в изявле-
ние Лайтфут.

Градските власти ще предоставят от-
стъпки за покриване на разходите за сис-
теми за охранителни камери, за облачно 
съхранение за видеозаписи, външно ос-
ветление със сензори за движение, GPS 
тракери на превозни средства и разходи 
за абонамент.

Програмата е

отворена за всички жители
на Чикаго, фирми, религиозни институции 
и организации с нестопанска цел. Тези, 
които наемат жилище, могат също да кан-
дидатстват за отстъпката с разрешение на 
наемодателя.

Всеки, който отговаря на критериите за 
допустимост, може да получи възстановя-
ване на до $225 на камера за максимум две 
устройства, цената на абонамента за една 
година за облачни системи за съхранение 
на видео, за максимум $150 на годишен 

абонамент. Може да се кандидатства и за 
до $100 за осветление със сензор за дви-
жение за максимум две тела.

Ще бъдат възстановявани и до $50 за 
GPS проследяващо устройство на автомо-
били за максимум две устройства. Отделно 
градските власти ще поемат и една година 
абонаментни разходи за приложенията за 
GPS проследяване - до $120.

Всеки, който бъде одобрен по програма-
та, ще получи възстановяване на вложени-
те средства

в рамките на 90 дни
след одобрението.

Полицията успокои, че няма да има дос-
тъп до записите на регистрираните камери 
без съгласие на собствениците им. Регис-
трацията обаче ще позволява на органите 
на реда да поискат записи в случай на пре-
стъпление.

За помощта може да се кандидатства 
само за устройства или услуги, закупени на 
или след 6 юни.

Властите плащат за поставяне на 
охранителни камери по домовете в Чикаго

XПрограмата на кмета Лори Лайтфут стартира на 6 юни

Сн.: Pixabay

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

https://danieliusa.com


8 - 14 юни 2022 г. 13

Властите плащат за поставяне на 
охранителни камери по домовете в Чикаго



8 - 14 юни 2022 г.14

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

След 11 месеца и повече от 1000 закри-
ти изслушвания специалната коми-
сия на Камарата на представителите, 

разследваща щурма на Капитолия от при-
върженици на бившия президент Доналд 
Тръмп на 6 януари 2021 г., обяви, че е готова 
да сподели какво е научила.

В консултации относно изслушването ко-
мисията обяви, че ще „представи невижда-
ни преди това материали, документиращи 
случилото се на 6 януари, ще получи сви-
детелски показания, ще прегледа допъл-
нителни изслушвания и ще предостави на 
американския народ обобщение на кон-
статациите си относно координираните, 
многоетапни усилия за отмяна на резулта-
тите от президентските избори през 2020 
г. и предотвратяване на прехвърлянето на 
властта.“

Това ще стане в публични изслушвания, 
част от които ще бъдат излъчвани в най-
гледаното време, през целия месец. Първо-
то ще се проведе още тази седмица.

Комисията не е обявила официален гра-
фик за останалите, но до края на юни 

може да бъдат проведени 
до осем изслушвания, 

а последното се очаква да бъде през сеп-
тември - преди междинните избори през 
ноември.

По време на излъчванията на живо коми-
сията планира да изложи подробно своите 
констатации за това, което според нея е ня-
колкомесечна конспирация на републикан-
ците, водена от президента Доналд Тръмп, 
за бойкотиране на законната изборна побе-
да на Джо Байдън.

Комисията може дори да обвини Тръмп в

извършване на престъпление
заради това, че умишлено се е опитал да 
спре сертифицирането от Конгреса на по-
бедата на Байдън на 6 януари 2021 г. Но 
властта на Конгреса е ограничена, в край-
на сметка Министерството на правосъдие-
то ще трябва да реши дали да започне нака-
зателно преследване.

Показания пред Комисията досега дадоха 
няколко приближени до Тръмп, сред които 
синът му Доналд Тръмп – младши и личният 
му адвокат Руди Джулиани. Конгресмените 
обаче все още не са потърсили за изслушва-
не много други негови близки сътрудници 
или висши републикански членове на Кон-
греса. Затова те планират да извикат на пуб-
личните изслушвания служители на някои 
от най-висшите служители на администра-
цията на Тръмп, като помощници на бившия 

вицепрезидент Майк Пенс или бившия шеф 
на кабинета на Белия дом Марк Медоус. Ос-
вен това се планира да бъдат публикувани и 
видеозаписи от предишни изслушвания на 
Иванка Тръмп и съпруга й Джаред Къшнър.

Всяко от изслушванията пред Конгреса 
ще има тема. В четвъртък законодателите 
планират да запознаят обществеността с 
това, което са направили през последните 
11 месеца, откакто демократите в Конгреса 
одобриха създаването на разследваща ко-
мисия.

В нея влизат само

двама републиканци
конгресмените Лиз Чейни (Уайоминг) и 
Адам Кинзингер (Илинойс), но в комисията 
няма съюзници на Тръмп.

Конгресмените ще направят встъпително 
изявление, което предлага преглед на съ-
битията от 6 януари. Други изслушвания ще 

се съсредоточат върху това, което Тръмп 
е направил (или не е направил) на 6 януа-
ри; как той и неговите съюзници са се опи-
тали да нарушат изборния процес в седми-
ците след изборния ден, за да го задържат 
на власт, как се е разпространявала дезин-
формацията и какви политически препоръ-
ки са дадени за предотвратяване на повтор-
на атака.

В интервю за CBS, излъчено този уикенд, 
Чейни, водещият републиканец в комисия-
та, заяви, че Тръмп не е изразил угризения 
на съвестта за случилото се и че това е тре-
вожно за следващите избори.

„Всъщност сме в ситуация, в която той 
продължава да използва

дори по-екстремен език
честно казано, от езика, който подтикна 
щурма“, добави тя. „И така, хората трябва да 
обърнат внимание. Хората трябва да гледат 
и трябва да разберат колко лесно може да 
се разпадне нашата демократична система, 
ако не я защитим.“

Самият Тръмп обаче няма да бъде поста-
вен на фокус в разследването, каза конгрес-
мен Джейми Раскин, демократ от щата Ме-
риленд. След като заяви, че мнозинството 
от Камарата на представителите и Сената 
вече са установили, че Тръмп е „подтикнал 
към въстание“ в Капитолия, Раскин каза, че 
„избраната комисия е намерила доказател-
ства за много повече от подстрекателство“ 
и че те ще изложат доказателствата за всич-
ки фигури, които са били ключови за случи-
лото се на 6 януари.

Съветник на Тръмп каза пред CBS News, че 
се очаква бившият президент да даде кон-
траотговор на изслушванията на комисията.

Много бивши негови съветници и сътруд-
ници се съобразиха с призива му да не да-
ват показания пред комисията и отказаха да 
сътрудничат на разследването.

Комисията настоя за наказания за отказа-
лите - за неуважение към Конгреса. Някои 
участници в щурма пък вече получиха при-
съди от съда.

Комисията за щурма на Капитолия 
започва публичните изслушвания

XТе ще продължат до септември

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Н
ови обвинения бяха повдигна-
ти на Енрике Тарио, бившият ли-
дер на Proud Boys, и четирима 
други членове на крайнодясна-
та групировка. Те ще отговарят 

и за бунтовнически заговор за ролите им в 
щурмуването на Капитолия. Обвиненията за 
бунт са едни от най-тежките, които се очаква 
да бъдат повдигнати. По-рано мъжете вече 
бяха обвинени за заговор за възпрепятства-
не на сертифицирането на президентски-
те избори през 2020 г., които се състояха по 
време на съвместна сесия на Конгреса на 6 
януари 2021 г.

Новото обвинение отбеляза втория път, 
когато крайнодясна група е обвинена в бун-
товнически заговор във връзка с нападени-

ето на 6 януари. През януари Стюарт Роудс, 
лидерът и основател на крайнодясната гру-
пировка Oath Keepers, беше арестуван и об-
винен заедно с 10 други в същото престъп-
ление.

Обвинението в 
бунтовнически заговор

което може да бъде трудно за доказване и 
има особена правна тежест, както и полити-
чески нюанси – изисква от прокурорите да 
покажат, че поне двама души са се съгласи-
ли да използват сила за сваляне на правител-
ствена власт или забавяне изпълнението на 
закон на САЩ.

Предвидена е максимална присъда от 20 
години затвор.

Засега не е ясно какви доказателства са 
довели до новите обвинения, но прокурату-
рата подчертава централната роля, изиграна 
от Proud Boys в усилията да предотвратят по-
ражението на президента Доналд Тръмп и да 
се „противопоставят на законното прехвър-
ляне на президентската власт със сила“ чрез 
щурм на Капитолия.

Групата и нейните действия ще заемат 

централно място в представянето на работа-
та на комисията на Камарата на представи-
телите, разследваща събитията от 6 януари.

Когато комисията в четвъртък вечер 
проведе първото от поредицата публич-
ни изслушвания, насрочени за този месец, 

вероятно ще бъдат представени на живо по-
казания от Ник Кестид, британски докумен-
талист, който снима групата с негово раз-
решение по време на бунта, и на Каролайн 
Едуардс, служител на капитолийската поли-
ция, която беше ранена.

Бивш лидер и членове на 
Proud Boys с нови обвинения

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА
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Здравейте, скъпи приятели и читатели! 
Днес искам да ви отделя за момент от 
традиционните въпроси и отговори, 

които споделям с всички вас всяка седмица, 
за да насоча вниманието ви към една много 
интересна тема, която анализирах в послед-
ния месец от различни статистики и лични 
наблюдения през годините.

Тази тема засяга фактите, свързани с не-
щата, които пречат на нас, инвеститорите, 
да имаме една успешна дългогодишна ин-
вестиционна стратегия, и кои са подводни-
те камъни, които могат да ни препънат във 
всеки един момент.

В същността на нашия инвестиционен ус-
пех (както не малко пъти съм казвал) е на-
чинът, по който мислим, и емоционалните 
ни нагласи, свързани с инвестирането. Тези 
нагласи се променят с времето, когато на 
рационално ниво сме запознати с повече и 
повече факти.

Но гледайки картинката долу, на която са 
изобразени здравословната салата и вкус-
ната (но не толкова здравословна) торта 
до нея, ни кара да се чудим защо по-чес-
то избираме по-вкусния, но лош за нашето 
здравето избор? Има обяснение на този фе-

номен и той се намира в механизмите на на-
шия мозък и различните части от него, кои-
то ги задействат.

Предната част (оцветена в оранжево) се 
нарича ПРЕДЕН КОРТЕКС и тази част от мо-
зъка е отговорна за нашите рационални ре-
шения, базирани на факти и логика. Това е 
частта на мозъка, която често наричаме „ан-
гелчето на едното ни рамо“.

Долната част, която е доста по-малка на 
големина, но много по-могъща в емоциона-
лен аспект, се нарича АМИГДАЛА и тя е от-
говорна за нашите емоционални решения, 
основно подбудени от инстинкт за само-
съхранение, и често е водена от бързи ре-
шения, свързани с желание за наслада или 
чувство на неконтролируем страх и паника. 
Ако някога сте се чудили кое да изберете - 
дяволчето на едното рамо или ангелчето на 
другото, то амигдалата ни кара да правим 
нерационални неща подбудени от силно 
желание или инстинкт за самосъхранение.

Причината, че ви обяснявам всичко това, 
което наглед няма нищо общо с финансо-
вия свят, е защото

тези механизми контролират
и процесите, които използваме, когато взе-
маме финансовите си решения.

Сега нека разгледаме няколко бариери, 
които засягат различните звена на нашия 

мозък и как много от нас реагират на тях.

Нашите лични убеждения 
срещу реалността, 
в която живеем 

Много често нашите лични убеждения и 
вярвания за определено събитие се разли-
чават от фактите, свързани с него.

Например, емоционалният шок от све-
товната финансова криза бе толкова голям 
за много от хората, че скоро след него те 
бяха загубили връзка с финансовите реал-
ности в годините след 2008-а, като са ми-
слели, че нещата вървят само надолу и на-
долу.

През 2008 г. индексът S&P 500 е загубил 
37% от своята стойност, като през 2009 г. е 
възвърнал 26.5% от своята стойност, а през 
2010 година още 15% от нея, продължавай-
ки своя непрекъснат растеж в следващите 
почти 10 последователни години.

При проучване от инвестиционната ком-
пания Franklin Templeton през 2010 г., за-
питани дали пазарите продължават да па-
дат или се покачват, 2/3 от анкетираните 
са отговорили, че пазарът продължава да 
пада стремглаво надолу, което фактиче-
ски е грешно. Но травмата от кризата през 
2008-ма е оставила дълготрайни последици 
в психиката на повечето хора, които дори 
са нямали представа какво реално се случ-
ва около тях две години по-късно.

Това може би е основната причина, която 
обяснява защо средната възвращаемост на 
средния инвеститор е почти двойно по-ни-
ска от тази на индексът S&P 500 за послед-
ните 30 години. За този период индексът е 
дал средногодишен растеж от 9.96%, докато 
средногодишният растеж на средностатис-
тическия инвеститор в акции или фондове 
е бил 5.04%.

