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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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Бронирани училищни врати и 
одеяла, но и реформа за оръжията

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

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

Само дни след като лидерът на „Има та-
къв народ“ Станислав Трифонов изтег-
ли министрите си от правителството, 

съпартийците грозно извадиха кирливите си 
ризи пред медиите.

В понеделник министърът на спорта в ос-
тавка Радостин Василев и петима депутати от 
ИТН обявиха, че свалят доверието си от Слави 
Трифонов и напускат партията му.

„Дойде моментът, в който мафията проби в 
„Има такъв народ“, каза Радостин Василев.

„България ми е по-важна от задкулисните 
интереси на група лица, които най-вероятно 
владеят нашия лидер“, добави той по адрес на 
Слави Трифонов.

По думите на Василев истинската причина 
Трифонов да напусне управляващата коали-
ция е не Северна Македония, а случващото се 
в министерството на регионалното развитие 
и благоустройството.

„Заради това министерство пада държава-
та. Имаше майтап сред нашите депутати, че 
правителство ще има, докато Гроздан Кара-
джов е на власт“, каза Василев.

Той определи ИТН не като парламентарен 
проект, а като „бизнес проект“.

„Досега този проект се реализираше. Неу-
мението или несъгласието на коалиционни-

те партньори да предоставят едни средства, 
за да бъдат откраднати от едни фирми, дове-
де до истерия и господин Трифонов изтегли 
своите министри. Няма Македония – Маке-
дония е една абсолютно измислена причина“, 
добави Василев.

По думите му поведението на Слави Трифо-
нов е като това на

„едноличен собственик“ 
на партията

Решението за напускането на коалицията не е 
било координирано с никого от парламентар-
ната група, а самият Василев е разбрал, че ще 
бъде „изтеглен“ само половин час преди из-
казването на Трифонов.

„Не съм виждал господин Трифонов, откак-
то станах министър“, посочи Василев и до-
пълни, че някои от депутатите никога не са го 
виждали на живо.

Той каза още, че ще поиска от премиера Ки-
рил Петков да депозира оставката му в Народ-
ното събрание, а след това решаваща да е „во-
лята на народните представители“.

По повод затворения ресторант в столич-
ния квартал „Дианабад“, свързван с Алексан-
дър Сталийски, сочен за ковчежник на ГЕРБ и 
лично на Бойко Борисов, спортният министър 
твърди, че председателят на парламентарна-
та група на „Има такъв народ“ го предупредил:

„Тошко Йорданов дойде при мен в кабинета 
ми в министерството и ми каза: „Пич, Дългия 
ме праща да ти кажа да не закачаш Сталийски“, 
твърди Радостин Василев.

Това намеква за връзките на „Има такъв на-
род“ и ГЕРБ, които пък нееднократно бяха 
свързвани, че „играят с един отбор с ДПС“.

Докато пресконференцията на шестимата 
все още течеше, ръководството на ПП свика 
такава в парламента.

„Мафията загуби коалиционния си парт-
ньор“, обяви Кирил Петков, визирайки твър-
денията на Радостин Василев.

„Мафията загуби възможността си да на-
прави правителство, на ход е народът“, доба-
ви Асен Василев, уточнявайки: „Надявам се да 
има и други смели депутати. Когато те се по-
явят, ще предприемем промени в правител-
ството.“

Петков каза още, че през последната поло-
вин година с колегите му непрекъснато са се 
опитвали да изпълнят обещанията си за ре-
форма на антикорупционната комисия и съ-
дебната система, но законопроектите за това 
се бавели с месеци в парламента.

„Днес стана ясно, че този вододел, за който 
говорихме, е тук – вододелът между завзетата 
държава от мафията и България на свободни-
те хора, на хората, които виждат едно добро 
бъдеще за децата си, България на тези, които 
разчитат, че държавата ще работи за тях“, до-
бави премиерът.

По думите на Петков решението на Три-
фонов да изтегли министрите си от кабинета 
„случайно“ е съвпаднало с разкритията за ко-
рупционната схема на граничния пункт „Капи-
тан Андреево“.

Минути след края на пресконференцията 
на ПП пред медиите застанаха и от ръковод-
ството на ИТН. На него депутатът Станислав 
Балабанов нарече Радостин Василев „мутра“, 
обвинявайки го в

натиск над негови колеги
Председателят на парламентарната гру-

па на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов пък 
пусна на микрофона си в залата на БТА аудио-
запис от разговор между спортния министър 
в оставка и депутатката от партията Христин-
ка Иванова.

От записа, направен от самата нея, се раз-
бра, че Василев очаква тя да се присъедини 
към шестимата отцепници, но му отговаря, че 
е променила мнението си.

В записа се чува още как той я предупреж-
дава, че ако не се присъедини към неговата 

ИТН се разцепи:  
развяха кирливи ризи
XВзаимно се нарекоха мафия и се обвиниха в задкулисни връзки

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: БГНЕС

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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До 2021 г. се работеше по схема, според 
която се залагаха малки бюджети на АПИ, 
които никога не бяха достатъчни. Този про-
блем се решаваше в края на всяка година с 
министерски постановления, с които смет-
ките със строителните фирми бяха изчист-
вани.

Това беше причината през 2021 г. служеб-
ните правителства, назначени от президента 
Румен Радев, да спрат плащанията и работа-
та по пътната поддръжка. Аргументът беше, 
че бюджетът за това е изчерпан.

Фирмите бяха принудени да се съгласят 
на предсрочно прекратяване на договори-
те. Така за редовното правителство на Ки-
рил Петков останаха неразплатени, но при-
знати 1,2 млрд. лева, които държавата дължи 
на строителните фирми за поддръжка на пъ-
тищата.

Преди няколко месеца парламентът одо-
бри решение за разплащане на 50 на сто 
от дължимата сума. Според служебния ми-
нистър на регионалното развитие и благо-
устройството Виолета Комитова споразуме-
нието с фирмите е било те да получат цялата 
сума в рамките на два последователни бю-
джета. Сегашният министър в оставка Гроз-
дан Караджов обаче поиска тази сума да 
бъде платена изцяло още тази година. Той 

настоя за 2,7 млрд. лв. за текущ ремонт и 
поддръжка на пътищата. За основен ремонт 
и изграждане на инфраструктурни обекти са 
поискани допълнително 1,1 млрд. лв. Спо-
ред Кирил Петков обаче тези пари се искат, 
за да бъдат платени на същите фирми, които 
МВР разследва за злоупотреби.

В четвъртък вътрешният министър Бой-
ко Рашков каза, че милиони левове, платени 
авансово за строителството на „Хемус“, са из-
ползвани за покупката на луксозни имоти в 
Дубай. По думите му АПИ е превела на „Авто-
магистрали“ ЕАД около 400 млн. лева за ло-
тове 7, 8 и 9 на магистрала „Хемус“, без да има 
издаден подробен устройствен план за тях.

Парите за пътищата ли са причината 
за разрива между ПП и ИТН?

Сн.: БГНЕС

група, ще я накарат да напусне парламента, на 
което тя казва, че може да отиде и „на село“.

От ИТН твърдят, че в записа има данни за 
извършено от Василев престъпление и затова 
ще го предадат на прокуратурата, за да обра-
зува тя разследване.

За да бъдат приети оставките на четирима-
та министри от ИТН, премиерът Кирил Петков 
трябва да ги внесе в Народното събрание, 
което да ги гласува. Началничката на кабинета 

му Лена Бориславова каза, че Петков няма да 
бърза да внася оставките в парламента.

„Нямаме план да форсираме на всяка цена 
персонални промени в кабинета“, каза Бо-
риславова.

Коалиционното правителство на Кирил Пе-
тков управлява от шест месеца и иска да про-
дължи с кабинет на малцинството. За да стане 
възможно това, им е нужна подкрепата на още 
12 депутата.

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Същинска мистерия с участието на 
един малък самолет и шест държави 
от НАТО. Такава накратко е ситуаци-

ята с летателното средство, което прелетя 
незаконно над няколко европейски държа-
ви и кацна в Родината.

На 8-ми юни, малко след 19 часа, малък 
самолет „Бийчкрафт“ навлиза във въздуш-
ното пространство на България, след като 
преди това е прелетял над седем държави, 
включително Полша, Словакия, Унгария, Ру-
мъния и Сърбия, преди да се озове над Ро-
дината. Шест от страните, с изключение на 
Сърбия, са членки на НАТО.

Пилотът изобщо не реагира на много-
бройните опити за установяване на радио 
и визуален контакт от военновъздушните 
сили на Унгария, Румъния и САЩ. Машината 
през цялото време е била

с изключена сигнализация
за локализиране и се е движила ниско.

Редица въпроси като кой е извършителят 
и какви са намеренията му предстои да по-
лучат отговори от специалното разследва-

не, образувано по случая.
Преди да достигне крайната си дести-

нация – България, самолетът е доловен по 
пътя му от Литва през Полша, Унгария и Ру-
мъния. В унгарската страна той е спрял да 
зареди за гориво, но не се е подчинявал 
на военновъздушните сили (ВСС) в страна-
та. Полицейските власти са подходили към 
летателното средство, но тогава „като на 
филм“ извършителите се качват обратно на 
него и излитат отново, обясни вътрешният 
министър Бойко Рашков в интервю. По ду-
мите му има основания да се смята, че става 
въпрос за извършени престъпления.

От там самолетът прелита над територии-
те на Сърбия и Румъния. Там са вдигнати 
F-16. Те обаче се движат много по-бързо от 
самолетчето, което лети с 200 км в час, така 
че не успяват да го принудят да кацне. Ле-
тял е и ниско – между 100 и 500 метра над-
морска височина, а миналата сряда вечерта 
навлиза и в българското въздушно прос-
транство. Първоначално

прави кратка спирка
на бившето летище край видинското село 
Иново, за да зареди гориво от туби. Маши-
ната отново излита - преди полицията да 
стигне до нея.

Следващата дестинация в България се 
оказва изоставената писта на летището в 
село Буховци край Търговище – мястото 
не е използвано за полети от 1993 г. насам. 
Там самолетът е намерен покрит и с още 
топъл двигател. Прокуратурата в Търгови-
ще започва разследване на мистериозната 
случка, което ще предаде на Националната 
следствена служба.

Неизвестните са няколко: защо превозно-
то средство е прелетяло над почти цяла Ев-
ропа, за да кацне в България, и колко души 
са били на борда му?

Според властите в Румъния самолетът е 
„Бийчкрафт“, произведен през 60-те годи-
ни на миналия век. На борда му са пътува-

ли двама души. Превозното средство не е 
показало враждебно или опасно поведе-
ние, но в нито един момент пилотът му не 
е отговорил на радио сигналите, предава-
ни от румънските военни самолети съглас-
но международните норми, посочват от ру-
мънското министерство на отбраната.

Подобно обяснение даде и българският 
военен министър Драгомир Заков:

„Каква може да е целта на този полет, ня-
мам такава информация. Знаете, че се води 
разследване. Така че към момента няма ня-
каква яснота. Предполагам, че по-скоро са-
молетът трябва да бъде прекаран от Лит-
ва до България, след като е бил закупен. И 
тъй като процедурите в Литва отнемат оче-
видно време за регистрация, собственикът 
е решил да си го върне в България. Банал-
на версия, може да се окаже нещо подоб-
но. Очевидно не са открити взривоопасни 
вещества и наркотици. Най-вероятно се ка-
сае за съвсем тривиален случай. Хората са 
разбрали, че са нарушили доста правила, и 
в момента очевидно се укриват“, каза Заков.

Шефът на МО е категоричен, че самоле-
тът

не е представлявал риск
за нашата сигурност. Като доказателство за 
своята версия той посочи, че курсът на ма-
шината не е заплашвал цивилни или воен-
ни обекти.

„Няма процедура цивилен самолет да 
се свали. Той е летял по маршрут, който не 
представлява заплаха“, допълни министъ-
рът.

По думите му тезата, че самолетът е пре-
летял източния фланг на НАТО, за да тества 
сигурността на абсолютно всички държави, 
е несъстоятелна.

„Мисля, че с такъв самолет трудно би мо-
гъл да осъществи подобен тест. Той е летял 
ниско, с много ниска скорост. По-скоро това 
е спекулация“, заяви Драгомир Заков.

Друг интересен факт при намирането му 

Мистерията оставаМАРТИН  
СТОЯНОВ

martin@bg-voice.com

XКак един малък самолет проби въздушното 
пространство на НАТО и кацна в България?

https://www.msbinsuranceagency.com/
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е, че самолетът е имал камера на антената 
над кабината, която в реално време е из-
лъчвала посредством сим карта. Така че по 
всичко личи, че наистина пилотът и хората 
са имали достатъчно време, за да се подгот-
вят. Естествено, хипотезите за този полет са 
най-различни, но пък според разследване-
то, което все още тече, основната версия е, 
че самолетът е бил откраднат.

Проверка показва, че откритият на писта-
та край Буховци самолет е модел Piper PA-
23-250 Aztec, а такъв фигурира за продаж-
ба в британски сайт за авиационна техника 
на цена от 35 хил. долара. Летателният апа-
рат, произведен в САЩ през 1962 г., е пред-
ложен от 72-годишния летец капитан Бро-
ниус Заронскис. Той самият твърди пред 
O�news, че е продал машината в събота.

Смята се, че пилотът е бил професиона-
лист, изключени са му били транспондери-
те.

„Това е предавател, който обозначава по-
зицията на самолета. Така наземни станции 
могат да открият това въздухоплавателно 
средство“, обясни пред NOVA Венцислав 
Петров, който има подобен самолет. Той 
обясни, че за изпълнението на такъв меж-
дународен полет трябва да се излети от 
международно летище и да се кацне на та-
кова.

„В България има пет такива летища – ле-
тище София, летище Варна, летище Бургас, 
летище Пловдив и летище Горна Оряхови-
ца. Законен полет от чужбина може да се 
осъществи само кацайки на едно от тези ле-
тища. Трябва да се направи и предполетна 
подготовка, която включва полетен план“, 
обясни Петров.

Самолетът нарушител може би е излетял 
не от Литва, а

от руска територия
Той има много подробен маршрут. Това 

пък коментира авиоекспертът по безопас-
ност на полетите Ангел Борисов пред bTV.

„Най-изненадващото е, че самолетът 
е прелетял Източния фланг на НАТО или 
т.нар. система air policing. Той е тествал аб-
солютно всички държави, това не е случаен 
и любителски полет – да прелети от един до 
друг пункт и да загуби радиовръзката. Това 
е много добре планиран полет“, заяви Бори-
сов.

Според авиоексперта най-срамното за 
България е, че военновъздушните ни сили 

не са реагирали.
„Те не охраняват само Черно море, още 

преди да навлезе на река Дунав от Сърбия 
те веднага е трябвало да се задействат, тъй 
като той е прелетял над атомната ни цен-
трала, което може да породи даже между-
народен скандал, че въобще не охраняваме 
централата“, добави Борисов.

По казуса вътрешният министър на Бъл-
гария Бойко Рашков посочи, че властите в 
Родината поддържат връзка с колегите си 
от Литва и Унгария и обменят информация, 
която ще бъде предоставена на прокурату-
рата. Той обаче се въздържа от коментар по 
въпроси, свързани с извършителите, за да 
не се застраши хода на разследването.

ЛИТВА

ПОЛША

СЛОВАКИЯ

УНГАРИЯ

СЪРБИЯ

БЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯ

https://www.alfredstherapy.com


15 - 21 юни 2022 г.8

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

Над 7500 украинци се издирват от 
роднините си, съобщиха властите в 
Киев. 

„Полицията е започнала работа по 15 000 
случая на изчезнали лица. 50% от тези хора 
са намерени. За съжаление някои от тях са 
идентифицирани трупове с признаци на на-
силствена смърт“, съобщи Роман Кирилие-
вич от украинската полиция пред „Свобод-
на Европа“.

Телевизионната водеща Катерина Осадча 
пък създава канал в Телеграм за търсене на 
изчезнали хора.

„Сега получаваме около 100-150 запитва-
ния на ден, но когато Киевска област и Ма-
риупол бяха окупирани, имаше до 1000 за-
питвания на ден. Нашият бот в Телеграм 
работи по следния начин: Веднага щом чо-
век публикува запитване, редица добро-
волци започват да разглеждат списъците с 
хора, които са били евакуирани, разселени 
или депортирани в областите Луганск и До-
нецк, хора, откарани в Русия или в болници. 
Има голямо постоянно търсене в тези спи-
съци“, разказва тя.

