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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
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Политическата лоялност –  
в САЩ и България

Лоялност и предателство. Тези думи се за-
въртяха доста последните десетина дни в бъл-
гарското, но и в американското политическо 
пространство. Слави Трифонов обвини депу-
татите, които напуснаха парламентарната гру-
па на „Има такъв народ“, за предатели. Напра-
ви го във Facebook. Думите му бяха подхванати 
и повторени многократно от придворните му 
пудели Тошко Йорданов и Станислав Балаба-
нов. Трифонов е като всички други партийни 
лидери-робовладелци в България – очакват 
абсолютна лоялност към тях – не към избира-
телите, не към Конституцията и законите, а към 
тях. А уж Слави и неговите хора бяха големите 
застъпници на мажоритарното гласуване, чий-
то основен смисъл е всеки депутат сам да ре-
шава как да гласува по всеки въпрос, а не по 
волята на партийните централи. А централите 
отдавна не са това, което бяха. Те вече не са с 
ясни адреси, а са диванчета, джипки, сараи…

От десетина дни в САЩ текат публичните из-
слушвания на комисията, която разследва опи-
та за преврат от 6 януари м.г. на Доналд Тръмп 
и неговите привърженици. И там на преден 
план изскачат очакванията на един диктатор-
wannabe за пълна лоялност лично към него и 
неговите желания.

Туитове, подстрекаващи към размирици, за-
плашителен призив, пламенни речи... комиси-
ята разкри в детайли многобройните случаи 
на натиск, упражнен от Доналд Тръмп върху 
неговия вицепрезидент Майк Пенс в опит да 
осуети утвърждаването на победата на Джо 
Байдън на президентските избори на 6 януа-
ри 2021 г.

„На президента многократно е било казва-
но, че вицепрезидентът не може да промени 
резултата от изборите. Въпреки това обаче 
Тръмп публично е оказал натиск върху Майк 
Пенс да направи точно това“, каза по време на 
брифинг конгресменът демократ Пийт Агилар.

Това потвърдиха негови министри, съвет-
ници, роднини – дъщери, зетьове и всякакви, 
които се въртяха из най-шуробаджанашката 
администрация в историята на САЩ.

Комисията, разследваща щурма на Капито-
лия, разкри подробно разработен през декем-
ври 2020 г. план от адвоката Джон Истман за 
Доналд Тръмп, целящ да се възползва от вра-
тички в закона за преброяването на гласовете 
и да блокира влизането на Джо Байдън в Бе-
лия дом.

Подложен на натиск, Майк Пенс се обърнал 
към няколко юридически експерти, които го 
увериха, че няма никакво поле за правни ма-
неври и трябва задължително да утвърди по-
бедата на Джо Байдън.

„Смятам, че ако вицепрезидентът Пенс се 
беше подчинил на заповедите на своя прези-
дент... това щеше да хвърли Америка в рево-
люция в разгара на конституционна криза“, 
предупреди с патетичен тон в изказване пред 
комисията съдия Майкъл Лутиг.

Свидетелски видеа го потвърждават, а гру-
па конгресмени дадоха информация и за теле-

фонен разговор между Доналд Тръмп и него-
вия вицепрезидент, проведен на сутринта на 6 
януари 2021 г.

„Разговорът беше напрегнат“, потвърди 
Иванка Тръмп, дъщерята на президента, коя-
то е била в Овалния кабинет в момента на раз-
говора. Други бивши съветници на Доналд 
Тръмп разказаха, че президентът е отправил 
няколко обиди към Пенс.

Час по-късно американският президент за 
последен път се опита да въздейства на дяс-
ната си ръка, като пред тълпа тръмписти, съ-
брали се в студа във Вашингтон, казва: „Майк 
Пенс, надявам се, че ще се бориш за благото 
на нашата страна, на нашата конституция. Ако 
не го направиш, ще бъда изключително разо-
чарован“, каза със сериозен тон милиардерът 
републиканец.

Малко по-късно поддръжниците на Тръмп 
започват да щурмуват Конгреса, а кадрите с 
размириците обикалят целия свят. Церемони-
ята по утвърждаването на новия президент е 
брутално прекъсната.

Докато вицепрезидентът и конгресмени-
те биват евакуирани от залата, Доналд Тръмп 
пише ядосан в Туитър, че Майк Пенс „няма 
смелостта да направи необходимото, за да за-
щити страната“.

Тълпата от тръмписти, която щурмува Кон-
греса, скандира: „Обесете Майк Пенс!“

Намерил спасение в подземията, вицепре-
зидентът остава в сградата на Капитолия по 
време на целия щурм, а демонстрантите на мо-
менти са само на „десетина метра от него“, раз-
кри комисията.

Над 60 щатски и федерални съдилища от-
хвърлят исковете на Тръмп за предполагаеми 
изборни измами като безпочвени. Много от 
тези съдии са назначени от Тръмп.

Много губернатори, щатски секретари и слу-
жители от Републиканската партия, утвържда-
ват победата на Байдън в техните райони, въ-
преки заплахите и натиска на Тръмп.

Защото на всички тези хора лоялността им 
е към Конституцията, законите и хората, кои-
то са ги избрали. И чак след това към партията. 
Но не и към временния й лидер.

Явно такива хора има и в българската поли-
тика. Или поне правят заявка за това. Което не 
се е случвало досега. Времето ще покаже дали 
е така или насреща са получили нещо.

И сега, когато кабинетът на Кирил Петков 
падна с гласовете на странната коалиция ДПС-
„Възраждане“-ГЕРБ-ИТН, въпросът е на кого са 
били лоялни тези депутати? На Конституцията, 
на волята на избирателите си (на които обеща-
ваха, че няма как да попаднат в такава коали-
ция, а някои, че ще „изчегъртат“ ГЕРБ и ДПС) 
или на други сили, които управляват България 
невидимо.

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

Правителството падна. Това стана с 
гласовете на 123 депутати срещу 113 
против след оспорвани 6-часови де-

бати във вторник.
Колко иронично! Сградата на Народното 

събрание, изписана със старата фраза „Съеди-
нението прави силата“, пък осъмва вече втора 
седмица не като парламент, държащ щафетна-
та палка на старите Кубратови думи за един-
ство, а като Колизеум, забавляващ клетата си 
публика с гладиаторско политическо проти-
вопоставяне. Скандалите от трибуната мият 
и омърсяват имиджи, разказват за истории 
на четири очи и за пари, които е трябвало да 
стигнат до тъмни стаи. Имаме си парламент, 
съставляван от хора, които не се харесват, и 
лидери на управляващи партии, които не си 
комуникират. Всички говорят толкова убеди-
телно, че ако не си превърнал слушането на 
родни политически лъжи в професия, вероят-

ността да бъдеш заблуден е напълно реална. 
Но по-притеснително е това, което се случва 
отвън.

На извънредното заседание във вторник 

депутатите прекараха часове пред микрофо-
ните на пленарната трибуна, от където деба-
тираха по вота на недоверие срещу правител-
ството на Кирил Петков. Мотивите за вота са 
провал в икономическата политика на каби-
нета. Същата вечер парламентът беше

обграден от две групи
български граждани - тези, които подкре-
пят действията на премиера Петков, и оне-
зи, които искат час по-скоро крепящата се 
на пеперудени криле изпълнителна власт 
да си отиде. За да се избегнат сблъсъци, 
двата митинга бяха разделени от стотици 
жандармеристи, полицейски автомобили, 
метални ограждения и дори водно оръдие. 
При едните дойдоха министри и депутати 
от „Продължаваме промяната". При другите 
- Костадин Костадинов от „Възраждане“.

От думите, които се чуха на двете площадни 
мероприятия, можем да заключим, че в Бъл-
гария, и то не от скоро, съществува идеоло-
гическо разделение, слязло от парламентар-
ната трибуна и излязло на тротоарите. Хора, 
които плащат данъците си в една и съща стра-
на, живеят в Родината си и вероятно искрено 
се надяват на нейното бъдещо благоденствие. 
Но също хора, които вярват на различни идо-
ли, различни цивилизационни избори и имат 
различно убеждение за начина, по който Ро-
дината им трябва да води своята вътрешна и 
външна политика. Когато парламентът, сим-
волът на съединението, се превърне в раз-
делителна барикада за един народ, то кой е 
провалил слогана, изтипосан на предната му 
фасада? Трудно би било за депутатите ни да 
разсъждават върху ситуацията в толкова фи-
лософско наклонение. Защото не им остава 
време от парламентарни процедури, чийто 
остър старт започна още миналата седмица. 
Нека не забравяме, че изразът „процедури“ е 
с широка употреба не само в политиката. Но и 
във военното дело.

Никола Минчев - първата жертва на полити-
ческата война

Казват, че в парламентарната война пър-
вата гилотина е запазена за председателя 
на парламента. Ива Митева, която председа-

телстваше предишното Народно събрание, 
сама призна, че това е „най-неблагодарният 
пост“, а „Минчев е прекрасно момче, което се 
отърва и аз му завиждам". Първата процедура, 
която ясно индикира опит за промяна на ак-
туалното политическо статукво, беше именно 
започнатата офанзива срещу председателя от 
квотата на „Продължаваме промяната". Как се 
подготвяш да променяш власт? Първо обез-
главяваш парламента.

Срещу Никола Минчев стартира кампания 
по предсрочно отстраняване, инициирана от 
доскорошния коалиционен партньор „Има 
такъв народ". Мотивите бяха свързани с нас-
тояването на Минчев външният министър в 
оставка Теодора Генчовска да бъде публич-
но изслушана по темата Северна Македония. 
Още на следващия ден парламентът се събра 
и след емоционални дебати по въпроса от-
страни Минчев с гласовете на ДПС, ГЕРБ-СДС, 
„Възраждане“ и „Има такъв народ". От трибу-
ната Минчев заяви, че премахването му крие 
други мотиви на новопоявилото се парламен-
тарно мнозинство, което „прави генерална 
репетиция за вота на недоверие следващата 
седмица". Този политически маньовър е добре 
позната хватка в парламентарния живот на 
републиката ни. От 1989 г. насам има три дру-
ги подобни случая, два от които с един ключов 
за успеха на операцията субект - ДПС.

(Следва на стр. 5)

Правителството падна
�Политическа война посред лято - толкова познато!

ЦВЕТИН  
ФИЛИПОВ

cvetin@bg-voice.com

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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(Продължение от стр. 4)

Предтекст за разместване 
на политическите пластове

Отстраняването на Минчев несъмнено 
е подготовка за политическа промяна, за 
смяна на местата. Опозицията преминава в 
настъпление, а вотът на недоверие е голе-
мият шанс за успех, след като „Има такъв на-
род“ могат да осигурят необходимото мно-
зинство за сваляне на правителството.

Икономическите и финансови аргументи 
за този ход бяха опровергани от премиера 
Петков по време на дебатите във вторник. 
Всъщност, икономическият ръст на страна-
та от началото на годината е 4% - във вре-
ме на нестабилна международна обстанов-
ка и инфлационни процеси, които са силно 
зависими от скока на енергийните ресурси 
в световен мащаб.

„Истинската причина за вота са 4 души. 
Бойко Борисов се страхува, че правосъди-
ето ще дойде за него. Пеевски се страхува, 
че неговите фирми няма да получат мили-
арди, вероятно уговорени с хора, които са 
в пленарната зала на парламента. Г-н Слави 
Трифонов и г-жа Митрофанова. Не разре-
шавайте българската политика да зависи от 
4 смс-а на 4 човека, които не са в тази зала“, 
обърна се Петков към опозицията.

Искрата в дебатите по вота обаче дойде 
от вицепремиера Асен Василев. Той раз-
буни духовете на минорното политическо 
говорене, като заяви, че финансовата по-
литика на ГЕРБ от времето на тяхното упра-

вление е била на принципа

„Да го д*хат бедните“
докато правителството на „Продължава-

ме промяната“ е качило пенсиите и подпо-
могнало младите семейства. Последствия-
та от избора на израз, който е взаимстван 
от холивудската лента „История на света“, 
доведоха до остра опозиционна реакция. 
Минути по-късно в социалните мрежи се 
появи и кратък изрязан клип, съдържащ 
единствено нецензурната фраза, а народни 
представители от ГЕРБ разпространиха ви-
деото, за да внушат, че Василев е казал това 
към хората.

Колоритът в дебатите обаче тепърва 
предстоеше. Десислава Атанасова от ГЕРБ 
нападна левицата.

„От няколко дни за вас президентът на 
републиката е човек, който се е объркал, 
тотално разочарование според Божинка-
та или Божанката, извинявайте, в полити-
ка“, каза Атанасова от парламентарната три-
буна, обръщайки се косвено към депутата 
Явор Божанков. Той не й остана длъжен. 
Божанков взе повод от фейсбук пост на де-
путатката от ГЕРБ, в който тя се възмути от 
изказването на Асен Василев „Да го д....т бе-
дните“.

„Ама г-жо Атанасова, вие сте парламен-
тарист с опит, не може всеки път когато чу-
ете някаква вулгарна дума или за духане, 
веднага да излизате на трибуната. Не става 
просто“, каза Божанков.

Той посочи още, че председателят на пар-
ламентарната група на ГЕРБ-СДС се опитва 

да се вреди сред бедните.
„Не сте от бедните, съжалявам и за това“, 

добави още Божанков.
Парламентарното шоу премина в стан-

дартен формат, който така и не промени 
партийните нагласи към вота на недоверие. 
Надеждата на Петков е в онези няколко 
души от пленарната зала, чийто глас може 
да спаси кабинета, но премиерът обеща, 
че ако вотът бъде успешен, разговорите за 
подкрепа с раздвоените и несигурни коя 
страна да заемат народни представители 
ще продължат.

По отношение на дебатите депутатите 
следваха последователно всяка една бук-
ва на институционалните процедури. Вре-
меви вакуум почти нямаше. Беше набързо 
запълван с обиди и обвинения в предател-
ство. Много подобно на това, което се случи 
и привечер около сградата на парламента. 
За него ми е по-мъчно.

През 1992 г. председателят на 36-ия пар-
ламент Стефан Савов и лидер на „Демо-
кратическа партия“ Стефан Савов подава 
оставка. През юли същата година опози-
цията внася първото искане за предсроч-
но отстраняване на Савов от поста му. Той 
запазва позиция, но ДПС дава индикации, 
че спира подкрепата си към управление-
то. Малко след това се провежда и вот на 
недоверие срещу Филип Димитров. Той го 
печели, но Ахмед Доган гласува против, 
което поставя началото на политическата 
криза в страната. Съвременниците на оне-
зи събития помнят, че в цялата архитектура 
на конфликта отново седят познати теми - 
Македония, актуализация на бюджета и т.н.

През 2005 г. сценарият се повтаря в по-
следните месеци от мандата на Симеон 
Сакскобургготски. Председателят на 39-тия 
парламент е проф. Огнян Герджиков. Сва-
лен е с формален повод - процедурно не-
доволство заради парламентарен контрол 
в петък, но истинската причина е свързана 
с „Булгартабак“ и продажбата му. Под ис-
кането за оставката на председателя стои 
подписът на всички опозиционни сили, 
плюс този на настоящия генерален дирек-
тор на БНТ Емил Кошлуков, който към онзи 
момент е част от отцепниците на НДСВ, на-
рекли се „Новото време". Смята се, че акци-
ята срещу Герджиков е резултат от актив-
на намеса на ДПС. След нея в кабинета се 
извършват редица трансформации, част от 
които са силно повлияни от виждането на 
движението за конфигурацията на изпъл-
нителната власт.

Третият подобен случай е от есента на 
2017 година, когато председателят на пар-
ламента - Димитър Главчев от ГЕРБ - е от-
странен от поста си. Главчев не е първият 
избор на Борисов за поста - при прегово-
рите за формиране на новото управление 
преди Европредседателството той предла-
га на Корнелия Нинова да стане ръководи-
тел на 44-ото Народно събрание. Тя отказ-
ва. Решението на Главчев да отнеме думата 
на Нинова, докато тя говори от трибуната 
в пленарната зала, е и един от последните 
му актове като председател. Впоследствие 
постът се заема от Цвета Караянчева.

Историята 
се повтаря
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П
редложението на Френското 
председателство за вдигане на 
ветото за Северна Македония 
се превърна в политическа дъв-
ка сред управляващите не само 

в Родината, но и в югозападната й съседка.
Но какво всъщност представлява то и 

какви идеи са заложени в него? На практи-
ка, френското предложение включва два 
проекта на документи, които Френското 
председателство е разпратило до страни-
те членки - вариант за Преговорна рамка на 
РСМ с допълнителни протоколи към нея, за-
едно със Заключения на Съвета за свикване 
на Първа междуправителствена конферен-
ция със Скопие.

Предложението залага на това България 
да вдигне ветото над Скопие сега или поне 
в обозримо бъдеще, но в замяна на това Ев-
ропейската комисия ще направи компро-
мис в принципната си позиция да не се ан-
гажира в двустранни спорове.

Така ЕК ще се превърне в гарант за изпъл-
нението  на поставените условия към Се-
верна Македония, поставяйки ги в самата 
преговорна рамка, която ще бъде предос-

тавена на Скопие.
В предложението са включени изисква-

ния като вкарването на българите в Кон-
ституцията на РСМ, защита на правата и 
интересите на малцинствата в Северна Ма-
кедония, вкарване на ясен ангажимент за 
борбата с езика на омразата в страната и 
залагане на въпроса с македонския език по 
начин, който да не е в пряко противоречие 
с българската позиция.