Тази статистика показва, че ако инвести-
торите просто са продължили с инвести-
циите и в добрите, и лошите времена през 
тези 30 години, са щели да бъдат двойно 
по-успешни и да натрупат многократно по-
големи печалби заради натрупващата се 
лихва, която расте много по-бързо при по-
висок среден процент и има свойството да 
прави лихва на лихвата.

Емоциите са лош съветник
в инвестирането, а тази статистика го доказ-
ва с пълна сила.

Това е от мен за днес. Ако имате въпроси 
или се интересувате от различните аспе-
кти на финансовата част от живота, вие 
можете да си запазите час за консултация 
на директния ми телефон - (224) 522-2413 
или на електронната ми поща - Coach_
Angel@MyOwnMoneyCoach.com.

(Следва продължение)

Вашите 
пари

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

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com
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Въпроси и отговори от изминалата седмица

Бариерите, които ни пречат 
да успеем в инвестирането

1

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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„Рецесия“ НЕ е равно на „Жилищна 
криза“. Това е единственото нещо, 
което всеки собственик на жилище 

днес трябва да знае. Където и да погледне-
те, експертите предупреждават, че може да 
се насочим към рецесия и ако е вярно, ико-
номическото забавяне не означава, че до-
мовете ще загубят стойност.

Националното бюро за икономически 
изследвания (National Bureau of Economic 
Research (NBER) определя рецесията по 
следния начин:

Това е значителен спад в икономическа-
та активност, разпределен в цялата ико-
номика на страната, обикновено видим в 
производството, трудовата заетост и други 
показатели. Рецесията започва, когато ико-
номиката достигне пик на икономическа 
активност, и завършва, когато икономиката 
достигне своето дъно. Между дъното и пика 
икономиката е в растеж.“

За да се покаже, че цените на жилищата 
не падат всеки път, когато има рецесия,

погледнете 
историческите данни

от снимката по-долу. Регистрирани са общо 
шест рецесии в САЩ през последните чети-
ри десетилетия. Както показва графиката, 
гледайки рецесиите, стигащи чак до 80-те 
години на миналия век, цените на жилища-
та са поскъпнали четири пъти и са се обез-
ценили само два пъти. Така че исторически 
има доказателство, че когато икономиката 
се забави, това невинаги означава, че стой-
ностите на домовете ще паднат или ще се 
обезценят напълно.

Първият случай, който виждаме на гра-
фиката, е когато стойността на жилищата 
се е обезценила. Това е било в началото на 
90-те години, когато цените са паднали с по-
малко от 2%. Това се случи отново по вре-

ме на жилищната криза през 2008 г., кога-
то стойността на жилищата спадна с почти 
20%. Повечето хора си спомнят добре жи-
лищната криза през 2008 г. и си мислят, че 
ако изпаднем в рецесия, ще повторим слу-
чилото се от тогава. Но

този пазар на жилища 
не е балон

който е на път да се спука, както мислят 
много хора днес. Основите на това, което ни 
се случва сега, са много по-различни, откол-
кото през 2008 г. Така че не трябва да пред-
полагаме, че вървим по същия път.

В заключение, не мисля, че е времето 

днес да смятаме, че сме в рецесия, но ако 
такава се задава, това не означава задъл-
жително, че домовете ще загубят стойност-
та си. Историята доказва, че рецесията не е 
равностойна на жилищна криза.

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

Рецесията не означава 
жилищна криза

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

XЗа шест рецесии през последните 40 години само  
два пъти е регистриран спад в цените на жилищата

Бариерите, които ни пречат 
да успеем в инвестирането

Рецесията не означава жилищна криза
Промяна в цената на жилищата през последните 6 рецеции

https://angelovrealtor.com/
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Мафията харесва това

Реформата в сектора правосъдие и анти-
корупция буксува. И това за жалост яде от 
крехкото доверие към управляващото мно-
зинство, което е единствената надежда да 
бъдат направени промени, които България 
вече над 30 години отлага. Тяхната липса 
позволява страната ни все още да пребива-
ва в сивата зона на прехода.

От коалиционното споразумение доча-
кахме първото действие - закрити бяха спе-
цсъдът и спецпрокуратурата. Това, естест-
вено, не стига.

Около половин година след идването на 
кабинета „Петков“ на власт главният проку-
рор е все така недосегаем. Висшият съде-
бен съвет му адвокатства и пречи да бъдат 
разгледани добросъвестно и по същество 
сигналите срещу него.

Антикорупционната комисия си работи в 
стария състав, като изключим освободения 
бивш председател Сотир Цацаров, който 
оглави специално създаден отдел във Вър-
ховната касационна прокуратура. В пар-
ламента изслушаха Цацаров, но той не чу 
критични въпроси, не беше питан защо не 
проверява хората със съмнителни доходи 
от управлението на държавата.

Вместо да сменят ръководството й с оп-
итни и почтени хора, новите във властта 
обявиха, че ще внасят експерти от чужби-
на - няма гаранции, че хора, които не раз-
бират ситуацията в България, ще се справят 
по-лесно.

Именно германец даде идеята за първия 
антикорупционен орган по времето на пър-
вото правителство на ГЕРБ - т.нар. БОРКОР, 
от който запомнихме само изхарчените на-
празно милиони от бюджета за издръжката 
му.

Противникът е мафия - защо това се под-
ценява?

Войната и инфлацията в международен 
мащаб са само „екстри“ към вътрешния про-
блем на превзетата ни държава.

Една тема от миналата седмица повдигна 
завесата и припомни за какво става дума. 
Изненадващо излезе информация, че на 
граничния пункт Капитан Андреево ко-
рупцията продължава, а контролът, който 
трябва да се налага по закон, е заменен от 
хватка, действаща по време на цялото уп-
равление на ГЕРБ, а вероятно и преди това. 

Просто никой не се е занимавал с това на-
гло ограбване - нито прокуратурата, нито 
КПКОНПИ, нито данъчните. Точно обратно-
то - те са отгледали октопода, чиито пипала 
си имат конкретни имена.

Генезисът на този сюжет води до силови-
те групировки ВИС и СИК, оцелелите от кои-
то успешно се превърнаха в „добре облече-
ни бизнесмени". И внедриха успешно свои 
хора във властта в началото на ХХI век.

Ако някой си е въобразявал, че за три ме-
сеца може да разчисти мафия, дълбоко се е 
заблудил. Подобни „острови“ на мафията, в 
които не действа нито един контролен ме-
ханизъм на държавата, има в изобилие в ця-
лата държавна структура. Крепят ги „бели 
якички“ от средния и висшия ешелон на ад-
министрацията, а разграждането на модела 
освен време изисква и капацитет и огромна 
воля. Никой не бива да си мисли, че мафия-
та ще се даде без бой.

Тя впрочем вече печели по точки - спа-
дащото доверие и масовото облъчване на 
населението с пропагандни внушения и от-
кровени измишльотини за провала на но-
вото мнозинство водят дотам, че все пове-
че хора започват да жалят за стария режим. 
Това именно е целта - да се спасят отлично 
смазаните канали от времето на ГЕРБ, кога-
то всички ресурси - и национални, и влиза-
щите по европейска линия, течаха като пъл-
новодна река към фирмите, близки до ГЕРБ 
и ДПС, срещу щедри отчисления за самите 
партии. Всички записи от подслушвания на 
бившия премиер ясно показват схемата.

Тъй като масовият електорат не обръ-
ща внимание как бива ограбван, когато се 
присвояват публичните ресурси, прави-
телството трябва да положи доста усилия в 
тази посока, за да му разяснява. Вместо това 
то прави грешка след грешка и предизвик-
ва скандал след скандал. Към това трябва да 
добавим и изключително лошите сигнали 
към избирателите заради разногласията в 
коалицията. „Има такъв народ“ периодично 
предупреждава с излизане и играе контра 
по ключови реформи като тази на КПКОН-
ПИ, преговорите на Северна Македония с 
ЕС, приемането на еврото, антикризисните 
мерки. В различна посока тегли и БСП, за-
пънала се срещу помощта за Украйна и сти-
гаща до абсурди както с желанието си да 
съхрани приятелството си с Путин, така и с 
идеите си за антипазарни мерки срещу ин-
флацията в стил „развито социалистическо 
общество“.

И докато правителството се лута, времето 
му изтича: на политическия терен се появя-
ват нови и нови играчи, които имат за цел 
да спечелят доверието на разочарованите 
избиратели, които трудно могат да обяснят 
какво точно искат, освен държавата (тоест 
данъкоплатците) да им дава пари в брой. И 
техните виждания за живота стават все по-
ретроградни и абсурдни.

А мафията много харесва това.

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

„За съжаление има и доста грамотни 
икономисти, които градят кариерата си на 
антитези за еврото. Има много мангъровци 
по темата.“

Бившият финансов министър от ГЕРБ 
Владислав Горанов се изказва в защита на 

приемане на еврото

„Ето с какво е добър Сармат. Той няма да иска 
никакво разрешение за полет от страхливите 
българи, злопаметните румънци и предалите 
нашата обща история черногорци. Както и 
шведите.“

Шефът на „Роскосмос“ Дмитрий Рогозин плаши с 
все още разработващата се ядрена ракета заради 

това, че не допуснаха самолета на Сергей Лавров 
към Сърбия през въздушните си пространства

„Коалицията се мята между 
„Мисията невъзможна“ и 
„Умирай трудно".“

Социологът Боряна Димитрова 
коментира ще се разпадне ли 

управляващата коалиция

„Не сте за среден пръст. За килия сте – дълго 
и продължително да я гледате отвътре и да 
опознаете интериора.“

Депутатът Христо Петров – Ицо Хазарта, 
след като си направи селфи с неприличен жест 

на фона на колегите си от ГЕРБ в Народното 
събрание

„Винаги можеш да загубиш мача, но не 
по този начин. Просто това беше едно 
стрелбище.“

Вратарят на националния отбор по 
футбол Николай Михайлов след мача с 

Грузия, който България загуби с 2:5

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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М
ария Бакалова ще изиграе 
важен герой в комиксова-
та вселена на Marvel. Звез-
дата от „Борат“ ще участва 
в третата част на „Пазители 

на галактиката“, съобщи Variety.
Филмът на режисьора Джеймс Гън е с 

участието на Крис Прат, който това лято 
ще шества на екраните в „Джурасик свят: 
Господство“ и „Тор: Любов и гръмотеви-
ци“, Зоуи Салдана, Брадли Купър, Вин Ди-
зел и Дейв Баутиста. Всички те изпълни-
ха основните роли и в първите две части, 
излезли на екран съответно през 2014 и 
2017 г. В продължението 

участват още Силвестър 
Сталоун, Елизабет Дебики 
и Уил Поултър

Предишните два филма „Пазители на га-
лактиката“ спечелиха 1.6 милиарда дола-
ра от билети.

„Да, да, да, добре, предполагам, че тряб-
ва да съм изненадан колко дълго ви отне 
да го научите. Мария Бакалова е неверо-

ятна“, написа Гън в Twitter, цитирайки пър-
вата публикация на новината - в сайта 
Deadline.

Снимките на „Пазители на галактиката 
3“ вече са завършени и предстои постпро-
дукцията. Не се споменават подробности 
за сюжета, както и за ролята на Бакалова 
или друг от новите персонажи.

Премиерната дата е 
на 5 май догодина

Това ще бъде 32-ият филм от вселена-
та на Marvel, която е най-доходоносното 
предприятие в историята на киноиндус-
трията. Досегашните продукции са доне-
сли сумарно над 25 милиарда долара за 
по-малко от 15 години.

Зa Marvel се снимат всички най-голе-
ми звезди на световното кино - Робърт 
Дауни, Скарлет Йохансон, Самюъл Дже-
ксън, Глен Клоуз, Джеф Бриджис, Робърт 
Редфорд, Антъни Хопкинс и много, много 
други.

Въпреки че режисьори като Скорсезе и 
Копола оспорват дали блокбастърите за 
супергерои изобщо „са кино“, за публика-
та, инвеститорите и критиката такова ко-
лебание не съществува. 

Участието в Marvel 
е невероятен шанс 

и буквално галактически скок в кариерата 
за 26-годишната актриса, която досега се 
е снимала в българските филми „Трансгре-
сия“, „Бащата“, „Като за последно“, „Жените 
наистина плачат“ и в американските „Бо-
рат 2“, „Балонът“ и все още предстоящия 
Bodies Bodies Bodies. Новината идва само 
два дни след нейния рожден ден.

Звездата, пробила в Холивуд с ролята 
си в „Борат 2“, заяви на страницата си във 
Facebook, че е най-щастливият и най-раз-
вълнуваният човек. Тя благодари на всич-
ки замесени и сподели, че става част от 
„най-невероятното семейство, за което 
всеки може да мечтае“.