Каналът на Осдача е най-големият в Ук-
райна, но има и други онлайн платформи.

По този начин е намерен и Володимир 
Борисовски. Той изчезва, докато дос-
тавя хуманитарна помощ в Мариупол. 
Сестра му Лилия говори за последно с 
него в края на март.

„Пет, седем, десет дни минаха, него 
го нямаше. Аз започнах да се притесня-
вам. Осъзнавах, че нещо трябва да се е 
случило. Започнахме да пишем в соци-
алните мрежи“, спомня си тя.

Володимир Борисовски е

намерен в затвор
в Олевинка, град под контрол на ру-
ските сили.

„Доброволци се свързаха с мен, които са 
били в една килия с него. Двама от тях са 
били освободени“, разказва Лилия.

Украинката Албина също е научила, че съ-
пругът й е бил в същия затвор. И той изчез-
ва, докато е доставял помощи в Мариупол.

„Преди седмица той успя да ми изпрати 

съобщение чрез други хора, държани там, 
за да знаят семейства им къде се намират, че 
е там. Той изпрати и имената на още хора“, 
каза Албина пред „Свободна Европа“.

Имената на 30 украинци, държани в затво-
ра в Олевинка, вече са известни, но много 
други хора все още са безследно изчезнали.

Преди няколко дни пък украинският пре-
зидент Володимир Зеленски каза, че 200 000 
деца са сред украинците, които са били

насилствено отведени в Русия
и разпръснати из огромната страна. Те 
включват деца от домове за сираци, деца, 
отведени с родителите си и отделени от се-
мействата си.

„Целта на тази престъпна политика не е 
просто да краде хора, а да накара тези, кои-
то са депортирани, да забравят за Украйна 
и да не могат да се върнат“, каза Зеленски.

Президентът заяви още, че Украйна ще 
накаже виновните, но първо ще покаже на 
Русия на бойното поле, че „Украйна не може 
да бъде завладяна, че нашият народ няма да 
се предаде и децата ни няма да станат соб-

ственост на окупаторите“.
Зеленски каза, че най-малко 243 деца са 

били убити във войната, 446 са били ране-
ни и 139 са изчезнали, добавяйки, че броят 
им може да е и по-голям, тъй като правител-
ството му няма пълна картина на ситуация-
та в районите, окупирани от руски войски.

Хиляди украинци търсят 
изчезналите си близки
X200 000 деца са отведени насилствено в Русия

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: АРА/БГНЕС

Сн.: АРА/БГНЕС

Сн.: АРА/БГНЕС
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А
дминистрацията на президен-
та Джо Байдън отмени изис-
кването за отрицателен тест 
за коронавирус за пътниците, 
пристигащи в САЩ по въздух.

За премахване на тази предпазна мярка 
от месеци лобираше туристическата ин-
дустрия, която настояваше, че вече е вре-
ме да се стъпи на „науката и данните“.

Според източници от Центровете за 
контрол и превенция на заболяванията 
решението ще бъде преразгледано отно-
во след 90 дни и 

ако служителите решат,
ще възобновят мерките

Това може да стане при скок за заболе-
лите или при появата на нов вариант на 
вируса.

Изискването за предоставяне на отри-
цателен тест при влизането в САЩ беше 
въведена през януари 2021 година и съз-
даде редица неудобства за пътуващите.

Служители от туристическия бранш ста-

наха все по-критични към изисквания-
та през последните седмици и директно 
призоваха Байдън да прекрати мярката, 
която имаше почти пагубен ефект върху и 
без това крехката икономика.

Съединените щати продължават да са

лидер по разпространение 
на коронавируса

в световен мащаб. До момента там са ре-
гистрирани над 86 млн. случая. Починали 
досега в САЩ са над 1 млн. Така и по два-
та показателя страната е начело в света за 
8 юни. Оздравели са 82 770 253, сочи ста-
тистиката на Worldometers.

САЩ са лидер и в класацията на ак-
тивните случаи, като към момента там 
има над 3 милиона текущи заразени с 
COVID-19. 

Прави впечатление, че след огромен 
спад към средата на април заразените 
отново започнаха да се увеличават, като 
това води и до повишаване на броя на ак-
тивните случаи.

Без отрицателен тест за 
COVID-19 при влизане в САЩ
X Администрацията на Байдън разхлабва мерките под натиск от туристическата индустрия

Сн.: АРА/БГНЕС

https://danieliusa.com
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М
ного държави разхлабиха 
и дори съвсем премахнаха 
COVID мерките преди нача-
лото на летния туристически 
сезон, но както PCR тестове-

те за влизане в някои държави, носенето на 
маски не е отменено навсякъде.

На повечето места носенето на маски ос-
тава задължително само за определени слу-
чаи - например в градския транспорт или в 
музеи. Почти навсякъде маските остават за-
дължителни при посещение на болници, по-
ликлиники и домове за възрастни хора.

Въпреки че ЕС официално отмени необхо-
димостта от носене на маски в самолетите на 
територията на съюза, някои държави реши-
ха да запазят това изискване - сред тях са Ав-
стрия, Германия, Италия, Португалия, Кипър, 
Естония, Нидерландия, Малта, Люксембург и 
Испания. При всеки полет авиокомпанията 
уведомява пътниците дали и какъв тип мас-
ки са задължителни на борда.

В Гърция носенето на маски е задължител-
но в такситата, в градския транспорт и на фе-
риботите. Причината според гръцките вла-

сти е невъзможността на тези места да се 
спазва дистанция.

В самолетите е задължително носенето на 
маски и извън Европа - в Нова Зеландия, Ав-
стралия и Канада. В тези страни маските са 

задължителни и на летищата. В САЩ Центъ-
рът за превенция и контрол на болестите 
препоръчва да се носят маски по време на 
пътуване, този път заради опасността от раз-
пространение на маймунска шарка.

Япония наскоро отвори границите си за 
първите туристи, като според изискванията 
туристите са длъжни да носят маски, иначе 
рискуват да бъдат изгонени от страната.

В някои държави има правила за носене 
на маските само в отделни региони или гра-
дове, затова е препоръчително преди пъту-
ване да се проверяват актуалните правила. 
Например маските са задължителни в музе-
ите в Мексико, както и на всички обществе-
ни места в Пуерто Валярта, също и в някои 
градове в Германия.

В Италия маските са задължителни в теа-
трите, кината, концертните зали и спортните 
зали поне до средата на юни, след което се 
очаква ново решение на властите.

В Ню Йорк в театралния район Бродуей 
маски трябва да се носят до края на юни, 
след което правилата ще бъдат преразгле-
дани и евентуално могат да бъдат промене-
ни.

В Непал маските са задължителни както 
на открито, така и на закрито.

В Малайзия носенето на маски е по жела-
ние на открито и задължително на закрито.

В кои държави все още  
се изисква носене на маски

Сн.: Pixabay

Обявява

https://www.iskraabv.com
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С
ега, когато изглежда, че най-ло-
шото от пандемията от COVID-19 
вече е отминало, хората нетър-
пеливо се впускат да пътуват по-
свободно. Но се появи нова го-

реща тема - рекордно скъпите самолетни 
билети.

„Търсенето е изключително високо“, каз-
ва пред Bloomberg главният изпълнителен 
директор на Delta Air Lines Inc. Ед Бастиан 
по време на конференция наскоро, отбе-
лязвайки, че цените това лято може да са с 
30% по-високи от тези преди пандемията. 
„Това важи за пътуванията с цел отдих, за 
първа класа, за бизнес класа, за междуна-
родните полети. Няма значение каква е ка-
тегорията.“

Тенденцията се наблюдава навсякъде, въ-
преки че в някои райони натискът е по-си-
лен. Търсене на двупосочен билет в иконо-
мична класа между Хонконг и Лондон на 
Cathay Paci�c Airways Ltd. за края на юни по-
казва резултати с цени до $5360, което е

над пет пъти повече
от обичайната цена преди пандемията. Ди-
ректните полети между Ню Йорк и Лондон 
приблизително по същото време струват 
над 2000 долара в икономична класа.

„Цените на билетите са наистина скъпи в 
наши дни“, казва Жаклин Ху, която работи в 
областта на туризма. Нейната компания е 
платила $3632 за двупосочно пътуване на 
служител със Singapore Airlines Ltd. до Хам-
бург по-късно този месец. Преди две годи-
ни това струваше повече от два пъти по-ев-

тино, припомня тя.
Проучване на Mastercard Economics 

Institute установява, че цената на полетите 
от Сингапур е била средно с 27% по-висо-
ка през април, отколкото през 2019 г., дока-
то билетите от Австралия са били с 20% по-
скъпи. Все по-често пътниците резервират 
билети месеци предварително, тъй като се 
притесняват за цената на покупката в по-
следния момент, посочва Дейвид Ман, гла-
вен икономист за Азиатско-Тихоокеанския 
регион, Близкия изток и Африка.

Има няколко причини за по-високите 
цени, като не всички от тях са под контрола 
на авиокомпаниите.

Гигантските самолети 
са заземени

Превозвачите не бързат да върнат всички-
те си самолети в експлоатация, въпреки че 
повечето държави облекчиха трансгранич-
ните ограничения. Това важи с особе-
на сила за гигантски самолети 
като A380 на Airbus SE и по-
старите 747-8 на Boeing 
Co., тъй като авиоком-
паниите се насочват 
към по-икономични 
модели като A350 и 
787 Dreamliner. Кри-
зата е най-остра в 
Азия, която най-бав-
но разхлабва огра-
ниченията, а Китай, 
най-големият пазар в 
региона, остава по съ-
щество затворен.

След като бяха принудени 
да навигират в различни и про-
менящи се държавни политики през по-
следните две години, авиокомпаниите ще 
се нуждаят от известно време, за да въз-
становят флота си, като се има предвид, че 
много ограничения бяха облекчени едва 
през май, казва Субхас Менон, генерален 

директор на Асоциацията на Азиатско-Ти-
хоокеанските авиолинии.

Превозвачите също така намалиха мре-
жите си по време на Covid, като най-силно 
го направи Cathay, която беше ограничена 
от тежките правила за пътуване и каран-
тина на Хонконг. Това накара хората да об-
мислят дълги пътувания с едно или повече 
междинни кацания, докато преди са мо-
жели да летят директно. British Airways Plc 
дори не лети до Хонконг в момента. Пред-
вид факта, че в небето има по-малко само-
лети, има и по-малко места, които да отго-
ворят на възстановяването на търсенето, 
което от своя страна повиши цените.

Липса на персонал
Стотици хиляди пилоти, стюардеси, на-

земни служители и други авиационни ра-
ботници загубиха работата си през послед-
ните няколко години. С увеличаването на 

пътуванията авиосекторът сега се 
оказва неспособен да наема 

служители достатъчно бър-
зо, за да позволи безпро-

блемни операции на 
нивата отпреди пан-
демията.

Летище Чанги в 
Сингапур – редов-
но избирано за най-
доброто в света – се 
стреми да назначи 

повече от 6600 души. 
Много работници, 

които са били освободе-
ни, са намерили други, по-

малко променливи профе-
сии, и не желаят да се върнат към 

цикличната индустрия. Оператор в Чанги 
предлага стартов бонус от 25 хил. сингапур-
ски долара на помощник-полицаи - работа, 
за която плаща максимум 3700 сингапурски 
долара на месец.

В САЩ по-малките регионални авиоком-

Летим с около 30%  
по-скъпо това лято

XОт САЩ до Европа и Азия: Авиокомпаниите 
увеличават драстично цените на билетите

на сила за гигантски самолети 
като A380 на Airbus SE и по-
старите 747-8 на Boeing 

-

най-големият пазар в 
региона, остава по съ-

След като бяха принудени 
да навигират в различни и про-

оказва неспособен да наема 
служители достатъчно бър

зо, за да позволи безпро
блемни операции на 

нивата отпреди пан
демията.

доброто в света – се 
стреми да назначи 

повече от 6600 души. 
Много работници, 

които са били освободе
ни, са намерили други, по-

малко променливи профе
сии, и не желаят да се върнат към 

Сн.: АРА/БГНЕС
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пании не могат да летят с пълния си капа-
цитет, защото по-големите превозвачи са 
наели твърде много пилоти. Стотици поле-
ти бяха отменени в Обединеното кралство, 
което проваля ваканционните планове и 
води до дълги закъснения и сцени с пътни-
ци, които спят на летищата. В Европа голе-
мите летища са изправени пред закъснения 
и отмяна на полети, тъй като не са наели 
достатъчно персонал. Това наруши разпи-
санията на авиокомпаниите и увеличи раз-
ходите.

Бързо растящи цени 
на горивата

Руската инвазия в Украйна изостри по-
стоянното покачване на цените на суро-
вия петрол през последните 18 месеца. Ре-
активното гориво сега представлява цели 
38% от средните разходи на една авиоком-
пания спрямо 27% през годините до 2019 
г. За някои нискобюджетни авиокомпании 
този дял може да достигне 50%.

Спот цените на реактивното гориво в Ню 
Йорк се покачиха с повече от 80% тази го-
дина, въпреки че варират между региони-
те в зависимост от разходите за рафинира-
не и местните данъци. Много американски 
превозвачи успяват засега да покрият уве-
личените разходи за гориво - но само като 
ги предадат на пътниците под формата на 
по-високи цени.

Някои инвеститори смятат, че авиоком-
паниите може да се стремят да увеличат го-
ривните такси като начин да се справят, ка-
заха през март анализатори от Citigroup Inc. 

Повечето от азиатските авиокомпании не 
хеджират реактивно гориво, което означа-
ва, че са по-уязвими от увеличение на це-
ните.

Поправка на балансите
Авиацията е капиталоемка индустрия с 

исторически тънки маржове. Covid направи 

този работен климат още по-предизвикате-
лен: в световен мащаб авиокомпаниите за-
губиха повече от 200 млрд. долара за трите 
години до 2022 г. По-високите цени сега да-
ват на превозвачите възможност да се въз-
становят от загубите и да се върнат на зе-
лено.

„Никога не сме виждали условия за ге-
нериране на приходи като тези, водени от 
местния отдих“, каза главният изпълните-
лен директор на American Airlines Group 
Inc. Робърт Изом на конференция минала-
та седмица. „На всичкото отгоре, виждаме 
как големите корпорации се завръщат. Биз-
несът на малките и средните предприятия 
наистина е много силен от няколко месеца.“

Още колко време?
Не е ясно колко дълго ще се задържат 

тези високи цени, а много пътници изглеж-
да са готови да ги платят.

„Повишаването на цените е краткосрочен 
феномен“, смята Стивън Трейси, главен опе-
ративен директор в Milieu Insight, базира-
на в Сингапур фирма за анализи на потре-
бителското поведение. „Нека всички просто 
се надяваме, че след като тези неща се из-
равнят отново, цените ще спаднат.“

Има и случаи, в които цените са всъщност 
по-ниски от нивата преди пандемията, каз-
ва Майкъл О’Лиъри, главен изпълнителен 
директор на Ryanair Holdings Plc. Въпреки 
че има изгледи повече цени да се върнат на 
нивата, на които са били преди Covid, вой-
ната в Украйна и избухването на вируса все 
още са рискове, смята той.
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Окръг Кук се класира на 7-мо място 
сред най-желаните дестинации за 
вътрешна миграция в САЩ, която се 

увеличава под въздействието на изменени-
ето на климата. Четвърт милион души вече 
са се преместили в търсене на по-стабилна 
среда според ново проучване на услугата 
за преместване HireAHelper. Първите места 
за най-желани дестинации се заемат от ок-
ръг Марикопа, Аризона, окръг Лос Андже-
лис, Калифорния, и окръг Оклахома, Окла-
хома.

Повечето от хората, които вече са се пре-
местили, са го направили от щата Тексас 
според проучването, но дали Средният за-
пад е климатичното убежище, което мнози-
на смятат, че е?

Сабрина Шейх е директор на програма-

та за глобална околна среда и професор в 
Университета на Чикаго за екологични и 
градски изследвания. Тя казва, че Средни-
ят Запад не е изправен пред същото ниво 
на климатични заплахи, които се усещат от 
крайбрежните градове. Чикаго също не е 

защитен от въздействието на изменението 
на климата.

„Средният Запад и градове като Чикаго 
са изправени пред значителни предизвика-
телства, свързани с прогнозираното увели-
чаване на количеството и интензивността 
на валежите и локализираните наводнения, 
както и екстремни градски топлинни съби-
тия, каза Шейх.