Основен момент във френското предло-
жение е контрол от страна на ЕК за спазване 
на предишните двустранни договори, кои-
то Северна Македония е сключвала с дър-
жави от ЕК - Преспанското споразумение с 
Гърция и Договорът за приятелство, добро-
съседство и сътрудничество с България.

Така в самите си преговори за членство 
Северна Македония ще трябва да покаже 
силна ангажираност с „добросъседските от-
ношения и по-тясното регионално сътруд-
ничество“.

Контролът на ЕК по Договора за добро-

Какво е френското предложение за вдигане 
на ветото за Северна Македония?

�ЕК е готова да контролира двустранните споразумения

Колаж: БГНЕС

https://danieliusa.com
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съседство от 2017 г. обаче ще е двустра-
нен. Именно това се счита за един от по-
"хлъзгавите“ моменти в предложението, тъй 
като не се знае какво ще фигурира в този 
протокол и колко от българските искания са 
заложени в него.

Един от водещите аспекти, за които ЕК ще 
съблюдава за напредъка на РСМ, е отноше-
нието спрямо

защитата на малцинствата
и общностите в страната от дискриминация.

Френското председателство предлага 
Комисията да следи отблизо напредъка на 
Скопие в тези области, като от севернома-
кедонското правителство се очаква да даде 
гаранции, че той няма да бъде обърнат в да-
ден момент.

По тази линия Северна Македония трябва 
да приеме план за действие, свързан със за-
щитата на правата на „малцинства или общ-
ности“ в името на недискриминацията им, 
борбата с езика на омразата, образование-
то, ефективните мерки, механизмите на док-
ладване и обозначаването на отговорните 
институции.

По отношение на борбата с езика на ом-
разата, тепърва ще се уточняват реални-
те аспекти и по-прецизни формулировки в 
двустранния протокол за изпълнението на 
Договора за добросъседство с България. 
Речта на омразата е поставена наред с други 
важни реформи, които Скопие трябва да из-
върши по отношение на гаранциите за вър-
ховенство на закона и борба с корупцията.

Вкарването на българите като малцин-
ство в Конституцията на РСМ не е пряко за-
ложено във френското предложение, като 
причината за това е, че Скопие вече изрази 
готовност да промени основния си закон.

Спорът между двете правителства беше 
на какъв етап това да се случи, като тук 
България настояваше, че първо трябва да 
се случи промяната, която гарантира равни 
права на българите в РСМ, и едва след това 
може да се говори за вдигане на ветото.

В Северна Македония опозицията вече 
алармира, че не е изпълнена основна молба 
на страната - първо да започнат преговори-
те, а след това да се завърши конституцион-

ната процедура.
Според експерти един от най-спорните 

моменти във френското предложение оста-
ва ситуацията с признаването на македон-
ския език.

България категорично отказва да признае 
съществуването на такъв език. За да постиг-
не положение, в което се постига „съгласие 
да няма съгласие“, в документа се посочва: 
„ЕС отбелязва съответните намерения на 
България и Северна Македония да напра-
вят едностранна декларация за македон-
ския език“.

Това ще позволи позицията на София да 
остане непроменена, докато не се изчис-
тят останалите спорни въпроси със Север-
на Македония.

Именно тук обаче се среща съпротива от 
Скопие. Засега правителството там отказва 
да коментира предложението, докато то не 
бъде прието от Съвета на ЕС, но премиерът 
Димитър Ковачевски и външният министър 
Буяр Османи са категорични, че в преговор-
ната рамка трябва да бъде записан чист ма-
кедонски език.

За Северна Македония

въпросът с езика
е ясна червена линия в преговорите, като 
там самото повдигане на темата дали съ-
ществува македонски език е посегателство 
срещу националната им идентичност.

Същевременно обаче външният минис-
тър на България Теодора Генчовска набляга 
на това, че е от ключово значение България 
да запази позицията си, че „не приема или 
няма да приеме експлицитно или импли-
цитно съществуването на т.нар. македонски 
език в етнически и исторически контекст“.

Много важен момент е, че френското 
предложение са предварителни документи, 
които могат да бъдат подлагани на редак-
ции от всички държави членки на ЕС, но не 
и от Северна Македония. За да бъде прието 
то, всички държави от ЕС трябва да го при-
емат, а ако това не се случи до 30 юни, Чехия, 
която поема председателството на Съвета 
от Франция на 1 юли, може да продължи ра-
ботата по документите.

И в България, и в Скопие опозицията е 

по-скоро склонна да отхвърли френско-
то предложение. ВМРО-ДПМНЕ определи-
ха документите като „капитулация без от-
лагане“, „побългаряване на Македония на 
части"и „дипломатически нокаут“.

От българска страна се появиха притес-

нения относно двустранния протокол меж-
ду Скопие и София по Договора за добро-
съседство, тъй като неяснотата там засяга 
ключови моменти от българските искания 
по работата на двустранната група за исто-
рията и културата на двете държави - болен 
момент за България, но и за Северна Маке-
дония.

Въпреки това обаче френското предложе-
ние

получи изненадваща 
подкрепа

от един от най-силните гласове на скептици-
зма за вдигане на българското вето - прези-
дентът Румен Радев.

Той определи Предложенията на Френ-
ското председателство като „едни от най-до-
брите до момента“, и то не само за България, 
а по принцип.

„От една година настоятелно се борим 
и аз, и двете служебни правителства дву-
странните въпроси да се издигнат на ниво 
ЕС, преговорна рамка. Това не е просто дву-
странен спор за история, както се пред-
ставя. Те касаят фундаментите на ЕС и най-
сетне, след множеството срещи, нашите 
европейски партньори разбраха, че там е 
мястото за решаване на тези въпроси и те 
вече се залагат в преговорната рамка като 
подход“, каза Радев пред журналисти на фо-
рума „Три морета“ в Рига.

Оценките на експерти са, че шансове-
те френското предложение да бъде прие-
то и лансирано още по време на Френското 
председателство на Съвета на ЕС са мини-
мални.

Сн.: АРА/БГНЕС

http://www.trifonovalaw.com/
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Млад българин беше прострелян 
пред звукозаписното студио на ра-
пъра Ти Ай в Атланта. Това се е слу-

чило рано сутринта в понеделник. Според 
полицейските служители стрелбата е стана-
ла малко преди 3,30 часа сутринта на улица 
588 Trabert Avenue NW.

Полицията съобщи, че Боян Станчев е 
седял в колата си, когато двама души са 
открили огън от друг автомобил по него. 
Куршумите поразили още два други авто-
мобила.

Боян е успял да излезе от своята кола и 
да се скрие, а после да влезе в студиото до 
идването на полицията. Стрелците са били 
с черен SUV, който по-късно е открит изо-
ставен в гараж в центъра на Атланта.

Медици са откарали Боян, който е на 33 
години, в болницата „Грейди Мемориал“.

За негов късмет

куршумът е минал 
покрай главата му

и само го е закачил леко. Лекарите са го 

В грешното време  
на грешното място
�Българинът Боян Станчев е прострелян в Атланта

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Рапърът Ти Ай. 

Сн.: YouTube

https://www.alfredstherapy.com
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превързали и пуснали за домашно лечение.
Разследващите преглеждат охранителни-

те камери в района. За момента се издирват 
поне двама стрелци.

„Жертвата е казала на пристигналите по-
лицаи, че е седяла в колата си, когато непо-
знати за него са открили стрелба. По думите 
му са били двама мъже, които са слезли от 
колата си и започнали да стрелят. Заподо-
зрените са избягали веднага след това. По-
страдалият е в стабилно състояние“, казаха 
от полицията в Атланта.

Студиото, пред което става нападението, 

е на рапъра Ти Ай.
Той го купува през януари 2020 г. От Silent 

Sound Studios той го преименува на Super 
Sound Studios и започва да прави ежеднев-
но записи там.

Това е едно от

историческите студиа 
в Атланта

където са записвали звезди като Уитни Хюс-
тън, Елтън Джон и Джъстин Бийбър.

Самият Ти Ай, чието истинско име е Кли-
фърд Харис, обаче също има присъда за 

притежание на оръжие. Все още не е ясно 
дали нападателите са търсели именно него, 
или стрелбата е свързана с гангстерските 
войни в чернокожите райони на Атланта.

Харис беше осъден на една година затвор 
и дори планираше риалити шоу по MTV за 
това как влиза зад решетките.

Боян Станчев е родом от Хасково. Той за-
почва да се занимава с музика на 14-годиш-
на възраст.

„Бях в гимназията и с един мой приятел си 
купихме първия си микрофон и се научихме 
да записваме бийтове“, разказва Станчев 
пред voyageatl.com.

Няколко години по-късно той се мести в 
София, където започва да учи архитектура в 

университета.
„Първите ми малки печалби инвестирах 

в домашно студио. Тогава при мен започна-
ха да идват всякакви изпълнителни – дори 
ромски певици“, спомня си Боян.

Студиото потръгва, но България му се 
струва малка. Той се мести първо в Герма-
ния, а след това заминава за Прага.

След 6 месеца борба и подготовка на до-
кументи се озовава в Атланта.

„Всичко вървеше гладко за мен, до мо-
мента, в който напуснах България“, разказва 
още Боян. Проблемите обаче не го отказали 
да прави музика.

Той кръщава студиото си в Атланта „65“. 
Смята, че това число му носи късмет.

Мястото, където става стрелбата. 

Сн.: GoogleMaps

Сн.: Boyan Stanchev/Facebook

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Кръгът около Ружа Игнатова за-
почва да се стеснява. Съпругът на 
криптокралицата Бьорн Щрел попад-

на под прицела на властите в Германия за-
ради участието си в най-голямата измама 
на 21 век - OneCoin, пише немското изда-
ние „Шпигел“.

Германските власти най-накрая започна-
ха да разследват Щрел, след като са го на-
блюдавали, следили са сметките му и са 
имали екипи, които документирали всяка 
негова крачка. От август миналата година 
досега властите в Германия не са отклонили 
и за миг поглед от мъжа на Ружа Игнатова и 
това им се отплаща.

Германецът е разследван за пране на 

пари. Това се случва, след като разследва-
щите са засекли транзакция от 7,69 мили-
она евро, преведени от Ружа към Щрел от 

сметка в Хонконг. Прокурорите подозират, 
че парите са свързани с OneCoin.

През януари полицията изненада мъжа и 
взе заповед за обиск на дома му, но тогава 
разследващите удариха на камък и не успя-
ха да намерят доказателства, уличаващи го 
в киберизмамата. Това, което се знае до мо-
мента, е, че са иззети 60 000 евро от обиска 
на апартамента му в Германия. Тогава Щрел 
се измъкна.

Сега положението е друго и съпругът на 
Ружа вече е с повдигнати обвинения.

Прокурор Хартман, който е поел случая, 
каза, че „се очаква много сложните раз-
следвания да продължат няколко месеца, 
тъй като предстоят редица експертизи“.

Щрел е с повдигнати обвинения за пране 
на пари и не е много сигурно, че този път 
ще се спаси, както се случи през месец яну-
ари.

На въпрос дали съпругът на Игнатова 
вече е коментирал твърденията, Хартман 
каза, че обвиняемият се представлява от 
адвокат. „Все още не сме получили изявле-
ние по въпроса.“

Може би ролята на Щрел в OneCoin ще 
излезе наяве, имайки предвид, че досега 
немецът стоеше в сенките.

Не е ясно дали съпругът на Ружа е обект 
на интерес за американските власти. Съде-
бен състав на САЩ обвини Ружа Игнатова 
през 2017 г. Тя беше

добавена в червения списък
на Интерпол миналия месец. В него пише, 
че българката се издирва за „измама, вклю-
чително увреждане на финансовите инте-
реси на Европейския съюз по смисъла на 
Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита 
на финансовите интереси на Европейските 
общности". От своя страна Европол пред-
ложи парична награда от 5000 евро за ин-
формация, водеща до ареста на криптокра-
лицата.

През 2014 г. д-р Ружа Игнатова, която има 
докторска степен по международно частно 
право, пусна OneCoin, обещавайки, че но-
вата криптовалута ще бъде убиецът на бит-

койн. През следващите няколко години Иг-
натова и нейните съзаклятници пътуваха 
по целия свят, набирайки жертви в една от 
най-големите схеми на Понци, които све-
тът някога е виждал. В своя пик се смята, че 
OneCoin е имал над 3 милиона членове в 
175 държави, като измамата е донесла над 
4 милиарда долара за Игнатова и нейните 
съучастници.

През октомври 2017 г. Игнатова беше 
видяна за последен път в Атина, Гърция. 
След това има много съобщения за това, 
че криптокралицата е забелязвана в Ду-
бай, Тайланд и другаде, но нито едно от 
тях не е официално потвърдено. Заради 
последната транзакция, която бе засечена 
от Хонконг, немските власти не изключват 
възможността Игнатова да продължава да 
действа от Азия.

След изчезването й братът на Игнато-
ва Константин, съоснователят на OneCoin 
Карл Себастиан Гринууд и неговият адво-
кат Марк Скот бяха арестувани. 

Семейство от германския град Гревен, 
свързано с Ружа Игнатова, е обвинено за 
извършване на платежни услуги без ли-
ценз, а адвокат от Мюнхен - за пране на 
пари.

Двойката от Гревен е взела 320 млн. евро 
от германски инвеститори и е прехвърли-
ла голяма част от парите в чуждестранни 
сметки на дружества, свързани с Ружа Иг-
натова. В Германия са запорирани сметки 
и имоти, за да могат измамените да върнат 
част от парите си.

Предстои до няколко месеца разследва-
щите власти да имат напредък по делото, а 
и тогава ще бъдат готови експертизите за 
транзакцията към Щрел.

В момента ФБР и

над 3 и половина 
милиона души

по цял свят търсят Ружа, за да им върне па-
рите. А те съвсем не са малко - по консер-
вативни оценки създателката на криптова-
лутата OneCoin привлича поне 7 милиарда 
лева от цял свят към проекта си.

Погнаха и мъжа на Ружа Игнатова 
за участието му в OneCoin

�Германецът Бьорн Щрел е обвинен за пране на пари

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

https://connectmortgagecorp.com/
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Дете от заможно семейство, добро об-
разование, майка, която работи в Цен-
тровете за контрол и превенция на за-

боляванията, и баща адвокат. Това е само 
началото на биографията на Уилям Пикард, 
който е смятан за създател на дрогата LSD.

До залавянето му се стига случайно на 6 
ноември 2000 година. Тогава магистрален 
патрул в Канзас спира Buick LaSabre за ру-
тинна проверка. Зад волана е 58-годишният 
тогава Уилям Леонард Пикард.

Мъжът не дава документите си, а хуква да 
бяга. На следващия ден полицията го арес-
тува и

залавя най-голямото 
количество LSD в историята 
на САЩ

Ето и историята на Пикард:
Той е роден на 21 октомври 1945 г. в се-

мейството на богати родители. Баща му е ад-
вокат, а майка му е изследовател на гъбични 
заболявания в Център за контрол и превен-
ция на заболяванията на САЩ. Пикард е да-
ровит ученик и спортист и печели стипен-
дия за Принстън, разказва chr.bg.

Въпреки че се отличава в гимназията, той 

не постига същия успех в колежа и отпада 
след първия семестър. Успява обаче да от-
крие любовта си към джаза в клубове извън 
кампуса, а в крайна сметка си намира рабо-
та в Калифорнийския университет в Бъркли.

През следващите три години Пикард ра-
боти в катедрата по бактериология и иму-
нология, но не е ясно какво е правил след 
1974 г. Някъде между напускането на Прин-
стън и започването в Калифорнийския Пи-
кард е въведен в наркосцената и се смята, 
че академичният му фокус се измества към 
наркотиците за определен период от вре-
ме.

Някои източници твърдят, че Пикард се 
е научил да произвежда МДА (3,4-метилен-
диоксиамфетамин) и е прехвърлил знани-
ята си върху LSD през втората половина на 
70-те години. Никой не знае със сигурност 
къде е започнал бизнеса си, но на 28 декем-
ври 1988 г. той е арестуван в Маунтин Вю, 
Калифорния, след като съседи съобщават за 
миризма на химикали, която идва от индус-
триален парк.

Когато федералните агенти пристигат, Пи-
кард е намерен в сграда

заобиколен 
от 200 000 дози LSD

Караваната, в която той произвежда мате-
риала, е оборудвана високотехнологично 
и може да прави гел, таблетки и хартиената 
версия на наркотика.

Пикард е арестуван и осъден на 5 години 
във федерален затвор. През тези 5 години 
той става будист, но след освобождаването 
си се връща към занаята.

Уилям Пикард –  
бащата на LSDБОЯН ДИМИТРОВ

boyan@bg-voice.com

�Американецът е освободен от затвора 
въпреки две доживотни присъди
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Конспирацията
За да избегне нов арест, той никога не ос-

тава в един район повече от няколко годи-
ни. През 90-те премества лабораторията си 
многократно, започвайки в Орегон, след 
това Аспен, Колорадо, след това Санта Фе, 
Ню Мексико.

Изисква от дистрибуторите си да разва-
лят големи банкноти и никога не държи го-
леми суми пари. Също така никога не съоб-

щава къде се намира лабораторията му и 
или изпраща по пощата директно на клиен-
тите си, или ги кара да се вземат продукта от 
най-близкия град.