Мария Бакалова с важна роля  
в „Пазители на галактиката 3“

Сн.: АП/БТА

XУчастието й е „галактически скок“ в кариерата на актрисата
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Маккинли: По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до Тебе

XУчастието й е „галактически скок“ в кариерата на актрисата

https://lionbg.net/
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часа е най-късният час, в който трябва да спре музиката от нощните клубове, 
намиращи се в крайбрежните райони на Атина. Забраната влиза в сила от 1 юли. 

Това се случва в началото на лятото и туристическия сезон, през който много туристи из-
лизат не само да се разхождат по „Атинската ривиера“, но и да се забавляват. Общините обявиха, че 
фирмите, които не спазват новите правила, ще бъдат глобявани с 5000 евро от Общинската полиция, 
а при три последователни нарушения заведението ще бъде временно запечатано.

 в цифри

40 075

древни статуи и 250 дървени сар-
кофага са открити в египетската 
Сакара, съобщи египетското ми-
нистерство на туризма и антики-
те. Археолозите са открили релик-
ви, принадлежащи на египетски 

династии, погребани в некропола Сакара в 
миналото, но последното откритие бележи 
първата и най-голяма разкопка на бронзови 
статуи в района от края на 5-ти или 5-ти век 

пр.н.е. Статуите са открити по време на еги-
петска археологическа мисия, която от 2018 

г. провежда разкопки на 28 км южно от Кайро.

пр.н.е. Статуите са открити по време на еги
петска археологическа мисия, която от 2018 

г. провежда разкопки на 28 км южно от Кайро.

-годишният японски аван-
тюрист Кеничи Хори се 
завърна у дома, след като 
прекоси Тихия океан в 
непрекъснато пътуване, 

което го направи най-възрастния мъж, 
който го е направил. Хори отплава в Key 
Sea край западния бряг на Япония, с кое-
то приключи пътуването си през Тихия 
океан за 69 дни, съобщава и Ройтерс. 
Той отплава през март тази година, кога-
то напусна яхтеното пристанище на Сан 
Франциско. През 1962 г. 83-годишният 
авантюрист става първият човек в света, 
завършил успешно независимо, непре-
къснато пътуване през Тихия океан, от 
Япония до Сан Франциско.

150

километра около света – разстояние, равно на обиколката на Земята, иска 
да пробяга атлет, за да събере пари за Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ). 
44-годишният Томаз Дрибала планира да прекара повече от три години в 
пътуване, за да постигне целта си. Полският атлет, който живее в Лондон 
от 21 години, ще тича от Лондон до Атина, от Кайро до Кувейт Сити, от Ин-
донезия до Хонконг и след това от Западното крайбрежие до САЩ, започ-
вайки от Лос Анджелис, и финал в Ню Йорк.

83

23

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

През миналата седмица отбелязахме 
143 години от началото на военната 
духова музика в България, оказва се 

обаче, че тя е пряко свързана с българската 
диаспора в САЩ през годините.

Емигранти са в основата на създаване-
то на едни от най-популярните оркестри 
в САЩ. Гнездото се явява малкото градче 
- предградие Стилтън, което днес е поч-
ти квартал на столицата на Пенсилвания – 
Харисбърг. За наша чест, единият от тези 
емигранти е човек, свирил малко по-къс-
но в първия български оркестър в САЩ – 
„Bulgarian Balkan Band“, именно в Стилтън. 
Става дума за Мартин Герхард. Първите 
данни за него откриваме в местната преса 
от 1913 г.

„На среща на членовете на Либърти банд 
в Маркли Хол… бяха избрани отговорни-
ци за следващата година... Всички членове 
гласуваха за диригент да бъде избран Дио-
нисио Зала, единодушно, широко известен 
музикант и диригент на оркестъра в Стил-
тън. Мартин Герхард, собственик на Герхард 
Студио, беше избран за президент и упра-
вител на оркестъра. Либърти бенд, въпреки 
че е един от младите музикални състави в 
градчето, бързо става един от най-популяр-
ните оркестри в централна Пенсилвания. 
Той беше създаден през септември 1911 г., 
в който бяха само петима души. През 1912 г. 
Дионисио Зала беше

избран за директор 
на оркестъра

и под негово ръководство беше постигнат 
голям напредък. Много членове на Либър-
ти бенд са също членове на други по-стари 
оркестри в градчето, например в оркестъра 

на град Стилтън, на който Зала също е ди-
ригент.

Либърти банд е доста успешен в урежда-
нето на ангажименти и понастоящем е ан-
гажиран да свири на няколко парада, кои-
то ще се проведат през предстоящото лято“. 
Това е съобщение в местната преса на Ха-
рисбърг през 1913 г.

В същото време обаче се споменава и за 
Дионисио Зала, който стои в основата на 
музикалното развитие и култура на еми-
грацията ни, с център отново град Стилтън. 
Кой обаче е Дионисио Зала? Той е диригент 
на оркестъра на Стилтън и Imperial Band в 
Пенсилвания. Оттегля се от позицията си в 
стоманодобива. Зала пристига в Америка 
през 1899 г. Той е роден в Испания и е слу-

жил като музикант в няколко испански во-
енни полкови групи.

Дионисио Зала играе основна роля в пре-
връщането на групите на Стилтън в съот-
ветствие с най-добрите в страната по това 
време. Той също така е и съставител на ре-
дица селекции за други музикални форми-
рования и групи.

През 1914 г.

два оркестъра на Стилтън 
се обединяват

и отново Мартин Герхард и Дионисио Зала 
са в основата на ръководството на този 
процес. Става дума за Либърти банд и Ийст 
енд бенд.

В друго съобщение се дават допълнител-
ни подробности: „Новият оркестър има 35 
члена. Оркестърът ще следва напътствия-
та на Дионисио Зала, диригент на бенда на 
Стилтън, който е един от най-добрите дири-
генти аматьори непрофесионалисти. Мар-
тин Герхард, бивш президент на Либърти 
бенд, бе избран за търговски директор, а 
Джоузеф Куняк бе избран за президент.

Трябва да припомним също, че Мартин 
Герхард малко по-късно, през 1922 г., ста-
ва и контрабасист в Стилтън банд, както ни 
съобщава вестник „Харисбърг Телеграф“ от 
декември същата година. Това показва как 
музикантите в емигрантските среди са пре-
ливали от формация във формация, като 
междувременно, именно в промеждутъка 
между 1916 г. и вероятно 1922 г., Герхард е 
и музикант при българския капелмайстор 
Стойо Крушкин в неговия „Bulgarian Balkan 
Band“.

Отново вестник „Харисбърг Телеграф“, 
но от 15 май 1914 г., съобщава за концерт, 
подготвян от Дионисио Зала в гимназията 
в Стилтън. На него присъстват „…няколко 
българи, които са били

членове на кралски оркестър
в родната си страна…“, пише още издани-
ето. Сред тези българи почти сигурно са 
били също Стойо Крушкин и неговият при-
ятел, съдружник и колега от Сапарева баня, 
Христо Серафимов – и двамата военни му-
зиканти от Лейбгвардейския оркестър на 
Негово Царско Височество в София. Веро-
ятно е този концерт да е бил специално за 
тях и в тяхна чест, или поне да са били спе-
циални гости, за да бъдат привлечени към 
концертната дейност в емигрантската общ-
ност на Стилтън. По-късно те ще създадат 
споменатия първи български емигрантски 
оркестър в САЩ - „Bulgarian Balkan Band“. 
Легендарният диригент Дионисио Зала от-
крива за Америка тези двама българи, а ве-
роятно и други, защото самият той е бивш 
военен музикант от Испания и цени високо 
изкуството и опита на този тип музиканти, 
каквито са Крушкин и Серафимов.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XИспанец открива най-изявените оркестранти и капелмайстори

Бумът на емигрантските 
оркестри тръгва от Пенсилвания

Мартин Герхард от Стилтън, който е бил и музикант 
в „Bulgarian Balkan Band". Снимката е архивна и е 
обработвана многократно, за да достигне до този си 
оптимален вариант.

Легендарният емигрантски диригент Дионисио Зала. 
Снимката е архивна и е обработвана многократно, за да 
достигне до този си оптимален вариант.

Професията на военните музиканти е достойна и дълбоко патриотична, а на война като на война – с маршовете 
напред, както е било винаги за българските военнослужещи в славната ни история.

На това място, а вероятно и в някое от тези помещения, които днес са складове на гарата в Стилтън, на брега на 
реката, някога вероятно се е помещавал оркестърът на Стойо Крушкин „Bulgarian Balkan Band“.
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„Наскоро ми се случи едно прекрас-
но събуждане - казва Тихомир. - Из-
браха моята музика The Gun за ре-

клама на филма „Jurassic World“. А той много 
пъти е имал такива прекрасни събужда-
ния. Милионите луди фенове на Star Wars 
(„Междузвездни войни“) следят с трепет по-
явата на всеки нов трейлър за филм от по-
редицата. Но малко българи знаят, че силно 
въздействащата музика е на българина Ти-
хомир Христозов.

Този изключително успешен композитор 
и звуков дизайнер никога не е ходил в Холи-
вуд. Работи за световни филмови гиганти и 
стрийминг платформи като Net�ix и Amazon, 
но твори в студиото си в Пловдив. За Тихомир

композирането 
е като детска игра

Просто създава музика и звукови дизайни, 
които включва в тематични каталози. А по-
сле някой в Холивуд си харесва нещо и го 
включва в трейлъра, рекламата или в са-
мия филм. Като казваме „някой“, разбирайте 
компании от ранга на Warner Bros, Universal, 
Disney. Затова често е изненадан да разбере, 
че негова творба е включена в трейлъра или 
рекламата на поредния кинохит. Както се е 
случило с „Джурасик свят“ или с „Годзила 2“, 
разказва той пред „Труд“.

Първият инструмент на родения в Хар-
манли талантлив музикант

е гайдата
свири на нея от 5-годишен. В рода му има 
един голям музикант – вуйчото на майка 
му, народният певец Груйчо Дочев, един от 

първите солисти на ансамбъл „Филип Кутев“. 
В Харманли живее до VI клас, а после се пре-
мества в Пловдив и учи в музикална пара-
лелка в училище „Любен Каравелов“ с гайда 
и пиано. Завършва и Академия за музикал-
но, танцово и изобразително изкуство (АМ-
ТИИ) в Пловдив.

Композира от малък, първите си мело-
дийки пише още на 10 години. Един филм, 
или по-точно саундтракът към него, запалва 
у Тихомир тръпката за филмова музика - „Ти-
таник“. Тогава е още дете. Музиката го граб-
ва до такава степен, че започва да си мисли 
и мечтае някой ден да участва в подобна ог-
ромна продукция.

Години наред се образова сам по адски 
сложните софтуерни програми за музици-
ране. Всичко учи в движение. Гледа купи-
ща филми, като следи и сюжета, и музиката 
в тях. След завършването на академията се 
издържа с аранжименти на народни певци, 
на оперното трио „Сопрано“. Със сестра си 
Владислава, народна певица и също гайдар-
ка, ходят по участия из България с народна 
музика.

Първата му филмова музика е за един до-
кументален филм за Карлово. След това из-

праща своя музика на Сунил Санджан, из-
вестен индийски режисьор и продуцент в 
Боливуд.

Индиецът е впечатлен
и му възлага директно музика за късоме-
тражен и пълнометражен филм. Предизви-
кателството е огромно, особено в единия 
филм – „Обещание“, адски тежка любовна 
драма за мъж, който живее в спомените си 

за голямата любов на живота си, а тя е мърт-
ва и той пише, пие и плаче. Сънародникът 
ни се справя юнашки с музиката към сълз-
ливата драма. „Боливуд беше необходимата 
стъпка, за да продължа към Холивуд“, казва 
Тихомир.

Не е от хората, които чакат птичката да ти 
кацне на рамото, сам

предизвиква нещата 
да се случат

Праща композициите си по интернет и 
в един момент разбира, че негова музи-
ка е включена в промото за филма Wonder 
Woman („Жената чудо“) в Латинска Америка. 
Работи за „Студио Фонтана“ в Чехия, което е 
и първият му агент.

После включват негова музика и за ре-
клами на филми като „Шерлок Холмс“ с Ро-
бърт Дауни Джуниър, за сериала „Красави-
цата и звяра“, за филма „Колибри“ с Джейсън 
Стейтъм. Негова музика звучи и в Alita: Battle 
Angel („Алита – боен ангел“) на Джеймс Ка-
мерън, компютърна анимация, в хитовете 
„Червената лястовица“, „Ready Player One“.

Обяснява, че звуковият дизайнер създава 
уникални звуци, като ги моделира на ком-
пютъра. Използват се много в трейлърите за 
отделяне на кадри, за подсилване на разни 
експлозии, на въздействащи сцени. Много 
негови композиции са използвани за някои 
от латиноамериканските сериали, предпо-
читани са и от тв канали като Discovery, ВВС, 
МTV и Gео.