Тъй като все повече хора

напускат крайбрежните 
градове

в САЩ за градове в Средния Запад, възник-
ва въпросът как ще се отрази това на тези 
среди?

Карън Вайгерт е директор на Центъра за 
социално предприемачество и отговорност 
на Баумхарт в университета Лойола в Чика-
го. Според нея изменението на климата е 
ускорител на нестабилността.

„От гледна точка на изменението на кли-
мата, ръстът на населението ще доведе до 
известно ниво на растеж на емисиите. Това 
повдига въпроса като цяло за съществуващ 
натиск или възможности, които са същест-
вували преди“, каза Вайгерт.

Шейх казва, че все още няма твърди до-
казателства за миграция и че интерпрети-
рането на тези данни като приток на клима-
тична миграция предизвиква страх, който 
не е реален.

„Начинът, по който градовете в Средния 
Запад се подготвят за това, ще има голямо 
влияние върху случващото се и тежестта на 
тези въздействия ще бъде много непропор-
ционална, освен ако не го планираме и не 
обърнем внимание на условията, довели до 
градски, екологични и здравни различия“, 
каза Шейх.

Вайгерт казва, че изменението на клима-
та ще засегне цялата страна.

„Ключовата тема тук е да се справим с из-
менението на климата и да нямаме масова 
миграция. Трябва да помислим за действи-
ята за намаляване на емисиите за всички 
нас.“

Окръг Кук е сред най-желаните дестинации  
за миграция заради климатичните промени

XНай-много хора напускат Тексас

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: АРА/БГНЕС

Рекордни горещини в Чикаго
Макар и в по-умерен климатичен ра-

йон, Чикаго не е защитен от тежки природ-
ни явления. След силната гръмотевична 
буря, която предизвика поредица от пре-
дупреждения за торнадо в района на Чи-
каго през почивните дни, рекордно високи 
температури налегнаха града във вторник 
и сряда.

Максималните температури във вторник 
надхвърлиха 37 С, което е най-горещото 

време от началото на годината. Рекордът 
за тази дата е 37,2 С, поставен през 1997 г.

Заради високата влажност обаче инде-
ксът за топлина се повиши и температури-
те се усещаха много по-високи.

Друг рекорд за температури във Ветро-
вития град беше регистриран на 11 май, 
когато температурите достигнаха 32.2 гра-
дуса, най-ранният ден в годината, в който 
температурата е надхвърляла 30 градуса.Сн.: Pixabay
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(Продължение от предишния брой)

Групирането, което 
създава пукащи се балони 

През годините много от инвеститорите 
са използвали потенциални бързи растежи 
в определени активи и инвестиции, които 
често са ставали „балони“, които рано или 
късно се пукат и създават хаос в икономи-
ката, както и депресия за много от инвести-
торите.

Проблемът с тези „балони“ е, че голям 
брой хора влизат в дадена инвестиция под 
ентусиазма на други около тях, които им по-
казват колко много са направили, надявай-
ки се и те да опитат от сладостта на печал-
бите, но в много случаи е вече твърде късно 
и това, което следва, е драстичен спад, кой-
то да уравновеси тези балони. Следовател-
но, много голяма част от инвеститорите ку-
пуват „високо“ и продават „ниско“, и двете 
под влиянието на определени емоционал-
ни състояния - ентусиазъм за печалба или 
страх от масивна загуба, но много малко 
фактически аргументи зад техните дейст-
вия.

И, разбира се, всичко това води до нео-
братими загуби, защото дори в бъдеще да 
има шанс тези загуби да бъдат наваксани, 
това би било невъзможно, защото инвес-
титорът е продал своя актив на много ни-
ска цена и бъдещата стойност вече не играе 
роля, защото този актив не е притежание 
на инвеститора. Ако този инвеститор би за-
държал даден актив, дори при една сравни-
телно ниска цена след спукването на даден 

„балон“, евентуално даденият актив може 
да възвърне по-високи цени и потенциално 
да надмине цената, при която е закупен, ако 
структурата на актива дава тази възмож-
ност и пазарните условия предразполагат 
за това развитие през годините напред.

Страх от моментни 
загуби

Друга ОГРОМНА бариера за много от ин-
веститорите е паническият страх при драс-
тични спадове на пазарите. Много от тях 
(особено тези с неясна стратегия за инвес-
тицията - в краткосрочен и дългосрочен 
план) бягат към кешови инструменти, тър-
сейки привидна сигурност.

Например при един от „спуканите ба-
лони“, който е известен като „Дот-Ком“ и в 
който за много кратък период се появяват 
много знайни и незнайни компании в тех-

нологичния сектор (от които някои приби-
рат пари от инвеститорите и кратко след 
това обявяват фалит), около 491 милиарда 
долара са напуснали панически пазарите, 
търсейки сигурност в банките и кешовите 
инструменти.

При световната финансова криза през 
2008-ма пък над 943 милиарда долара са 
били издърпани за много кратък период, 
след като спадът започва и биват преместе-
ни към кеш. Това за съжаление е в резултат 
от паническия страх и този инстинкт за са-
мосъхранение, който инвеститорите изпит-
ват в момент на паника и загуба на здрав 
разум. И както предната бариера, за която 
говорихме, и графиката към нея показват 
през годините тези емоционални решения 
струват скъпо и прескъпо на инвестито-
рите, които правят тези излизания от па-
зарите, сравнено с инвеститорите с ясна 

стратегия, които изтърпяват тези моменти, 
държейки парите си инвестирани.

Основният проблем е, че хората, които 
излизат в моменти на паника, обикновено 
задържат парите си в кешови инструменти 
за дълъг период от време поради страха, 
който се насажда в съзнанието им, но този 
страх ги кара да бягат към „бленуваната си-
гурност“, която обаче от своя страна

изяжда от покупателната 
стойност

на техните пари, защото от 2000 до 2019 го-
дина средната възвръщаемост на кешови-
те акаунти в Америка е била 0.15% средно-
годишно според статистика на агенцията 
BanxQuote.

Следователно, когато се прави една ин-
вестиционна стратегия, трябва да се обър-
не внимание, че със сигурност ще има ху-
бави и трудни моменти през годините, но е 
важно да знаем как трябва да подходим и в 
двете ситуации, да сме подготвени емоцио-
нално и практически за тях.

Много от инвеститорите, с които рабо-
тя в момента, преди да се срещнем, никога 
не са имали определена стратегия, а прос-
то надежда, че като се включат в играта, ще 
спечелят нещичко и обикновено очаквани-
ята са огромни и периодите на инвестиция 
сравнително кратки.

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

Това е от мен за днес. Ако 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.

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

XВъпроси и отговори от изминалата седмица
стратегия, които изтърпяват тези моменти, 
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XВъпроси и отговори от изминалата седмица

Какво да правим, ако попаднем 
в инвестиционен балон

2

3

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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В днешния жилищен пазар мнозина за-
почват да се чудят дали се връщаме 
към по-рисковите навици за отпуска-

не на заеми и опции за вземане на заеми, 
които доведоха до жилищния срив преди 15 
години. Нека обсъдим тези притеснения.

Няколко пъти в годината Асоциация-
та на ипотечните банкери (MBA) публику-
ва индекс, озаглавен Индекс на наличност-
та на ипотечните кредити Mortgage Credit 
Availability Index (MCAI). Според уебсайта 
им: „MCAI предоставя единствения стандар-
тизиран количествен индекс, който е фоку-
сиран единствено върху ипотечния кредит. 
MCAI е... обобщена мярка, която показва 
наличието на ипотечен кредит в даден мо-
мент.“

В обобщение индексът определя колко 
лесно е да получите ипотека. Колкото по-ви-
сок е индексът, толкова по-достъпен става 
ипотечният кредит. Ето графика на MCAI от 
2004 г., когато данните за първи път станаха 
достъпни. (Снимка #1)

Както показва графиката, индексът е въз-
лизал на около 400 през 2004 г. Ипотечният 
кредит е бил по-достъпен, тъй като жилищ-
ният пазар се нажежил, а след това индексът 
е преминал 850 през 2006 г. Когато пазарът 
на недвижими имоти се срина, MCAI също 
се разби, тъй като ипотечните пари станаха 
почти невъзможно да се осигурят. За щастие 
от тогава стандартите за отпускане на за-
еми са се облекчили донякъде, но индексът 
все още е нисък. През април индексът беше 
121, което е около една седма от това, което 

беше през 2006 г.
А защо

индексът излезе 
извън контрол

по време на жилищния балон?
Основната причина беше наличието на 

заеми с изключително слаби стандарти за 
кредитиране. За да бъдат в крак с търсене-
то през 2006 г., много ипотечни кредитори 
предлагаха заеми, които поставят малък ак-
цент върху допустимостта на кредитополу-
чателя. Кредиторите одобряваха заеми, без 

винаги да преминават през процес на про-
верка, за да потвърдят дали кредитополуча-
телят вероятно ще може да изплати заема.

Пример за облекчените стандарти за кре-
дитиране, довели до жилищния срив, е кре-
дитният рейтинг FICO®, свързан със заем. 
Какво представлява резултатът от FICO®? 
Уебсайтът myFICO обяснява: „Кредитни-
ят рейтинг казва на кредиторите за ваша-
та кредитоспособност (колко вероятно е да 
изплатите заем въз основа на кредитната си 
история). Изчислява се с помощта на инфор-
мацията във вашите кредитни отчети. FICO® 
Scores са стандартът за кредитен рейтинг – 
използва се от 90% от най-добрите креди-
тори.“

По време на жилищния бум бяха отпусна-
ти много ипотеки на кредитополучатели с 
FICO резултат под 620. Въпреки че все още 
има някои програми за заеми, които позво-
ляват оценка от 620, днешните стандарти

за кредитиране са много по-строги
Кредитните институции като цяло са 

много по-внимателни към измерването на 
риска при одобряване на заеми. Според 
последния доклад за дълга и кредита на до-
макинствата от Федералния резерв на Ню 
Йорк средният кредитен рейтинг на всич-
ки ипотечни заеми, издадени през първото 
тримесечие на 2022 г., е 776.

Графиката на снимка #2 показва милиар-
дите долари ипотечни пари, давани годиш-
но на кредитополучатели с кредитен рей-
тинг под 620.

През 2006 г. купувачите с кредитен резул-

тат от 620 точки са получили заеми в размер 
на 376 милиарда долара. През 2021 г. този 
брой е само 80 милиарда долара, а през 
първото тримесечие на 2022 г. е само 20 ми-
лиарда долара.

В заключение, през 2006 г. стандартите 
за отпускане на заеми са били в пъти по-
занижени, когато е ставало на въпрос за 
това какво проверяват банковите институ-
ции при отпускане на ипотечни заеми. Днес 
стандартите са по-строги и рискът е нама-
лен както за кредиторите, така и за креди-
тополучателите. Това са два много различни 
пазари на жилища и днес не е това, което е 
било преди.

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

Защо жилищните заеми днес  
не са това, което бяха в миналото

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

XМного кредитори даваха кредити без проверка на допустимостта на кредитополучателя

Стандартите за кредитиране все още са под контрол
Исторически данни за наличността на ипотечния кредит

Tова не е като последния път
Oбем на заемите в милиарди с кредитен рейтинг < 620

(Снимка #1)

(Снимка #2)

Имотен балон: 868,7
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ЕВГЕНИЙ 
ДАЙНОВ

 блог

В политиката наблюдаваме два основни 
вида поведение. Инструментално поведе-
ние имаме тогава, когато си поставим ясна 
цел и търсим инструменти за нейното по-
стигане. Експресивното поведение прави 
друго: изразява на арената на публичността 
някакви вътрешни състояния на деятеля.

Започнаха да се трупат анализи, според 
които Слави Трифонов демонстрира ин-
струментално поведение с „оттеглянето“ на 
„Има такъв народ“ от четворната коалиция. 
Гадае се относно целта, към която сочи това 
негово оттегляне.

Вероятно в поведението на Трифонов 
има и инструментален компонент - цели се 
някакъв измерим резултат. Но все пак по-
стоянният истеричен заряд у видните дей-
ци на ИТН навежда на мисълта, че тяхното 
поведение е предимно експресивно - че е 
израз на някакви вътрешни състояния, как-
то е при истерията на начинаещите тийней-
джъри.

Първото, което забелязваме в поведени-
ето на Трифонов, е, че той е точно толкова 
популист, колкото е и Бойко Борисов. При 
тях светът се дели на две: Аз и не-Аз. В тази 
бинарна действителност целта е Аз да под-
чини на своята воля не-Аз. За да се стигне 
до това състояние, е нужно Аз да има власт.

Популистът живее в много лесен мента-
лен свят: „Хората са гласували за мен, власт-
та е в мен и ще става, каквото аз искам". Бо-
рисов искрено не разбираше защо - т.е. 
след като „хората“ са му дали власт на него 
- трябва да има разделение на властите, ин-
ституции на държавата и всякакви други 
глезотии. Оттук насетне всякакви консти-
туционни и институционални ограничения 
върху волята на популиста се смятат за въз-
мутително нарушение на волята на народа.

Че това е така и при Трифонов разбрахме 
в момента, в който той изневиделица пред-
ложи първия си проектопремиер след пър-
вите избори от миналата година, когато ИТН 
имаше 51 депутати. При следващите избо-
ри, с вече 65 депутати, Трифонов стовари 
върху публиката готов кабинет, недогово-
рен с никоя партия, от която да се очаква да 
добави свои народни представители, за да 
се стигне до 121.

Интересното тук беше неговото катего-

рично убеждение, че всички останали са 
длъжни да го подкрепят, тъй като Консти-
туцията не забранявала формирането на 
кабинет на малцинството. Скокът от „не за-
бранява“ до „задължава“ е типичен за попу-
листа, т.е. за човека, за когото всяко ограни-
чение на собствената му воля се усеща като 
лична обида.

Позоваването на Конституцията разкри-
ва второ вътрешно състояние, на което Три-
фонов дава израз в политиката: толкова 
дълбоко невежество, че смята научаването 
на нови неща за напълно излишно. В Кон-
ституцията няма текст, третиращ „кабинет 
на малцинството“ по какъвто и да е начин. 
Но според Трифонов именно тази Конститу-
ция задължава всички участници в полити-
ческия процес да подкрепят неговите пред-
ложения за правителство и министри.

В политиката подобно невежество има 
своите основи. Популистът е убеден, че 
всичко си знае, тъй като именно той изразя-
ва щенията на народа. Това е третото нещо, 
което Трифонов изразява в своето полити-
ческо поведение. Тук има скрита картинка, 
а именно, че ролята на изразител на щения-
та на суверена не е задължително обвърза-
на с някакво гласуване от страна на сувере-
на. Популистът по своята природа, така да 
се каже, олицетворява народа независимо 
от това дали този народ е гласувал за него.

От това убеждение идва нелепото пред-
ложение на Ива Митева от политическата 
криза да се излезе с кабинет на партията на 
Трифонов, в момента разполагаща с 25 де-
путата. Не е важна бройката на депутати-
те, важното е, че ИТН изразяват народните 
блянове.

Казаното до тук обяснява и четвъртата 
основна характеристика на поведението 
на ИТН, а именно - постоянният нагон да се 
воюва с всички наоколо. След като ИТН са 
по дефолт изразители на народа, как така 
някакви си други политически субекти ще 
имат претенции?

Разбира се, петата черта, която ИТН изра-
зяват в своето поведение, е тежко битови-
ят манталитет на обитателя на малкия град 
или на крайния квартал. Всичко е лично и 
всеки възникващ проблем се олицетворява 
от някаква личност, която таи злокобни на-
мерения.

С този манталитет няма как да имаш успе-
хи в политиката. Тя е усилие за постигането 
на общото благо, а не за атакуването на от-
делни личности.

И така стигаме до шестата и основна чер-
та, която ИТН изразява в своето поведение 
на политическата арена: политическа импо-
тентност. Това са хора, импотентни в поли-
тиката - нещо, което изобилно демонстри-
рат вече 14 месеца. Проблемът обаче не е 
само техен. Както физическата импотент-
ност може да разруши семейства и родове, 
така политическата импотентност може да 
разруши държави и общества.