През февруари 1998 г. Пикард и негови-
ят партньор Клайд Аперсън се запознават 
с Гордън Тод Скинър, предполага се, в дома 
на Джери Гарсия. Триото работи в тясно съ-
трудничество от първата си среща до скан-
далния арест на Пикард през 2000 г.

Те обаче не знаят, че Скинър работи с фе-

дералното правителство.
Докато Пикард и Аперсън са извън гра-

да, Скинър мести лабораторията от нейното 
местоположение близо до силоза за ракети 
Атлас Е в Канзас, а след завръщането им три-
ото започва да планира да премести и оста-
налата част от операцията на новото място.

Арестът на Уилям
Докато Пикард го няма, федералните аг-

енти получават вътрешна информация от 
техния информатор – не друг, а Гордън Тод 
Скинър. Скинър пуска служители на Аген-
цията за борба с наркотиците на САЩ в ла-
бораторията, за да потърсят доказателства, 
които после използват за осигуряване на 
заповед за обиск, която федерален съдия 
подписва, преди Пикард да се върне обра-
тно няколко дни по-късно.

Пикард и Аперсън започват да премест-
ват лабораторията от силоза с две превоз-
ни средства. Аперсън, на когото е платена 
солидна сума, за да изгради и събори ла-
бораторията по време на премествания, 
кара камион под наем. Пикард кара Buick 
LaSabre.

Агенцията привлича Канзаския магистра-
лен патрул, за да ги спре, за да се избегне 
подозрение, но мъжете веднага разбират, 
че нещо не е наред. Пикард бяга от место-
произшествието пеша и като маратонец ус-
пява да се изплъзне от арест цял ден.

Двамата колеги са признати за виновни в 
заговор за производство, разпространение 
и дистрибуция на 10 или повече грама LSD. 
Аперсон получава 30-годишна присъда, а 
Пикард – две доживотни присъди.

Свобода 
заради COVID

Пикард е преместен в затвора в Ту-
сон, Аризона, скоро след присъда-
та и докато е в там, се връща към ака-
демичните си начинания: научава за 
гражданските свободи, за съдебната 
система, както и за други наркотици. 
Той също така научава свой съзатвор-
ник как да чете и публикува собствена 
книга „Розата на Парацелз“. В по-късни 
интервюта и писмени работи Пикард 
оспорва убеждението, че краят на 
операцията му е единствената причи-
на за спада в продажбите на LSD. Той 
твърди, че наркотикът вече намалява 
поради търсенето на MDMA и други 
подобни и че продажбите на LSD ни-
кога не са имали централизиран из-
точник.

Пикард е освободен на 27 юли 2020 
г. Съдът посочва възрастта и здраво-
словното му състояние като рисков 
фактор при разпространението на 
COVID-19. Аперсон също е освободен 
– за излежаване на присъдата си.

Днес Уилям Ленард Пикард продъл-
жава да пише и да изследва ефекти-
те на психеделиците и очевидно няма 
интерес да уронва публичния си об-
раз на Краля на LSD-то.
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C възcтaнoвявaнeтo cлeд пaндeмия-
тa глoбaлнaтa икoнoмикa вepoятнo щe 
пpeтъpпи гoлeми пpoмeни пpeз cлeдвa-

щитe дeceтилeтия. Moжe би нaй-гoлямoтo paз-
мecтвaнe щe бъдe изпpeвapвaнeтo нa CAЩ oт 
Kитaй, зa дa cтaнe нaй-гoлямaтa икoнoмикa в 
cвeтoвeн мaщaб.

Taзи глoбaлнa тенденция вoди нaчaлoтo cи 
oт нaмaлeни тъpгoвcки бapиepи и пo-гoля-
мa икoнoмичecкa cвoбoдa, кoeтo пpивлeчe 
пpeки чyждecтpaнни инвecтиции (ПЧИ). Дpyг 
ocнoвeн движeщ фaктop бяxa пoдoбpeниятa в 
инфpacтpyктypaтa и кoмyникaциитe и oбщoтo 
нapacтвaнe нa икoнoмикaтa в peгиoнa.

B гpaфикaтa ca изпoлзвaни дaнни oт Wоrld 
Есоnоmіс Lеаguе Таblе 2022, пpoгнoзa, пyбли-
кyвaнa oт Цeнтъpa зa икoнoмикa и бизнec 
изcлeдвaния (СЕВR). (Графика 1)

Koгa Kитaй щe cтaнe нaй-
гoлямaтa икoнoмичecкa cилa?

Oчaквa ce Kитaй дa изпpeвapи CAЩ дo 2030 
г. Пo-бъpзoтo oт oчaквaнoтo възcтaнoвявaнe 
в CAЩ пpeз 2021 г. и пoлитикитe нa Kитaй зa 
„нyлeв СОVІD“ зaбaвиxa cтpaнaтa, кoeтo щe 
кocтвa oщe двe гoдини, зa дa зaeмe пъpвoтo 
мяcтo.

Kитaй пpoдължи c пoлoжитeлния cи pacтeж 
нa БBП зapaди cтaбилнocттa, ocигypeнa oт 
вътpeшнoтo тъpceнe. Toвa бeшe oт peшaвaщo 
знaчeниe зa пoддъpжaнeтo нa икoнoмичecкия 
pacтeж нa cтpaнaтa. Фиcкaлнaтa и икoнo-
мичecкaтa пoлитики нa Kитaй ce фoкycиpaxa 
въpxy тoвa oщe пpeди пaндeмиятa пopaди 
oпaceния oт нapacтвaщи зaпaдни тъpгoвcки 
oгpaничeния.

Индия вepoятнo

щe cтъпи нa мяcтo №3
Пpeз 2006 г. Индия имaшe БBП oт eдвa 949 

милиapдa дoлapa. Днec БBП нa cтpaнaтa ce e 
yтpoил дo 3,1 тpилиoнa дoлapa пpeз 2022 г. 
Пpeз cлeдвaщитe 15 гoдини ce oчaквa дa ce 
yтpoи oтнoвo, пишe Vіѕuаl саріtаlіѕt.

Kaквo cтoи зaд тoзи впeчaтлявaщ pacтeж? 
Икoнoмикaтa нa cтpaнaтa имaшe мнoгo пoвeчe 
възмoжнocти зa pacтeж, в cpaвнeниe c дpyги 

cтpaни. Дeмoгpaфиятa cъщo paбoти в пoлзa нa 
cтpaнaтa. Дoкaтo cpeднaтa възpacт в мнoгo paз-
вити икoнoмики ce пoкaчвa, Индия имa млaдa 
paбoтнa cилa. Bcъщнocт cpeднaтa възpacт нa 
Индия e c цeли 20 гoдини пo-ниcкa oт тaзи в 
Япoния, кoятo в мoмeнтa e тpeтaтa пo гoлeминa 
икoнoмикa.

Пpeз пocлeднитe 60 гoдини ceктopът нa 
ycлyгитe e нapacнaл дo oкoлo 55% oт БBП нa 
Индия. Teлeкoмyникaциитe, coфтyepът и ИT 
гeнepиpaт пo-гoлямaтa чacт oт пpиxoдитe в 
тoзи ceктop. Caмo ИT пpoизвeждa 10% oт БBП 
нa cтpaнaтa.

Гoлямaтa aнглoгoвopящa paбoтнa cилa в Ин-
дия ce oкaзa пpивлeкaтeлнa зa мeждyнapoд-
ни кoмпaнии кaтo Іntеl, Gооglе, Меtа, Місrоѕоft, 
ІВМ и мнoгo дpyги. Mecтнитe cтapтъпи пpoдъл-
жaвaт дa пpoцъфтявaт.

Индийcкoтo пpaвитeлcтвo въвeдe „cтимyли, 
cвъpзaни c пpoизвoдcтвoтo“, зa мyлтинaциoнaл-
ни кoмпaнии, кoитo иcкaт дa дивepcифициpaт 
пpoизвoдcтвoтo cи дaлeч oт Kитaй. Aкo тeзи 
cтимyли ce oкaжaт ycпeшни, пoвeчe oт cлънчe-
витe пaнeли и cмapтфoни в cвeтa щe ce пpoиз-
вeждaт в гpaницитe нa Индия.

Kaк щe изглeждa

глoбaлнaтa икoнoмикa 
пpeз 2031 г.?

Дo 2031 г. щe имa гoлeми пpoмeни пo oт-
нoшeниe нa икoнoмичecкa cилa в cвeтa. Kитaй 
щe ce пpeвъpнe в нaй-гoлямaтa икoнoмикa в 
cвeтa пo oтнoшeниe нa БBП, a Индия щe бъдe 
тpeтaтa пo гoлeминa икoнoмикa в cвeтa. Koи щe 
бъдaт ocтaнaлитe дъpжaви в тoп 10 дo 2031 г.

B тoп пeт щe влизaт икoнoмики oт Aзия - Kи-
тaй, Индия и Япoния, кoeтo e яceн знaк зa тoвa 
кaк икoнoмичecкaтa мoщ ce измecтвa към гoлe-
ми нaceлeни цeнтpoвe в Aзия.

Eвpoпa щe имa чeтиpи дъpжaви в тoп 10: 
Гepмaния, Oбeдинeнoтo кpaлcтвo, Фpaнция и 
Итaлия. Oт Южнa Aмepикa caмo Бpaзилия ce 
пoявявa в тoп 10.

Cпopeд тeзи пpoгнoзи Pycия e извън пъpви-
тe 10 пpeз 2031 г. Oщe нe e яcнo кaк caнкции-
тe и глoбaлнaтa изoлaция щe ce oтpaзят въpxy 
икoнoмичecкaтa тpaeктopия нa cтpaнaтa.

Икономисти: До края на десетилетието Китай 
изпреварва САЩ като първа икономическа сила

�COVID e причината това да не се случи още по-рано
(Графика 1)
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(Продължение от предния брой)

В следващите два броя ще разгледаме 
и илюстрираме оставащите три бари-
ери, които пречат на инвеститорите 

да усвоят своя пълен потенциал и да могат 
максимално да се възползват от възмож-
ностите, които им се предоставят.

Краткосрочното мислене 
и липса на финансово 
планиране

Една от най-големите заплахи за нас като 
инвеститори е емоцията, която понякога ни 
завладява да харчим пари за неща, които в 
краткосрочен план могат да ни „стоплят ду-
шата“, но в същото време те ни отдалечават 
от истинските ни, дългосрочни финансови 
цели, които наистина имат значение.

За никого не е тайна, че днес живеем в об-
щество, което е нетърпеливо - искаме

да притежаваме 
всичко веднага

и да не се налага да чакаме за нищо. Жела-
нията ни са много, търпението ни е малко. А 
точно това е една от рецептите за финансов 
колапс не само на индивидуално, но и на 
групово ниво. Лесният достъп до кредит ни 
помага да притежаваме много, но в също-
то време ни „заробва“ да плащаме за дълго 
време и намалява възможността ни да спес-
тяваме и да инвестираме, както и контрола 
върху парите, които получаваме. 

Средностатистическият спестовен про-
цент от 1959 година е бил малко под 9% от 
семейния доход за година. За жалост в края 

на 2019-та този процент вече е паднал на 
7.50% от годишния семеен доход.

Някои могат да поспорят с цифрите и да 
кажат, че сега цените са много по-високи и 
инфлацията е скочила драстично, но по-ве-
роятната причина според моите наблюде-
ния е, че предлагането на нови и нови тех-
нологии, продукти и услуги е нараснало 
неимоверно много в последните две десе-
тилетия и това влияе върху нашата спестов-
на и инвестиционна дисциплина.

Като резултат от намаляването на про-
цента, който спестяваме, се вижда ясно, че 
25% от хората между 55 и 64 г.

нямат и стотинка
заделена за пенсиониране и ще разчитат 
изцяло на държавните пенсии, колкото и 
малки да са те, ако все още ги има в следва-
щите 20 години напред.

Други 24% от хората в тази възрастова 
група имат спестени по-малко от $50 000, 
което е крайно ниска сума за предстоящо 
пенсиониране в Америка като допълнение 
към държавната пенсия, която не трябва да 
надвишава над 40% от месечния доход на 
пенсионерите по първоначален план, ко-
гато е била създадена системата. Тя е била 
замислена като спомагателна система, а не 
като място, от което да идват 100% от дохо-
дите на пенсионерите.

Като контраст от първите две групи, има-
ме 18% от хората, които са могли да си оси-
гурят пенсионен влог над $500 000, и оста-
налите 33% са някъде между двете групи от 
$50 000 до $500 000 в пенсионни фондове.

Като заключение на тази точка, по мои 
наблюдения, много често не искаме да 
се лишим от моментното удоволствие, да 
жертваме тази нова, красива кола или тази 

екзотична ваканция днес, за да можем един 
ден да имаме по-спокойни старини или по-
светло бъдеще, защото много от нас не зна-
ят дали въобще ще доживеем до момента, в 
който ще се порадваме на тези блага, осигу-
рени от нашите лишения днес. И това поня-
кога е истина, поне в 5% от случаите, защо-
то по статистика в Америка 5% от хората не 
доживяват до пенсионна възраст.

Шансовете обаче са такива, че

95% от нас ще доживеят 
до пенсиониране

и това, което повечето ще открият там, е 
едно трудно съществуване, изпълнено с ли-
шения, работейки да преживяваме до края 
на дните ни. Ако не променим навиците си 
и се научим да жертваме малко от залъка ни 
днес, за да можем да ядем бял хляб и в годи-
ните напред, то много от нас ще бъдат обре-
чени на трудности и лишения.

Всеки от нас трябва да плати определена 
цена - някои я плащат днес, лишавайки се от 
нещо, за да могат да имат сигурност утре, а 
други пък ще се наложи да я плащат до края 
на живота си. За тези, които все още имаме 
времето да избираме - нека направим съз-
нателно този избор днес и да приемем по-
следиците от него в годините напред.

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.

Продължава в следващия брой

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

�Спестовният процент пада с годините
екзотична ваканция днес, за да можем един 
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�Спестовният процент пада с годините

Финансовото планиране е 
ключово за спокойни старини

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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Мнението на американците за стой-
ността на недвижимите имоти 
като инвестиция се покачва. Това 

сочи годишно проучване на Gallup. Не 
само недвижимите имоти се разглеждат 
като най-добрата инвестиция за девета 
поредна година, но все повече америка-
нци от преди предпочитат да влагат пари-
те си в имоти.

Графиката показва резултатите от проуч-
ването, откакто Gallup е започнал да зада-
ва въпроса още през 2011 г. Както показ-
ват линиите на тенденцията, недвижимите 
имоти се налагат като безспорен фаворит 
от почти десетилетие. (снимка #1)

Ако се замисляте за закупуване на жи-
лище, нека тази анкета ви успокои. Дори 
когато инфлацията е висока, както това се 
случва днес, американците признават, че 
притежаването на дом е мощно финансо-
во решение, както и застраховка за бъде-
щето.

Как една инвестиция в недвижими имо-
ти може

да ви е от полза
по време на висока инфлация?

Тъй като инфлацията в този момент е 
вече достигнала най-високото си ниво от 
40 години насам, е по-важно от всякога 
да разберем финансовите ползи от соб-
ствеността върху жилищата. Нарастваща-
та инфлация означава, че цените се уве-
личават навсякъде, и това включва стоки, 
услуги, жилищни разходи и др. Когато ку-
пувате дома си, вие заключвате месечни-
те си жилищни плащания, като ефективно 
се предпазвате от увеличения на един от 
най-големите ви бюджетни елементи все-
ки месец.

Ако сте наемател, нямате същата полза 
и не сте защитени от тези увеличения, осо-
бено с покачването на наемите.

Както отбелязва Даниел Хейл, главен 
икономист в realtor.com:

„Увеличаване на наемите, които продъл-
жават да се покачват с двуцифрени тем-
пове... и перспективата за заключване на 
месечните разходи за жилища на пазар с 
широко разпространена инфлация моти-
вират днешните купувачи да закупят

своя първи дом
или такъв, в който те просто да инвести-
рат, ако имат допълнителна възможност 
за това.“

Когато инфлацията се е повишавала в 

миналото, цените на жилищата също са 
вървели нагоре. И днес не се очаква те да 
паднат, както много хора все още се надя-
ват на това.

Вашата къща е актив, който обикнове-
но нараства в стойността си с течение на 
времето, дори по време на инфлация. Това 
е така, защото с покачването на цените се 
увеличава и стойността на вашия дом.

Марк Кусен, финансов анализатор за 
Investopedia, казва така:

„Има много предимства при инвести-
рането в недвижими имоти… Често това 
действа като добър хедж на инфлацията, 
тъй като винаги ще има търсене на жили-
ща, независимо от икономическия климат, 
и тъй като с нарастването на инфлацията 
се увеличават и стойностите на имотите…“

И тъй като нарастващите стойности на 
жилищата спомагат за увеличаване на 
собствения ви капитал, а от там и на нетна-
та ви стойност, собствеността на жилище 
исторически показва, че това е един мно-
го добър начин

да застраховате парите си 
от загуба

за разлика от това, когато те просто си сто-
ят в банковата ви сметка.

В заключение, покупката на жилище е 
важно решение, което неминуемо ще се 
отрази на вашето финансово бъдеще. Не 
е чудно защо толкова много хора го раз-
глеждат като най-добрата дългосрочна 
инвестиция, дори когато инфлацията е ви-
сока. Когато купувате, вие помагате да се 
предпазите от увеличаване на разходи-
те за жилище, и притежавате актив, който 
обикновено придобива стойност с време-
то. Ако искате да разберете по-добре как 
покупката на дом може да бъде страхотна 
инвестиция за вас, свържете се с нас още 
днес.