Голям успех е включването на негови зву-
кови дизайни за официалния трейлър на „Го-
дзила 2“, блокбъстъра на „Уорнър Брадърс“ 
Godzilla: King of the Monsters. После негова 
музика звучи и в рекламата на филма.

„В началото познати и приятели ме плаше-
ха с реплики от типа „Имаш ли си представа 
колко е трудно да се пише филмова музи-
ка?“, смее се Тихомир. Как става това, кога-
то между екипа и композитора е цял един 
океан? Когато не се използва готова музика 
от някой от 100-те му албума, а му дадат ди-
ректна поръчка, има точно определени ин-
струкции коя част как ще се развие. Поняко-
га дават да гледа самия трейлър и по него 
да прави музиката. Има много инструкции, 
описания какво точно искат да направиш. 

Тихомир Христозов: BG музика звучи в 
„Междузвездни войни“ и „Джурасик свят“
XКомпозиции на българина са включени в трейлъри и тв реклами на топ филми и сериали в Холивуд

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

Плакати към трите сериала от „Междузвездни войни“ с музика на Тихомир Христозов.

Като гайдарче. В творчески унес...
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„Интересното е, че хем имаш много ограни-
чения в техните инструкции, а хем си свобо-
ден да направиш това, което искаш - споде-
ля Тихомир. - Когато хората ми кажат какво 
точно искат, и някак си си го представям. Ко-
гато работихме по филма „Пинокио“, напра-
вих 2 композиции, с всичките инструкции 
- как Джепето конструира Пинокио, какви 
чувства изпитва в този момент. И това всич-
кото някак си го представих как аз бих го 
усетил...“

Писал е с удоволствие и

музика за хоръри
плюс изобилие от дизайнерски звуци, и му е 
много забавно, но признава, че не обича да 
ги гледа. На официалните награди за трей-
лъри - Golden Trailer Awards, са номинирани 

3 от официалните трейлъри със звукови ди-
зайни на Тихомир: на „Годзила 2“, на хоръра 
„Scary stories to tell in the dark“ („Страшни ис-
тории за разказване в тъмното“) на Гилермо 
дел Торо и на sci-� трилъра Captive State („В 
плен“).

Напоследък най-вълнуващо за българ-
ския композитор е, че негова музика звучи в 
3 сериала на кинолегендата „Междузвездни 
войни“. А шансът идва от компанията „Dos 
Brains“, от която го канят да работят заедно. 
Така избират негова музика за реклами на 
три от сериалите на „Междузвездни войни“ 
- „Mandalorian“, „The Book of Boba Fett“ и „Bad 
Batch“ по телевизия „Disney Plus“.

Темата „Междузвездни войни“ продължа-
ва да се експлоатира успешно в Холивуд. 
Вземат определен герой от сериала и пра-
вят нов минисериал до 10 епизода за него, в 

който той е основен герой. Минисериалите 
се правят за големите стрийминг платфор-
ми, след като заради пандемията се затва-
рят много киносалони.

Само човек, който е в индустрията, знае 
какво е да направиш музика за реклама или 
трейлър. Тя е

„върхът на сладоледа“
от всякаква гледна точка - като кадри, мон-
таж, ефекти и като силно въздействаща му-
зика, която подсилва ефектите. Знае това и 
Тихомир и се радва на успехите си.

Няколко негови композиции звучат и в 
„Заразно зло“ („Resident Evel“), хорър, кой-
то излезе през ноември миналата година 
по кината и беше изключително успешен. 
За него продуцентите са направили някол-
ко трейлъра и телевизионни реклами с му-

зиката на Христозов.
Напоследък все повече поръчки му въз-

лагат „от днес за утре“. „Звънят ми вечер, ко-
гато в Лос Анджелис е сутрин, обясняват ми 
какво искат, пращат ми видеокадри за трей-
лъра или рекламата и казват до утре по съ-
щото време да е окей. Понякога в главата ми 
е каша. Лягам рано, сутринта ставам рано и 
всичко се подрежда в главата ми“, казва Ти-
хомир.

Когато главата му бръмне или няма супер 
спешни поръчки, зарязва всичко и...

рисува репродукции
на световноизвестни майстори. Прерисува 
всичко с маслени бои по снимки от интер-
нет. Над едно платно работи няколко ме-
сеца. Не е учил рисуване. Гледа един филм 

- „Фалшификаторът“ - и си казва - защо да 
не опита и той. Първата му голяма репро-
дукция е „Избиването на младенците“ на Ру-
бенс, по която работи 6 месеца почти всеки 
ден, после рисува „Тайната вечеря“ на Ле-
онардо да Винчи.

Прерисувал е платна на Ван Гог. Голям фен 
е на Рубенс и е направил репродукция и на 
„Градините на любовта“. А също „Христос 
с корона от тръни“, „Сватбата на Купидон и 
Психея“ на Помпео Батони... Някои картини 
закача вкъщи, други подарява, трети прода-
ва, но приема това просто като хоби. Напо-
следък му остава все по-малко време за ри-
суване.

В момента работи върху „Избиването на 
младенците“ на Рубенс във втората й вер-
сия. Тихомир е нарисувал и „Дамата с шап-
ката“ на Густав Климт, както и „Господ с гъ-

лъба“ на Помпео Батони. Вече не желае да 
продава репликите, предпочита да ги зака-
чи в студиото си.

„В Пловдив съм като отшелник в града“, 
смее се Тихомир. Има малко приятели, но 
качествени, истински. Предпочита да сед-
не с приятел в кафе или ресторант, но в клуб 
или дискотека - абсурд. „Слушам по 12 часа 
музика и не понасям силните звуци по тези 
места“, казва той.

На 31 юли става на 35. Мечтите му? „Аз го-
ляма част от мечтите вече съм ги постигнал. 
Дай, Боже, някой ден да мога да отида и аз 
до Америка, да си сложа на камината едно 
„Грами“ и един „Оскар“ - къде на шега, къде 
насериозно казва Тихомир и вече съвсем 
сериозно добавя, че иска да направи един 
пълен саундтрак за някой от най-големите 
холивудски филми.

Тихомир Христозов: BG музика звучи в 
„Междузвездни войни“ и „Джурасик свят“

Репродукцията му „Дамата с шапката“.
Плакат от анимацията „Vivo“ по Net�ix с включена 
музика на Тихомир Христозов.

Репродукцията му „Господ с гълъба“.
Плакат към филма „Джурасик свят“, в който е включена 
музиката на Тихомир Христозов.

„Христос с корона от тръни“, репродукция на Тихомир.
Плакат към филма „Заразно зло“ с музика на Тихомир 
Христозов.

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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През 2022 г. се навършват 50 години от 
премиерата на един от най-емблема-
тичните български филми – „Козият 

рог“ (1972). Смятана за върховно постиже-
ние в родното кино, лентата на режисьора 
Методи Андонов се разминава на косъм с 
номинация за „Оскар“, а причините за осу-
етяването на големия успех така и не стават 
ясни.

„Козият рог“ е заснет за около месец и 
само за 156 хиляди лева – уникално малка 
сума дори за онези времена. Почти всички 
снимки са правени в метоха до Рилския ма-
настир и кошарите около него.

Почти толкова известно, колкото и сами-
ят филм, е проклятието, което се твърди, че 
тегне около него и сее смърт сред екипа, 
участвал в създаването му.

Твърди се, че прокобата е следствие на 
черна магия за смърт, направена върху еки-
па на „Козият рог“ след скандалните реак-
ции, които събужда при излъчването си.

Черната поредица започва, когато пръв 
в съня си умира режисьорът Методи Андо-
нов, едва на 42-годишна възраст. Той си оти-
ва през 1974 г., а аутопсията установява, че 
кръвоносните му съдове са

като на 100-годишен старец
при положение че Андонов никога не е пу-
шил и не е прекалявал с алкохола.

В средата на 80-те загива актьорът Милен 
Пенев, изпълнил във филма ролята на мла-

дежа, в когото се влюбва героинята на Катя 
Паскалева – Мария. Тялото му е открито с 
нож в сърцето в градинка в столицата на 1 
януари 1992 г.

Пагубното пристрастие към алкохола съ-
сипа без време и неговия колега Антон Гор-
чев – Караиван, „бащата“ на Мария в „Кози-
ят рог“, който издъхна, потънал в мизерия и 
забрава. През последните 10 години от жи-
вота си се препитава с каране на такси, про-
даване на цветя и др.

Само в рамките на две седмици в отвъд-
ното се преселват сценаристът Николай 
Хайтов, изпълнителката на главната роля 
Катя Паскалева и Мария Нейкова,

авторката 
на прочутата балада

към филма „Вървят ли двама“.
Паскалева си отива на 56 години след 

дълго боледуване и борба с алкохолната си 

зависимост. Едва 10 дни след нея внезапно 
на същата възраст издъхва и певицата Ма-
рия Нейкова, а причината за кончината й 
е неясна, заявява по-късно лекарката, по-
дписала смъртния акт, пред която синът на 
звездата отказва аутопсия.

През същата фатална 2002 г. си отива и 
сценаристът Николай Хайтов, който загубва 
борбата с коварната левкемия.

Душеприказчикът на Катя Паскалева - То-
дор Колев - също е покойник от 9 години. 
При снимането на един от епизодите

камъни едва не го убиват
Това е, когато Караиван пуска по стръм-

ното към турската потеря предварително 
струпаните от него камъни. Потерята язди 
по тесен път, от едната му страна е баир, от 
другата – суха река с камъни. А камъните за 
филма са уж бутафорни, ама не съвсем. Ху-
дожникът Константин Джидров ги е напра-

вил от тънки каменни плочи, с които в тоя 
край покриват къщите, а между тях е зале-
пил стиропор.

След няколко дубъла бутафорните къмъ-
ни се разпадат и Методи Андонов нарежда 
в следващия дубъл да пуснат истински. Но 
не предупреждават Тодор и каскадьорите, 
които играят турци.

А на финала, когато полуделият от мъка 
Караиван (Антон Горчев) пали къщата на 
овчаря, героят на Тодор Колев идва на кон, 
спира отстрани и наблюдава пожара леко 
усмихнат като Джокондата.

Между живите отдавна не са и актьорите 
Иван Янчев и Климент Денчев, операторът 
Димо Коларов, както и богът на каскадите 
Лъчезар Стоянов, чийто край също е кош-
марен. Тотално алкохолизиран, една сутрин

го намират пребит 
до смърт от скитници

с които седял на обща разпивка. След пи-
янската свада клошарите задигат портфей-
ла и скъпото кожено яке на агонизиращия 
в локва кръв актьор и каскадьор и потъват 
вдън земя.

Последни от този свят си заминаха худож-
никът на продукцията Константин Джидров 
и редакторът Свобода Бъчварова.

Сред живите участници в култовата кино-
лента са Стефан Мавродиев и Марин Янев.

В ролята на малката Мария режисьорът 
снима втората си дъщеря Невена, която то-
гава е едва 6-годишна. Той иска от нея не да 
играе дете, а просто да се държи нормално 
и естествено.

Невена и днес има не само ярки спомени 
от приключението, но пази в съзнанието си 
дори миризмите на дрехите, които носят ак-
тьорите. Тези дрехи събират от селата око-
ло Рилския манастир, не са шити специал-
но.

Тежка прокоба сее 50 г.  
смърт над филма „Козият рог“

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XЛентата на режисьора Методи Андонов се разминава на косъм с номинация за „Оскар“

Актьорът Антон Горчев, изиграл главната роля, си отива в забрава и мизерия преди 22 г.

Сн.: Киноцентър „Бояна“

Мария Нейкова, изпяла песента към филма, си отива 
мистериозно 10 дни след Катя Паскалева.

Димо Коларов на снимачната площадка заедно с режисьора на лентата Методи Андонов.
В ролята на малката Мария режисьорът снима 
6-годишната си дъщеря Невена. 
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М
ария, героиня от разказа „Ко-
зият рог“ (“Диви разкази“, 
1967 г.) на българския писа-
тел Николай Хайтов и герои-
нята от филма „Козият рог“ е 

действителна историческа фигура. Тя е дъ-
щеря на Караиван – овчар от района на ро-
допското с. Куклен, Асеновградско, и прочу-
тата с ненагледната си хубост негова съпруга 
Караиваница.

Привлечени именно от красотата на жена 
му, веднъж, докато Кара Иван е из планина-
та с овцете и козите, турци нахлуват в дома 
му и изнасилват беззащитната Караиваница.

Вследствие на гаврата с нея жената по-
лудява. Мъжът й я отвежда в близкия Ку-
кленски манастир „Св. Врачове“ („Св. безс-
ребреници Козма и Дамян“) с надеждата, че 
лековитата вода на тамошното аязмо

ще й помогне да се изцери
пише и Znam.bg през 2009 г.