ИТН и Слави Трифонов – 
политическа импотентност 
и некомпетентност

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

„Този, който ви говори, че в момента 
по-добре е да има избори, отколкото 
правителство, било то коалиционно, 
било то експертно, за мене е политически 
идиот.“

Депутатът от БСП Драгомир Стойнев в 
защита на коалицията след оттеглянето на 

министрите на ИТН

„В момента, ако сложите нов председател на този 
сбъркан по началото си орган, не Бойко Рашков, а 
инспектор Корадо Катани да докарате, той може 
да бъде само това, което е, или по-лошо.“

Депутатът от БСП Крум Зарков обяснява, че без 
реформи КПКОНПИ няма да работи ефективно

„Това е премиерът на бъдеща 
Западна България.“

Премиерът на Албания Еди 
Рама на шега представя 

северномакедонския министър-
председател Димитър Ковачевски 

пред германския канцлер Олаф 
Шолц

„От доста време има напрежение по много 
теми в коалицията, но не очаквах да хвърлят 
държавата под автобуса.“

Вицепремиерът Асен Василев коментира 
решението на лидера на ИТН Слави Трифонов 

да изтегли министрите на партията от 
кабинета

„Не ви чувам, просто защото ви няма в 
залата.“

Председателят на парламента Никола 
Минчев към депутатите, докато чака 

събиране на кворум

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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40 години след мистериозното убий-
ство на млада двойка от Хюстън 
разследващи успяха да открият 

детето им, което изчезва в деня на екзекуци-
ята.

През януари 1981 г. млада двойка е наме-
рена убита в гориста местност близо до Хюс-
тън, Тексас. Четиридесет години по-късно те 
са идентифицирани като Харолд „Дийн“ Кло-
уз младши и Тина Гейл Лин Клоуз. Но бебето 
им Холи все още липсва, пише chronicle.bg.

Сега обаче, благодарение на специалисти 
по стари случаи и следователи, Холи е откри-
та.

„Благодаря на всички, че работиха толко-
ва усилено, за да намерят Холи“, казва май-
ката на Дийн, Дона Казасанта, в изявление 
на главния прокурор на Тексас Кен Пакстън. 
„Молех се за тях ден след ден и за това да на-
мерят Холи, и за това тя да се оправи… Ще 
бъдем вечно благодарни.“

Мистерията за убийството на Дийн и Тина 
– и изчезването на Холи – се разпростира че-
тири десетилетия. Малко след като двойката 
се мести в Тексас с малкото си през 1980 г.,

семействата им получават 
обаждане от жена

която се представя само като „сестра Сюзън“.
„Тя ги информира, че Тина и Дийн са се 

присъединили към тяхната религиозна гру-
па и повече не искат да имат контакт със се-
мействата си; те също са се отказали и от 
цялото си имущество“, казва първият помощ-
ник на главния прокурор на Тексас Брент 
Уебстър по време на пресконференция, спо-
ред CBS News.

Според Washington Post, Казасанта се сре-
ща с три жени с качулки на състезателна пис-
та в Дейтона Бийч, за да могат да й дадат ко-
лата на Дийн в замяна на пари. Полицията 
задържа жените, но не е ясно какво става 
след това. Във всеки случай полицията смя-
та, че по времето, когато Казасанта се срещ-
на с жените, Дийн и Тина вече са мъртви.

Семействата им не знаят, но анонимните 
жени бяха оставили бебето Холи в църква в 
Аризона. Washington Post съобщава, че

въпросните са били боси, 
с бели дрехи

и са се идентифицирали като членове на „но-
мадска религиозна група“, която вярва във 
вегетарианството и „разделянето на мъже и 
жени.“

Впоследствие Холи е осиновена и служи-
тели казват, че не вярват, че осиновителното 
й семейство има нещо общо със смъртта на 
нейните родители. Междувременно биоло-
гичното й семейство също се чуди за съдби-

те на нейните близки.
И това чудене продължава 40 години. Но 

през 2021 г., според The Independent, двама 
генеалози решават да разследват два трупа, 
намерени в Тексас през 1981 г. Впоследствие 
те идентифицират двете жертви на убий-
ството като Дийн и Тина. На този етап – до-
бра новина. Но и такава, която поражда въ-
проса – къде е Холи?

Къде е бебето?
„Къде е бебето? Живо ли е все още?“ казва 

Казасанта пред The Independent, описвайки 
реакцията си на новината. „Толкова се надя-
вах, че тя не е била с тях, когато ги убиват.“

По случайност главният прокурор на 
Тексас Кен Пакстън току-що стартира Звено 
за стари случаи и изчезнали лица, което за-
почва работа едва седмици след като Дийн и 
Тина са идентифицирани. Чрез тяхното раз-
следване те успяват да намерят бебето Холи 
– което сега е на 42 и има 5 свои деца.

„Изключително съм горд със забележител-
ната работа, извършена от новосформира-
ния отдел за стари случаи и изчезнали лица“, 
казва Пакстън в изявление. „Цялата ми адми-
нистрация усърдно работи в няколко щата, 
за да разкрие мистерията около изчезване-
то на Холи. И успяхме да я намерим и да я съ-
берем отново с нейното биологично семей-
ство.“

Холи вече се е срещнала 
със семейството си

Въпреки че Холи не е пуснала изявление, 
The Independent съобщава, че тя и нейното 
биологично семейство вече са се срещнали 
виртуално. „Когато я видях за първи път, ис-
ках просто да я хвана и да я прегърна“, каз-
ва Казасанта пред The Independent. „Защото 
си спомням, че я държах, когато беше малко 
бебе.“

Засега поне една част от историята на 
Холи има щастлив край. Но разследващите 
все още са решени да стигнат до дъното на 
случилото се с родителите й преди 40 годи-
ни.

„Ако имате някаква информация относ-
но тези убийства, молим ви да ни я сподели-
те“, казва Уебстър на пресконференцията си. 
„Дори ако е само спомагателна информация, 
която може да не е конкретно доказател-
ство; трябва да намерим части от пъзела, за 
да разрешим това престъпление.“

Откриха детето на мистериозно 
убита преди 40 години двойка в Хюстън

XСемейството се забъркало със секта, отказало се от цялото си имущество

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Холи държи снимката с родителите си Харолд и Тина.

Сн.: National Center For Missing And Exploited Children

Не всяко дете е имало късмета на Холи. 

Сн.: Pixabay

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Маккинли: По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до Тебе

Meta вече въведе услугата „Амбър 
Алърт“ (AMBER Alert) в мрежата 
Instagram за първи път, за да пома-

га за намирането на изчезнали деца по це-
лия свят.

Функцията ще е налична и за България и 
е разработена в партньорство с организа-
ции като Националния център за изчезнали 

и експлоатирани деца в САЩ (NCMEC), Меж-
дународния център за изчезнали и експло-
атирани деца, Национална агенция срещу 
престъпността в Обединеното кралство, Ге-
нералната прокуратура в Мексико, австра-
лийската Федерална полиция и други. Тя бе 
стартирана първо през 2015 г. от Meta във 
Facebook. От тогава сигналите, подадени 
чрез „Амбър Алърт“ в тази социална мрежа, 
са помогнали за успешното откриване на 
стотици изчезнали деца в САЩ и по света.

Известията за изчезнали деца, които мо-
гат да се подават в Instagram, ще включват 
важни подробности за детето като сним-
ка, описание, местоположение на изчезва-
нето и всяка друга налична информация, 
която може да бъде предоставена. Хората 
ще имат възможност да споделят сигнала с 
приятели, за да се разпространи допълни-
телно информацията.

„Амбър Алърт“ сигналите вече се раз-
пространяват в Instagram и в рамките на 
следващите няколко седмици ще станат на-
пълно достъпни в 25 държави, включител-
но България.

AMBER намира изчезнали 
деца в Instagram

Много деца изчезват и никога не биват намерени. 

Приложението ще помага за намирането на изчезнали деца чрез социалните мрежи. Сн.: FBI
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малки спътника на НАСА, предназначени за изучаване на урагани, не успяха да 
достигнат орбита поради неизправност в ракетата „Астра“ малко след изстрел-
ването. Проблемът се появи около 10 минути след изстрелването на ракетата 
3.3 на „Астра“ от Кейп Канаверал, Флорида. В публикация на уебсайта си преди 

изстрелването НАСА описва мисията като съзвездие от шест спътника с размер на „кутия 
за обувки“, които ще „изучават формирането и развитието на тропическите циклони, като 
извършват наблюдения по-често, отколкото е възможно сега със спътниците за наблюде-
ние на времето“.

 в цифри
евро даде ценител за един от първите фотоапара-

ти „Лайка“, който беше продаден на търг в Гер-
мания. Прототипът от серията 0 (Leica 0-Series), 

със сериен номер 105, е на почти сто годи-
ни и е много рядък. Това е един от първите 

35-милиметрови апарати, създаван няко-
га. Устройството е принадлежало на гер-

манския фотограф и откривател на 35-ми-
лиметровата камера Оскар Барнак. Цената, 

достигната на търга в град Вецлар, провинция 
Хесен, значително надскочи първоначални-

те очаквания. Смяташе се, че камерата ще бъде 
продадена за между 2 милиона и 3 милиона евро.

хиляди души са 
били ухапани 
от кърлежи 
само през 
първата 
седмица на 

юни в руската столица Москва. 
Специалистите са потвърдили и 
74 случая на вирусен енцефалит, 
предаван от кърлежи. За редица 
случаи се очаква потвърждение 
за диагнозата. Броят на жалбите 
до медицинските организации не 
надхвърля нивото на средногодиш-
ните стойности. За същия период вся-
ка година са подавани от 141 096 до 219 
993 жалби за ухапвания от кърлеж, уточ-
няват властите в Москва.

-годишната италианка Канди-
да Удерцо от Виченца подно-
ви шофьорската си книжка и 
стана третата жена в страна-
та, призната за годна за шо-
фиране на тази възраст. Тя 
призна, че зрението й е тол-

кова добро, че може да чете вестник без по-
мощта на очила. Италия има едно от най-въз-
растното население в Европа – с нарастваща 
тенденция.

175
хиляди души са 
били ухапани 

-
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на имиграцията

Обвиняват българите в чужбина, че не 
са единни, че не са задружни, че са 
разединени и не се поддържат. Това 

е впечатлението на Цветанка Мирчоф, която 
от 1928 г. живее в САЩ. Тя е българка от Со-
фия. В Америка Цветанка постепенно вижда, 
че българите не живеят заедно, не всички, но 
повечето. За нея е странно, че нейните съна-
родници от Стария край от един момент на-
татък са се затворили в себе си и не общуват 
активно, така, както това би било нормално 
в София, в България. Цветанка постепенно 
разбира, че затвореността на българите е 
следствие, а не определен от бита факт.

След като в България настъпват промени в 
политическото устройство през 1944 г., бъл-
гарите в САЩ сякаш още повече се капсули-
рат, но вече не като общност, а като отделни 
индивиди. Това е така, защото се

появяват съмнителни 
личности

които твърдят, че са избягали от комунизма 
в България, но реално те са прикрити кому-
нисти.

Такива българи има много и те се превръ-
щат в нещо като каста, макар че всеки рабо-
ти за себе си. Така например бащата на из-
вестен и днес ляв политик, роден в Ню Йорк, 
който беше и депутат в парламента, обикаля 
българите в САЩ и събира помощи за Бъл-
гария през 60-те и 70-те години на миналия 
век…!

Интересно, тези пари, първо, под как-
ва форма са били събирани, второ, къде са 
отишли и за каква точно кауза…!? Никой не 
знае, защото този тип

„събиране на помощи“
всъщност е осигуряване или на лични сред-
ства, или на средства за комунистическата 
партия, която постепенно се превръща в по-
литически монополист.

Тези хора си имат име, те са наричани 
„приспособленци“. Така ги нарича Тодор Га-
бровски в книгата си „В емиграция и самота“ 
от 2014 г. „Покрай много честни хора и па-
триоти, в тази среда нахълтваха приспосо-
бленци от България… Те се правеха на голе-
ми демократи, дори без всякакво основание 
искаха да минат за дисиденти. Тези двулич-
ници, за които не се знаеше на кого служат 
и с какви средства са тук, бяха по-опасни за 
общуване…“, пише Габровски.

Ето къде се корени причината за това кап-
сулиране на хората, които

избират да са сами
в един напълно чужд свят. За тях това е по-
добре, отколкото да общуват с хора, чийто 
статут и морал не са особено ясни.

Проблемът обаче не засяга само българ-
ските емигранти, това е нещо, което се от-
разява и на отношението на местните хора – 
американци, към нашите сънародници.

„…Американците с някакво предварител-

но недоверие се отнасяха към чужденците, 
въпреки че бяха любезни при контакти с тях, 
дори ако емигрантът е станал вече амери-
кански гражданин, тази невидима преграда 
между тях не беше още преодоляна…“, пише 
Тодор Габровски.

Така наблюденията на Цветанка Мирчоф 
се оказват верни. Тя непрекъснато повтаря, 
че българинът,

дори и на Луната да отиде
си остава българин.

Цветанка е наясно, че общуването с бъл-
гари, особено нови емигранти, които отиват 
в Америка след 9 септември 1944 г., може да 
е опасно. Тези хора може и наистина да бя-
гат от комунизма. Такъв е случаят например 
с една от приятелките на Цветанка – Сара, 
която минава през бежански лагер в Италия 
и едва тогава се установява в САЩ.

В Америка обаче попадат и хора, които не 
са се отказали от комунистическите си идеи 
и навлизат в западния свят с цел да шпио-
нират, да прилагат диверсионни практики, 
което не се одобрява не само от нашите съ-
народници - старите емигранти, но и от вла-
стите в САЩ.

Така постепенно българите емигранти в 
Америка се самокапсулират, превръщат се в 

хора единаци, които приемат новия човек от 
Стария край, но винаги с известна доза по-
дозрение.

Това е една от лошите практики, които из-
миналият ХХ век наложи в съзнанието на 
хората – съмнението, че всеки може да е 
престъпник, лъжец, измамник. Това се отра-
зи съществено и на връзките между хората, 
дори роднинството беше поставено на из-
питание, защото не се знаеше какво се крие 
зад него и дали зад него има нещо повече от 
това, което се показва традиционно. Все пак 
разстоянието и политическите особености 
на времето бяха създали вече определени 
граници, дори и сред най-близките!

Едва години по-късно, когато са възстано-
вени прекъснатите дипломатически отноше-
ния между България и САЩ, емигрантите ни 
постепенно започват отново да се отварят 
към своите сънародници – също емигран-
ти в САЩ. Това е процес, който продължава 
много по-дълго от процеса на затварянето 
на хората в себе си.

„Студената война“ нанася наистина не-
поправими щети и на психиката на хората. 
Цели поколения стават жертва на шпионо-
манията и ченгеджийските номера, на които 
волно и неволно ни подлага историческото 
време.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XБългарите в САЩ се капсулират заради историческите абсурди

„Приспособленците“  
и „Студената война“

Емигранти от Сицилия, 1906 г. 

Цветанка Мирчоф на сватбата си със съпруга й Найден от 
Ловеч – юни 1927 г. 

Снимка: Архив на автора.

Снимка: Луис Хайн, http://econ.bg/.
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„Новата реалност“ след пандемията 
ме накара да поспра, да помисля 
върху ценните за мен неща - мода, 

пътувания и желанието да преподавам на 
млади хора. И трите ми се случиха“, казва 
Евгени. „Пандемията ми даде възможност и 
да изчистя детайлите по моя моден бранд 
„Eugenio“ - допълва дизайнерът. - Той е от-
ражение на мен самия. Аз съм отворен към 
всякакви възрасти, раси, религии и сексу-
ална ориентация. Старая се да бъда много 
приобщаващ, да създавам дрехи и за 20-, и 
за 60-70-годишни“, казва той.

Първият български екодизайнер Евгени 
Петков - Еудженио е харесван и в Лондон, 
където живее, и в Дубай. А напоследък е и 
любим

преподавател 
по моден дизайн

на китайци. Този 34-годишен вечно усмих-
нат, добронамерен и позитивен чаровник 
сам предизвиква нещата да се случат.