Като агент на недвижими имоти аз не 
само помагам на своите клиенти със за-
купуване, продажба и отдаване под наем, 
но и непрестанно ги уведомявам относно 
всеки възможен аспект, който би повли-
ял на тяхната дългосрочна инвестиция, 
която всъщност за повечето хора е най-
важната и най-голямата, която те са на-
правили или ще направят някога в живо-
та си. 

Ако имате въпроси, свързани с тази или 
други мои статии досега, или въобще с 
всичко свързано с пазара на недвижимите 
имоти, ще се радвам да ме потърсите, а 
за мен ще е удоволствие да мога да помог-
на. 

Моят директен номер е: 773-827-
7827, или ми пишете на емайл: gergana.
todorova@bairdwarner.com. Също уебсайт, 
за повече информация: GerganaTodorova.
BairdWarner.com Консултацията е винаги 
безплатна и не ви ангажира по никакъв на-
чин.

Недвижимите имоти се превръщат  
в най-добрата инвестиция от всякога

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

�Ако се замисляте за закупуване на жилище, нека тази анкета ви успокои

Финансовото планиране е 
ключово за спокойни старини

(Снимка #1) Източник: Federal Reserve

Американците избират недвижимите имоти като най-добрата 
дългосрочна инвестиция през последните 9 години

Недвижими имоти

Стоков пазар

Злато

Спестовна сметка

45%

24%

15%

9%

34%

19%

17%
14%

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Източник: Gallup(Снимка #1)

https://angelovrealtor.com/
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Руската инвазия в Украйна и последвала-
та обединена реакция на Запада срещу вой-
ната създават предпоставки за историческо 
разширяване на Европейския съюз. Макар и 
притиснат от обстоятелствата, Брюксел оба-
че едва ли ще отвори широко вратите си.

През последното десетилетие като че ли 
свикнахме Европейският съюз да се занима-
ва предимно със себе си.

Да, наистина в Брюксел на думи външно-
политическата тематика беше приоритет. 
На практика обаче ключовите външни теми, 
като преговорите с Великобритания по по-
вод Брекзит, бяха функция на вътрешни им-
перативи.

Чисто дипломатическите инициативи 
бяха неособено убедителни.

Както се казва обаче, неволята учи. Ру-
ската агресия срещу Украйна активира ЕС 
като външнополитически играч. В това няма 
нищо учудващо. Както Евросъюзът като 
цяло, така и неговите страни членки са из-
правени пред сериозна заплаха. По тази 
причина са склонни да предприемат стъп-
ки, които допреди броени месеци бяха не-
мислими.

Войната възкреси и темата за разширява-
нето на ЕС. На Европейския съвет тази сед-
мица лидерите на 27-те ще обсъждат дали 
Украйна, Молдова и Грузия да получат офи-
циален статут на страни - кандидати за член-
ство. И най-вероятно ще имаме новина.

Съвместното посещение в Украйна на 
френския президент Еманюел Макрон, 
канцлера на Германия Олаф Шолц и итали-
анския премиер Марио Драги и изявлени-
ята, които го последваха, подсказват, че в 
Киев ще имат повод да се поздравят. Също-
то важи и за Молдова, но най-вероятно не 
за Грузия, където властите потискат всячес-
ки опозицията.

По-важното е, че ЕС ще отсъди в полза на 
бъдещото членство на страни в постсъвет-
ското пространство. Не за друго, а защото в 
сегашната ситуация евентуален отказ за да-
ване на кандидатски статут ще донесе слу-
жебна победа на Путин. Репутационните 
щети ще са високи, а реалната цена на ре-
шението – приемлива. Нито Украйна, нито 
Молдова ще се присъединят към ЕС в обо-
зримо бъдеще.

Този чисто символичен ход има немалко 
значение за настоящите кандидати за член-

ство в Западните Балкани. Особено за Се-
верна Македония и Албания, които се надя-
ват да започнат час по-скоро преговори за 
членство, но също така и за Сърбия и Чер-
на гора, които водят такива преговори съот-
ветно от 8 и 10 години.

В региона царят противоречиви настро-
ения. От една страна, присъства страх, че 
Украйна ще измести фокуса на внимание 
в Брюксел. В най-лошия случай местните 
страни ще бъдат „пакетирани“ в група с Ук-
райна, Молдова и Грузия, което ще забави 
допълнително и без това мудния напредък 
по посока членство в ЕС.

От другата страна на дебата са наблюдате-
лите, които виждат ползи. В техните очи ге-
ополитическото пробуждане на Евросъюза 
е неминуемо свързано с ускоряването на 
темпото на разширяването.

Обективно Западните Балкани са най-на-
пред на опашката и затова биха спечелили в 
случай, че Европа отвори врати. Русия при-
съства в региона и поетапното й изтласква-
не ще донесе важна победа. При това зало-
гът за Москва не е толкова голям. Съответно 
Путин няма да се бори със зъби и нокти 
само и само да запази позициите си в реги-
она, който е разположен географски далеч 
от пределите на Русия.

Истината е някъде по средата. ЕС ще за-
сили ангажиментите си към Западните Бал-
кани. Индикациите са налице. Дипломати-
ческите посещения на високо равнище в 
Белград, изпращането на подкрепления за 
мироопазващата мисия в Босна и Херцего-
вина, както и на мисията в Косово са кон-
кретни сигнали, че регионът е в полезрени-
ето на 27-те.

Да не пропуснем и предложенията на 
френското председателство на Съвета за 
вдигането на българското вето за Север-
на Македония. С непрекъснатото отлага-
не, което, разбира се, засяга и Албания, ЕС 
изглежда немощен и неадекватен. Ако си 
се провалил в Северна Македония, какъв е 
смисълът въобще да се захващаш с Украй-
на?

Тези, които се надяват или предвиждат ус-
корено членство на Западните Балкани, ще 
останат разочаровани. С евентуалното из-
ключение на Черна гора едва ли някоя от 
шестте страни в региона ще се присъедини 
в рамките на настоящото десетилетие.

Причините са много: тежкото наследство 
от разпада на Югославия, нерешени дву-
странни спорове като този между Сърбия 
и Косово, ширещите се корупция и автори-
таризъм, все по-вялата подкрепа за евроин-
теграцията сред обществата. И ако трябва 
да сме искрени, в самият Евросъюз привър-
жениците на разширяването нямат превес. 
Предложенията на Макрон са доказател-
ство, че Украйна не е наклонила везните в 
тяхна полза.

Казано с няколко думи, ЕС няма да отвори 
широко вратите си, а само ще ги открехне. 
Няма съмнение, че изживяваме историче-
ски момент. Но все пак нека бъдем реалисти.

Плюс или минус е войната в 
Украйна за евроинтеграцията 
на Западните Балкани

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

„Ние сме висококвалифицирани натискачи 
на копчета, които нямат право да взимат 
решения, защото са тук заради един човек. 
Това е цитат на Тошко Йорданов, който 
говори за Слави Трифонов.“

Отцепилият се от ИТН депутат Деян 
Петков обяснява решението си да напусне 

парламентарната група на партията

„Петков е премиер на България, а не куриер на 
Франция за С. Македония.“

Президентът Румен Радев обяснява защо България 
е трябвало да изработи свое предложение за 

решаване на проблемите на Северна Македония

„ГЕРБ е немска овчарка, която 
може да свърши работа. Хората 
не искат да работят с нас, защото 
не сме модерни. „Продължаваме 
промяната“ са едно модерно 
кученце - чихуахуа например.“

Депутатът от ГЕРБ Делян 
Добрев обрисува политическата 

ситуация в страната

„Тошко Йорданов ни заплашваше, че Слави 
ще ни набие клинците, ако не слушаме.“
Проф. Николай Радулов за атмосферата в ПГ на 

ИТН, след като я напусна

„Вашата икономическа философия е: да 
го д*хат бедните.“

Асен Василев към ГЕРБ по време на 
дебатите за вота на недоверие към 

правителството на Кирил Петков

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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От няколко години българката Гер-
гана Моху живее в Мароко. Пътят я 
отвежда до горещите пясъци на Са-

хара, на прага на която се намира едно от 
малките марокански села. Ежегодно то при-
влича хиляди туристи от цял свят. Това е 
най-горещото място в света с летни темпе-
ратури, които често надвишават 57 градуса 
по Целзий.

След София и Амстердам за нея домът 
вече е в Мерзуга, Мароко. Малко селце, кое-
то се намира на прага на пустинята Сахара. 
Гергана Моху живее в земи, описвани от пи-

сатели и пътешественици още от времето 
на „Хиляда и една нощи“, в пустинята, вдъ-
хновила самия Антоан дьо Сент-Екзюпери 
да напише „Малкият принц“.

„Много често казвам, че когато се само-
забравя, имам нужда да бъда поставена на 
място и именно животът в пустинята ме по-
ставя на място“, споделя българката. Как по-
пада сънародничката ни в Сахара и как жи-
вее там - четем и в рубриката БГ свят на БТА.

„Една оферта от 250 евро ме отведе в Ма-
роко, а мечтата да видя пустинята се сбъдна 
и след това не можех повече да се откъсна 
от нея. Това се случи, когато живеех в Ам-
стердам. Звучи невероятно, дори имахме 
съмнение, че е някаква измама“, обяснява 
накратко Гери.

На 11 декември 2014 г. българката стъпва 
за пръв път в Мароко. Тогава няма никаква 
представа, че

това ще е съдбоносно за нея
Когато попада в Мерзуга, се влюбва в пус-
тинята и се мести в Мароко през септември 
2018 г. „Отведе ме първо любовта към пус-
тинята, а после и любовта в живота“, призна-
ва Гергана.

От 2018-та има семеен бизнес с организи-
ране на турове в Мароко за туристи.

„Мерзуга е едно малко селце, сгушено в 
прегръдката на Сахара. Забавленията ми 
се различават доста, например не ходя по 
заведения, кина, тук няма паркове и моло-
ве. За сметка на това има оазиси, правим си 
кратки екскурзии до интересни места, къ-
дето приготвяме берберска пица (тип кал-
цоне, изпечена на камъни или пясък на зе-
мята), срещаме се с приятели, посещаваме 
номадите. Пазаруването е доста различно, 
нямаме голям супермаркет

от който можеш 
да си купиш всичко

Най-големият такъв е на около 2 часа път 
с кола и се случва рядко“, разказва Гери.

Гери комуникира с местните хора главно 
на английски, а когато се налага, на разва-
лен полуберберски, полуарабски, ако се на-
ложи, и на испански.

„Буквално съм изгубена в превода - в кръ-
га на шегата. Намира се кой да ми превежда, 
вече започвам малко или много да разби-
рам някои по-елементарни фрази и изре-
чения. В личен план ми липсват приятелите, 
семейството и често изпитвам нужда прос-
то да си поговоря на български. В битов 
план - много от съвременните удобства. Но 
си ги наваксвам в България и не е толкова 
трагично“, шегува се българката.

„Много спокойни хора са мароканци-
те, нищо не е на всяка цена, няма тропане 
с крак. Това трябваше да го науча по труд-
ния начин. Никой не бърза за никъде, при 
тях времето тече по друг начин.

Местните са толкова 
гостоприемни

те приемат всеки като част от семейство-
то. Доста по-близо са до естествения на-
чин на живот, до природата, непринудени, 
но също толкова възпитани и уважителни“, 
смята Гергана.

Най-важното, което придобива като опит 
в Мароко, е широкият поглед върху хора-
та и различията им и колко важно е да слу-
шаш, да гледаш и разбираш човека срещу 
теб, колкото и далечен да ти се струва. „Да 
осъзнаеш, че не си ти център на Вселената 
и че може би начинът, по който ти си свик-
нал да живееш и възприемаш света, не е 
единственият и най-правилен“, категорич-
на е Гери.

„В Сахара по-важно е да се научиш да се 
справяш с пясъчните бури. Първият ми ис-
тински сблъсък с жегата в Мароко беше 
през 2020 г., когато поради ковид ми се 
наложи да остана и през лятото. Дните са 
мрачни и схлупени, толкова е сухо, че диха-
телните пътища пресъхват

кожата започва да се лющи
Случвало ми се е дори кожата на ръцете 

да се напука до кръв, но това не е чак толко-
ва срещано при местните“, разказва за Саха-
ра българката.

„Мерзуга изглежда романтично и приказ-

Българка направи горещите 
пясъци на Сахара свой дом

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

�Липсват й приятелите и често изпитва нужда просто да си поговори с някого на български

Сн.: Гергана Моху, Личен архив

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Маккинли: По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до Тебе

но място през погледа на туриста, какъвто 
бях и аз преди. Реалността е друга, когато 
се сблъскаш с трудностите и предизвика-
телствата, романтиката малко се изпарява. 
По някакъв начин намирам баланса. За мен 
преди всичко пустинята е моята любов, а в 
любовта има трудни моменти. Уча се всеки 
ден, провалям се често, но калявам духа си 
и не бих заменила това мое приключение за 
никое удобство.

Това място ми дава нещо безценно и съм 
благодарна, че ми се случва. Понякога имам 

чувството, че съм разбила матрицата, защо-
то винаги когато се върна в Европа

се усещам в един 
изкуствен балон

всичко ми е изкуствено и напудрено“, обяс-
нява Гери защо харесва селището.

На Гергана рядко й се случва да обясня-
ва откъде е родом. Обикновено хората ня-
мат представа къде изобщо се намира Бъл-
гария. „Имам усещането, че за тях Европа е 
едно и също, няма значение от коя държава 

си. Обикновено казвам, че е близо до Тур-
ция, поне съм сигурна, че знаят за Турция“, 
казва българката.

От нещата, които е разказвала, е, че Бъл-
гария е една много зелена и плодородна 
земя, че има много видове сирене, че има-
ме планини, че хората на село имат собст-
вени градини с плодове и зеленчуци, което 
е мечта за хората в пустинята.

„Обичам България и имам нужда да бъда 

и на родна земя, но пустинята си нося с мен. 
За мен всичко е положително, но може на 
някой да прозвучи доста шокиращо. За 
всички, които се колебаят дали да посетят 
Мерзуга, повечето от нещата, които избро-
их, като пясъчните бури и непоносимите 
жеги, никога няма да ви се случат. Изживя-
ването е неповторимо, шарено, живо, то-
пло, с безброй звезди и музика около огъ-
ня“, категорична е българката.



22 - 28 юни 2022 г.22

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

-годишно японско уиски 
„Ямадзаки“, произведе-
но от „Сънтори спиритс“, 
бе продадено на търг на 
Сотбис в САЩ за 600 хи-
ляди долара. „Ямадзаки 
55“ е едномалцово уис-
ки. В описанието на лота 
се отбелязва, че това е 
„най-ценната бутилка 
японско уиски в истори-
ята на Япония“. Продаж-
ната цена надхвърли 
очакванията с повече от 
100 000 долара. Според 
уебсайта на „Сънтори“ 
„Ямадзаки 55“ има аро-
мат на сандалово дърво 
и добре узрели плодове.

 в цифри

млн. долара трябва да изплати Google на мексикански адвокат, претен-
диращ, че американският гигант е позволил разпространението на блог, 

който го обвинява в пране на пари. Google заяви, че ще обжалва решение-
то, защото го счита за „произволно, прекомерно и необосновано“, и допъл-

ни, че ще се защитава до последна инстанция.

млрд. души по света страдат от 
някаква форма на психично 
разстройство – поразител-
на цифра, която е още по-
тревожна, ако вземете 
предвид, че включва 

около един на всеки седем тий-
нейджъри. През първата го-
дина от пандемията COVID-19 
процентът на често среща-
ни състояния като депресия 
и тревожност се е увеличил с 
повече от 25 процента, съобщи 
здравната агенция на ООН - СЗО. 
В най-големия си преглед на пси-
хичното здраве от началото на века 
Световната здравна организация при-
зова повече страни да се справят с вло-
шаващите се условия.

чуждестранни наемници, 
биещи се на страната на Ук-
райна, са били убити от на-
чалото на войната, твърди 
руската армия. По техните 

данни близо 7000 чужденци от 64 държави са 
пристигнали в страната от началото на война-
та. Руското министерство добави, че Полша е 
„абсолютен лидер“ сред европейските дър-
жави по брой пристигнали в Украйна бойци, 
следвана от Румъния и Великобритания. Дър-
жавите, които според Москва са понесли най-
тежки загуби, са Полша (378 убити), САЩ (214), 
Канада (162) и Грузия (120).

1
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По време на Балканската война Бъл-
гария влиза в полезрението на аме-
риканските журналисти заради по-

ложението й спрямо турците и въобще на 
Балканите. Става дума за американския 
вестник „The Pittsburg Press“, който публику-
ва статия за българите на 3 ноември 1912 г., 
по повод участието ни в Балканската вой-
на – 26 септември 1913 г. – 17 май 1913 г. 
„Странни, мълчаливи хора са българските 
селяни – врагът, от когото турците се стра-
хуват най-много“ е заглавието на статията.

Този конфликт, макар и да е локален на 
Балканите, все пак привлича вниманието 
на международната преса и общественост. 
Статията скицира българските нрави, като 
прави силно впечатление, че преценката е 
особено точна и актуална дори и днес в ня-
кои отношения.