Уви! Нещастната жена в скоро време уми-
ра, а озлочестеният и озлобен съпруг зажи-
вява единствено с мисълта за разплата, коя-
то предава и на дъщеря си Мария. Двамата 
се превръщат в яростни защитници на угне-
тената рая и започват да „раздават правосъ-
дие“ из северното подножие на Родопа пла-
нина (Асеновградско и Хасковско). Следва 
поредица от кървави покушения над тур-
ски насилници и прочули се с жестокостите 
си местни сановници. Властта се стъписва от 
убийствата и наличието на едно и също зна-
ково оръдие при извършването им – кози 
рог, но така и

не успява да залови 
отмъстителите

Всъщност отмъстителят е един – дъщеря-
та на Караиван, известна според народното 
предание като „Мария от Загоре“ или „Мария 
– козият рог“. Заедно с уникалното си оръ-
жие тя остава в паметта на поколения бъл-
гари като свещен символ на очакваното въз-
мездие.

Ала трагичен е и нейният край. Дълго из-

дирвана, хайдут Мария попада най-сетне в 
обкръжението на турските преследвачи и за 
да не я заловят жива, се хвърля от една скала 
в пропастта. Предполага се, че е погребана 
близо до или в самия Кукленски манастир, 
където в края на дните си намира убежище и 
баща й Караиван. Преди да умре, той

изповядва мъката 
си пред игумена 
на манастира

като му разкрива цялата си драматична и 
трагична житейска история.

Доста години по-късно тази история дос-
тига и до писателя Николай Хайтов, който е 
родом от близкото с. Яворово, Асеновград-
ско. 

Както сам споменава в края на разказа си 
„Козият рог“ („Диви разкази“, 1967 г.), Хай-
тов я научава от един изгонен на времето от 
Кукленския манастир монах на име Аврики 
(Аверки). Същият е въведен в монашество от 
свещеника, изповядал някога и Караиван.

Отмъстителката Мария е действителна 
историческа личност от с. Куклен

XЗа да не я заловят жива, се хвърля от една скала в дълбока пропаст

Филмът, който е бойкотиран от 
Турция, е купен от 62 други държа-
ви и остава един от най-награжда-
ваните в българската киноистория 
на международни филмови фестива-
ли в Карлови вари, Чикаго, Сантарен, 
Португалия и др.

Дори се говори, че е в личните ко-
лекции на Франсис Копола и Педро 
Алмодовар.

Актрисата Катя Паскалева става но-
сител на наградата „Фемина“ – за най-
добра женска роля на кинофестивал 
в Брюксел. Самият режисьор – Мето-
ди Андонов - е отличен за филма си 
посмъртно с Димитровска награда.

Награди

Климент Денчев и Катя Паскалева в брутална сцена от насилието.

Милен Пенев и Катя Паскалева в любовен миг.

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Кафето несъмнено е една от най-чес-
то консумираните напитки, има много 
сортове кафе - от най-скъпите в света 

до по-обикновени и достъпни. Само за един 
ден около 2 милиарда чаши от тази попу-
лярна напитка се изпиват по целия свят. Но 
дали кафето е подходящо за всички?

Как да заменим кафето, когато не ни се от-
разява добре? А какво да кажем за кофеина 
– силно пристрастяващо, но законно лекар-
ство? Възможно ли е да го замените с нещо и 
да си доставите енергия по различен начин?

Искате да замените кафето с друга напит-
ка, за да се чувствате бодри? Няма по-добро 
решение от ментата, една от най-разпрос-
транените билки в България. Тя не само го 
замества успешно, но е и

мощен мозъчен активатор
Ментата е вековен лек, който е бил из-

ползван за лечение на широк спектър от 
болки в коремната област. Маслото, което 
се извлича от това зелено растение, съдър-
жа множество съединения, но фармаколо-
гично най-важното е ментолът.

Различни проучвания показват, че менто-
вото масло е много ефективно за облекча-
ване на Синдрома на раздразненото черво 
(СРЧ). Това е съвкупност от симптоми, които 
включват коремни болки и спазми, подува-
не на корема, запек или диария, която зася-
га 5 до 20 процента от населението.

Едно от обясненията е, че маслото, по-
специално ментолът, блокира калциевите 
канали, което води до облекчаване на „глад-
ките“ мускули в стените на червата. Наско-

ро Алекс Форд, изследовател в Университе-
та в Макмастър, е стигнал до заключението, 
че вместо

популярните лекарства 
без рецепта

ментовото масло трябва да бъде на едно от 
първите места за лечение на този синдром.

Ментата също така може временно да ус-
покои сърбеж, причинен от ухапване от на-
секоми, екземи и други лезии, включително 
обрив от отровен бръшлян. Ментовият чай 
се използва и като вода за уста за бебета с 
млечница (дрожди в устата) или за намаля-
ване на гадене и повръщане по време на 
бременност, особено за жени, които искат 
да се избегнат по-силни лекарства.

Ментолът предизвиква рефлекторно раз-
ширяване на коронарните съдове при сте-
нокардия, поради което ефективно се влага 
в редица медикаменти за лечение на сър-
дечносъдови заболявания. Той действа ан-
тисептично и болкоуспокояващо при въз-
палителни процеси на горните дихателни 
пътища.

Използва се и в състава на различни обез-
боляващи гелове, прилагани при 
физически травми.

Етеричното масло, из-
влечено от ментата, има 
доказани силни енер-
гизиращи свойства – 
облекчава умората и 
мускулните болки.

Ментовият чай 
е особено полезен 
при грип, запушен 
нос и възпалено гър-
ло, повлиява благо-
приятно главоболие и 
безсъние.

Но ментата се използва и 
като съставна част на пасти за зъби, 
дъвки и бонбони за освежаване на дъха. На-
мира приложение и в парфюмерията. Може 
да се открие и в редица душ-гелове и шам-
поани, защото

освежава и тонизира кожата
благодарение на охлаждащия й ефект.

Често билката се употребява при напра-
вата на сладка, конфитюри и шоколад. Като 
подправка се комбинира със задушени кар-
тофи, агнешко и пилешко месо, риба, морски 
деликатеси, зелен боб, яйца, зелени и плодо-
ви салати. А сладкият и освежаващ аромат 
на ментата определя вкуса на редица тони-
зиращи напитки и екзотични коктейли.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Дъхавата мента успешно заменя 
кафето и е много полезна

Билката е вековен лек, който е използван за лечение на широк спектър от болки

Спелта, ечемик, ръж – именно от 
тези зърнени храни най-често се пра-
вят заместители на кафе. Зърнените 
храни се пекат, благодарение на кое-
то те придобиват подобен отличите-
лен вкус и аромат като кафето. Пре-
димството е, че получената напитка 
не съдържа кофеин, напротив, в нея 

ще намерите много минерали и 
витамини.

Тези зърнени храни чес-
то се смесват с корен от 

цикория, който съдър-
жа полизахарид ину-
лин, който значител-
но укрепва чревната 
микрофлора и помага 
за по-добро храносми-

лане.
Други суперхрани, кои-

то стимулират организма, 
дори и без кофеин, включват 

каму плодове, индийски жен-
шен Ашваганда, гъби кордицепс, 

както и добре познати зелени су-
перхрани като хлорела и спирулина, 
млад ечемик и зелена пшеница.

Идеално е да редувате редовно су-
перхрани, така че тялото да не свик-
не твърде много с един източник на 
енергия.

Зърнени заместители 
на кафето
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С
тилните къси панталони са ос-
новният атрибут на летния сезон 
2022, защото много модни жени 
не са против да показват краси-
ви крака по всяко време на го-

дината, като носят атрактивни и изискани 
къси панталони.

Късите панталони са представени през 
този летен сезон в най-различни стилове и 
тенденции - изискан и елегантен, ежедне-
вен и интелигентен вариант за тържества и 
партита, както и оригинални къси пантало-
ни за релакс и разходки.

Със затоплянето на времето късите пан-
талони и поли са едно от нещата, които ни 
носят удобство и в почивните дни. Стават 
за разходка в парка, за излет в планината и 
дори за излизане на заведение. Причината 
е, че

се комбинират с почти всичко
И отиват както на по-едри, така и на по-

слаби фигури.
Като чуете къси панталони, не си мисле-

те, че те стават само за плажа или залата за 
фитнес. Стига да знаете с какво да ги съчета-
ете, те може да са акцент във вашата визия-

та за това лято.
Ето няколко съвета как да носите къси 

панталони в следващите топли месеци:
По-късите и тъмни модели издължават 

краката. Ако сте с няколко излишни кило-
грама, изберете къси панталони с висока 
талия. Така ще прикриете коремчето или 
паласките. Освен това по-тъмните и съще-
временно къси модели

сякаш издължават краката
Ако нямате проблем с фигурата, може да 

съчетаете късите панталони с тениска с яка 
или потник, които да приберете вътре.

Бермудите трябва да са педя над коляно-
то. Ако се ориентирате към този тип къси 
панталони, то знайте, че те не бива да са 
твърде къси, нито много дълги. Обикнове-
но дължината им е поне една педя над ко-
ляното.

Бермудите могат да са идеално допълне-
ние към бялата риза или такава в друг цвят. 

Дори и да са леко разкъсани в краищата, ще 
отиват

на кожени сандали 
и мини чанта

За лято 2022 има много спортно-елегант-
ни модели. Състоят се от блейзър и къс пан-
талон. Повечето са с висока талия и стават 
както за уикенда, така и за по-лежерните 
дни в офиса. Отиват на сандали, мокасини и 
дори на обувки с висок ток.

Противно на общоприетото схващане, 
моделите и цветовете не е задължително 
да съвпадат. Номерът е да приспособите 
това, което си купите, към вашия гардероб. 
Ако искате да изглеждат е по-слаби, търсе-
те по-специални силуети. Не се хвърляйте 
към по-светли къси панталони или прека-
лено прилепнали. От друга страна, не пра-
вете грешката да сложите светло горнище и 
тъмно долнище.

Модните дънкови шорти
също са в тенденция и ще бъдат подходящи 
за почивка и в ежедневието, разходки и па-
заруване в разгара на летния сезон.

Ярките и топли цветове, характерни за 
лятото, се превърнаха в модерни нюанси 
на летните къси панталони. Основното мяс-
то принадлежи на белите шорти. Красивите 
летни бели шорти във всеки стил и комби-
нация ще изглеждат перфектно и очаро-
вателно. Алтернатива на бялото могат да 
бъдат летни къси панталони в бежови и ро-
зови нюанси.

Те носят удобство и елегантност  
и в почивните топли дни

Късите панталони: 
Интелигентен и изискан 
вариант за летните партита
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OWNERS ЗА HOME DAILY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Предлагаме работа за 
собственици на камиони, които искат да са вкъщи 
всяка вечер. Работим в радиус от 200 мили от вашия 
паркинг и имаме налични, нови ремъркета. Оборот 
от $800 до $1300 на ден с 250-350 мили дневно. За-
плащаето е между $2500 и $3500 чисто на седмица. 
8476370772 №19271
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, системен 
интегратор търси Field/Network engineer за района на 
Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля в дейност-
ите по внедряване и поддръжка, отговаря за предос-
тавянето на професионални мрежови услуги. Контакт: 
simona.zareva@tbs.tech 359877980442 №19092
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver 
for Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every 
Week. Sighn Up Bonus! Volvo Automatic. For more info 
Call 7739837254 $2000 - $2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 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

Chicago + suburbs
CDL DRIVER FOR 0,75, 
Цена US$  , Зипкод 1200000, Диспатчър търси драйвър 
за East and South товари за постояни дистинаций за 
повече информация тел 3312456314 №19345
CDL DRIVER 0,75-0,90, 
Цена US$  , Зипкод 150000, Tърся тим или соло за на East 
or South заплащане ,0,75-solo 0,90 team 8472542504 
№19349
ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, Търся шофьор с обикно-
вена книжка за малък камион .За повече информация 
- тел: 239-465-7252 №19351
ДИСПЕЧАР, 
Цена US$  1.00, Зипкод 60403, Компания за камиони 
в Joliet, IL търси да назначи диспечар с или без опит. 
За повече информация моля да се свържете с нас. 
8152054060 №19353
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 пред-
лага работа за Owner Operators! Only 8 % dispatch fee 
; 24/7 Dispatch ; Коректно отношение! ЗА ПОВЕЧЕ ИН-
ФОРМАЦИЯ (630)290-7566 - Andy 6302907566 №19338

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

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
EXPERIENCED DISPATCH, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, KMS Express inc. is 
trucking company with ten years in the bussiness.We are 
looking for experienced dispatchers in the Schaumburg IL 
area. If interested please contact us 847-312-3404. Thank 
You №19311
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компания пред-
лага работа за CDL шофьори! 24/7 Dispatch!*Direct 
Deposit! Заплащане според опита- $0.65-$0.75 cpm! ЗА 
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕ-
ФОН 847-852-0581 №19315
CDL DRIVER NEEDED, 
Цена US$  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 пълно 
работно време. Трябва да имате кола. Възможност 
за безплатна квартира. Тел: 847-854-8094. Е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com №19287
OWNER OPS HOME DAILY, 
Цена US$ 2,500.00, Зипкод 60056, We have local/regional 
dry van work and available dry van trailers. Our driving 
partners average $800-$1300 per day gross and take 
home $2500-$3500 per week with 250-350 miles per day. 
Pay every Friday no week on hold. 8476370772 №19270