В София е и за трети път организира нес-
тандартно модно събитие - като тематично 
парти. Идеята си е негова. „Голям купон е - 
радва се Евгени. - С моите фенове се чер-
пим с разни питиета, говорим си за мода и 
за други неща, смеем се, те разглеждат мо-
дели от последната ми колекция... Всичко е 
непринудено, весело и вдъхновяващо - и за 
тях, и за мен.“

През зимата на 2020-2021 г. в концептуал-
ната дизайнерска платформа „Иван Асен 22“ 
на Нели Митева Eugenio организира тема-
тично парти. Вдъхновен от това колко мно-
го фенове има и в България, през март 2021 
г. в същия шоурум той организира едно 

от своите нетрадиционни събития - Great 
British Fashion Tea Party („Голямо британско 
модно чаено парти“). Докато разглеждат то-
алетите на Еудженио, гостите пият чай и по-
хапват бисквити, както при емблематичния 
Five o’clock.

Миналия уикенд, на 11 и 12 юни, Eugenio 
организира отново в дизайнерската плат-
форма „Иван Асен 22“ Карибско модно пар-
ти. „Лято е, време за море и плаж. Бях обле-
чен в карибски стил, правих им карибски 
коктейли, а те разгледаха модели от колек-
цията ми за лято 2023“, разказва Евгени.

Еудженио е първият екодизайнер не 
само у нас, но и на Балканите, който прилага

авангардни методи 
като рециклиране

и етична мода. Преди пандемията, нанесла 
съкрушителен удар на модната индустрия, 
Евгени излага моделите си в Лондонското 
сити и два пъти годишно участва в шоурум в 
Седмицата на модата в Париж. Стагнацията 
обаче не го отчайва, продължава да търси 
нови ниши и се реализира успешно.

Към екомодата се насочва случайно. Ро-
ден е в Ботевград, в семейство с ограниче-
ни възможности. Това го стимулира да бъде 
по-креативен, да рециклира и използва 
максимално материалите. От малък е луд по 
модата - рисува дрехи и обувки по чинове-
те в училище. Има силната подкрепа на май-
ка си Сребрана - артистична натура, която 
рисува хубаво и е специалист по ландшаф-
тен дизайн. „Баща ми настояваше да имам 
някаква по-стабилна професия, но мама ме 

подкрепи“, спомня си Евгени.
Той учи в специализирана паралелка по 

приложно изкуство. Завършва Текстилния 
техникум във Враца по специалността мо-
делиране и конструиране на облекло. На 16 
години вечно усмихнатият, позитивен и та-
лантлив тийнейджър вече е любимец на да-
мите и те се надпреварват да си поръчват 
модерни дрехи при креативния шивач.

От малък си мечтае

да замине за Париж
при голямата мода и учи сериозно френски. 
Родителите му - хора със средни доходи, ня-
мат възможност да го издържат, но Евгени е 
упорит. Първо заминава да работи по про-

грама за гледане на деца. Съдбата обаче го 
намира в Пловдив. На голямо модно ревю 
за прически е поканен да облече моделите. 
Представители на компанията за продукти 

за коса „Шварцкопф“ са впечатлени и го ка-
нят да създава дрехи за техни рекламни съ-
бития с прически. А той си има частни кли-
енти и звезди като Силвия и Теди Кацарови, 
Мария Илиева и Рут Колева.

Към екомодата, която у нас по това вре-
ме не е още популярна, го насочва една ре-
портерка от Ню Йорк – Абигейл Доан. Тя му 
отваря очите и вратите към чужбина. Пре-
поръчва го на световната екоорганизация, с 
клон в Хонконг и Ню Йорк, канят го за техен 
представител от Балканите. Той предста-
вя свои модели на модно дефиле EcoChik в 
сградата на ООН в Женева, с дизайнери от 
над 30 държави от целия свят. Хитът му е 
булчинска рокля от

сурова, тъкана 
на село вълна

с кринолин от върбови клонки. Роклята е 

обявена за най-добър Haute Couture. Негов 
модел става Юлия Юревич, „Мис България 
2007“. Вдига се медиен шум.

Когато заминава при своя приятелка в 

Еудженио: Българска екомода 
в Лондон, Дубай и КитайБОРЯНА 

АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

XПопулярният в Англия и Близкия изток дизайнер 
преподава в университета на Саутхямптън

Клетвата му пред кралица Елизабет II на 28 август 2021 г.

Със своя приятелка Амал на камили в пустинята.В Долината на царете в Египет.
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Лондон, артистичната мултикултурна ат-
мосфера на британската столица го грабва 
и решава да остане там. Учи моден дизайн 
в University of West London. Преподаватели-
те и колегите го признават за един от най-
добрите студенти. Участва в много голям 
и известен конкурс за млади дизайнери – 
„Mittel Moda The Fashion Award“, където по-
казва своя екоколекция мъжка мода. Влиза 
в селекцията от 22-ма обещаващи млади ди-
зайнери.

А съдбата си знае работата. Една българ-
ка – Ралица Петрова, е силно впечатлена от 
уникалната му булчинска екорокля. Тя става 
негова втора майка, подкрепя го морално и 
финансово. И днес той живее при приятели-
те, които приема като свое второ семейство 
- Ралица и Алекс Петрови.

Преди пандемията Евгени работи за мод-
на къща „ESSE Vie London“. Печели много 
частни клиенти, предимно от Индия и араб-
ския свят. Реализира с успех свои колекции 
с марката „Eugenio“ в Дубай и Лондон. Раз-
работва и модели с плетива, които много 
се харесват в Лондон, а за изпълнението се 
грижи майка му от Ботевград.

Когато по време на локдауна модната 
къща „ESSE Vie London“ фалира, Евгени не се 
отчайва. Връща се да презареди в Родина-
та си. Още от летището обаче е изпратен на 
14-дневна карантина в апартамент в Мла-

дост. След карантината през 2020 г. той ос-
тава за няколко месеца в България. „Беше 
едно от най-хубавите ми лета. Преоткрих 
Родината си. Бях и по Черноморието с при-
ятели“, разказва той.

През есента се връща в Лондон и реша-
ва да атакува модния пазар в Дубай, където 
има много почитатели и всяка година ходи 
на изложението „Експо“.

Арабските жени харесват
изящната екомода на чаровния българин, а 
той продава дрехите с марка „Eugenio“ в бу-
тици и на частни клиенти.

На 3 март 2021 г. е одобрена молбата 
му да стане британски гражданин. „Голе-
ми емоции бяха - споделя той. - На офици-
алната церемония беше много вълнуващо. 
Изпълнява се химнът, заклеваш се във вяр-
ност на кралицата и короната... Беше като 
кулминация на всички мои терзания и тър-
сения през годините, дали съм достатъчно 
добър, за да живея в това общество. Сега 
съм с двойно гражданство, а напоследък, 
като се прибирам в Лондон, усещането е все 

едно се връщам у дома.“
От 3 септември 2021 г. Евгени Петков е и 

преподавател по моден дизайн във фили-
ала на университета на Саутхамптън в град 
Далиан в Китай. „Оцениха ме като дизайнер 
и като енергичен човек, желаещ да се учи и 
усъвършенства. Беше като сбъдната мечта, 
започнах да преоткривам себе си като пре-
подавател“, казва Евгени.

През изминалия семестър е излъчвал 
лекциите си онлайн. Заради голямата часо-
ва разлика му се е налагало да става в 5 и 
да започва лекции в 6, но работата толко-
ва го вдъхновява, че свиква и с това. „Труд-
но беше само да обяснявам на студентите 
онлайн техническата част - как се създава 
кройка, как се конструира дреха - казва той. 
- Но затова пък можех да излъчвам лекции-
те си от България, от Лондон, Дубай, от лети-
щето в Париж...“

Еудженио разказва на своите студенти 
за екологичната мода и това, което прави 
самият той като дизайнер. Сред неговите 
методи най-широко разпространено е ре-
циклирането – когато от вече готови дре-
хи се правят нови. При метода zero waste 
(“нула загуби“) платът се използва така, че 
от него да не се изхвърли и парченце.

Не толкова популярна е етичната мода - 
материалите да са произведени в страна-
та, в която е дизайнерът, да се плаща добре 
на хората, които шият дрехите. Другото на-
правление е

стопроцентови 
естествени материали

коприна, вълна, памук, лен. Евгени рецик-

лира и парчета плат, останали след изра-
ботката на колекции. „Като един Плюшкин 
събирам платове от всевъзможни места, 
които после включвам в концепцията за да-
дения сезон или каквато и да е тема - каз-
ва той. - Има все повече производители на 
екоматериали. Правят дори кожа от гъби, 
от ананас, коприна от мрежата на паяци.“

„Формулата ми за успех? 
Във все още свития моден пазар в Англия 

не горя никакви мостове, не пренебрегвам 
никакви пазари. Старая се брандът ми да 
достига до всякакви култури, страни, етно-
си“, казва Еудженио. Заедно с колегата му, та-
лантливият и успешен дизайнер Иван Донев, 
ще представят българската мода на форума 
VIE Fashion Week в Дубай от 23 до 26 юни.

С отварянето на някои летища отново 
пламва и другата му страст - пътуването. Ми-
налата година реализира своя отдавнашна 
мечта - 2 седмици в Египет, който го инспи-
рира. Пътува и до любимия Париж, посещава 
родната къща на Кристиан Диор в Норман-
дия. Ходи и в Дубай, Оман. Скоро се е върнал 
от Маракеш, който свързва с най-голямото 
си вдъхновение и муза през целия си живот 
- Ив Сен Лоран.

Мароко го инспирира за бохемски живот 
и цветове. Там той рисува новата си колек-
ция за лято 2023. Основните акценти са мно-
го цвят - жълто, розово и цикламено - като 
мароканска градина, а също и супер ефирни 
материали - коприна, вискоза и памук. При 
силуетите го вдъхновяват кафтанът и абаята 
- с модерно, европейско звучене и с арабски 
привкус.

Модел от колекцията на Eugenio - „Sky Garden“.

Модел от колекцията на Eugenio - „Sky Garden“.

Модел от колекцията на Eugenio - „Sky Garden“.

https://angelovrealtor.com/
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Б
ългарският астроном д-р Три-
фон Трифонов е водещ автор в 
изследване за откриване на ек-
зопланетата HD 33142d, съобщи-
ха от Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“.
Тя е третата в звездната система. Масата 

й е подобна на тази на газовия гигант Са-
турн, а орбиталният й период е само около 
90 дни. Резултатите от новото проучване са 
приети за публикуване в престижното спи-
сание Atrophysical Journal.

Към момента в орбита около далечни 
звезди има открити над 5080 екзопланети. 
Тяхното изследване и точното определяне 
на параметрите им е основно за разбира-
не на

процесите на 
планетообразуване

и за анализ на стабилността на всички пла-
нетни системи във Вселената. Нова науч-
на публикация под ръководството на д-р 
Трифон Трифонов от Института по астро-
номия „Макс Планк“ в Германия и катедра-
та „Астрономия“ към Физическия факултет 
на Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“ съобщава за откриването на нова 
екзопланета около звездата HD 33142, на-
мираща се на около 390 светлинни години 
от нас. Това е третата екзопланета в орби-
та около масивната звезда, която тъкмо е 
започнала да навлиза в крайните етапи от 
звездната еволюция, в т.нар. стадий на чер-
вен гигант.

За да направи откритието, международ-
ният екип учени зад изследването, ръко-
водено от д-р Трифонов, използва ориги-
нални и архивни данни от спектрографите 
FEROS и HARPS в обсерваторията Ла Сия, 
Чили, част от Европейската южна обсерва-
тория, и от спектрографа HIRES, инсталиран 
в обсерваторията „Кек“ на Хаваите.

Подробният анализ на данните доказ-
ва наличието на три екзопланети - две са с 
маси, сравними с масата на Юпитер, и една 
е с маса, сравнима с тази на Сатурн. Третата 

планета - HD 33142d, е нова,

орбиталният й период 
е около 90 дни

и откриването й се докладва за първи път 
пред научната общност. За да са сигурни, 
че откритието не се дължи на активност на 
звездата, авторите на статията правят под-
робен анализ на HD 33142. В резултат подо-
бряват значително оценките за нейните па-
раметри, като звезден радиус, температура 
и други, както и поставят оценка за нейното 
еволюционно състояние. Авторите показ-
ват, че откритието на трета планета е дейст-

вително и не се дължи на фактори, свързани 
със звездната активност или други ефекти.

Допълнително е извършен анализ на ор-
биталната стабилност на системата от три 
масивни планети. Оказва се, че система-
та е стабилна, но само в рамките на около 
150 милиона години, предвид еволюцион-
ния стадий на звездата, планетната систе-
ма ще бъде унищожена. Причината е, че 
при еволюцията в стадий на червен гигант 
радиусът на звездата ще се увеличи около 
50 пъти спрямо сегашния й размер. Тогава 
най-близките две планети ще бъдат погъл-
нати, а съдбата на най-далечната ще е или 

да бъде изхвърлена в Космоса, или също да 
бъде погълната от звездата.

Научната работа има огромна стойност 
за екзопланетните изследвания, тъй като 
представя едва третата планета с толкова 
кратък орбитален период, откривана в ор-
бита около звезда гигант. Допълнителен ин-
терес за научната общност е, че звездата HD 
33142 е

в началото на еволюцията си
като червен гигант, което предоставя клю-
чов момент за проверка на различни моде-
ли за еволюция на динамиката на планетни-
те системи. Точните оценки на параметри 
като орбиталния период, масата и други 
показатели на всичките три екзопланети, 
както и оценките за параметрите на сама-
та звезда, подобряват значително и допъл-
ват наличните в момента каталожни данни 
за системата. Извършването на подобни 
изследвания и подобряването на оценка-
та за параметрите за всички екзопланетни 
системи е част от работата по проекта EXO-
RESTART, който д-р Трифонов ръководи в 
рамките на катедрата „Астрономия“ към 
Физическия факултет на Софийския уни-
верситет.

Български астроном с ключови 
изследвания на „червените гиганти“

XТой ръководи екип, открил нова екзопланета

Сн.: Pixabay

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Световната здравна организация (СЗО) 
потвърди 780 случая на маймунска 
шарка в 27 държави по света. Те са 

регистрирани в страни, където заболяване-
то обичайно не се е разпространявало. По-
следните данни не включват случаите в аф-
риканските страни, където вирусът се счита 
за ендемичен.

Както потвърдените, така и предполага-
емите случаи на маймунска шарка се уве-
личават в международен план. Много от тях 
са с неизвестен произход, което означава, 
че вирусът, който го причинява, вероятно 
се разпространява под „радара“ на здрав-
ните власти.

Учените започват да изразяват опасе-
ния относно възможността за нова епиде-
мия, тъй като броят на случаите им расте 
всеки ден. Следва обобщение на това, кое-
то знаем досега, базирано основно на New 
Scientist:

Какво представлява
 това заболяване?

Това е сравнително 
рядко заболяване, 
причинено от вирус 
(Poxvirus), който 
принадлежи към 
същото семей-
ство като вируса 
на едра шарка. Бо-
лестта обикнове-
но се разпростра-
нява сред маймуните 
в Централна и Западна 
Африка, но периодично 
„прескача“ при хората, като 
досега е причинявала малки огни-
ща. За първи път е открит при лабораторни 
маймуни през 1958 г. Първият случай на ин-
фекция при хора е регистриран в Републи-
ка Конго през 1970 г.

Потвърдени случаи са открити във Вели-
кобритания, Португалия, Испания, Швеция, 
Белгия, САЩ и Канада. Учените смятат, че 
това вероятно е само „върхът на айсберга“ 
и че има много повече недиагностицирани 
случаи.

Открити са случаи, които

са свързани с друг 
известен случай

но също и други без никаква (поне извест-
на) корелация. Агенцията за сигурност на 
Обединеното кралство (UKHSA) сега 
изчислява, че вирусът се раз-
пространява от човек на 
човек в страни с потвър-
дени случаи.

Според Световна-
та здравна организа-
ция болестта може 
да се предава чрез 
вдишване на зара-
зени частици и при 
контакт с кожни об-
риви или заразени 
с вируси материали. 
Според Центровете за 
контрол и превенция на 
заболяванията в САЩ (CDC) 
се смята, че предаването от чо-
век на човек се осъществява главно 
чрез големи частици, които не пътуват да-
леч, така че трябва да се изисква продължи-

телен близък контакт лице в лице, за да се 
заразите.

Счита се, че вирусът не се разпространя-
ва лесно сред хората и според UKHSA рис-
кът от

заразяване на населението 
„остава нисък“

Болестта може да се разпространи и чрез 
контакт с дрехи, кърпи, чаршафи или дру-
ги предмети на заразен човек. Не се счита 
за болест, предавана по полов път, но може 
да се предаде по-лесно чрез полов контакт 
през кожата.