Българите са определени като

„най-тихите хора на света“
Това определено е качество, което си за-

служава да се отбележи специално, защото 
демонстрира уравновесеност. В статията се 
споменава, че дори и децата, когато се заба-
вляват, си играят безшумно.

Не са пропуснати и патриархалните нра-
ви, според които когато мъж и жена са в гра-
да, мъжът винаги върви отпред. Мъжете не 
пиели много, не пушели, гледали строго, 
дори сърдито. Това виждат в продължение 
на години и други хора от Запада, наблюда-
вайки българите, дори и днес на много чуж-
денци им прави впечатление, че

ние не се усмихваме
сякаш сме сърдити на някого за нещо си. Та-
кова впечатление оставяме с поведението 
си, с излъчването си, с цялостното си при-
съствие.

Подробно в статията е описано облек-
лото на българите и българките, като това 
е направено достоверно, добронамерено, 
пунктуално точно и без излишни отклоне-
ния и украшения, просто е цитиран стилът, 
строгата мода и правилата.

„Българите

не са красиви
по американски стандарти“, пише вестник 
„The Pittsburg Press“, и наистина е така, за-
щото стандартите са различни. В същото 
време обаче сме определени като „здрава, 
мощна раса“, което сякаш компенсира „не-
достатъка“ ни, че не сме „красиви“, което е 
твърде субективно и оспоримо, защото за 

всеки красотата е въпрос на личен избор, 
разбиране и възприятие.

Описани сме също като безскрупулни, но 
не зверове, а в смисъла на хладнокръвни 
хора, които не биха се поколебали да уби-
ят дори и турчин, като планират всичко, без 
излишни емоции и без драми.

След това се прави кратко, но особено 
точно описание на генетичния ни фон, на-
родностните субстрати и съставките, от 
които сме създадени като нация.

„Българите са силни и свирепи воини“, 
казват още американските журналисти и са 
напълно прецизни в това ни описание.

Всъщност повечето, които са ни описва-
ли, независимо дали от онези години или 
сега, обикновено са точни в преценките си.

Интересът на американските журналисти 
към България и към нейните актуални про-
блеми не е случаен, защото той е провоки-
ран и от новините, които идват до тях, но и 
от многото българи, които посещават Аме-
рика, а и остават да работят и да живеят там.

Диаспората ни постепенно се увеличава 
в Северна Америка и така се поставя нача-
лото на една от най-големите българо-ма-
кедонски колонии извън Родината и така 
наречения „стар край“, както повечето на-
ричат местата, от които тръгват, за да стиг-
нат до Новия свят.

Прави впечатление обаче фактът, че аме-
риканските журналисти са добронамерени, 
безпристрастни и пунктуално точни. Няма 
предразсъдъци в описанието им, липс-
ват внушения. Това може би се дължи и на 

факта, че Америка е твърде отдалечена от 
България, но означава също и стандарт на 
писане, на предаване на информация, на 
информиране, на осведомяване.

В същото време българите не се стремят 
да се променят, не се стремят и да се по-
казват като по-различни от това, което са в 
действителност. Те не търсят някаква фал-
шива показност. Описанието им е почти 
като фотография, те са засечени в един ка-
дър и поради това са твърде точно преда-
дени във времето.

Има и още една характеристика на бълга-
рите в САЩ и тя е, че

те са капсулирани
Страхът от загуба на национална иден-

тичност води до това, че групите извън 
страната винаги се затварят в нещо като 
широко семейство. Така те съхраняват цен-
ностите си, традициите, обичаите и всичко 
останало, което ги отличава като народно-
стна група, която има своя собствена визия 
за почти всичко, което ги заобикаля. Така те 
живеят затворено, но задружно, капсулира-
но, но ценностно изолирано, за да не поз-
волят на външните фактори да ги проме-
нят, а напротив – да останат себе си и да се 
запазят дори и на друг континент. Ето това 
американският вестник „The Pittsburg Press“ 
предава индиректно, но твърде елегантно. 
Той ни описва такива, каквито сме в онези 
години – за някои - диви, за други - съхра-
нени, за трети - екзотични. Може би всич-
ко това е вярно, но чест прави на журнали-
стите, че предават истината в нерафиниран 
вид, с което постигат максимална историче-
ска достоверност на статията им като доку-
мент на времето, в което е писана.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

�Как Америка вижда България по време на Балканската война

Българите не изглеждали красиви 
на американците преди 100 години

Факсимиле от вестник „The Pittsburg Press“ от 3 ноември 1912 г. 

Снимка: Lifebites.bg

Традиционното българско семейство се капсулира в чужда среда, с цел да се съхрани на битово ниво.

Снимка: lostbulgaria.com
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„Когато след промените през 1990 
г. решихме да си опитаме късме-
та в друга страна, ЮАР ни изгле-

ждаше нещо много екзотично, но си каза-
хме: „Защо не?“, споделя Даниела. Спомня 
си деня, в който емигрират заедно с мъжа 
си Димо, едва 20-годишни, с 6-месечния си 
син на ръце. След промените и отваряне-
то на границите решават да си опитат къс-
мета навън. Първо пробват в Швейцария, 
но животът в малко селце, в което нищо не 
се случва, им се струва скучен и потискащ. 
Къде, къде да отидат? В Йоханесбург, а годи-
на след това - в Кейптаун.

Днес Даниела и Димо Куманов са ува-
жавани и ценени, а брандът „Kumanov 
Perfumery“ е известен не само в ЮАР, но и 
по целия свят. Създаденият от тях музей на 
парфюмите е първият в Африка и един от 
най-големите в света. Уникалното при този 
проект е, че към музея има парфюмерия, в 
която всеки посетител може да се потопи в 
чудния свят на уханията, като

създаде собствен парфюм...
Или си купи готов. До ексклузивния про-

ект двамата пловдивчани извървяват дълъг 
20-годишен път.

Като дете Даниела е много „академична“. 
Завършва с пълно отличие икономическия 
техникум (сега Търговската гимназия) в гра-
да под тепетата. С Димо се запознават в VIII 
клас - тийнейджърска любов, която устоява 
на времето. През 1989 г. се женят и са заед-
но вече 33 години - от училище досега.

Първоначално заминават за Швейцария, 
но попадат в обстановка, която им е скучна, 
и след година работа, на 21 януари 1991 г., 
кацат в Йоханесбург, а след още една годи-
на се местят в Кейптаун. „Като пристигнах-
ме в Кейптаун, решихме да се занимаваме 
с парфюмерия - казва Даниела. - Правехме 
парфюми, които продавахме в аптеки и бу-
тици и

пътувахме от град на град
Започнаха да ни се обаждат местни и све-

товни звезди, които ни поръчваха собстве-
ни парфюмни линии.“

Даниела и Димо създават няколко такива 
линии, а също и парфюми за всичките ин-
дивидуални телевизионни канали на аме-
риканската телевизия NBC Universal. Много 
по-късно решават да създадат своя собст-
вена парфюмна линия - бранда „Kumanov 
Perfumery“. „Развихме бизнеса и го вдигнах-
ме на съвсем друго ниво“, коментира Дани-
ела.

И двамата са наследили търговския нюх, 

дух и предприемчивост на своите прадя-
довци. Димо е от стар казанлъшки род, не-
говите предци и от двата рода са изнасяли 
розово и лавандулово масло. Даниела пък 
е от род на собственици на една от най-го-
лемите български фабрики за оцет в Плов-
див. Родът й притежава и една от най-голе-
мите къщи в центъра на града, която сега е 

съборена и на нейно място е построена ко-
операция.

Идеята за създаването на музея е на 
Димо, който

колекционира шишета 
за парфюми

Когато колекцията му се увеличава до око-

ло 5000 шишета, решава да подреди експо-
натите. Красивата величествена сграда на 
музея е сравнително нова, изградена в Cape 
Duch стил. Обзаведена е с много вкус.

В красивите шкафове от масивно дърво 
е подредена уникалната колекция от над 
6000 парфюмни шишета, като най-старите - 
египетските, са с 2-3-хилядна история. Има 
и финикийски, и римски шишета. Куманови 
притежават и една от най-големите колек-
ции в света на шишетата „Лалик“, като едно 
от тях днес се продава за 25-30 хиляди до-
лара.

Достатъчно е посетител на музея да пре-
сече улицата, за да се озове в царството на 
ароматите. Парфюмерията е в стара 250-го-
дишна сграда във викториански стил. Око-
ло нея, в красива градина, е разположена 
арт галерия на открито - десетки скулптури 
на най-известните южноафрикански тво-
рци, които се продават.

В красивия интериор на парфюмерията 
всеки гост може да си купи парфюми с мар-
ката „Kumanov parfumery“ или да бъде тво-
рец - сам да си създаде собствено ухание и 
крем и да си го отнесе вкъщи. Там гостите 
научават за процеса - от какви етапи се със-
тои създаването на парфюма, какви масла 
се миксират, колко време трябва да престо-
ят, как се пълнят в шишета... „Много е важно 
съставките, които добавят гостите, да се оп-
исват веднага в милиграми. Иначе след това 
не биха могли да възпроизведат своя уни-
кален парфюм“, коментира Даниела.

„С Димо сме много големи патриоти - каз-
ва тя. - Навсякъде из парфюмерията има 
старинни шишета от българско розово мас-
ло, показваме и как се дестилира то. Набля-
гаме изключително много на това всеки 
гост да научава за България - родината на 
розовото масло.“

И двете сгради се намират в градчето 
Франшук, френско предградие на Кейпта-
ун. То е хранителната и винената столица 
на целия континент Африка, изключително 
скъпо, както Монако в Европа. Във Фран-
шук е най-голямото струпване на винарски 
ферми и изби в света, два пъти по-голямо 
от това в долината Напа в Калифорния. По 
протежението на 600-700 км са наредени 
една след друга винени ферми на по 300-
400 години. Един от най-важните генерали 
на Наполеон е бил заточен в една такава ви-
нена ферма.

Туристи от целия свят идват във Фран-
шук не толкова да посетят Африка, колкото 
да опитат най-хубавите ястия в ресторанти 
със звезди от веригата „Мишлен“ и най-ху-
бавите вина. Свои винени ферми с качест-
вени вина са си купили Антъни Рупърт, най-
богатият човек в Африка, Ротшилд и Ричард 
Брансън. „Откакто преди 5 години успяхме 
да се пренесем тук, бизнесът ни се разра-
сна много. Всичко е въпрос на местополо-
жение“, казва Даниела.

В най-голямата туристическа платформа 
„Tripadvisor“ музеят на парфюмите държи 
първо-второ място сред най-интересните 

Даниела и Димо: Първият музей  
на парфюмите в Африка е български

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

�Дъщерята Кристина едва на 20 години създава собствена линия аромати

Кристина Куманов е най-младият парфюмерист в света със собствена линия - „Le Grand secret“ by Christina Kumanov.
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и най-посещавани обекти в Кейптаун. Днес 
е нещо нормално пред музея да спрат ня-
колко автобуса с туристи, като посетители-
те дневно са по 200-300.

Най-голямата гордост на двамата парфю-
меристи е дъщеря им Кристина Куманов, 
която е

най-младата парфюмеристка
в света, създала собствена линия - „Le Grand 
secret“ by Christina Kumanov. Тя е родена в 
Кейптаун, студентка е по международно 
право в университета в Маастрихт, Холан-
дия.

За парфюмния бизнес Даниела я готви 
от 12-годишна, от VIII клас, след като откри-
ва, че има изключително силен нос и нюх 
за ароматите. Кристина помага на майка си 
през всички ваканции, а и всеки ден след 
училище, когато Даниела има нужда нещо 
да се направи.

Първия си парфюм Кристина създава на 
17 години. „Беше по време на COVID, тя пи-
шеше дипломна работа, прекъсна една го-
дина и линията й беше готова“, споделя май-
ка й. За да се създаде една линия, отнема 
много време. Трябва да се работи поне по 
10 проекта - крем и серум за лице и по ня-
колко мъжки и дамски парфюма. „Кристина 
летеше от Холандия до Кейптаун във вся-
ко свободно време, по 4-5 пъти на година, 
всички ваканции и когато имаше малко по-
вече свободно време“, разказва с гордост 
Даниела.

Кристина е създала парфюм за най-голе-
мия диамантен дилър в Африка - Шимански 
- „My Girl Light“, когато е само на 16 години. 
Шимански продава парфюма си в свои ма-
газини на Пето авеню в Ню Йорк. Двете с 
майка й създават парфюми за холивудски 
знаменитости и арабски принцеси, които 
посещават музея и парфюмерията. Идват 
президенти, посланици, принцове, принце-
си, певци, артисти. А когато им се обадят и 
помолят да затворят за целия ден, разбират, 
че идва някоя много важна особа.

Красивата и талантлива Кристина Кума-

нов също е „селебрити“ (известна личност) 
в ЮАР, канена е в много предавания на юж-
ноафриканската телевизия. В бъдеще ще се 
развива в две посоки - собствена компания 
за парфюми и втора - като адвокат по меж-
дународно право. Синът Симеон Куманов, 
който пристига в ЮАР на 6 месеца, работи в 
голяма компания в Англия от 9 години като 
HR специалист по подбор на кадри.

Българите в Кейптаун са доста добре 
уредени, всеки си има дом. Има успешни 

доктори, инженери, казва Даниела. Кума-
нови живеят във Франшук, във фамилна 
къща близо до музея и парфюмерията. Тя 
е в много модерен европейски, френски 
стил, както всичко в това френско пред-
градие, което напълно разбива предста-
вите за южния континент, създадени ни от 
филмите. „Никой не би казал, че това е Аф-
рика“, казва Даниела. Местният език е „аф-
риканс“, който е 80% холандски и флемиш 
- от Белгия.

Кейптаун е с мек средиземноморски кли-
мат и 4 сезона, в момента там е зима и тем-
пературите може да паднат до -1-2 градуса, 
но не повече. Вече няколко години поред 
има и сняг. По-топло е от България, но не 
и горещо, както е в Йоханесбург и Дърбан, 
където си е тропически климат. Има борови 
гори, планина, зеленина, съвсем европей-
ски вид, коментира Даниела.

„България в сърцето ни?... Оо, патриоти 
сме и един ден като се пенсионираме, ще си 
продадем бизнеса и ще се приберем в Ро-
дината - вълнува се Даниела. - Пловдив си 
ми е в сърцето, живее ни се с Димо и в Родо-
пите... Искам да се заредя с родопска енер-
гия. В ЮАР е хубаво, 70% от живота ми е ми-
нал тук, но Родината си е Родина... Симеон 
е също голям патриот, знае българската ис-
тория, сам се е образовал. Дори Кристина, 
която е родена тук, като завърши XII клас, 
отиде и ни каза: „Не разбирам защо сте еми-
грирали, толкова е хубаво в България!“

В парфюмерията всеки гост може да създаде собствен уникален аромат.

Музеят на парфюмите в Кейптаун е първият в Африка. Красивият парк около парфюмерията е превърнат в арт галерия на открито, с десетки скулптури на местни творци.



22 - 28 юни 2022 г.26

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

Университетът за национално и светов-
но стопанство и Университетът на Се-
верен Илинойс откриват първата по 

рода си в България двойна магистърска спе-
циалност по бизнес администрация. Това 
съобщи пресцентърът на висшето училище.

Тя започва през новата учебна година, а 
обучението ще е присъствено в УНСС и во-
дено от съвместни преподавателски екипи 
от двата университета.

Програмата беше официално открита на 
21 юни от ректора на УНСС проф. д-р Дими-
тър Димитров и от декана на NIU College of 
Business д-р Баладжи Раджагопалан.

Двойната магистърска специалност по 
бизнес администрация ще се преподава на 
английски език и е отворена за студенти от 
България и от всяка друга страна както в Ев-
ропа, така и извън нея. Завършилите магис-
тратурата

ще получат две дипломи
от УНСС и от Northern Illinois University (NIU).

Програмата е предназначена за студен-
ти със степен бакалавър, които биха искали 
да имат по-добри възможности за кариера 
в страната и чужбина чрез усъвършенства-
не на знанията си във финансите и в области 
като дигитализация, екологично и социално 
управление (ESG), предприемачество, както 
и да надградят знанията си в областта на фи-
нансите, ако са завършили техническа или 
друга специалност.

Двойната специ-
алност по бизнес 
администрация е 
насочена и към про-
фесионалисти, кои-
то търсят подходя-
ща за повишаване 
на квалификацията 
и мениджърските им 
компетентности ма-
гистърска програма. 
Тя цели да разшири обхвата на кариерата, 
перспективите и възможностите за работа 
на студентите, записали се в нея.

Магистратурата предлага уникалната въз-
можност на работодателите да подобрят 
знанията на своите служители и да ги под-

готвят за бъдещето, 
като по този начин 
създават следващи-
те лидери в организа-
цията.

Double Executive 
MBA обхваща дисци-
плини като лидерство, 
дигитална трансфор-
мация, предприема-
чество, екологично и 
социално управление 

(ESG), устойчивост, финансов анализ и упра-
вление на разходите, глобално управление 
на доставките и други.

Тя предлага уникална възможност за все-
ки човек да стане релевантен в нов, глоба-
лен, виртуален и бързо променящ се свят на 
работа. Курсовете предоставят всичко необ-
ходимо за

надграждане на знанията
по актуални теми, а обучаващите се да ста-
нат конкурентоспособни на местни, регио-
нални и глобални пазари.