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

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

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

ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене 
на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 7087708483 
№18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори 
за dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx 
Ground, doubles endorsement and 1 year experience. 
6302903092 №18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time Caregiveri/
Companions. Locations: Suburbs (Ho� man Estates, 
Highland Park,Schaumburg), City Chicago. Zaplashtane 
$15.00-$18.00 na chas. Zapochvane na rabota vednaga. 
847-813-5108, 224-500-2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назна-
чим работник за поддръжка и почистване в сервиз. 
6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za 
CDL sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher v 
kashti. Za poveche informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators 
за локална/регионална работа в радиус от 200 мили 
от вашия паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи 
всяка вечер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 
№18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa ком-
пания набира котрактори с CDL за съвместна работа. 
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

COAST TO COAST

OWNER OPERATORS, 
ЦЕНА US$  , ЗИПКОД 111, ТЪРСИМ “OWNER 
OPERATORS” ЗА SEMI AND BOX TRUCKS 
2247955588 №19350

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 
Полагане на плочки Шпакловка и боядисване Монти-
ране на ламинат Монтиране на кухни Облицоване с 
естествен камък на камини и декоративни стени Мон-
тиране на гипскартон Монтиране на Ел.уреди Декора-
тивни шпакловки 3122008163 №19281

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

ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, ДАВАМЕ СТАЯ ПОД НАЕМ 
$395 НА МЕСЕЦ ВСИЧКО Е ВКЛЮЧЕНО СЪС СОБСТВЕН 
ВХОД И ПРЕДВЕРИЕ КЛИМАТИК ХЛАДИЛНИК 3 КЛА-
ЗЕТА ВИСОКОСКОРОСТЕН ИНТЕРНЕТ УДОБЕН ТРАНС-
ПОРТ ПОЛЗВАНЕ НА 2 КУХНИ БЕЗПЛАТНО ПОЛЗВАНЕ 
НА 2 ПЕРАЛНИ И 2 СУШИЛНИ И ДРУГИ САМО ЗА ЖЕНА 
НЕПОШАЧКА ОБАДЕТЕ СЕ НА ХРИСТО 7738170102 
№19346
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, ДАВАМЕ СТАЯ ПОД НАЕМ 
$395 НА МЕСЕЦ ВСИЧКО Е ВКЛЮЧЕНО СЪС СОБСТВЕН 
ВХОД И ПРЕДВЕРИЕ КЛИМАТИК ХЛАДИЛНИК 3 КЛА-
ЗЕТА ВИСОКОСКОРОСТЕН ИНТЕРНЕТ УДОБЕН ТРАНС-
ПОРТ ПОЛЗВАНЕ НА 2 КУХНИ БЕЗПЛАТНО ПОЛЗВАНЕ 
НА 2 ПЕРАЛНИ И 2 СУШИЛНИ И ДРУГИ САМО ЗА ЖЕНА 
НЕПОШАЧКА ОБАДЕТЕ СЕ НА ХРИСТО 7738170102 
№19347
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, ROOM FOR RENT $350PM 
UTILITY INCLUDES 2FLOOR WI-FI KITCHEN BATHROOM 
FREE LAUNDRY PORCH PANTRY AIRCONDITION CALL 
CHRIS 7738170102 ONLY FOR FEMALE NON SMOKING 
7738170102 №19348

АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Отдавам под наем апар-
тамент 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 кон-
сумативи 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 кон-
сумативи 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. 
Училищен 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. $980 за повече информация 224 499 5559 Ге-
орги №19335
1BEDROOM APARTMENT , 
Цена US$  1,050.00, Зипкод 60631, Апартамент след 
ремонт 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 .Апарта-
мента е на газ. За повече информация позвънете на 
телефон 331 777 0505. №19301
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
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 прос-
торен с всички ел уреди.Намира се на Roselle rd/
Weathers� eld Way.Бърз достъп до I90,I290,I390,I355.
Наемът е $600/месец+ток(обикновенно е около $30/
месец на човек)Свободен от 1ви март. 3129532101 
№19207
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse in 
SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/
month , Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, 
leave a detailed message 18476307078 №19053
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведена стая 
под наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland & 
Foster близо до I-90 близо до Blue Line обща 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 компле-
каса има вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. 
Оглед по всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ 
За повече инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, 
паркинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са 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 ГАРАЖ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, търся Гараж под наем за 
Юли и Август 6304898500 №19325

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
ПРОДАВАМ МАЗДА 6, 
Цена US$  4,900.00, Зипкод 60062, Продавам 2006 Маз-
да 6 , 135 000 мили , $ 4900 , тлф 7732401081 №19352
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 домаш-
ни филми като ги презапишете на DVD преди касетите 
да станат неизползваеми. Презапис от VHS, MiniDV ви-
део 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
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

BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
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К
алофер притежава своя неповто-
рима прелест. Зиме дреме в дъл-
боки преспи, лете около него са 
ливадите на Чафадарица и про-
пастите на Джендема, красоти-

те на Купена и ромонът на р. Тунджа. Ще 
ви пленят живописните околности с горди 
планински върхове и романтични долини. 
Река Бяла с пеещите водопади ще ви разка-
же легенди за старославянския Звъниград и 
ще ви покани да посетите 4-вековния кало-
ферски мъжки манастир, съхранил в себе си 
твърдината на българския верски дух.

Калофер е разположен на двата бряга на 
река Тунджа. В годините на турското роб-
ство на мястото на града се е издигала не-
проходима борова гора. До ден-днешен 
тук се разказва страховитата история за 
това как никой, който се е осмелил да вле-
зе в тази пъклена джунгла, не е видял дру-
гия й край. Като всяка друга легенда, и тази 
си има своите мистични герои. Това са Кали-
фер войвода и 40-те хайдути, които кръстос-
вали гората и

дори зверовете побягвали 
след появата им

Тези мъже страшилища са българските 
Али Баба и 40-те разбойници. Само че за 
разлика от ориенталските, тези били 100 
пъти по-хладнокръвни и смели. Един ден 
войводата излязъл от гората и викнал, че 
тук иска да построи град. Турците, въоръже-
ни до зъби, тръгнали да се разправят с него, 
но не посмели да влязат в гората. А султа-
нът, като ги видял да се връщат с наведени 
глави, казал: „Нека бъде волята му.“ И така се 

появил Калофер. Хайдутите отвлекли най-
красивите девойки на Сопот и се заселили 
в града.

А той бил и все още е място 
за чудо и приказ

Улиците били като изпънати с конец, къ-
щите - пъстри като великденски яйца. Же-
ните били като богини, а мъжете - смели и 
непобедими. Във вените им текла не кръв, а 
свобода.

В Калофер е роден и великият български 
поет и революционер Хрис-
то Ботев.

Националният музей 
„Христо Ботев“ е разполо-
жен в живописната Ботева 
градска градина. Комплексът 
включва къщата, в която е от-
раснал революционерът, па-
метник в негова чест, излож-
бена зала и скулптурата на 
майка му Иванка Ботева.

Последната къща на Боте-
вото семейство е превърна-
та в музей. Домът представя 
автентичната обстановка, в 
която е отраснал поетът. Ста-
ите са малки и уютни. Те раз-
криват духа на един отми-

нал патриархален свят. Човек 
сякаш се пренася назад във 
времето, когато вечер семей-
ството се е нареждало около 
огнището и бащата е раздавал 
коматите содена питка  на мно-
гобройната челяд.

Изложбената зала съхранява 
лични принадлежности и доку-
менти на Христо Ботев, рода и 
сподвижниците му. Можете да 
видите и ръкописите на стихо-
вете му, както и други материали, свързани с 
живота и революционните му дела.

Ако дойдете тук само да видите музея на 
Христо Ботев и да си отидете, едва ли ще по-
чувствате приказното излъчване на града. 
Той се слави с типичните си занаяти –

плетене на калоферска 
дантела

тъкане на черги, китеници и домашни пла-
тове. Жителите на града предлагат уникална 
атракция на гостите - да участват в розобе-
ра и да наблюдават дестилационния процес 
в розоварните. Тук ще имате възможност да 
вкусите овче сирене, биволско мляко и да 
дегустирате местното вино. А ако обичате 
природата, то Калофер ще ви възхити. Гра-
дът разкрива удивителни гледки. В близост 

се намира най-високият водопад в България 
- Райското пръскало, първенецът на Стара 
планина - връх Ботев, както и резерватът 
„Джендема". Пътищата към тях минават по-
край

живописни полянки 
и бистри ручеи

Вдъхновен именно от природата на род-
ния си град, Христо Ботев написал „Думите 
не стигат“.

Калофер е известен не само с чудната си 
природа, но и с красивите си черкви и ма-
настири. В ранни зори се чува мелодията на 
черковните камбани. Малка уличка ще ви 
отведе до Девическия манастир, наследник 
на 4 метоха, където получава килийна про-
света първата българска учителка Анаста-
сия Димитрова. Мъжкият манастир функ-
ционира от 1640-а, а женският - от 1700 г. 
Днес и двата манастира въпреки много-
бройните си опожарявания са отворени за 
посетители.

Калофер: За Христо Ботев,  
Али Баба и 40-те разбойнициЛЮБА  

МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

Кога и къде е възникнал първият деви-
чески манастир в българските земи, е труд-
но да се каже. Безспорно е обаче едно, че 
това е станало веднага след покръстването 
на българите, и то по византийски модел. 
Има данни за български царици, които до-
броволно или насилствено били изпраща-
ни в манастир. Като монахини постъпвали 
и майки и сестри на видни боляри, както и 
девойки от градската и селска беднота.

По онова време семействата били мно-

годетни (средно по 5-6 деца) и женската 
челяд нямало къде да получи елементар-
на грамотност, камо ли практически дома-
кински и стопански навици и умения освен 
в тесния семеен кръг. Ето защо някои чор-
баджии и замогнали се еснафи и търговци 
започнали да умуват над идеята за откри-
ване и на девически манастири, където да 
изпращат някои от дъщерите си.

Така през първата половина на ХVIII в. 
възникнал може би първият девически ма-

настир в българските земи - калоферският 
„Св. Въведение Богородично". Неговото на-
чало било положено от две калоферски де-
войки, които били замонашени от рилския 
йеромонах Доротей.

Обителта се намира в самия град. През 
1877 г. е унищожена от турците и е въз-
становена след Освобождението. В двора, 
сред красива градина с цветя и дървета, се 
намира черквата, в която са съхранени ста-
ринни икони.

Възпитание и обучение на девойките

XЛегенда казва, че с вода от аязмо е излекувана 
слепотата на дъщерята на турски големец

Калоферският манастир „Св. Богороди-
ца“ се намира в близост до града. След 
като се прехвърли хребета на Стража-
та, се отделя път към р. Бяла река, който 
води до свещената обител.

Три века манастирът живее в хубост-
та и спокойствието. Спомените разказват 
за кърджалийските нападения през 1799 
г. и през 1804 г. и последвалата разру-
ха. Калоферци отново го възстановяват 
през 1819 г. Освобождението от турско 
робство го сварва разрушен до основи 
от турските пълчища - не остава камък 
върху камък. През 1880 г. тревненецът 
уста Генчо Кънев построява сегашната 
черква.

В близост до черквата е аязмото с мал-
кия параклис „Св. Пантелеймон“ - строен 
през 1825 г. Легендата казва, че неговата 
вода е излекувала слепотата на дъщеря-
та на турски големец.

Манастирът не блести с картини и сте-
нописи, няма резби върху олтара. Запа-
зен е в този си вид - горд в лоното на Бал-
кана, заслушан в героичното си минало.

Божествено 
място  
в самия ад

Калоферски мъжки манастир „Рождество Богородично“.

Центърът на Калофер

Мъжкото хоро в ледените води на Тунджа.
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Разгневен мъж се прибира 

вкъщи и вика на жена си:

- Всичко знам!

Жена му реагира веднага.

- Така ли! Кажи тогава кой е 

петият по височина  

връх в света?

  
При секретарката:
- Здравейте. Мога ли да поговоря с вашия шеф?
- За съжаление, не. Няма го в момента.
- Ама как? Аз преди 5 минути го видях отвън, че 

стои на прозореца.
- Да. Ама той също ви видя.

  
Жена с любовник... Внезапно се прибира съпругът 

и тя в бързината скрива любовника си зад масичката 
с телевизора. Мъжът се пльосва на дивана и започва 
да гледа футболен мач. За да отвлече вниманието на 
съпруга си, жената виква от кухнята:

- Ела да видиш, чудо! Изпуснах чинията със супата 
на пода и не се разля нито капка.

- Разбира ти главата от чудеса! Тука показаха чер-
вен картон на левия защитник и той мина край мен 
на път за съблекалнята...

  
След тежък семеен скандал:
- Скъпа, хайде да се разведем. Много те моля! Не 

мога повече да продължавам така. Много те моля! 
Хайде да се разведем.