Може да се предаде и от заразено живот-
но на човек, ако човек бъде ухапан от него 
или докосне неговата кръв, телесни течно-
сти, обриви и др., или ако яде лошо сварено 
месо от такова животно.

Симптомите включват треска, главобо-
лие, мускулни болки, болки в гърба, поду-
ти лимфни възли, втрисане и изтощение. 
Може да се появи и обрив, първо по лице-
то, а след това и по други части на тялото, 
включително гениталиите. Първоначално 
обривът прилича на варицела.

Заболяването обикновено е леко и пове-
чето пациенти се възстановяват в рамките

на няколко седмици 
без лечение

Антивирусното лекарство 
tecovirimat (Tpoxx) е одобре-

но в САЩ и Европа срещу 
това заболяване и вакси-

на при животни. Лекар-
ството значително на-
малява вероятността 
от смърт. Съществува 
и ваксината Jynneos 
(известна още като 
Imvanex и Imvamune), 

също одобрена в САЩ 
и Европа, която пре-

дотвратява инфекцията 
при възрастни.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Може ли маймунската шарка 
да се превърне в нова пандемия?

За първи път вирусът е открит при лабораторни маймуни през 1958 г. в Конго

Остава неизвестно дали може на-
стоящата епидемия да бъде причи-
нена от нов щам на вируса. Въпреки 
това, фактът, че толкова много случаи 
са открити в различни страни, показ-
ва, че това е по-заразен щам от дру-
ги в миналото. Въпреки че има въз-
можност просто случайни събития, 

като наличието на суперпредава-
тели, може да са помогнали на 

по-стар щам на вируса да се 
разпространи по-широко. 

Твърде рано е да се на-
прави окончателно за-
ключение. Генетичният 
анализ на повече проби 
от случаи ще разкрие 
дали става дума за раз-

личен щам.
Оценката на учените 

е, че новото огнище може 
да бъде контролирано чрез 

проследяване на контакти и 
ваксиниране на тези, за които се 

смята, че са изложени на риск от ин-
фекция. Въпреки че не изключват 
напълно пандемия, те не я смятат за 
възможна и не я смятат за същото 
ниво като коронавируса.

По-стар щам на 
вируса или е нов?

Висш съветник на Световната здравна орга-
низация описа безпрецедентното разпростра-
нение на маймунска шарка в развитите страни 
като „случайно събитие“, което може да се обяс-
ни с рисковото сексуално поведение при две 
неотдавнашни масови събития в Европа.

В интервю д-р Дейвид Хейман, който е огла-
вявал отдела за спешни случаи на СЗО, заявява, 

че водещата теория, обясняваща разпростра-
нението на болестта, е предаването по полов 
път сред гейове и бисексуални мъже на две 
рейв партита, проведени в Испания и Белгия.

„Знаем, че маймунската шарка може да се 
разпространи, когато има близък контакт с ле-
зиите на някой, който е заразен. Изглежда, че 
сексуалният контакт вече определя това преда-

ване“, каза Хейман.
Този факт бележи значително отклонение от 

типичния модел на разпространение на болес-
тта в Централна и Западна Африка, където хо-
рата са заразяват предимно от животни като 
диви гризачи и примати, а огнищата не се раз-
пространяват извън ареала.

Учен: Заразата е тръгнала от партита 
с хомосексуалисти в Европа
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Н
езаменима и важна част към 
облеклото на всяка дама през 
най-слънчевия сезон са пра-
вилно подбраните аксесоари 
за лятото.

Дамските шапки са любим летен аксесо-
ар, който е добре да изберем внимателно. 
Те ни помагат да защитим кожата и косата 
си от слънцето, но и да добавим стил към 
визията си. Тенденциите за шапки през лято 
2022 включват комбинация от забавни шап-
ки тип „идиотки“ с уникални дизайни, също 
така спортни козирки, както и сламени шап-
ки за плажна визия.

Класическата сламена панама е люби-
ма на много дами и не е случайно. Нейна-
та елегантна форма позволява да я носите

с градски и плажни тоалети
С не много широка периферия, тя лесно 

се включва като завършек на лятната ви ви-
зия.

Комбинирайте шапката също и с чифт 
кремави ленени панталони, свободна рок-
ля с копчета и елегантни сандали.

Шапка идиотка - този е от любимите ак-
сесоари на онези, израснали през 90-те. За 
лято 2022, вместо с шарени принтове, тези 
шапки ще бъдат в ярки цветове - например 

розово, зелено, оранжево.
Материята на шапката идиотка може да 

бъде шушляк или пък кожа – естествена или 
изкуствена. Но ще срещнете и плетени

с квадратни мотиви с цветя
съшити едно с друго.

Миничантите с къса дръжка, които да но-
сите в една ръка или под рамо, са истински 
хит. Освен едноцветните модели за лято 
2022 има и такива, декорирани с цветенца 
и мъниста.

Някои модели са в черно, зелено или ла-
вандула, като разполагат с големи или мал-
ки вериги като допълнение.

Освен стандартните плетени модели, по-
биращи какво ли не, има и нова разновид-
ност. Те са от кожа, сплетена по сходен на-
чин. И това ги прави изключително здрави.

Освен дамски чанти с къса дръжка от въ-
просния стил, има и чудесни модели

за носене на едно рамо
Повечето са тип плик или портмоне.
Макар да сме свикнали да носим квадрат-

ни дамски чанти, за лято 2022 „изкривяване-
то“ на линиите е актуално. Инвестирайте в 

кожен модел, който е с извити дръжки.
Не само плажните чанти са с дръжки като 

корабни въжета. За лято 2022 се преориен-
тирайте към по-големи торби, раници или 
малки на размер варианти, които са с дръж-
ки/връзки от този тип.

Освен силиконовите дамски чанти, по 
които жените полудяха преди няколко го-
дини, има много шарени или изчистени мо-
дели, които са с дръжки от дебели въжета.

Миничантите с къса дръжка са истински летен хит

Шапките за лято 2022 –  
по-цветни, декорирани  
с цветенца и мъниста

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a 
Driver for Regional Trips. $400 every Day! Direct 
Deposit Every Week. Sighn Up Bonus! Volvo 
Automatic. For more info Call 7739837254 $2000 - 
$2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи механици на камиони и 
трейлъри. Опит не е задължителен, но е препоръ-
чителен. За повече информация, моля позвънете 
на 773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned 
business is looking for a self-motivated truck and 
trailer mechanic. Experience is a plus own set of 
tools is required. For additional info please call 630-
948-4547 or text 773-946-7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за 
OTR за dry van. Freightliner Cascadia automatic, 
fully loaded. Заплащането е 0,75cpm. 5082809522 
№18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y 
in business need experienced dispatcher and safety 
to work in o�  ce / not from distance/ 2245202269 
№18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас 
C за Straight truck local. Заплащане процент от 
рейта с договаряне. Може и без опит. Monday-
Friday 6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси 
шофьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH 
вкъщи всеки уийкенд. Твърдо заплащане започ-
ващо от 1500 с бонуси. 7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чис-
тене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 
7087708483 №18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьо-
ри за dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. 
FedEx Ground, doubles endorsement and 1 year 
experience. 6302903092 №18819

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ БОЯДЖИЯ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Търся бояджия с 
опит. Добро заплащане и условия на работа. За 
повече информация-тел. 224-388-2390 №19355

CDL DRIVERS , 
Цена US$  , Зипкод 1800, Предлагам локална ра-
бота от Chicago за AMAZON 6304400908 №19357

JUBILEE JUICE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60661, Nabirame rabotnizi 
v sferata na obsluzvaneto,zaplashtaneto e po 
dogovarjane,tursete Nick 3123992210 №19358

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 
обикновена книжка за малък камион .За повече 
информация - тел: 239-465-7252 №19351

ДИСПЕЧАР, 
Цена US$  1.00, Зипкод 60403, Компания за ками-
они в Joliet, IL търси да назначи диспечар с или 
без опит. За повече информация моля да се свър-
жете с нас. 8152054060 №19353

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

DENTAL ASSISTANT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60126, Radiante Dental 
and Facial Spa is looking for a Dental assistant. 
General, Cosmetic, neuromuscular, full mouth rehab 
dentistry. Duties include digital work� ow, digital 
scanning x-rays. Coronal polishing/ Sealing a + but 
not mandatory. 6308348088 №19328
OWNER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Малка компания 
набира контрактори с драй ван ремаркета за съв-
местна работа. За информация позвънете на 224-
659-2356. №19334
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компа-
ния предлага работа за CDL шофьори! 24/7 
Dispatch!*Direct Deposit! Заплащане според оп-
ита- $0.65-$0.75 cpm! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 847-852-0581 
№19315
CDL DRIVER NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, Малка семей-
на компания, търси шофьор. New Freightliner 
Cascadia-2022, automatic. Цена по договаряне. 
Професионално отношение, без напрежение! Cell 
phone: 224-578-6539 №19300
CLEANING LADIES, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Eroclean Cleaning 
naema jeni za pochestvane na kashti v raiona 
na Palatine. Kola, knijka i opit sa zadaljitelni. Za 
poveche informacia, tarsete Petya na (773)600-0019. 
Blagodarim vi! 7736000019 №19295
DCL DRIVERS NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60171, Sparc Transport 
is hiring Owner Operators and Company drivers 
for our Intermodal and Dry Van division. Many 
dedicated lanes. For more information and to apply, 
please call us at 708-695-4265. №19296
ТЪРСЯ HANDYMAN., 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся handyman на пъл-
но работно време. Трябва да имате кола. Възмож-
ност за безплатна квартира. Тел: 847-854-8094. Е-
майл: dimitrova07@yahoo.com №19287
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, сис-
темен интегратор търси Field/Network engineer за 
района на Чикаго,САЩ. Служителят има ключова 
роля в дейностите по внедряване и поддръжка, 
отговаря за предоставянето на професионални 
мрежови услуги. Контакт: simona.zareva@tbs.tech 
359877980442 №19092

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

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

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

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

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

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

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

FRONT DESK NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60527, Construction 
Company is looking to hire full time front desk 
receptionist. Must have good communication 
skills and good computer knowledge.$18-$20/
hour location: Burr Ridge, IL 8476304050 №19356

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 $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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OWNERS & CDL DRIVERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага 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! Коректно отношение! -Tel. (847) 
483-8787 №19337
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна компания 
предлага работа за Owner Operators! Only 8 % 
dispatch fee ; 24/7 Dispatch ; Коректно отношение! 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (630)290-7566 - Andy 
6302907566 №19338
ЛАБОРАНТ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60638, Предлагаме работа 
в лаборатория за качествен контрол на почист-
ващи препарати за индустриална и домашна 
употреба. Завода се намира в района на Midway 
airport. Добро владеене на английски-писмено и 
говоримо. За подробности-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

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

CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time 
Caregiveri/Companions. Locations: Suburbs 
(Ho� man Estates, Highland Park,Schaumburg), 
City Chicago. Zaplashtane $15.00-$18.00 na chas. 
Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-5108, 224-
500-2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим 
работник за поддръжка и почистване в сервиз. 
6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local 
rabota za CDL sho� or. Elk Grove Village do Rockford. 
Vsqka vecher v kashti. Za poveche informaciq tel 
7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner 
operators за локална/регионална работа в радиус 
от 200 мили от вашия паркинг. $800-$1400 оборот 
на ден, вкъщи всяка вечер. Нови Dry Van ремър-
кета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa 
компания 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 
компания предлага работа за CDL class A шофьор 
$275 per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки 
уикенд в къщи. За повече информация се обадете 
на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс 
от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили 
на седмица, за сингъл драйвър с опит , клас А, да-
бъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-877-4745 
№18359

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 
асистент 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 Ди-
спечер с опит 53V/R/F/Hz Viber 359877981874 
№19319

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

ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, Furnished Room for 
Rent In Townhouse, Schaumburg Close to Hwy 90, 
290, 355, 390 IKEA, Wood� eld Mall $ 670/month. All 
inclusive! No garage, park space only Tel: 847-630-
7078 Please, leave detailed message №19354
2 BEDS/1BATH CONDO, 
Цена US$  1,400.00, Зипкод 60173, Апартамент 
под наем в Schaumburg, IL. 2 спални/1 баня. От-
лична локация и училище. зип 60173 5738254801 
№19359
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, ДАВАМЕ СТАЯ ПОД 
НАЕМ $395 НА МЕСЕЦ ВСИЧКО Е ВКЛЮЧЕНО 
СЪС СОБСТВЕН ВХОД И ПРЕДВЕРИЕ КЛИМАТИК 
ХЛАДИЛНИК 3 КЛАЗЕТА ВИСОКОСКОРОСТЕН 
ИНТЕРНЕТ УДОБЕН ТРАНСПОРТ ПОЛЗВАНЕ НА 2 
КУХНИ БЕЗПЛАТНО ПОЛЗВАНЕ НА 2 ПЕРАЛНИ И 2 
СУШИЛНИ И ДРУГИ САМО ЗА ЖЕНА НЕПОШАЧКА 
ОБАДЕТЕ СЕ НА ХРИСТО 7738170102 №19346
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, ДАВАМЕ СТАЯ ПОД 
НАЕМ $395 НА МЕСЕЦ ВСИЧКО Е ВКЛЮЧЕНО 
СЪС СОБСТВЕН ВХОД И ПРЕДВЕРИЕ КЛИМАТИК 
ХЛАДИЛНИК 3 КЛАЗЕТА ВИСОКОСКОРОСТЕН 
ИНТЕРНЕТ УДОБЕН ТРАНСПОРТ 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 
$350PM UTILITY INCLUDES 2FLOOR WI-FI KITCHEN 
BATHROOM FREE LAUNDRY PORCH PANTRY 
AIRCONDITION CALL CHRIS 7738170102 ONLY FOR 
FEMALE NON SMOKING 7738170102 №19348
ONE BEDROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, 1BED1BATH 
LUXURY APARTMENT FOR RENT AT 
CUMBERLAND&LAWRENCE AREA.6305394849 Also 
room available. №19329
3 BED, 2 BATH, 
Цена US$  1,750.00, Зипкод 60193, 3 спални, 2 
бани, напълно реновиран. Втори етаж (в двуетаж-
на сграда). Гараж за 1 кола. Сушилня и пералня в 
апартамента. Училищен дистрикт 54. 6303297027 
№19333
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 апар-
тамент в Schiller Park ZiP 60176 търся съкварти-
рант/ка. Стаята е свободна от 1 юни 2022. Всички 
сметки са включени в цената освен тока той се 
заплаща отделно .Апартамента 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 ВРЕМЕН-
НО, БЕЗ ДОГОВОР. Стая или къща. За ден, два, 
три, седмица, месец. Северозападните кварта-
ли. Тел:847-854-8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.
com №19275
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  600.00, Зипкод 60193, Търся съ-
квартирант/ка в Schaumburg. Самостоятелна 
стая,баня+тоалетна.Общ хол,кухня и паркомяс-
то.Апартаментът е просторен с всички ел уре-
ди.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 обзаведе-
на стая под наем, хол и кухня за общо ползване. 
Cumberland & Foster близо до I-90 близо до Blue 
Line обща пералня и сушилня $600, вода и газ са 
включени в цената. За контакт Мирко (773) 510-
4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
CUMBERLAND&LAWRENCE BEHIND UCRAINIAN 
CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE AND CLEAN 
UPDATED APPTMNT,6305394849 READY NOVEMBER 
1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Вклю-
чено всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - 
Belmont/Narragansett 7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с под-
земен гараж в Glenview Разполага с ог-
ромно patio. В комплекаса има вътрешен 
басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по вся-
ко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За пове-
че инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 
3b/3b къща в Elk Grove village 60007. Перално по-
мещение, паркинг, обзаведени общи части, WiFi 
и нетфликс са гарантирани :) френдли съм, но не 
pet friendly, sorry. За повече инфо моля драснете 
съобщение на 305-916-0160. 3059160160 №18848

FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent 
townhouse 3 bedrooms, 1.5 baths in Mount 
prospect, great location, great schools, brand new 
kitchen remodeled, freshly painted, call 708 415 
7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth 
apartment available for RENT in Schaumburg as of 
July 1st. Convenient location near Costco, Wood� eld 
Mall, I-90. Second � oor with balcony. Central A/C. 
Pool in the complex. For more information call 847 
312 0278 or 773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA 
Apartment for rent in Arlington Heights IL 60005. 
Newly renovated, great location and schools! For 
information: 847 630 8884 Stancho №18755

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
ПРОДАВАМ МАЗДА 6, 
Цена US$  4,900.00, Зипкод 60062, Продавам 2006 
Мазда 6 , 135 000 мили , $ 4900 , тлф 7732401081 
№19352
2006 МАЗДА 6 ПРОДАВА, 
Цена US$  5.00, Зипкод 60062, 2006 Мазда 6 про-
дава , 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 до-
машни филми като ги презапишете на DVD пре-
ди касетите да станат неизползваеми. Презапис 
от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-456-1366 
№19291
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на нега-
тивни филми в дигитални снимки, JPEG формат. 
Запазете вашите стари ленти като ги направите 
дигитални снимки преди на станат неизползва-
еми. 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 психотера-
певтична подкрепа на Българи живеещи в чужби-
на. Повече информация можете да получите от 
сайта ни. 359889291674 №18960

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

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

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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На територията на днешната Велико-
търновска епархия преди повече 
от десет века са се развивали дра-

матични преговори за политическо и ду-
ховно влияние, откривали са се духовни и 
светски училища, писани са първите грама-
тични правила на българския език. Днес в 
епархията има 20 манастира, всички дейст-
ващи и до един запазили родолюбивия дух 
на предците ни.