Бизнес колежът на NIU е акредитиран от 
Асоциацията за Advance Collegiate Schools 
of Business (AACSB) от 1969 г. По-малко от 
четири процента от бизнес колежите по це-
лия свят са спечелили такава акредитация – 
най-високото удостоверение за отлични по-
стижения за бизнес програми.

Университетът на Северен Илинойс акре-
дитира своята MBA програма от 1977 годи-
на. През десетилетията учебната програма 
непрекъснато се актуализира и обновява, 
за да отговори на настоящите изисквания 
на постоянно променящата се бизнес ин-
дустрия и международни организации.

УНСС и Университетът на Северен 
Илинойс съвместно ще обучават 
студенти по бизнес администрация
�Завършилите студенти ще получат две дипломи

АЛЕКСАНДЪР  
АНТОНОВ

alexander@bg-voice.com

Сн.: БТА

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Вероятно сте чували, че храната, която 
ядете, може да повлияе на мозъка ви с 
течение на времето. Някои храни мо-

гат да увредят паметта ви и да увеличат ри-
ска от невродегенеративни разстройства, 
докато други могат да помогнат за предо-
твратяване на когнитивно увреждане. Ново 
проучване установява, че боровинките мо-
гат да помогнат за поддържане на мозъка 
бистър и способен с напредване на възрас-
тта, как природата може да ни предпази и 
да се пребори с някои хронични заболява-
ния.

Малките безкостилкови плодове като 
черните боровинки, червените боровин-
ки, ягодите, малините и други са богати на 
фитонутриенти, които са силни в борбата 
със сериозни заболявания като рак, диабет, 
сърдечни болести, язва, а дори и

стабилизират нивото 
на холестерола

Важно е тези плодове да се консумират в 
сурово състояние, свежи, а не да се търси 
алтернатива, като сок или други храни, на-
правени от плодовете след преработка.

Извънредно интересен факт за боровин-
ките, е че те са много силен противник на 
сериозни болести. Боровинките съдържат 
много големи количества фитохимични и 
антиоксидантни вещества в състава си, кои-
то всъщност им придават цвета или при ня-
кои видове плодове специфичния аромат 
или вкус.

Тези фитонутриенти са много силен за-
щитник за оптималното здраве на човеш-
кия организъм, дори са по-ефективни от 
някои лекарствени медикаменти, при което 
не нанасят странични поражения.

В сравнение с много други плодове и зе-
ленчуци, боровинките са най-богатият из-
точник на антиоксиданти и фитохимични 
вещества, които помагат в борбата с

едни от най-тежките 
болести като рак

Боровинките също съдържат и много ви-
тамини и минерали - калций, магнезий и 
цинк.

В проучване, публикувано в списание 
„Frontiers in Nutrition“, учени изследват гру-
па от 60 възрастни на възраст от 50 до 80 
години за период от 12 седмици, като до-
пълват някои от техните диетични планове 
с червена боровинка на 
прах. Въз основа на ког-
нитивни оценки, напра-
вени преди и след тези 
12 седмици, било уста-
новено, че хората, които 
консумират прах от чер-
вена боровинка, имат по-
добра епизодична памет 
и невронна функция.

Авторът на изследва-
нето, д-р Дейвид Васо-
ар, каза, че макар резул-
татите от това проучване 
да са обещаващи, не е 
ясно обаче дали плодът 

може да помогне за предпазване от сериоз-
ни неврологични състояния. Високото съ-
държание на витамин А е едно от многото 
здравословни качества, които боровинки 
притежават. Той е особено полезен за зре-
нието. Известен факт е, че с негова помощ 
се предотвратява загуба на зрението в на-
преднала възраст.

Червените боровинки са познати най-
много като средство за борба с инфекции 
на пикочните пътища, но и като средство за 
предпазване от рак на гърдата и язва. Също 
се използват и за нормализиране на нивата 
на холестерола.

Боровинките са страхотни, щом става 
дума за загуба на тегло. Изследвания сочат, 
че ако в диетата ви присъстват много боро-
винки, ще намалите значително коремни-
те мазнини. В допълнение, плодът съдържа 
въглехидрати, които, както знаем, помагат 
да се

чувствате сити 
за по-дълго време

Антиоксидантите в боровинките неутра-
лизират свободните радикали и предотвра-
тяват увреждането на клетките. Това озна-
чава, че кожата ви ще изглежда по-млада и 
по-здрава.

Вкусните плодчета съдържат и високи 
нива на витамин С, който има редица пол-
зи, включително поддържане на имунната 
ни система здрава. В действителност една 
порция боровинки съдържа приблизител-
но 25% от дневната нужда от витамин C. 
Едно от другите предимства на витамин C е, 
че може да направи косата много хубава и 
да помогне в борбата с косопада.

Боровинките буквално са „храна за мо-
зъка“. Проучвания показват, че те могат да 
бъдат изключително полезни за поддър-
жането на мозъчната функция и памет-
та. Изследване, проведено в Университета 
на Синсинати, показва, че по-възрастните 
хора, които са приемали боровинков сок, 
имат по-добри резултати при тестовете за 
памет, отколкото тези, които са приемали 
плацебо.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Боровинките: Храна за мозъка, 
предотвратяват загуба на 
зрението в напреднала възраст

Лилавите плодчета унищожават коремните мазнини

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Л
ятото е времето на ярки емоции 
и настроение. Ето защо летният 
сезон се свързва на първо място 
със свежи нюанси в грима и ма-
никюра. В горещите дни е необ-

ходимо да забравим за скучните пастелни 
тонове от зимните месеци и да изпробваме 
нещо нестандартно, цветно и красиво.

Лятото е чудесно време за забавление, 
плаж, море, коктейли... А как по-лесно да 
отбележим промяната в нагласата си освен 
чрез един красив и закачлив летен мани-
кюр. Вашият маникюр може да е оживен с 
цветове, които се срещат навсякъде около 
нас през летните месеци.

Цветовете на дъгата винаги са предпочи-
тани за създаването на маникюр, още пове-
че през лятото. Тази година те отново ще са 
на мода, като експерти съветват да лакира-
те

всеки един нокът 
в различен нюанс

подреждайки ги по ваше желание.
Може да добавите различни декора-

ции или пък направо рисунки на плодове 
- дини, ананаси, черешки. Всичко нека да е 
плод на вашето въображение и предпочи-
тание. Заложете на светли и пъстри цвето-
ве, които да ви зареждат допълнително с 
настроение и позитивизъм.

Лятото е идеалният сезон да се насладите 
на любимите си неонови нюанси. Нанесете 
желаните цветове и ги оставете да блестят. 
Защо да изберете един цвят, когато може-
те да включите всеки цвят на дъгата? Такъв 
може да бъде вашият красив, цветен и изис-
кан летен маникюр.

Морските мотиви за летен маникюр са 
винаги актуални, особено ако отивате на 
почивка край морския бряг. Направете си 

интересен маникюр с различни дизайни на 
всеки нокът. Може да добавите на единия 
имитация на люспите на перката на русал-
ка, перлички, морски звезди и лак в светло-
синьо

изразявайки цвета на морето
Ако харесвате повече блясък, може да на-

правите и два нокътя с брокат.

Цвят мента също е много подходящ за ля-
тото - особено ако го комбинирате с някой 
нюанс на розовото.

Оставете фантазията си да се разви-
хри над основния цвят, с някои цветни, аб-
страктни детайла. За да пресъздадете това 
малко и цветно произведение на изкуство-
то, трябва да натопите четка за маникюр с 

тънко връхче в любимия си лак и да създа-
дете свой собствен дизайн.

Миниатюрни детайли като малки звез-
дички или сърца

са толкова нежни 
и пленяващи

Хубавата новина е, че ако не ви бива в 
рисуването, винаги може да вземете лак с 
мини звездички или сърчица и да декори-
рате ноктите си с тях.

Планирате пикник за топло време? Летен 
маникюр за къси нокти в стил каре, наподо-
бяващ идеалната покривка за пикник, ще се 

впише идеално във вашите планове.
Когато говорим за дизайни по ноктите, 

изниква пред очите ни френският маникюр 
– още една от големите тенденции този ле-
тен сезон. Ако искате да опитате френски 
маникюр върху къс нокът, определено на-
правете тънка линия на върха вместо по-
широките, по-традиционни френски дизай-
ни.

Все още обаче можете да носите черен 
лак за нокти и през лятото. Вместо да лаки-
рате ноктите изцяло с черен лак, опитай-
те да направите малък абстрактен дизайн 
с тънка четка за по-лек и летен цветен вид.

Защо да изберете един цвят, когато можете да включите всеки цвят на дъгата

Маникюрът: Светли, 
пъстри, цветни нокти, 
с дъх на морски вълни

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за 
OTR за dry van. Freightliner Cascadia automatic, 
fully loaded. Заплащането е 0,75cpm. 5082809522 
№18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y 
in business need experienced dispatcher and safety 
to work in o	  ce / not from distance/ 2245202269 
№18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас 
C за Straight truck local. Заплащане процент от рей-
та с договаряне. Може и без опит. Monday-Friday 
6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси 
шофьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъ-
щи всеки уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 
1500 с бонуси. 7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чис-
тене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 
7087708483 №18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори 
за dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx 
Ground, doubles endorsement and 1 year experience. 
6302903092 №18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time 
Caregiveri/Companions. Locations: Suburbs (Ho� man 
Estates, Highland Park,Schaumburg), City Chicago. 
Zaplashtane $15.00-$18.00 na chas. Zapochvane 
na rabota vednaga. 847-813-5108, 224-500-2339 
№18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим 
работник за поддръжка и почистване в сервиз. 
6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota 
za CDL sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka 
vecher v kashti. Za poveche informaciq tel 7739412232 
№18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators 
за локална/регионална работа в радиус от 200 мили 
от вашия паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи 
всяка вечер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 
№18772

Chicago + suburbs
CDL DRIVERS , 
Цена US$  , Зипкод 1800, Предлагам локална работа 
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 обик-
новена книжка за малък камион .За повече инфор-
мация - тел: 239-465-7252 №19351
ДИСПЕЧАР, 
Цена US$  1.00, Зипкод 60403, Компания за камиони 
в Joliet, IL търси да назначи диспечар с или без опит. 
За повече информация моля да се свържете с нас. 
8152054060 №19353
OWNERS & CDL DRIVERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
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

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

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

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

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

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компания пред-
лага работа за CDL шофьори! 24/7 Dispatch!*Direct 
Deposit! Заплащане според опита- $0.65-$0.75 cpm! 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА 
ТЕЛЕФОН 847-852-0581 №19315
CDL DRIVER NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, Малка семейна компа-
ния, търси шофьор. New Freightliner Cascadia-2022, 
automatic. Цена по договаряне. Професионално от-
ношение, без напрежение! Cell phone: 224-578-6539 
№19300
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
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, систе-
мен интегратор търси Field/Network engineer за ра-
йона на Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля 
в дейностите по внедряване и поддръжка, отговаря 
за предоставянето на професионални мрежови ус-
луги. Контакт: simona.zareva@tbs.tech 359877980442 
№19092
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver 
for Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every 
Week. Sighn Up Bonus! Volvo Automatic. For more info 
Call 7739837254 $2000 - $2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 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

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

ТЪРСИМ ШОФЬОРИ
Цена US$ 30.00, Зипкод 60008, Friendly 
Logisticsпредлага работа за шофьори. Разпола-
гаме с чисто нови камиони и рифети. Заплаща-
нето е 30% от weekly gross. За повече информа-
ция: (847)380-6621 ! 8473806621 №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 $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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OWNER OPERATORS , 
Цена US$  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
OWNER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Малка компания наби-
ра контрактори с драй ван ремаркета за съвместна 
работа. За информация позвънете на 224-659-2356. 
№19334

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

ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, AGI TRUCKING 
INC IN SCHAUMBURG IL ТЪРСИ ДИСПЕЧАРИ ЗА 
РАБОТА В ОФИСИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
- ТЕЛ.727-488-8269 - ИВАН ИЛИ 720-579-6116 - 
ГЕОРГИ 7205796116 №19369

CDL DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, AGI TRUCKING 
НАБИРА ШОФЬОРИ С CDL CLASS A FOR LONG 
DISTANCE,REGIONAL,LOCAL AND HOOK AND 
DROP ТОВАРИ.ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНИ И ПРАЗ-
НИ МИЛИ $0,70.ПРЕДЛАГАМЕ ЧИСТО НОВИ 
КАМИОНИ VOLVO 2022-2023. ЗА ПОВЕЧЕ ИН-
ФОРМАЦИЯ ТЕЛ.-727-488-8269 ИВАН ИЛИ 720-
579-6116 ГЕОРГИ 7274888269 №19370
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 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

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 пове-
че 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 до-
говорка 3039748716 №18968

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, От България 
+359877981874 53 V/R/F/Hz call/text/email 
Viber+359877981874 359877981874 №19360

CDL, 
Цена US$ 1,234.00, Зипкод 60016, Търся фирма го-
това да извърши sponsorship на шофьор на ками-
они при успешна процедура и издаване на доку-
менти поемам цялата сума по раззходите Watsup 
+359876655659 Viber +112242093339 2242093339 
№19365
ЖЕНА ТЪРСИ LIVE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60640, Жена с английски и 
опит, без кола, търси live in 7 дни в периода 24 юни 
до 12 септември. 224 223 0966 - viber 8477911461 
№19371
ЖЕНА ТЪРСИ LIVE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60640, Жена с английски и 
опит, без кола, търси live in 7 дни в периода 24 юни 
до 12 септември. 224 223 0966 - viber 8477911461 
№19372
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

АТЛАНТА
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 30301, Ot Bulgaria s opit 
53V/R/F/Hz Защо да плашташ - $$$ за Диспечер в 
офис ? Като може и по-добра опция ! 359889901909 
№19361

ФЛОРИДА
DISPATCHER EXP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 30180, +359877981874/ 
VIber 53V/R/F/HZ от България с опит 359877981874 
№19362

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

КВАРТИРА В SKOKIE, 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60076, Давам кварти-
ра под наем в Skokie квартирата е приземен етаж 
от къща (бейсмънт) в цената са включени всички 
сметки.Къщата се намира на тиха и спокойна ули-
ца.За повече инфоормация позвънете на телефон 
3317770505 или text messages. 3317770505 №19364
SCHILLER PARK , 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60176, Дава се под наем 
двустаен апартамент с 1 баня.Нова кухня,нов 
под,близо до Rosemont mall. 7735100855 №19373
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60120, Давам обзаведе-
на стая под наем в къща.Квартирата е свободна от 
07/01/22 се намира в Elgin,близо до кръстовище 
на US59 и US20.Всички разходи включени в цената. 
6307649725 №19374
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
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 ХЛАДИЛ-
НИК 3 КЛАЗЕТА ВИСОКОСКОРОСТЕН ИНТЕРНЕТ УДО-
БЕН ТРАНСПОРТ ПОЛЗВАНЕ НА 2 КУХНИ БЕЗПЛАТНО 
ПОЛЗВАНЕ НА 2 ПЕРАЛНИ И 2 СУШИЛНИ И ДРУГИ 
САМО ЗА ЖЕНА НЕПОШАЧКА ОБАДЕТЕ СЕ НА ХРИС-
ТО 7738170102 №19346

2 BEDS/1BATH CONDO, 
Цена US$  1,400.00, Зипкод 60173, Апартамент под 
наем в Schaumburg, IL. 2 спални/1 баня. Отлична ло-
кация и училище. зип 60173 5738254801 №19359
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, ДАВАМЕ СТАЯ ПОД 
НАЕМ $395 НА МЕСЕЦ ВСИЧКО Е ВКЛЮЧЕНО СЪС 
СОБСТВЕН ВХОД И ПРЕДВЕРИЕ КЛИМАТИК ХЛАДИЛ-
НИК 3 КЛАЗЕТА ВИСОКОСКОРОСТЕН ИНТЕРНЕТ УДО-
БЕН ТРАНСПОРТ ПОЛЗВАНЕ НА 2 КУХНИ БЕЗПЛАТНО 
ПОЛЗВАНЕ НА 2 ПЕРАЛНИ И 2 СУШИЛНИ И ДРУГИ 
САМО ЗА ЖЕНА НЕПОШАЧКА ОБАДЕТЕ СЕ НА ХРИС-
ТО 7738170102 №19347
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  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
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 апарта-
мент в Schiller Park ZiP 60176 търся съквартирант/
ка. Стаята е свободна от 1 юни 2022. Всички сметки 
са включени в цената освен тока той се заплаща от-
делно .Апартамента е на газ. За повече информация 
позвънете на телефон 331 777 0505. №19301
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 $30/месец на чо-
век)Свободен от 1ви март. 3129532101 №19207
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  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 $600, вода и газ са вклю-
чени в цената. За контакт Мирко (773) 510-4442 
№18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 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. Включено 
всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/
Narragansett 7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен 
гараж в Glenview Разполага с огромно patio. В ком-
плекаса има вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти 
зала. Оглед по всяко време. Отопление на ток. Цена 
1050$ За повече инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, 
паркинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са 
гарантирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. 
За повече инфо моля драснете съобщение на 305-
916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 
3 bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great 
location, great schools, brand new kitchen remodeled, 
freshly painted, call 708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. 
Convenient location near Costco, Wood� eld Mall, I-90. 
Second � oor with balcony. Central A/C. Pool in the 
complex. For more information call 847 312 0278 or 
773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for 
rent in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, 
great location and schools! For information: 847 630 
8884 Stancho №18755

SOMEWHERE ELSE

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

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 продава 
, 136 000 мили , перфектно състояние , $ 5,500.00 , 
email jdmilkov@yahoo.com 17732401081 №19341

CLASSIFIED, 
Цена US$ $ 0.00, Зипкод 60641, CHICAGO BIBLES 
& BOOKS. We have a wide selection of Bibles and 
Christian books including a BULGARIAN LANGUAGE 
SECTION. We o� er free booklets and a free Bible. 
Located at 3931 W. Irving Park Rd. Store hours 10 am to 
6 pm Monday through Saturday. Phone 773-478 0550. 
Website www.biblesandbooks.com №19318

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

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 
6304561366 №19366

НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазе-
те вашите стари ленти като ги направите дигитални 
снимки преди на станат неизползваеми. 630-456-
1366 6304561366 №19367

НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазе-
те вашите стари ленти като ги направите дигитални 
снимки преди на станат неизползваеми. 630-456-
1366 6304561366 №19368

GPS TRACKERS, 
Цена US$  , Зипкод 50, GPS trackers,Remote 
starters,Starter kills 6084660182 №19312

ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите до-
машни филми като ги презапишете на DVD преди 
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 негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазе-
те вашите стари ленти като ги направите дигитални 
снимки преди на станат неизползваеми. 630-456-
1366 №19292

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 чужбина. 
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

BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
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Когато римският поет Овидий е мяр-
нал гората на Балтата и си е предста-
вил долината при река Батова между 

Балчик и Варна, не е подозирал, че опис-
ва място на чудеса. Парче земя, заредено с 
мистична енергия, което лекува, но и раж-
да мъдрост. Овидий е пътувал с кораб, на 
път за далечно изгнание, и е дал воля на 
фантазията си за тази магнетична местност, 
известна още през античността като Гера-
ния.