- А-а-а! Надявай се, ама няма да те огрее. Вдовица 
взе, вдовица и ще оставиш.

  
Разговарят две блондинки:
- Представяш ли си, муцка? Вчера ми се обади ня-

какъв тип и ми предложи да се срещнем в полунощ 
на гробищата.

- Ужас!
- Да, бе! Кретен с кретен!... Така и не дойде.

  
Крадци „проверяват“ квартира. Звънят на звънеца.
- Ало?! Има ли някой у вас?
- Има - отговаря груб мъжки глас. - Защо питате?
- А нищо. Просто... социологически въпрос.

  
Един як учител води урок в своята класна стая. От 

съседната стая обаче се чува голям шум. Някакъв тип 
вдига врява и крещи там. Учителят се ядосал, отишъл 
в другата стая, хванал за ухото злосторника, дето 
вдигал врява, и го завел в своята стая.

Изведнъж в съседната стая се възцарила тишина. 
Злосторникът пък си седял тихо на последния чин 
в стаята на учителя. Учителят продължил да си води 
спокойно урока. След няколко минути на вратата се 
почукало и се показала главата на едно дете.

- Господин Петров, много се извинявам, но може 
ли да ни върнете преподавателя?

  
Двама пияници си говорят. Чувстват се гузни, че 

прекаляват с алкохола.
- Е, добре де. Положението не е толкова лошо.
- Напротив. Лошо е.
- Не е лошо. Все пак не се наливаме всеки петък, 

де!
- Напротив. Всеки петък се наливаме. Ти от пиене 

просто не помниш някои петъци.

  
Лято. Жега. Отворен прозорец. Седи си един про-

грамист на компютъра и си сърфира в интернет. В 
следващия миг през отворения прозорец влетяла 
тухла, обвита в хартия. Прас! Уцелила монитора на 
компютъра на човека и го направила на сол. Мъжът 
вдигнал тухлата. Отвил хартията и чете: „Продавам 
нов монитор“.

  
Красива, но глупава студентка, се явява на изпит 

при един възрастен професор. Била облечена в мно-
го предизвикателно облекло. Той й задал въпрос, но 
тя нищо не знаела. Тогава професорът казал:

- Вижте какво, колежке. Мога да ви предложа две 
неща. Или нов въпрос, или... среща. Какво си изби-
рате?

- О-о-о, избирам срещата, разбира се - усмихнала 
се палаво студентката.

- Ами, добре тогава. Ще се срещнем отново наесен.

  
- Мамо, каква е разликата между българите и ита-

лианците?
- Разликата е, че след две бири италианците мина-

ват на „ти“, а българите - на ракия.

  
Съдия към подсъдимия ловец:
- Защо застреляхте жертвата?
- Помислих, че е глиган.
- А кога разбрахте грешката си?
- Когато глиганът отвърна на огъня.

  
Оптимист и песимист си говорят за положението в 

страната. Оптимистът, явно вече разочарован, казва:
- Както е тръгнало, май всички ще стигнем до про-

сия.
Песимистът:
- Да просим? А от кого?

  
Вуте хванал златната рибка. Имал три желания:
- Да умре на комшията кравата!
- Добре...
- Да умре и на другия комшия кравата!
- Добре...
- Да умре и моята крава!
-Това пък защо - попитала рибката.
- Да няма откъде да си купят мляко...

  
Мъж и свещеник седят един до друг в самолет. 

При тях идва млада стюардеса. Мъжът си поръч-
ва уиски с лед.

- И на вас ли? - пита тя свещеника.
- Не! - възкликва той. - Предпочитам да извърша 

прелюбодеяние, отколкото да вкуся алкохол!
Мъжът смутено подава чашата си обратно на 

стюардесата:
- Извинете, не знаех, че мога да избирам...

  
Вървял си един програмист и гледа жаба! Взима 

я той, а тя му проговаря:
- Аз не съм обикновена жаба, аз съм принцеса. 

Само ме целуни и ще видиш в каква хубава девой-
ка ще се превърна!

- Погледал я програмистът и я сложил в джоба 
си. Повървял, повървял, пък я извадил. Пак почна-
ла тя:

- Само ме целуни… И така няколко пъти. Разпла-
кала се жабата, ядосала се:

- Няма ли да ме целунеш най-после?
- Виж сега – казал програмистът - на мен принце-

са не ми трябва, говореща жаба повече ме кефи!

  
- Подсъдими, защо отровихте съседите си?
- Ами в инструкцията пишеше „Тровете хлебарки-

те заедно със съседите си!“

  
За да получи болничен, тя отиде при личния си ле-

кар без грим... За малко да я вкарат в реанимацията...

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
Разполагате с достатъчно сила и 
енергия, за да се справите успеш-
но и с най-сложните неща. Не се 
страхувайте от трудностите. Ако 
постоянствате, ще постигнете 

желаните резултати, независимо от обстоятелства-
та. С вашето търпение и самоконтрол ще успеете да 
избегнете много проблеми. Нещата ще се случват по 
добрия начин.за вас Може и да преживеете приятно 
събитие при събиране с близки или приятели. Също 
има шанс да придобиете неща, които харесвате от-
давна.

РАК
Очаква ви продуктивен пери-
од, особено тези, които се за-
нимават с интелектуален труд. 
Срещите, разговорите, презен-
тациите, преговорите ще бъдат 

успешни. В общуването ще бъдете деликатни, так-
тични и ще привличате хората с приятните си об-
носки. Ще има възможност бързо да наваксате про-
пуснатото. Отношенията с околните се развиват 
доста добре. Няма за какво да спорите, можете да се 
насладите на приятна комуникация. Вечерта е под-
ходяща за семейни и приятелски събирания.

ВЕЗНИ
Чувствате нужда да доминира-
те на работното място и във ва-
шата бизнес среда. Понякога сте 
твърди и резки. Имате силата да 
се борите с предизвикателства-

та и изключителна творческа сила. Не насилвайте 
партньора си, ако искате да изживеете красиви мо-
менти. Използвайте подходящия момент за реали-
зиране на делова бизнес идея, ще успеете. Защото 
щастието обикновено идва в комплект с амбицията. 
При условие, че сте сами, излизайте колкото е въз-
можно повече и се срещайте с хора.

КОЗИРОГ
Весели и усмихнати, няма да 
позволите на никого да ви раз-
строи. Пред необвързаните е 
един вълнуващ период, пълен 
със срещи с непознати и покани 

за излизане. Ще излъчвате чар и привлекателност, 
което ще насърчи другите да се доближат до вас 
и да се опитат да ви опознаят. Обърнете внимание 
на здравето си. Имате достатъчно енергия, просто 
трябва да започнете и да правите всичко. И емоцио-
нално, това ще бъде един от по-добрите ви дни в 
сравнение с изминалия период.

ТЕЛЕЦ
Периодът ще ви донесе истин-
ско вдъхновение. Привличате 
другите със своя неизменен чар. 
Можете да се окажете в центъра 
на вниманието без никакви уси-

лия. Вероятни са приятни събития в семейството, 
добри новини относно близките. Подходящ ден за 
семейни и приятелски събирания. Изпитвате специ-
ална нужда да бъдете заобиколени с близките си и 
да им отдадете внимание и грижа. Някой човек или 
обстоятелство може да ви подтикне да направите 
нещо, за което все още не сте готови.

ЛЪВ
Имате възможност да направи-
те значителни промени в личния 
си живот, но само ако предпри-
емете необходимите стъпки. До-
бро време да придвижите свои-

те интереси. Лесно ще вземате финансови решения, 
тъй като умеете обективно да претегляте всички 
плюсове и минуси. Периодът е благоприятен и за ук-
репване на брачните и семейните отношения, ще ви 
даде необходимия тласък за реализиране на идеите 
ви. Благоприятни обстоятелства за изпълнението на 
отдавна замисленото по нов бизнес проект.

СКОРПИОН
Този период ви носи голямо об-
лекчение, силна енергия, която 
можете да насочите, където по-
желаете. Каквото и да трябва да 
направите, ще го завършите за 

рекордно време. Не забравяйте да използвате вре-
мето си за емоционални контакти и срещи, било то 
с любим човек, или с някой, когото искате да спече-
лите. Прекарвайте свободното си време, правейки 
нещата, които обичате. Това е най-добрият начин да 
се освободите от стреса и напрежението. Нервност-
та наистина ви натоварва.

ВОДОЛЕЙ
Всичко около вас е твърде нато-
варено, за да се чувствате мно-
го добре, но вие се опитвате да 
се справяте в ситуациите, кои-
то са ви наложени. Опитайте се 

да гледате на нещата по-оптимистично. Успявате да 
вместите всичко в графика си и сами забелязвате, 
че всичко се разрешава и стабилизира благоприят-
но. Има дребни проблеми в емоционалните и брач-
ни връзки, липсва разбиране с партньора ви. Кол-
кото и да ви е трудно, трябва да му кажете какво 
наистина ви притеснява.

БЛИЗНАЦИ
За вас е по-лесно от обикнове-
но общуването с хората и да ус-
тановите продуктивни отноше-
ния. Неочаквано обстоятелство 
ще насърчи вашата креативност 

и внезапното откриване на нови способности. Това 
е период, в който могат да се разкрият нови бизнес 
перспективи и възможности, ще усетите прилив на 
свежа енергия. Всичко, което е започнато, трябва да 
намери пълнота и цялостност. Ако имате нови биз-
нес идеи, помислете как да ги приложите на практи-
ка, но не ги отлагайте.

ДЕВА
Някои от вас значително бързо 
успяват да се придвижат напред 
към поставената цел. Периодът 
обещава да бъде благоприятен 
за личните отношения. Тези, кои-

то все още са свободни, имат шанс да се запознаят с 
нов човек, ако съдействат на обстоятелствата. Инту-
ицията ви е силна, докато нуждата от изразяване на 
емоции е по-интензивна. Контрасти не липсват, за-
щото чувствителността и импулсивността водят до 
напрежение. Не трябва да обиждате никого, нито да 
мислите негативно.

СТРЕЛЕЦ
Без особена причина ще се 
чувствате тъжни и самотни. Ще 
търсите удоволствие в храна-
та и сладкото. Бихте могли да се 
размотавате с хора, които не ви 

подхождат по възраст, възгледи за живота и профе-
сионална ориентация. Ще бъдете по-чувствителни 
и докачливи. На партньора ви няма да е лесно да се 
справи с вас, защото ще сте склонни към критики и 
дребни провокации за негова сметка. Ще отмените 
всички уговорки за излизане и предпочитате да се 
отпуснете пред телевизора.

РИБИ
Между вас и партньора ви има 
разногласия по много въпро-
си, въпреки че се опитвате да 
намерите общ език и решение. 
С търпение, толерантност и от-

даденост е възможно всичко да се реши по задово-
лителен начин. Общувайте с приятни на сърцето ви 
хора, посещавайте мероприятия. Трябва да сте вни-
мателни към всичко, което получавате, дори когато 
ви се струва, че няма да ви е полезно. Може да мине 
известно време и ще оцените това, което сте получи-
ли – не само материално, но и духовно.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Оставката на Ясен Петров, овакантя-
вайки позицията на национален се-
лекционер след загубата на нацио-

налния отбор по футбол срещу Грузия с 2:5, 
показа както доблест, чувство за отговор-
ност, така и отчаяние.

Действията му не породиха кой знае какви 
емоции и реакции у играчите, което на пръв 
поглед говори за липса на изградена връзка 
между двете страни. В други предишни слу-
чаи дали след подаване на оставка или увол-
нение, състезателите публично са излизали 
и са изказвали благодарността си на треньо-
ра. Този път това липсваше.

3 победи от 17 мача (17.65% успеваемост) 
красноречиво говорят за това дали играчи-
те са изпитали вътрешното чувство, че са 
постигнали напредък под неговото ръко-
водство. За Петров от негова страна този пе-
риод ще е ценен опит в 20-годишната му ви-
зитка като наставник.

Макар да е упражнявал професията си пет 
години в Китай, нито там, нито в България не 
се е задържал

повече от две години начело
на един отбор. Най-големите му успехи са 
второто място с Черно море за Купата на 
България през 2006 година и втората пози-
ция в китайския шампионат през 2014-та с 
Кангжу.

За разлика от някои свои предшествени-
ци на кормилото на държавния тим, Ясен 
Петров имаше визията да използва неогра-
ничен брой футболисти, на които да даде 
възможност да 
блеснат под него-
вата опека и да си 
извоюват посто-
янно място сред 
11-те избраници 
при следващ мач. 
Така шанс за изя-
ва получиха над 40 
души, които идваха 
както от младежки-
те гарнитури, така 
и легионери от 
чужбина.

Върхът, който 
специалистът по-
стигна чрез своите ротации и идеи, бе сери-
ята от миналата есен, в която „трикольорите“

не допуснаха поражение
в три последователни срещи. Най-запом-
нящият се момент и най-големият му успех 
бе равенството с Италия във Флоренция от 
световните квалификации, което индирект-
но коства визите на 4-кратните първенци на 
планетата за Катар.