Обителта „Свети апостоли Петър и Павел“, 
известна и като Лясковска, открай време е 
водела безмълвна борба да даде по-добро 
образование на младежите. Отдалеч силу-
етът й напомня средновековен замък, а от 
широката тераса се разкрива невероятна 
гледка - от безкрая на Дунавската равнина 
до билото на Еленския балкан.

Петропавловският манастир е един от 14-
те манастира в околностите на Велико Тър-
ново, които са били построени по време на 
Второто българско царство. Манастирът, 
кръстен на светите братя Петър и Павел, е 
един от най-добре запазените от това вре-
ме, за което със сигурност е допринесла не-
говата недостъпност. Той се извисява

над високите 
и непристъпни скали

на Арбанашкото плато, на около 6 км на се-
вероизток от Велико Търново. Манастирът 
и особено неговата 31-метрова камбанария 
се открояват забележимо на фона на хори-
зонта, напомняйки на тайнствен среднове-
ковен замък.

Смята се, че Петропавловският манастир 
е бил построен по времето на управление-
то на Асеновата фамилия, но няма сигурни 
исторически сведения за това. Върху хъл-
ма с внушителната скала някога е 
имало крепост, която

пазела владенията 
на Асеновци

В нея е подготвено въстанието 
през 1185 г. за освобождението на 
България от византийско иго.

След падането на България под 
турско робство манастирът некол-
кократно е разрушаван и съгра-
ждан наново. През 1662 г. той се 
прославя дори и извън пределите 
на Османската империя и славата 
му стига до Русия, подтиквайки ру-
ския император Петър Велики да 

дари манастира с позлатено Евангелие.
По време на турското робство манасти-

рът взима активно участие в национал-
ноосвободителните борби на българския 
народ, което може да се обясни както с не-
говата близост до старата столица, така и с 
трудната му достъпност. Така например из-
вестното въстание на търновската вдовица 
Мара, водено от нейния син Стоян и сърат-
ника му Мирчо, е запланувано през 1700 г. в 

манастира и е тръгнало по-късно оттук, 
като самият игумен Софроний е един от ор-
ганизаторите му. Освен това Петропавлов-
ският манастир е укривал въстаници,

бягащи от турските потери
и е давал среща на известни национални ге-
рои като Васил Левски, Матей Преображен-
ски - Миткалото, Георги Измирлиев, Иван 
Панов Измирлиев и Бачо Киров Петров. 

Освен участието си в освободи-
телните борби през 1874 г. митро-
полит Иларион Макариополски 
отваря първата българска семина-
рия в манастира, която продължа-
ва да съществува до 1885 г.

Поради липсата на точни сведе-
ния относно създаването и ранно-
то съществуване на манастира „Св.
св. Петър и Павел“ устно разказа-
ните истории, които преобладават 
сред източниците на информация 
за него, са станали причина за раз-
пространението на легенди. Спо-
ред една от тях манастирът е по-
строен около 1450 г. от арбанашки 

богаташ на име Павонан. Той го издигнал на 
своя земя, със свои средства и му дарил

лозя, ливади и гора 
от своята собственост

По-късно този богаташ се преселил във 
Влашко и от там всяка година изпращал на 
манастира сол, добитък и пари. Това пра-
вели и наследниците му почти до 1770 г., 
когато тогавашният игумен на манастира 
Дионисий поради трудните времена и об-
стоятелства също отишъл във Влашко, взе-
майки със себе си всички документи на 
манастира. С тяхна помощ той успява да по-
строи там друг едноименен манастир и да 
склони наследниците да дават ежегодната 
си милостиня на него.

Обителта е

сборен пункт на три въстания
за освобождението от турско робство. В 
1700 г. оттук започва Марииното въстание. 
През 1856 г. с благословията на манастир-
ските братя пак от обителта тръгва и чета-
та на Капитан дядо Никола заедно с девет 
души въстаници от Лясковец. През 1862 г. 
манастирът е сборно място на бунтовници-
те на Хаджи Ставревата буна.

Оскверняван, ограбван и опожаряван от 
турците е бил четири пъти. След всяко разо-
рение е издиган от руините със спомощест-
вуванията на родолюбиви българи, търго-
вци от Арбанаси и Лясковец. В молитвеност 
и благочестие в манастира са се подвиза-
вали Софроний Врачански, Неофит Бозве-
ли и Максим Райкович, който дори е бил не-
гов игумен. Първият българин, въздигнат 
в митрополитска катедра още по време на 
турското робство, Иларион Макариопол-
ски, открива тук в 1874 г.

първото българско 
духовно училище

прераснало по-късно в Софийска духовна 
семинария. През годините на османски гнет 
монасите тайно преписват „История славя-
нобългарская“ на Паисий Хилендарски и я 
разпространяват по българските земи.

След Руско-турската освободителна вой-
на Славянският благотворителен комитет 
урежда в манастира сиропиталище за по-
страдалите с управител Добри Войников, 
който умира в него след тежко боледуване 
от тиф. По време на Стамболовия режим тук 
е бил въдворен великотърновският митро-
полит Климент със светско име Васил Дру-
мев заради реч в защита на православие-
то в Народното събрание, произнесена от 
него в качеството му на народен представи-
тел и министър на просвещението. Голямо-
то земетресение през 1913 г. и пожар раз-
рушават и унищожават централния храм и 
източното крило на манастира. Училището, 
градено от дряновския майстор Уста Маню, 
обаче остава непокътнато.

Петропавловският манастир: 
Среща между минало и бъдеще 
в първата българска семинария

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XОтдалеч силуетът му напомня средновековен замък,  
а от широката тераса се разкрива невероятна гледка

Часовникът под манастирската камбанария, подарен от родолюбивата лясковчанка 
Мария Генова, отмерва безвремието в светата обител.

Кукери, гайди и каракачански танци на Събора на овцевъдите край Петропавловския 
манастир на Гергьовден.

Сн.: o�ce@velikoturnovo.info
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Имам усещането,  

че ако умра, жена ми  

ще напише на плочата:

- Умря нарочно, само  

и само да не  

свърши нещо!

  
- Тате, моля те, днес ме вземи трезвен от детската 

градина!
- Защо? Какво се е случило, миличка?
- Нищо... Просто последните четири пъти вместо 

мен взимаше госпожата!

  
Боксьор преди мача казва на приятелката си:
- Скъпа, след мача ще се видим в кафенето.
- Добре, само вземи в ръце някакъв вестник, за да 

мога да те позная.

  
Мъж към приятелката си:
- Ако не се ожениш за мен, ще се обеся пред дома 

ти!
Тя:
- Оо, недей, знаеш, че татко мрази да висиш пред 

къщи!

  
- Чух, че си наполовина немец, наполовина - бъл-

гарин.
- Да, наистина.
- Прекрасна комбинация - можеш да правиш всич-

ко прецизно, но си в пълното си право да го отлагаш 
за утре!

  
- Какво може да е по-страшно от китайската азбу-

ка?
- Китайската морзова азбука!

  
Велик народ са китайците, измислили са език, кой-

то се състои изцяло от татуировки.

  
Клетва между испански селянки:
Да те рисува Пикасо, мааа! Очите - в устата, уши-

те - в носа!

  
По телефона:
- Госпожо, а възможно ли е да имате някакъв вирус 

в компютъра?
- Невъзможно е, аз навън не съм го изкарвала.

  
Баровска кола минава през някакво село и затъва 

в канавка, пълна с кал.
Минава тракторист, закача я, измъква колата и каз-

ва на шофьора:
- 50 кинта!
- Ама защо толкова скъпо?
- Ами, да не мислиш, че е лесно да я поддържам 

тая канавка кална в тази суша?

  
Вървя си аз по улицата вчера, и гледам - чудно кра-

сива девойка. Реших да се запозная, а тя - кой знае 
защо - се развика и избяга с писъци. Жалко, че бях 
пиян като мотика и не можех да говоря, иначе щях да 
й обясня защо съм целият насинен и дрехите ми са в 
кал и къде съм намерил ножа...

  
- Имахме среща на випуска - просто ужас: всички - 

небръснати, с бирени коремчета...
- Е, мъжете на възраст са така!
- Остави, мъжете бяха още по-зле...

  
Реклама:
Пийте новата ни ракия „Машина на времето“! Удря-

те една чашка, и вече е утре...

  
В оркестъра двама си говорят:
- Този, новият барабанист, защо така странно бие 

барабана?
- Преди е бил радист.

  
Двама руснаци стоят пред супермаркет и спорят:
- Този път ще вземем две.

- Как две, бе - оня ден взехме две и не ни стигнаха. 
Вземаме три.

- Как три, бе - вчера взехме три и ни остана. Взе-
маме две.

- Не. Три.
- Не. Две.
- Три.
- Две.....
И след дълъг и припрян спор, решили да вземат 

две. Влезли в магазина и поръчали:
- Един кашон водка и две репички...

  
Пиян мъж седи на бара и изведнъж се провиква:
- Всички, които са от ляво, са скапаняци! И всички 

от дясно са боклуци!
От тълпата излиза възмутен господин и казва:
- Извинете, но аз не съм никакъв боклук!
Учуден, пияният отговаря:
- Ами какво правиш там, бе! Мини отляво!

  
В операта:
- Татко, защо мъжът в черно бие тази леля?
- Не я бие, детето ми, това е диригентът.
- Тогава тя защо така пищи?

  
Влизам в аптеката.
- Дайте ми нещо за глава.
Аптекарят:
- Нож или въже?

  
Тя нямаше котка... но понякога си галеше космите 

на краката - действаше й успокоително.

  
Алпинист се катери към Еверест. С последни сили 

стига до върха. А там - на най-високото - будистки 
храм. А сред храма - будистки монах.

Влиза алпинистът и пита:
- Извинете, това истина ли е или е халюцинация за-

ради кислородния глад?
- А какво е това - истина? - отвръща загадъчно мо-

нахът.
- Аз тогава къде съм? - съвсем се обърква алпинис-

тът.
Монахът отвръща с въпрос:
- Младежо, теб някой път пращали ли са те да идеш 

на майната си?
- Много пъти.
- Е, значи вече си стигнал...

  
На преглед при лекар се явява мъж, който се опла-

ква от силни сърбежи в гърба.
Пациентът се съблича, докторът го оглежда и пита:
- Пушите ли?
- Не!
- Пиете ли?
- Не!
- С жени правите ли секс?
- Не!
- Поздравявам ви! На вас ви растат крила...

  
Шефът води нов работник на работното му място 

и се обръща към останалите работници:
- Водя ви нов колега. Моля, покажете му какво 

правите, когато мислите, че ви гледам отнякъде.

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
Необходимо е да се развива ще-
дрост и умение да се отдава на 
другите. Раздайте своите ненуж-
ни неща на нуждаещите се. Не 
трябва да има съжаление за оно-

ва, което давате. Ще трябва да контролирате този 
нрав, който понякога имате, защото това може да 
предизвика безпокойство. На работното място бъде-
те предпазливи и се концентрирайте върху дейност-
ите, които развивате. Емоциите могат да бъдат друга 
причина за спорове: опитайте се да ги смекчите и да 
се изразявате ясно и спокойно.

РАК
Благоразумие и дискретност ще 
бъдат необходими елементи в 
този период, преди всичко в об-
ластта на работата, но и в отно-
шенията. Може да почувствате 

самота и усещането, че не сте в състояние да споде-
лите с другите. Избягвайте да се затваряте много на-
вътре в себе си, не е препоръчително. Бихте могли 
да постигнете професионален успех и обществено 
признание благодарение на промените в работата 
и личната инициатива. Умът ви ще бъде много пър-
гав, бърз и директен.

ВЕЗНИ
Някои от по-важните ви задачи 
или планове ще бъдат свързани 
с вашия дом или с хора от близ-
кия ви кръг роднини. Възмож-
но е да имате задачи или анга-

жименти, свързани с имущество или с имот, които 
семейството ви притежава. През този период вни-
мание ще изискат разходите, които планирате да 
направите, тъй като от вас ще се изиска умение да 
бъдете по-пестеливи. Това особено важи за млади-
те мъже, които могат да проявят нежелана и носеща 
бъдещи проблеми разточителност.

КОЗИРОГ
Разположението на планетите 
ще ви даде стабилност във връз-
ката ви. Дори да няма романтич-
ни изповеди помежду ви, ще ус-
пеете да проведете разговори, 

чрез които да планирате важни за вас събития. Кол-
кото и пари да имате, ще усещате напрежение, кое-
то трудно ще може да си обясните. Това, от което ще 
имате нужда, за съжаление няма да може да си ку-
пите с пари, а именно - верни приятели и любов. Бу-
шуващите във вас съмнения и ревност може да из-
ригнат като вулкан от емоции.

ТЕЛЕЦ
Може би изпитвате някаква бол-
ка поради привързаност или по-
ради пренебрегване; като цяло 
ще има някаква битова дисхар-
мония. Покажете своята зря-

лост, характер и интелигентност и ще постигнете ус-
пех в областта на работата. От друга страна, вашите 
инвестиции ще бъдат успешни и можете да придо-
биете ценни вещи. Фантазията ще стане важна част 
в живота ви, поради тази причина ще имате нереа-
листични нагласи. Някои идеи и цяла безкрайност 
мисли ще се раздвижат в главата ви.

ЛЪВ
Очаква ви особено напрегнат 
период. Може би се проявява 
тъмната ви страна, която иска 
непременно да контролира дру-
гите; ще трябва да избягвате рев-

ност или негодувание. Чувствата ви ще бъдат силни 
и бихте могли да се държите твърде грубо с другите: 
бъдете внимателни. Само чрез баланс и хармония 
ще можете да контролирате енергията си. Ако пък 
проявите нетърпение и нетолерантност, без да ис-
кате, енергията ще се обърне срещу вас и ще трябва 
да преминете през лоши моменти.

СКОРПИОН
Това ще бъде благоприятен пе-
риод за уреждане на докумен-
ти или договорни отношения, 
важни както за семейството ви, 
така и за вашата работа или биз-

нес. В случай, че нямате сериозна връзка, сред мно-
жеството си приятели в социалните мрежи, с които 
общувате, ще успеете да намерите човек, който сил-
но ще ви впечатли. Духовните ценности ще ви обе-
динят в общи разговори, които силно ще ви сбли-
жат. Оригиналните ви идеи и творческият ви дух ще 
са вдъхновение за всички около вас.

ВОДОЛЕЙ
Ще имате ясна концепция за 
това, което искате да постигнете 
с бизнеса и работата си, и всич-
ко ще върви по план. Сега е вре-
мето, в което кариерата ви ще 

потръгне с бързи темпове и нещата ще се развиват 
в положителна насока. С перфектната стратегия и 
малко късмет, ще сте в състояние да спечелите мно-
го повече, отколкото сте предполагали. Възполз-
вайте се от добрите възможности пред вас. Обичате 
да усещате сигурност и стабилност в личните си от-
ношения и държите на това.

БЛИЗНАЦИ
Напрежението на работното 
място може да понижи енерги-
ята на тялото ви. Може да има-
те емоционален спад донякъ-
де: опитайте се да не спорите с 

хора, които имат определена власт над вас, като на-
пример вашите шефове или родители, не го праве-
те и с партньора си. Внезапни промени, тенденция 
към неочаквани събития ще има през целия период. 
Като цяло ще трябва да съсредоточите вниманието 
си много добре върху всичко, което правите, особе-
но на работа и не само там.