В центъра на живописната долина, от-
делена от морето с истинска джунгла бря-
стове, каваци, диви лози и бръшлян, е раз-
положено едно малко селце - Оброчище, 
което носи това име от 1942 г. Дотогава се 
е казвало Теке заради намиращия се в юж-
ния му край стар турски манастир (теке) 
със стаи за дервиши.

Сградата е мистична, с куполи и каменна 
беседка с цели осем колони. Според пре-
данието свещената сграда е построена на 
едно от

най-енергийните 
места в България

Храмът е известен като такето „Ак Язълъ 
баба“.

Това е най-известната светиня по нашите 
земи в миналото. В превод „теке“ значи мю-
сюлмански молитвен дом със стаи на дер-
виши. Дервишите са пътуващи мюсюлман-
ски монаси.

Текето „Ак Язълъ баба“ – най-прочутата 
мюсюлманска и християнска светиня по 
българските земи в миналото, се намира 
недалеч от гъстата лонгозна гора „Балтата“ 
на черноморския бряг.

„С изключение на текетата на имамите 
Али и Хюсеин в Багдад друго такова теке 
няма никъде в Турция, нито в персийските 
земи“, пише прочутият османски пътешест-
веник Евлия Челеби.

Той е посетил това място през 1652 г. То-
гава Евлия бил много болен, но след като 
преспал една нощ край гроба на светеца,

начаса оздравял
„При селото Теке попаднах на един дер-

вишки манастир с такива размери, че не 
съществува, без съмнение, по-голям на ев-
ропейска земя, с изключение на Цариград“, 

пише 220 години по-късно и унгарският пъ-
тешественик Феликс Каниц.

Сега от обширния някога религиозен 

комплекс са запазени само две изолира-
ни една от друга монументални сгради с 
еднакъв градеж, но с различна големина - 

тюрбето, или гробницата на светеца, и има-
ретът, мястото, където дервишите извърш-
вали своите обреди и посрещали гостите 
на текето.

В средата на тюрбето е гробът на Акязъ-
лъ баба, покрит със зелено сукно. Някога 
до него били сложени вещите на Ак Язълъ 
баба, за които се вярвало, че притежават 
неговата необикновена сила.

Ако се съди по невероятните размери 
на гроба - 4,45 м дължина и 2,10 м ширина, 
Ак Язълъ е бил гигант. И сред казълбаши-
те алиани, и сред християните са запазени 
много легенди за светеца. Татарите от съ-
седното с. Ляхово твърдят, че само с една 
секира Ак Язъзъ баба е построил текето за 
една нощ. Евлия Челеби разказва, че един 
ден, след като се нахранил, светецът забил 

в земята шиша, на който си пекъл месо. На 
секундата

от пръчката израснал 
огромен кестен

който веднага дал плод.
Християните вярват в друго. Край текето 

живял богаташ на име Атанас. Той имал голе-
ми стада добитък. Животните били толкова 
умни, че излизали на паша без пастир и всяка 
вечер сами се връщали. Други пък разказват, 
че Атанас бил млад овчар, който се влюбил в 
турска мома. Когато роднините на девойката 
узнали, подгонили младите, за да ги накажат. 
Влюбените предпочели да се самоубият, но 
да не попаднат в ръцете на фанатизираните 
си преследвачи.

Каквато и да е истината, текето, особено в 
миналото, се е почитало и от мюсюлмани, и от 
християни. И едните, и другите смятали този 
светец за закрилник на домашните животни, 
който помага да се намери и върне изгубен 
или откраднат добитък. И едните, и другите 
били убедени, че приживе Ак Язълъ баба, или 
св. Атанасий, е бил красив гигант, който лично

е пазел селото от зли хора 
и зли духове

Каменният гроб на Ак Язълъ баба винаги е 
отрупан с предмети - черги, дрехи, чаршафи, 
кърпи. И днес болни и отчаяни хора спят в те-
кето, за да се излекуват или да променят жи-
вота си към по-добро.

Днес край гроба са останали само чехли-
те. Всеки, усетил мистиката на мястото, приг-
лушената светлина и тишината на светилище-
то, обува терлиците и обикаля три пъти гроба. 
Така се очиства от греховете си, а болните - от 
заразата. Текето пази невероятни истории за 
сакати, които прохождат след ритуала край 
каменния гроб, за слепци, които проглеждат, 
за бездетни майки, които

раждат силни като 
Ак Язълъ баба деца

Всъщност чудото на каменната гробница е 
в отвора, разположен в западния й край. По-
клонниците слагат в нея ръката си и я държат 
там 30 секунди. Вярват, че енергията на свете-
ца се влива в тях.

Най-многолюдни стават събиранията на 2 
май - Атанасовден, приет и за ден на Ак Язълъ 
баба, когато и българи, и турци празнуват за-
едно. На текето те извършват едни и същи ри-
туали – молят се при гроба на светеца, мият 
се с вода, връзват парцалчета по клоните на 
околните дървета, палят свещи, оставят бога-
ти оброчни дарове.

Всички тези обреди, насочени към измол-
ване закрилата на светеца, в чиято сила се 
вярва безрезервно, са древни практики, на-
следени от миналото. Те обаче продължават 
да живеят дори днес.

Край древен дервишки 
манастир слепи проглеждат, 
сакати прохождат

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

�Това мистично място в България събира под един покрив християни и мюсюлмани

Блоковете на градежа са сглобявани не с хоросан, а с... олово.

Има поверие, че отворът в западния край на гробницата е чудотворен – Ак Язълъ баба ще сбъдне желанието на всеки, 
който постави ръката си в него с чисти помисли и се помоли.

Ритуалният гроб в тюрбето е отрупан с предмети – черги, дрехи, чаршафи, кърпи.
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Попитали радио 

Ереван:
- Какво ще се 

произвежда в завода на 

„Тесла“ в България?

- Дръжки!

  
Извънземни кацнали на земята, за да правят екс-

перименти с хора. Отвлекли един тибетски монах, 
един индиански шаман и Бай Ганьо. Дали им по 
две титаниеви топчета и ги затворили в отделни, 
абсолютно празни стаи, като им казали, че трябва 
да направят „невъзможното“ с тези топчета и ще ги 
пуснат. Отворили стаите след 3-4 дена и какво да 
видят - шаманът бил закрепил едното топче вър-
ху другото.

- Абе, ти си разказал игрите на гравитацията, бе!“ 
- плеснали се извънземните по челото с трите си 
пръста и го пуснали.

Тибетският монах пък направо ги бил закрепил 
във въздуха, използвайки древен метод за левита-
ция.

- А ти пък не само си разкатал гравитацията, 
ти направо си я погребал след това - му казали и 
също го пуснали.

И тогава влезли при Бай Ганьо. Огледали хубаво 
- няма топчета!

- А! Невидими ли си ги направил? - попитали те.
- Ми... Аз едното го счупих, без да искам, а друго-

то го загубих...

  
Въпрос към радио „Ереван“:
- Как може да наречем „дърт циганин“, без да го 

обидим на етнос?
Отговор на радиото:
- Много просто РомАнтика!

  
Питат стар моряк:
- За толкова години имали ли сте случай, когато 

наистина ви е било страх?
- Страх - не, но веднъж, много отдавна, превозва-

хме товар от 10000 кукли през Атлантика. Времето 
нещо се развали и не щеш ли, попаднахме в щорм. 
И когато корабът се наклони силно надясно, всич-
ките 10000 кукли в хор изреваха „Мама!“, те тогава 
се насрах...

  
В забутано планинско селце пристига репортер.
- Какво ви води насам? - пита кметът.
- Демографският парадокс. От всички околни 

села само във вашето са останали млади хора и се 
раждат деца.

- Вярно, така е.
- Как тогава ще обясните, че населението не на-

малява, но и не нараства?
- Много просто - вдига рамене кметът. - Щом се 

роди детенце, веднага някой от младежите изчез-
ва от селото и се обажда след месец с картичка от 
Испания...

  
- Сине, време е да си поговорим за секса.
- Тате, но аз съм вече на тридесет!
- На точните години си. Обясни ми как да гледам 

порно на смартфона.

  
Иванчо пита баща си:
- Тате, ти защо си се оженил за мама?
Бащата с тържествуваща усмивка се обръща към 

жена си:
- Видя ли, ма? Даже и детето се чуди!

  
Три баби поседнали и се хвалят с внуците си.
Едната рекла:
- Моят внук ще става доктор.
Другите две попитали:
- Откъде знаеш?
- Ми, все носи някакви спринцовки, боде си ръ-

ката, сигурно ще става доктор...
Втората баба рекла:
- Моят ще става градинар. Все носи някакви тре-

ви, листенца...
Третата рекла:
- Моят пък ще става пилот...
Другите две рекли:
- Откъде накъде пък пилот, ма?

- Ми, все смърка некви прахове, търка си носа и 
вика: „Бягай ма, бабо, отлитам!“

  
Дъждовна вечер с гръмотевици и вятър:
- Скъпи, прескочи до магазина!
- Скъпа, в такъв дъжд дори куче на улицата няма 

да изпратиш!
- За Бога, Джордж, отивай без кучето!

  
- Какъв е най-добрият ви резултат при бягане на 

100 метра?
- 8.
- Секунди?!
- Метра.

  
Събудил се един в моргата, гледа срещу него се-

дят опулени докторите и ги пита къде се намира, а 
те му отговарят леко разтревожени, че е в моргата.

Почесал се, поогледал се, па рекъл:
- Ами, Guten Morgen тогава...

  
Родители към детето си:
- Да-а-а, ние много сме те разглезили... Навярно, 

ще трябва да те наказваме!
- Но как така - ВИЕ сте ме разглезили, а МЕН ще 

наказвате?

  
- Скъпа, извинявай, че вчера ти се развиках така. 

Ти беше права!
- Разбра го най-сетне... Чакай, не го яж това, дру-

го ще ти приготвя.

  
- Имате ли връзки за обувки?
- Да, какви искате?
- Една лява и една дясна.

  
Осъден на смърт седи на електрическия стол.
Палачът го пита:
- Какво е последното ти желание?
- Искам да ми държиш ръката. Така ще бъда по-

спокоен.

  
Жена отива на преглед с мъжа си. На излизане 

докторът казва на съпруга:
- Честито! Ще ставате родители!
- Това е невъзможно, аз толкова внимавах.
Докторът го потупва съчувствено по рамото:
- Това е като движението по пътищата - ти може 

да внимаваш, ама другите - не.

  
Хирург казва на сестрата:
- Днес ще оперирам само най-тежките случаи. 

Какви са те?
- Трима души от влакова катастрофа и един мъж, 

който е отказал да измие чиниите...

  
„Още две банички и се разделяме!” - така си шепне-

ха шевовете на новата пола на Галето.

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
Не думите, а делата ще са ва-
жни за вас. Бъдете практични и 
свършете някои полезни неща 
за дома ви, докато си говорите с 
вашата половинка. Внимавайте с 

пасивните, мълчаливи и намръщени хора, тъй като 
може да ви създадат проблеми. Постарайте се да сте 
максимално честни и открити, но не позволявайте да 
се държат неприемливо с вас. Емоциите ще изиграят 
голяма роля за поведението с финансите ви. Ще сте в 
състояние да изхарчите куп пари, за да потиснете не-
гативни емоции.

РАК
С каквото и да се захванете, то 
бъдете уверени, че ще постиг-
нете голям успех. Банковата ви 
сметка може да е почти празна, 
но това не е повод да изпадате в 

отчаяние. Стиснете зъби и продължете да се бори-
те, докато трудните дни отминат. Независимо кол-
ко недостатъци и вредни навици притежава ваши-
ят партньор, те ще бъдат скрити като от сутрешна 
мъгла от романтика. Може би това ще е най-добри-
ят момент да загърбите всички спорове и да се по-
грижите за топлината помежду ви.

ВЕЗНИ
Конфигурация на планетите ще 
ви поднесе чудесен любовен по-
дарък, особено на тези от вас, 
които са самотни. Привлечете 
вниманието на този, когото ха-

ресвате, дори да се наложи предварително да орга-
низирате срещата ви. Чувствата ви ще бъдат споде-
лени. В професионален план всичко ще върви така, 
както сте го планирали. Вероятно ще има известни 
напрежения, затова е необходимо да бъдете в кон-
диция и с повече спокойствие и търпение да задей-
ствате работните си ангажименти.

КОЗИРОГ
Някои ваши колеги може да се 
опитат да изпъкнат пред вас, 
като умишлено ви засенчат. Не 
позволявайте подобно отноше-
ние, особено след като сте хвър-

лили толкова много труд и усилия, ще е нечестно 
друг да обере лаврите. Може да ви е трудно да из-
пълните финансовите си ангажименти и дори ос-
новните ежедневни нужди на вашето семейство. 
Навярно ще поискате да се възползвате от заеми, за 
да задоволите непосредствените си нужди. Внима-
вайте с подписването на финансови документи.

ТЕЛЕЦ
Възможни са спорове с поло-
винката ви, която пък обича да 
планира всичко, но в крайна 
сметка ще се обедините върху 
едно мнение. Имайте доверие 

на любимия си човек и се оставете в негови ръце. 
Вероятно ще възникнат някои проблеми, които да 
променят графикът ви на работа. Ако шефовете ви 
са сложили свой заместник, то не влизайте в кон-
фликт с този човек. Старайте се да следвате даде-
ните ви препоръки за работа. Няма да ви липсват 
пари, но се опитайте да харчите разумно.

ЛЪВ
Огънят, който гори вътре във 
вас, ще може да зарази всички 
с позитивната ви нагласа, че не-
щата с бизнеса ви ще потръгнат 
и ще се развиват все по-добре. 

Нещата с финансите ви обаче са малко затегнати 
и ще трябва да ограничите до минимум излишни-
те разходи. Може да се наложи да прибегнете и до 
спестяванията си, но не забравяйте да ги възстано-
вите при първите ви приходи. Ако искате да запа-
зите отношенията си с партньора, се постарайте да 
сдържате отрицателните емоции.

СКОРПИОН
Ще се наложи да внесете ред 
във финансите си, като си на-
правите някои сметки и започ-
нете да записвате всичките си 
разходи. Колкото и досадно да 

ви се струва това, ще осъзнаете колко много харчи-
те за неща, които на пръв поглед са малки суми. Без 
значение дали имате сериозна връзка, или излизате 
с нов партньор, със сигурност ще имате успех в лю-
бовта и ще изпълните и най-смелите си мечти. Жаж-
дата ви за нови знания и новости в сферата ви на ра-
бота ще са силно изразени.

ВОДОЛЕЙ
Периодът може да ви предоста-
ви голямо разнообразие от въз-
можности. Някои ще искат да 
опитат нещо, което не са си поз-
волявали преди. Може да откри-

ете лесен начин за решаване на проблем, който ви 
притеснява от дълго време. Нещата, които се случ-
ват, не са случайни. Интуицията ви е засилена, лесно 
улавяте скрития смисъл на явленията. Планетите ви 
съветват да не се опитвате да пришпорвате нещата, 
оставете всичко на естествения поток от събития да 
диктува стъпките ви.

БЛИЗНАЦИ
Опитайте се да не разхищавате 
средствата, които сте спечелили 
с доста усилия. Обмислете добре 
покупките, които смятате да на-
правите, и това, в което искате да 

инвестирате. Разположението на планетите ще е чу-
десно да направите жест към любимия си човек и да 
засвидетелствате любовта си. Подаръкът от сърце 
ще направи връзката ви още по-устойчива и непо-
клатима пред всякакви трудности по пътя ви. Бъдете 
смели и креативни и не спирайте да изненадвате с 
чудесните си идеи.