В нито един друг момент неговата селек-
ция не оправда доверието, което той й въз-
ложи.

Виновниците обаче са и от двете страни, 
защото ако бе само в състезателите, то при 
все, че над 40 са получили повиквателна, 11 
от тях щяха да изпъкнат над всички остана-
ли до такава степен, че да се залага непрес-
танно на тях. Ясен Петров обаче не намери 

подходящата сплав от млади и опитни фут-
болисти, които да се противопоставят поне 
на отбори като Литва, Катар и Грузия. За по-
вече не може да се мечтае, защото вече няма 
такива като Димитър Бербатов, Стилиян 
Петров и Мартин Петров, които преди 10-
15 години играеха в някои от най-големите 
клубни отбори в света и се учеха на футбол 
от най-добрите в Европа.

Тук изниква въпросът

защо вече нямаме износ 
на запад?

Причините са комплексни и не опират 
само до качеството на селекционера. Мо-

нополът, който Лу-
догорец постави 
над българското 
първенство през 
последните 10 го-
дини, трудно поз-
волява на отбори-
те зад разградчани 
да разчупят ста-
туквото. Пълният 
с чужденци отбор 
на Кирил Домус-
чиев принужда-
ва и тези зад него 
в лицето на Лев-
ски, ЦСКА, Ботев 

Пловдив, Локомотив Пловдив да се осланят 
на чуждия пазар с надеждата от там да дой-
дат готови професионалисти, а не „заплата-
джии“.

Така налагането на младежи остава в ми-
манса и работата в детско-юношеските шко-
ли се маргинализира.

През миналия месец Карло Анчелоти ста-
на първият треньор, който печели 4 пъти 
Шампионската лига и грабва златните ме-
дали във всяко от Топ 5 първенствата на Ев-
ропа. Дори при целия си този блясък обаче 
италианецът не успя да постигне абсолютно 
нищо с английския Евертън и италианския 
Наполи, които нито разполагаха с ресурси-
те да захранят амбициите му, нито с качество 
на настоящия си състав.

В този ред на мисли, при победа заслуга-
та може да е на футболистите, а при загуба 

– отговорността да я поема наставникът, но 
и двете страни винаги ще са жертва на по-
голямата картинка – клубният футбол, орга-
ните, които го регулират, и взаимовръзката с 
родните кадри от академиите.

Кой е виновен?
XЯсен Петров си тръгна от националния отбор, 

ще реши ли това проблемите на тима

АЛЕКСАНДЪР  
АНТОНОВ

alexander@bg-voice.com

Сн.: БТА

Сн.: БТА

Сн.: БТА

https://www.facebook.com/milanabash78
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Джони Деп при първата си 
публична изява след присъ-
дата свири на концерт в Гейт-
схед. Холивудският актьор и 
музикант се присъедини към 
китариста Джеф Бек за по-
следното изпълнение на тур-
нето му в Обединеното крал-
ство за радост на стотици 
фенове.

Бек разкри и следващия 
ход на Деп в кариерата му – 
албум, който двамата ще изда-
дат заедно следващия месец.

Концертът дойде ден след 
като Деп спечели дело за кле-
вета. Той беше извън съда 
във Вирджиния, когато жури-
то реши, че твърдението на 
Хърд, че е жертва на домашно 
насилие, е невярно.

След присъдата Деп излезе 
с изявление, в което се казва: 

„Очаквам с нетърпение нова 
глава в живота си“. Явно за-
почна, когато той се присъе-
дини към легендарния кита-
рист на сцената за осем песни.

След присъдата: Джони Деп свири 
на концерт в Гейтсхед

Сър Елтън Джон настоява, че е в от-
лично здраве, след като е бил сни-
ман в инвалидна количка преди 

концертното си изпълнение за платине-
ния юбилей на кралица Елизабет II.

На снимките 75-годишната музикална 
легенда придружава мъж на път за лети-
щето в Лайпциг на връщане към дома му 
в Ница на Лазурния бряг. Таблоидът Sun 
публикува статия за снимките и заяви, че 
той очевидно е изтощен.

Снимките, на които се вижда как Джон, 
облечен в анцуг на Gucci, слиза от кола и 
се качва в инвалидна количка, са напра-
вени, след като изнесе два концерта във 
Франкфурт и Лайпциг като част от дълго-
то си турне Farewell Yellow Brick Road.

Джон написа в дълга публикация в 
Instagram: „Искам да благодаря на всич-
ки мои фенове, които попитаха за здра-
вето ми.“

Корсет на Мерилин Монро от филма 
„Мъжете предпочитат блондинки“ и 
бележки към преподавателя по ак-

тьорско майсторство Лий Страсбърг са 
сред артикулите, които ще бъдат продаде-
ни на търг по случай 96-ата годишнина от 
рождението на иконата.

Новината, че невероятната колекция от 
сувенири на Монро ще бъде продадена на 
търг в Julien's по-късно този месец, започна 
да се разпространява в деня, в който икона-
та отпразнува 96-ия си рожден ден.

Предлаганите съкровища включват съоб-
щение, което Мерлин написва до легендар-
ния си учител по актьорско майсторство 
Лий Страсбър.

Най-популярната блондинка на всички 
времена е родена в Лос Анджелис на 1 юни 
преди 96 г. Актрисата все още се смята за 
една от най-секси жените в Холивуд.

Колекция от сувенири на  
Мерилин Монро излизат на търг

Снимаха Елтън Джон  
в инвалидна количка

„Хари Потър и камъкът 
на магьосника“, с ня-
кои печатни грешки 

и подписа на автора J.K. Роу-
линг, ще предложи аукцион-
ната къща на Christie's за част-
на продажба в Лондон на 
15 юни, а началната цена на 
творбата е 200 хиляди паунда.

Изданието е едно от 500-
те копия с твърди корици на 

книгата, отпеча-
тана в първото 
й издание през 
1997 г.

През 1997 г. 
Роулинг все още 
е неизвестна пи-
сателка, но ней-
ната книга за ма-
гическия свят на 
вещиците и ма-

гьосниците става голям хит 
в света, създавайки няколко 
продължения, както и огро-
мен филмов франчайз.

„В много отношения тази 
книга е физическо проявле-
ние на магическа памет за 
много читатели и това я пра-
ви толкова желана“, каза Марк 
Уилтшир, експерт по печатни 
книги.

Първото издание за Хари Потър 
се продава за 200 000 паунда

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Шакира и Жерар Пике са 
пред раздяла. А причината е, 
че колумбийската певица е 
станала свидетел как футбо-
листът й изневерява. Тя е хва-
нала звездата на „Барселона“ 
в леглото с друга жена.

Шакира и Пике живеят от-
делно от няколко седмици. 
Изпълнителката е изгони-
ла спортиста от семейния им 
дом.

Сега Жерар 
Пике живеел сам 
и се отдал на пар-
тита след раздя-
лата. Той редовно 
ходил по нощ-
ни клубове със 
съотборника си 
Рики Пудж и дру-
ги приятели. Фут-

болистът се прибирал вкъщи 
в 2-3 през нощта.

Нито Шакира, нито Пике 
са потвърдили официално за 
раздялата.

Певицата и футболистът се 
запознаха покрай Световно-
то първенство по футбол 2010 
г., чийто химн беше песента на 
Шакира - „Waka Waka". Те имат 
двама сина, но така и не склю-
чиха брак.

Половинката на 
Бритни Спиърс все 
още иска дете от нея. 
В свое откровено ин-
тервю за списание 
„GQ“ Сам Асгари про-
говори за първи път 
за спонтанния аборт 
на певицата.

Макар първоначал-
но да не желаеше да 
коментира тяхната за-
губа, актьорът доби 
смелост, за да помог-
не и на други двойки, минава-
щи през същото.

„Ние сме положително на-
строени към това. Това е 
нещо, което се случва на мно-
го хора. И едно красиво нещо, 
което чух, беше: Когато бебе-
то е готово, то ще си дойде...“, 
разказа приятелят на Бритни.

По думите на Асгари най-
вероятно правилният момент, 
в който те ще чуят отново ра-
достната вест, предстои.

Асгари, който е малко по-
млад от певицата, посочва, 
че това да стане баща е „само 
следващата стъпка“, която той 
очаква с нетърпение.

Том Ханкс бил малко изненадан, когато кра-
лицата на Обединеното кралство Елизабет 
II му разкрила предпочитания от нея кок-

тейл.
Актьорът разказа, че 96-годишният монарх му 

е казала кой е любимият й коктейл, когато е се-
дял до кралицата на вечеря през 2011 г.

Американският актьор си спомни преживя-
ването, когато се появи в предаването „The One 
Show“ на BBC като част от неговата биографич-
на промоция.„Елвис“ с Остин Бътлър в главната 
роля.

„Седнах точно до кралицата“, каза Ханкс за ве-
черята през 2011 г., която е част от посещението 
на Барак Обама в Обединеното кралство.

„Разговорът с кралицата е нещо, за което 
трябва да се подготвите. Исках да мога да гово-
ря за неща, които са важни, но не и неприлични. 
Беше приятен разговор“, каза той.

Селската къща, в която е живял 
50 години най-добрият оперен 
композитор Джузепе Верди, се 

продава, слагайки край на дългого-
дишния спор между наследниците 
му.

Джузепе Фортунино Франческо 
Верди, създател на „Аида“ и „Травиа-
та“, построява „Вила Верди“ през 1848 
г. върху частен парцел в района на 
Сант'Агата ди Виланова, малко селце 
близо до родния му град Бузето.

Първо е обитавана от родителите 
си, а след това сам се премества през 
1851 г. с втората си съпруга Джузепе 
Стрепони, където живее до смъртта 
си през 1901 г.

След това преминава във владе-
ние на четирима братя, потомци на 
Мария Филомена Верди, по-младата 
братовчедка на италианския компо-
зитор, която той и Стрепони отгледа-
ха като собствена дъщеря.

Елизабет II казала на Том Ханкс 
кой е любимият й коктейл

Сам Асгари все още иска  
бебе от Бритни Спиърс

Шакира е зарязала  
Жерар Пике заради изневяра

Вилата на Джузепе Верди е 
обявена за продажба в Италия

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

Обявява

П
алма де Майорка е красивата 
столица на Балеарските остро-
ви. Този архипелаг в Средизем-
но море край източните брегове 
на Испания се състои от три ос-

новни острова: Майорка, Менорка и Ибиса. 
Град Палма е разположен на най-големия от 
тях - Майорка.

Днес туристическа атракция, привлича-
ща хиляди, градът е известен още от древ-
ността. През 123 г. пр. Хр. римският квинт 
Цецилий Метел посочва хълма, надвиснал 
над морето, като стратегически важен пункт 
за бъдещия пост на империята и разглежда 
природните условия на залива като изклю-
чително подходящи за пристанище.

Тъй като този римски служител

носел венец от палмови листа
градът бил наречен Палма де Майорка.

През 7 в. арабското завладяване на Бале-
арските острови променя радикално облика 
на града. Дори и сега, скитайки из квартали-
те на стария град, не можете да се отървете 
от впечатлението, че сте в страна от Близкия 
изток.

През 13 в. царят на Арагон Хайме завла-
дял архипелага. Дълго време там е същест-
вувало независимото кралство на Майорка, 
но бракът на краля на Арагон с принцесата 
на Кастилия става причина островите да се 
присъединят към короната на Испания.

Палма де Майорка, подобно на целия Ба-
леарски архипелаг, се намира в зоната на 
субтропичния климат. 

Зимата е мека, а температурите през януа-
ри рядко падат под +15 С. Лятото пък е про-
хладно заради морския бриз.

В защитните укрепления на средновеков-
ния град има два уникални паметника на го-

тическата архитектура: Катедралата Ла Сеу, 
построена през 13 в. на мястото на джами-
ята, и дворецът на арагонските крале „Алму-
дена“. В този дворец испанското кралско се-
мейство все още обича да прекарва лятната 
си почивка.

В допълнение към тези две сгради, които 
са музеи, си струва да се посети и църквата 
„Св. Еулалия“. В дълбините на стария град се 
намират руините на арабските бани на мав-
ританското господство. На километър от 
града е и крепостта Белвер - единственият 
пример за испанската готическа военна ар-
хитектура в Испания. Сега в стените на древ-
ния бастион е разположен Историческият 
музей.

Туристите обикновено идват на Балеар-
ските острови за почивка. Пикът на сезона е 
през горещото лято, въпреки че и през зима-
та Палма не изпитва недостиг на посетители. 
Но туристите идват в града и за екскурзии и 
пазаруване. Красиви плажове се простират 
източно и западно от центъра на града.

Многовековната Палма де Майорка 
привлича с история и красиви плажове
XСтолицата на Балеарските острови се развила под римско, испанско и арабско влияние

Сн.: Pixabay

https://www.iskraabv.com
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