ДЕВА
Ще можете да се освободите от 
безпокойството. Вашето търпе-
ние ще бъде възнаградено. Бъ-
дете оптимисти и имайте вяра. 
Ще имате страхотна способност 

да наставлявате другите благодарение на своята 
психика, мъдрост, отлична памет и творчески мисли. 
Сега ще се почувствате пълни с енергия. Използ-
вайте я за създаване на нещо, което ви интересува. 
Може би ще почувствате известна самота и безпо-
койство. По-добре мислете по положителен начин, 
опитайте се да бъдете оптимисти.

СТРЕЛЕЦ
Ако колегите ви подготвят за не-
преодолими трудности, граниче-
щи с бедствие, не се доверявайте 
на думите им, преди да сте про-
верили нещата. Може да имате 

доста работа, но ще се справите без излишна паника. 
Лесно ще се превърнете в модел на подражание. По-
кажете най-добрите си качества за успех в кариерата 
сега. Може да похарчите повече пари, за да прекара-
те време със семейството и родителите ви. Купува-
нето на някои необходими неща за близките ви може 
да ви струва доста.

РИБИ
Погрижете се за личните си ан-
гажименти и семейството ви, за 
да може спокойно да извършва-
те служебните си задължения. 
Най-важно за вас ще бъде да си 

осигурите време и спокойствие за изпълнението на 
работните ви задачи бързо и професионално. Неща-
та с финансите ви са доста несигурни и нестабилни. 
Опитайте се да се ограничавате известно време и да 
свиете излишните разходи, за да сте подготвени за 
предстоящи изненадващи харчове. Добра основа за 
хармония в личните ви отношения.

https://www.brookhavenmarket.com/
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С
траховитият мегалодон е гос-
подствал в океаните на Земята 
отпреди 22 милиона години и е 
изчезнал преди около 3 милиона 
години. Това е колосална акула, 

над три пъти по-голяма от най-едрите съ-
временни бели акули, която се е хранела с 
китове. Парадоксално обаче е, че именно 
белите акули са възможната причина за из-
чезването на чудовищния мегалодон.

Учените смятат, че двата вида са същест-
вували заедно във времето и това неочаква-
но се е оказало фатално за много по-силния 
хищник. Бялата акула е жертва за мегало-
дона, но тя го е победила в еволюционната 
конкуренция вероятно по друг, изтощите-
лен начин – чрез лишаване от храна.

Намаляващите популации от китове ве-
роятно са довели до изчезването на огро-
мното чудовище преди около 3 милиона го-
дини след конкуренцията с по-дребния, но 
по-гъвкав по отношение на храната хищ-
ник.

„Друг фактор за изчезването на чудови-
щата може би са екологичните промени, 
като тези в морското равнище преди три 
милиона години“, предполагат учените.

По принцип причината за изчезването на 
мегалодона

остава научна мистерия
Последното проучване по въпроса като 

че ли хвърля повече светлина. Специали-
стите са сравнили изотопите на цинка в 
зъби от древната акула и 
от съвременната бяла аку-
ла, за да определят каква 
е била диетата на изчезна-
лия вид.

Химическите следи в 
зъбите на мегалодона и 
белите акули показват, 
че и двата вида някога са 
били в еднакви позиции в 
хранителната мрежа и са 
се конкурирали за храна-
та. Тя се състояла от кито-
ве, делфини и други кито-
образни.

„Това е част от пъзела от доказателства, 
че е имало съревнование за храна между 
съвременните бели акули и мегалодоните 
за водните хранителни ресурси по времето, 
когато са съществували успоредно“, казва 
проф. Томас Тъткин от университета „Йохан 
Гутеинберг“ в Майнц, Германия, който ръко-
води проучването.

Все пак учените остават предпазли-
ви по отношение на крайния извод. В ко-
ментар на проучването, излязло в Nature 

Communications, Каталина Пимиенто от 
университета в Суонси каза, че са нужни 
още изследвания по темата какво се е слу-
чило с мегалодона.

По думите й изчезването му е изучава-
но от много различни ъгли и са предлагани 
множество причини.

„Загадката какво е ял мегалодонът и до 
каква степен се е съревновавал с другите 
акули, остава“ - смята тя.

Акулата мегалодон (Otodus megalodon) е 
господствала в океаните и моретата в про-
дължение на 19 милиони години.

Чудовищният хищник е достигал

дължина от около 18 метра
(голямата бяла акула – средно около 5-6) и 
тегло от 60 тона.

Той влезе в новини-
те относително наскоро, 
след като 6-годишно дете 
намери зъб от гигантска 
праисторическа риба в 
Съфолк. Сами Шелтън от-
кри 10-сантиметровия зъб 
по време на крайбрежна 
разходка. Именно зара-
ди зъбите си чудовището 
е получило името си - „ме-
галодон“ на гръцки зна-
чи „голям зъб“. Най-едрите 
образци от зъби достигат 
17 см.

Наистина ли е изчезнал?
С мегалодона е свързана и една от най-раз-

пространените теории на криптозоолозите. 
Някои смятат, че страшилището не е изчезна-
ло и от време на време се появява, всявайки 
ужас сред очевидците. Масло в огъня наля и 
един зъб на мегалодон, намерен в седимент 
на възраст само 10 000 години.

Има и редица необясними свидетелства за 
нападения и срещи с огромна акула, по-го-

ляма и от 9-метровата бяла акула, наречена 
„Подводницата“. Има свидетелства за китове 
с рани, нанесени от гигантско чудовище – та-
кива, каквото белите акули не могат да при-
чинят.

На снимка, направена от подводница 
на нацистка Германия, се вижда над вода-
та гръбната перка на страшилище, което би 
трябвало да е дълго около 18 метра.

Разбира се, сериозната наука не приема 
тези данни на доверие и развенчава много 
от известните случаи като несъстояли се в 
действителност. Скептиците смятат и че зъ-
бът в седимента отпреди 10 000 години се е 
оказал там вследствие на познат процес, при 
който зъбът е пробил през оригиналната си 
скална „опаковка“ по някаква тривиална при-
чина и после е консервиран отново в по-съ-
временна скала.

Въпреки всичко невъзможността на уче-
ните да обяснят изчезването на мегалодона 
продължава да подхранва въображението 
на криптозоолозите, които вярват, че е въз-
можно това страховито същество да е пре-
живяло като вид до наши дни.

Голямата бяла акула ли ни е спасила от  
най-страховитото чудовище на планетата?

ВАСИЛ 
ДИМОВ

vasil@bg-voice.com

https://www.facebook.com/milanabash78
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Рапърът Кание Уест и моде-
лът Чейни Джоунс сложи-
ха край на четиримесечен 

романс.
44-годишният Уест, който 

преди това беше женен за Ким 
Кардашиян и има четири деца 
от нея, започна връзка с 24-го-
дишната Чейни, двойничката 
на Ким, през март, както я нари-
чаха таблоидите, защото много 
прилича на бившата му съпруга.

Те обаче решиха да приклю-

чат, след като се върнаха от дъл-
го пътуване от Япония.

„Те вече не са заедно след 
дълго пътуване до Япония. Не 
е ясно кой с кого е скъсал“, раз-
крива анонимен източник пред 
TMZ.

Новината за предполагаема-
та раздяла идва само дни след 
като Кание, който законно про-
мени името си на Йе, беше ви-
дян в киното с влиятелната Мо-
ника Корган.

Кание Уест и Чейни Джоунс вече 
не са заедно

Зендая смята, че не би могла да се 
справи с живота като поп звезда.

Звездата от новия „Спайдърмен“ 
смята, че пребиваването в Холивуд все 
още й дава ниво на анонимност, което не 
би имала, ако реши да приеме музиката 
като кариера.

„Това е, защото като актьор имам ниво 
на анонимност, което наистина ми харес-
ва. Мога да оправя нещата и никой не 
трябва да знае за това.“

25-годишната актриса, която има пре-
дишен опит като поп звезда, каза, че ко-
гато става дума за музика, няма граници 
по отношение на личния живот.

В методите си за тренировка на тялото 
Зендая включва извършване на умерени 
движения с тежести. Това е нещо, което 
тя прави, за да накара мускулите си да се 
тонизират за различните й роли във фи-
лмите.

Джъстин Бийбър трябва да отмени 
следващите концерти от световното 
си турне „Justice“ заради мистериоз-

на болест.
Певецът не споделя каква е тя, но казва, 

че се влошава и е с разбито сърце, защото 
трябва да отложи следващите си дългоча-
кани концерти.

Звездата уточнява, че болестта не е 
свързана с коронавирус. Джъстин обя-
ви лошата новина чрез пост в Instagram 
Stories.

„Не мога да повярвам, че казвам това. 
Направих всичко, за да се подобря, но бо-
лестта ми става по-лошо. Сърцето ми е 
разбито, че трябва да отложа следващите 
няколко концерта по нареждания на лека-
рите. За всички мои хора - обичам ви тол-
кова много и ще си почивам, ще съм по-
добре“, написа той в социалната мрежа.

Джъстин Бийбър отменя концерти 
заради мистериозна болест

Зендая предпочита да бъде 
актриса, а не поп звезда

Рита Ора и Тайка Вайти-
ти са готови да се оже-
нят. Според таблоиди-

те 31-годишната британска 
певица и 46-годишният ре-
жисьор с „Оскар“ от Нова Зе-
ландия планират малка цере-
мония в чужбина, преди да 
празнуват с холивудските си 
колеги с парти в Лондон по-
късно тази година.

Рита и Тай-
ка започнаха 
любовна връз-
ка през март 
2021 г., когато се 
срещнаха в Ав-
стралия, и скоро 
се появи новина, 
че връзката им 
се развива тол-
кова бързо, че 

започнали да говорят за брак.
„Тайка непрекъснато нари-

ча Рита жена и говори как той 
ще бъде нейният първи и по-
следен съпруг“, каза вътре-
шен човек.

Твърди се, че по това време 
Рита започнала да се шегува 
за бърза церемония в Кали-
форния, а по-късно да праз-
нува с голямо парти.

Рита Ора и Тайка Вайтити се 
готвят за съвместен живот

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604


15 - 21 юни 2022 г. 37

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

Семейството на автора, чи-
ято статия вдъхнови филма 
от 1986 г. „Top Gun“ с участи-
ето на Том Круз през 1986 г., 
заведе дело срещу Paramount 
Pictures за нарушаване на ав-
торски права в тазгодишно-
то продължение на „Top Gun: 
Maverick“.

Според делото, заведено 
във федерален съд в Лос Ан-
джелис, Paramount Global не 
си е възвърнала правата на 
семейството на Ехуд Йонай 
за статията „Top Guns“, която е 
публикувана в броя на списа-
ние California от 1983 г.

Сос и Ювал Йонай, които 
живеят в Израел и са съот-
ветно вдовица и син на Ехуд 
Йонай, съобщават, че първо-
началното споразумение за 

правата на Paramount е изте-
кло през януари 2020 г.

Съдебният процес търси 
щети, включително печалби 
от „Top Gun: Maverick“.

Първият трейлър на „Чер-
ният Адам“ с участието на Ду-
ейн Джонсън беше пуснат от 
Warner Bros. Pictures.

„Този „страстен“ проект се 
превърна в моето ДНК и йе-
рархията на властта във все-
лената на DC ще се промени. 
Хората се нуждаят от герой и 
те имат Черен Адам“, написа 
Рокът в Twitter.

Почти 5000 г. след като му 
са дадени силите на древните 
богове, антигероят е освобо-
ден от земната си гробница. 
Сега той е готов да отпри-
щи единствената си форма 
на справедливост в съвре-
менния свят, като избира коя 
страна да защитава.

Филмът е режисиран от Жа-
уме Коле-Сера, а до неуязви-
мия „Черният Адам“ е Пиърс 

Броснан в ролята на Доктор 
Фейт

На неотдавнашната конфе-
ренция ComicCon 2022 Джон-
сън призна, че „това наистина 
е моята мечта“.

Скандинавската принцеса Марта Луиз е 
сгодена за американския шаман Дурек 
Верет според изявление на двореца.

Принцесата, която е четвърта по ред за 
норвежкия трон, има три дъщери от първия 
си брак и живее свободен живот без кралски 
протоколи. Според норвежки медии тя въз-
намерява да се премести в Калифорния с де-
цата си.

От своя страна Верет описва себе си като 
„шесто поколение“ шаман, духовен учител и 
лечител на сайта си от май 2019 г. и има из-
вестни фенове като Гуинет Полтроу, Нина До-
брев и Джеймс Ван Дер Бик.

Уникалният годежен пръстен включва впе-
чатляващ 3,5-каратов изумруд с форма на 
сърце от Бразилия и около 12 диаманта с 
форма на щит, предназначени да предпазят 
свещената им връзка.

Принц Уилям е видян по улици-
те на Лондон да продава бро-
еве на бездомното списание 

Big Issue. Облечен с червена жилет-
ка и шапка на компанията, отличител-
ните белези на продавачите, Уилям е 
забелязан близо до Уестминстър. Без-
домните обикновено продават списа-
нието по улиците и печелят от тези 
продажби.

В публикация в LinkedIn, придруже-
на от снимка на принца, Матю Гард-
нър, пенсиониран полицай, каза, че 
неговият зет е забелязал бъдещия 
крал Уилям как продава списанието.

От офиса на Уилям отказаха да ко-
ментират публикацията.

Като деца Уилям и брат му Хари 
често са посещавали приюти за без-
домни заедно с майка си, принцеса 
Даяна, като част от нейната благотво-
рителна дейност.

Нестандартната норвежка 
принцеса Марта Луиз се сгоди

„Мечтата“ на Дуейн Джонсън  
е вече на големия екран

Съдебно дело срещу продуцентската 
компания на „Top Gun: Maverick“Принц Уилям е видян да продава 

по улиците бездомно списание

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Й
елоустоун е първият национа-
лен парк в САЩ, а според много 
твърдения – и в целия свят. Пло-
щта му е почти 1/10 от терито-
рията на България и се разпрос-

тира върху активен супервулкан с около 300 
гейзера и още толкова водопади, горещи из-
вори, реки, езера, каньони и всякакви други 
чудеса на природата.

Според изследователите, които години 
наред обстойно са преброждали национал-
ния парк, на неговата територия има около 
1000 археологически находки и 1106 исто-
рически структури и места.

Една от най-големите атракции в нацио-
налния парк е гейзерът Old Faithfull. От 

всичките 300 гейзера, които се намират на 
територията на Йелоустоун, той се оказва 
най-предсказуем и най-редовен в изригва-
нията си. Казват, че на всеки 90 минути мо-
жете да станете свидетели на бълбукането и 
последващото изхвърляне на вода и дим на 
около 50 м височина.

Друго известно място в Йелоустоун е Го-
лемият Каньон. Реката Йелоустоун е проко-
пала каньон с дълбочина от около 400 м и 
широчина 1 км. Каньонът привлича и с кра-
сотата на двата водопада, които се стичат 
стремглаво по жълто-червеникавите стръм-
ни скали.

На около 2400 м надморска височина се 
е позиционирало Йелоустоунското езеро – 
най-голямото. През зимата цялото е покрито 
със слой лед, но през останалото време на 
годината е достъпно за всеки, който иска да 
лови риба, да кара лодка в езерото или прос-

то да се отдаде на нищоправене около него.
Около Йелоустоунското езеро бликат 

множество езерца, гейзери и горещи из-
вори. Почти всичките бълбукат, изхвърлят 
вода и димят, сякаш да не пропуснат да на-
помнят, че под Йелоустоун супервулканът 
продължава да си действа.

Едно от най-причудливите места в нацио-
налния парк е Mammoth Hot Spring. Краси-
ви жълто-оранжеви тераси в компанията на 
изсъхнали дървета. В един момент изсъхна-
лите дървета добавят лека страховитост на 
картинката, но багрите и цветовете, които 
можете да видите на Mammoth Hot Spring, 
остават всеки безмълвен и удивен от това 
какво може и е сътворила природата сама 
за себе си.

Йелоустоун не може да бъде разгледан за 
ден-два. Това е място, за което си струва да 
се отдели цяла една ваканция.

Йелоустоун – домът на  
Гранд Каньон и причудливи гейзери
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