ДЕВА
Нетърпението може да доведе 
до сериозни проблеми. Дори 
да работите от вкъщи или извън 
офиса ви, то мислите ви постоян-
но ще бъдат около проблемите в 

работата ви. Трудно ще се отървете от това мислене, 
каквото и да се опитвате да правите, за да се разсее-
те. Трудно ще се откъснете от напрежението в служ-
бата ви. Няма за какво да се притеснявате обаче, тъй 
като приходите ви ще са добри. Радвайте се на това, 
което сте си заработили, и се възнаградете за уси-
ления труд.

СТРЕЛЕЦ
С радост ще се включите в обу-
чения, семинари и подобни 
неща, организирани от шефове-
те ви. Парите са си ваши, вие сте 
си ги спечелили, така че не поз-

волявайте половинката ви или някой друг да ви каз-
ва как да ги харчите. Купете си това, което душата ви 
иска, без да се съобразявате с другите. Партньорът 
ви може да ви изненада с виртуална среща, докато 
чакате да осъществите онлайн връзка с колегите ви. 
Това ще ви изненада приятно, отвърнете подобава-
що на този жест.

РИБИ
Някои от вас ще излязат с нови 
и иновативни предложения за 
дадена задача, проект или про-
блем. Романтичните срещи или 
с приятели ще ви доставят удо-

волствие. Има вероятност да получите неочаквани 
подаръци, приятни изненади или внимание към вас. 
Ще сте по-емоционални, поради което можете да ус-
ложните дните си повече, отколкото си представяте. 
Трудно ще ви се отдават опитите да се прикриете. Ин-
туицията ви е засилена и е чудесно време да започ-
нете да й се доверявате.

https://www.brookhavenmarket.com/
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През 1857 година гледачите на голе-
мите котки в Лондонския зоопарк 
станали свидетели на рядко зрели-

ще. Те безпомощно наблюдавали жесток 
бой между млад лъв и стар тигър, без да ус-
пеят да ги разделят. Тигърът бил тежко ра-
нен, но не само победил, а и убил своя съ-
перник, който бил в разцвета на силите си.

На пръв поглед изходът от двубоя би 
бил учудващ, но не и за онези наблюдате-
ли, които вече знаели кървавата история 
на стария тигър – той е страховитият Гунга, 
който бил „пенсиониран“ в зоопарка след 
множество участия в боеве до смърт, ор-
ганизирани в Азия. Звярът е убил 30 лъва 
в „класиката“ лъв срещу тигър и завършил 
„кариерата си“ с едно последно убийство в 
Лондонския зоопарк.

Гунга е

най-големият шампион
сред известните животни бойци и никой 
друг „гладиатор“ не е дори близо до пости-
жението му.

За зловещия бенгалски тигър знаем от 
статия от 1859 година в британския вестник 
„Харпърс Уийкли“. Вестникът съобщава, че 
млад берберски лъв – най-едрият подвид 
лъвове – е бил убит след бой, продължил 
около 10 минути.

Гунга е бил собственост на принца на Уде 
– регион, който се намира в днешния ин-
дийски щат Утар Прадеш. Обстоятелства-
та около попадането му в Лондонския зо-
опарк са неясни, но ако е вярно, че е бил 
възрастен, е възможно да е бил „пенси-
ониран“ след 30-те си победи. Това обаче е 
само предположение.

Знае се още, че след пристигането си в 
Лондон тигърът боец е нападнал един от 
гледачите си. Човекът се защитавал с же-
лезен прът, с който мушкал Гунга в лицето 
и му извадил едното око. Гледачът е успял 
да се спаси благодарение на смелите си 
действия.

Това значи, че когато е провел последния 
си бой с лъв, Гунга не само е бил възрастен,

но и едноок
Не става ясно защо двете големи котки са 

се оказали в една клетка. Обикновено ти-
грите избягват да се бият, освен при край-
на необходимост, и боевете в зоопаркове-
те най-често са провокирани от лъвовете. 
В този случай обаче Гунга нападнал лъва. 
Старият боец срещнал яростен отпор в ли-
цето на противник в разцвета на силите си 
и получил тежки рани. Гледачите опитали 
да ги разтърват, но не успели и останало 
само да наблюдават изхода от боя на смърт.

След десетина минути изглеждало, че лъ-
вът взема превес срещу едноокия си про-
тивник. Когато всичко изглеждало загубе-
но, старият гладиатор показал уменията си 
– той легнал по гръб под противника си и 
с ноктестите си задни лапи издрал дупка 
в корема му, причинявайки смърт. Лягане-
то по гръб изглежда като губеща позиция 
за хората, но експертите казват, че опитни-
те бойци при котките го практикуват при 
трудни битки, защото освобождават и че-

тирите си лапи за бой и пестят физически 
сили.

Самият Гунга бил толкова тежко ранен, че 
смятали, че и той ще умре, но се оправил 
напълно.

Нищо повече не е известно за тигъра 
шампион, освен казаното преди повече от 
150 години. Не е ясно откъде вестниците са 
научили биографията на Гунга. Някои скеп-
тици дори смятат, че подвизите на тигъра 
може да са преувеличени от зоопарка, за 
да привлича повече посетители. Това, раз-
бира се, е възможно, но не почива на реал-
ни аргументи, а на подозрения.

Спорът кой е по-силен боец от лъва и ти-
гъра се води и до днес, вече в социалните 
мрежи, но историческите сведения дават 
доминация на тигрите в тези двубои, които 
почти никога не се случват в дивата приро-
да поради факта, че ареалите, обитавани от 
тези животни, в миналото са се застъпвали 
съвсем малко, а днес – изобщо не, тъй като 
са стеснени от човешката дейност.

Римските хроники обаче казват, че в

боевете между 
тигри и лъвове

по арените тигрите имат превес, а импера-
тор Тит е имал бенгалски тигър, който пус-
кал срещу лъвове и тигърът му винаги пе-
челел. Така постижението на Гунга може и 
да е полулегендарно, но в никой случай не 
е невъзможно.

Не е известно дали и в своето време Гун-
га е наричан Убиецът на крале и Убиецът на 
лъвове, но днес в социалните мрежи люби-
телите на тигрите и специално феновете на 
самия Гунга често го наричат така.

Въпреки че за този дошъл от джунглата 
гладиатор се знае толкова малко, неговата 
история е така впечатляваща, че без съмне-
ние го вкарва в тройката на най-прочутите 
тигри на всички времена. По известност 
Гунга отстъпва само на Мачли, Кралица-
та на парка Рантамбор, която до смъртта 
си през 2016 година бе един от символите 
на Индия, и на зловещата Чампавадска ти-
грица, която е най-страшният човекоядец в 

писаната история и е убила доказано поне 
436 души до смъртта си през 1907 година.

След последния си бой с лъв Гунга вече е 

наистина „пенсиониран“. Той завършил жи-
вота си кротко и прозаично – като една от 
главните атракции на Лондонския зоопарк.

Най-свирепият гладиатор: 
Гунга, Убиецът на кралеВАСИЛ 

ДИМОВ
vasil@bg-voice.com

https://www.facebook.com/milanabash78
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Бритни Спиърс се отка-
за от Instagram без пре-
дизвестие. Поп звез-

дата изтри профила си от 
платформата за споделя-
не на снимки, привидно без 
предупреждение, въпреки 
че не е ясно дали смята да се 
върне, тъй като преди това е 
правила паузи в социалните 
мрежи.

Преди да изтрие профила 
си, 40-годишната Бритни спо-
дели снимки и спомени от 
скорошната си сватба със Сам 

Асгари, с когото се ожениха 
на церемония в дома си в Тау-
зънд Оукс, Калифорния.

Тя отдаде почит на Донате-
ла Версаче за това, че я е на-
карала да се „чувства като 
принцеса от реалния живот“ в 
големия й ден.

Сватбата, на която присъст-
ваха Парис Хилтън, Мадо-
на и Дрю Баримор, не мина 
без драма, тъй като първият 
съпруг на Бритни, Джейсън 
Александър, се опита да раз-
вали тържеството.

Бритни Спиърс напуска Instagram

В Ашансайд, Калифорния, малко пас-
телно синьо бунгало е сгушено между ви-
соки хотели и жилищни блокове. Това е 
къщата на „Топ Гън“.

Къщата беше собственост на симпатия 
на Маверик, Чарли, в оригиналния филм 
от 1986 г. Сега, ремонтирана и премес-
тена един блок под първоначалното си 
местоположение, тя е отворена за об-
ществеността.

„Ще можете да преживеете този въл-
шебен момент от Южна Калифорния, къ-
дето Том Круз излиза на брега със своя 
Kawasaki-900. Има копие на мотоциклета 
извън къщата, където можете да седнете 
и наистина да изживеете този момент на 
крайбрежния вятър, който духа през ко-
сата ви, което е много забавно“, каза Бен 
Феърчайлд от Mission Paci¡c Hotel and 
Seabird Resort, където се намира сега къ-
щата.

След като преди месец се заговори, че 
Джейсън Момоа и Ейса Гонзалес са новата 
звездна двойка, се появиха и слухове, че връз-
ката им е просто временна утеха за актьора.

Момоа официално прекрати дългогодиш-
ния си брак с Лиза Бонет през януари тази го-
дина.

Възможно е слуховете да се окажат верни, 
защото едва няколко месеца след като са за-
почнали да се срещат, Джейсън и Ейса са пре-
кратили романтичните си отношения, разкри-
ва източник на People.

„Просто са много различни хора“, обяснява 
той.

Миналият месец People обявиха, че Джей-
сън и Ейса се срещат от февруари, след като 
са се запознали чрез общи познати.

Засега изглежда, че актьорът наистина 
предпочита да се фокусира върху приорите-
ти си.

Джейсън Момоа отново  
е свободен мъж

Оригиналната къща на Top Gun 
е отворена за посетители

Джеймс Патерсън при-
помни своите проти-
воречиви коментари 

за предполагаемия расизъм 
срещу по-възрастни бели 
мъже писатели, които предиз-
викаха остри реакции.

Американският автор каза 
в интервю за The Sunday 
Times, че е трудно за белите 
мъже да си намерят работа 

като сценаристи 
във филми, теа-
тър, телевизия 
или издателство.

След публику-
ването на интер-
вюто в интернет 
имаше остра ре-
акция в соци-
алните мрежи, 
като мнозина го 

критикуваха за богатството 
и привилегиите му като бял 
мъж писател, докато други ка-
заха, че не искат да четат кни-
гите му отново.

След вълната от реакции 
Патерсън се извини в публи-
кация в Twitter, отбелязвайки, 
че „по никакъв начин не вяр-
ва, че съществува расизъм 
срещу белите писатели“.

Джеймс Патерсън  
се извини за изявленията си

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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През последните месеци 
актрисата с български коре-
ни Нина Добрев се е отдала 
на заслужена почивка покрай 
многото работни ангажимен-
ти. Последните й морски ка-
дри са от различни места в 
Гърция, явно красавицата 
обича да посещава топлата 
дестинация.

В момента звездната актри-
са е на почивка с половинка-
та си Шон и компания в Ду-
бай. От всички качени снимки 
се вижда, че голямата група 
доста се забавлява в луксоз-
ната дестинация. Не знаем 
дали друг път Нина е посеща-
вала емирството, но в момен-
та обикаля всички туристиче-
ски забележителности там.

Красавицата е пуснала сто-

рита, в които яздят камили. 
Връзката с Шон видимо й се 
отразява много добре – на-
всякъде приключенстват за-
едно и не спират да показват 
любовта помежду си.

Напоследък все повече зна-
менитости говорят открито за 
зависимостите си, за да пока-
жат с личния си пример, че 
колкото и трудна да е, борба-
та с тях не е непреодолима.

Още едно доказателство за 
това е и Брадли Купър, кой-
то съвсем наскоро също раз-
кри повече за битката с при-
страстяването към алкохола и 
наркотиците.

В епизод от подкаста 
Smartless актьорът признава, 
че когато е бил на около 20, се 
е чувствал изгубен, объркан и 
с ниско самочувствие. Това го 
е накарало да прибегне към 
алкохола и кокаина.

Брадли си припомня, че мо-
ментът, в който взема реше-
ние да промени живота си, е 
бил през юли 2004 г. Но успя-

ва да пребори зависимостта и 
с помощта на приятеля си Уил 
Арнет.

Деми Мур направи връзката си със своя нов 
любим Даниел Хъм официална и в Instagram 
профила си. Актрисата от „Неприлично пред-
ложение“ сподели няколко романтични 
снимки в социалната мрежа с главния готвач, 
с когото излиза от няколко месеца.

Холивудската звезда и бивша съпруга на 
Брус Уилис и Аштън Къчър излиза с нюйорк-
ския ресторантьор от зимата, като отношени-
ята им бяха оповестени публично през април 
2022 г.

Деми е споделила слайдшоу с кадри, из-
пълнени с романтика към новия мъж в живо-
та й, от което става ясно, че отношенията им 
са станали доста сериозни. На една от сним-
ките Деми и Даниел са се снимали пред дво-
реца Версай във Франция, а тя е написала: 
„Посещение на двореца на кралете и крали-
ците.“

Дженифър Лопес разкри, че едва 
не се е отказала от шоубизнеса.

Звездата направи впечатляваща 
кариера в музиката, филмовата ин-
дустрия и модата през последните 25 
г. Но сега тя проговори открито за не-
гативните ефекти от славата и крити-
ките, които постоянно е получавала.

Певицата и актриса разкрива, че 
много пъти са й се подигравали за 
пухкавата фигура, особено за дупето 
й, в началото на кариерата й.

„Когато започнах да работя, стан-
дартът за красота беше да си много 
слаба, блондинка, висока, без мно-
го извивки. Израснах около жени 
с извивки, така че това беше нещо, 
от което никога не съм се срамува-
ла. Беше трудно, когато мислиш, че 
хората мислят, че ти си посмешище 
- като лоша шега“, коментира още 
Джей Ло.

Деми Мур сподели романтични 
снимки със своя нов любим

Брадли Купър си призна  
за алкохола и наркотиците

Нина Добрев заприлича  
на арабска принцесаПодигравали се на Дженифър 

Лопес за фигурата й

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Остров Mикoнос е една от топ дес-
тинациите на Гърция и си cъперни-
чи със Caнтoрини за най-попyлярeн 

циклaдсκи οстрoв. Бoгaтият нощeн живοт 
на Mикoноc, кοйтo привлича aκтьори, пе-
вци и οбикнoвени парти фeнове, е съчeтан 
с пяcъчни плaжοве, кристалнo синьо мοре и 
плeняващaта cиньo-бяла мaгия на местнатa 
арxитеκтyра.

Повечето туристи са от Европа и САЩ, но 
в последните години вече има и наплив на 
руснаци. Миконос е известен като

„земята на свободата“
и съответно имате нужда от добро разбира-
не на свободния начин на живот и поведе-
ние.

Клубни парчета започват да се чуват от 
всички страни на плажа още преди залез 
слънце. Миконос не прилича на Ибиса, но 
може да се конкурира с него.

Пoчти вcички сeлищa и 
кyрорти са на зaпаднοтo 
и южнотο κрайбрежие, 
ceверoизточнοтo е 
нeзaстроенο и спoкойнο.

Haй-извecтните 
плажoве
са Eлия, Пaрадайз и Cyпeр 
Пaрадайз нa южния бряг, с 
многο бийч барoве, шезлон-
ги, xοра и cилнa музика. Дрy-
ги плaжoвe, коитο cе за зат-
върдили и кaтo κурорти, са 
Платис Гялοc, Орнoс и Псaру, 

вcички пясъчни и плитки. Kaлo Ливади, Ка-
лaфати и Лия cа по-спοкoйни, сaмо οтчаcти 
oрганизирaни с чадъри и шeзлонги, с пο 
някoлκо xοтели и вили oколο тях и cа дo-
бър избор зa бягствο oт тълпите и оживe-
ните места на οcтрoвa. Пo цялотο ceвернo 
и източнο крaйбре-
жиe мoгат да се нaме-
рят многο плажoвe и 
заливчетa.

Зaбeлежителнocти 
и интeресни мес-
та за поceщение във 
и οкoло Mикοнoс са 
Миκонοс Тayн c вя-
търнитe мелници и 
Μалкатa Bенeция, ос-
тaнкитe oт κрепостта 
Гиза нaд cелο Aнo 

Мeрия, старатa църква „Панaгия Парапор-
тиaни“, живοписният плаж Μерхиас cъс 
скaлиcт нoс, върхy κойтο е пoстроeна църк-
ватa „Агиοc Hикoлаос“, и арxеοлoгичесκитe 
разкопки нa οcтрoв Делос.

Много туристи се впускат и на обиκoлка 
c лодка οκoло не-
нaсeления οстрoв 
Риния c красиви 
сини заливи или ед-
ноднeвнa екcκурзия 
дο стoлиците на 
съceдните Тинос и 
Сирοс.

На някoи от 
плaжοветe на Mи-
кoноc има κлубοве 
пo yиндсърф, кaйт-
сърф и гмуркане.

Остров Миконос

Обявява

�Райското място за почивка на холивудските звезди

Вятърните мелници са една от основните забележителности на Миконос. 
Сн.: Wikipedia

Плажът Елия е най-популярният на острова. 

Сн.: Wikipedia Старатa църква „Панaгия Парапортиaни“ е една от 
забележителностите на Миконос.
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