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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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Изборите имат последици
През 2018 година, когато Доналд Тръмп и 

републиканците назначиха Брет Кавано за 
съдия във Върховния съд, написах, че кон-
сервативното мнозинство там няма да от-
мени правото на аборт изведнъж, а ще го 
прави малко по малко, потвърждавайки 
различни ограничения в някои щати. Кол-
ко наивно.

През последния половин век цялата по-
литика на републиканците и християнски-
те кръгове, които ги подкрепят, е съсредо-
точена в идеята да се отмени решението по 
„Роу срещу Уейд“. Плюс намаляване на да-
нъци за богатите, войни в чужбина и огра-
ничаването на всякакви индивидуални пра-
ва, освен за богатите, бели мъже. Бавно, 
последователно и постоянно те успяха да 
го постигнат.

„Нищо не се случва в един миг. В бавно 
загряваща водата вана ще сте се сварили, 
преди да сте се усетили.“ С тази фраза от 
книгата на Маргарет Атууд „Дневниците на 
прислужницата“ (The Handmaid’s Tale) за-
почва едноименният сериал. Светът на Ги-
лиад не идва с революция и за една нощ, а 
бавно, постепенно и методично. Стъпка по 
стъпка. Гилиад е държавата, наследила час-
ти от САЩ от книгата и сериала „Дневниците 
на прислужницата“. В Гилиад жените нямат 
право да четат, а служат само за разплод на 
богатата върхушка. Но това не става извед-
нъж – първо ограничават правото на аборт, 
после въвеждат правило мъжете да разпис-
ват разрешително на жените си, за да си ку-
пят противозачатъчни от аптеката. В един 
момент жените са уволнени от работа, па-
рите им са блокирани, а накрая тези, които 
могат да имат деца, са превърнати в робини 
за разплод. Книга, измислен свят… Но пи-
сателката Атууд казва, че всичко описано в 
книгата се случва някъде по света, тя прос-
то го е събрала в една държава.

Бащите на американската нация са зало-
жили в Конституцията разделението меж-
ду държавна власт и религия (separation of 
church and state). Този Върховен съд с по-
мощта на републиканците обаче заличава 
бързо и сигурно тази линия – със серия от 
решения от миналата седмица, които оста-
наха в сянката на абортите. Като например, 
че щатите трябва да ползват нашите пари, 
на данъкоплатците, за да финансират ре-
лигиозни училища, независимо колко по-
тискащи и дискриминационни може да са 
нещата, на които учат децата там. Съдът 
възстанови на работа и училищен треньор, 
който се молел на стадиона, и по този начин 
още веднъж заличиха разделението между 
власт и религия.

Върховният съд има консервативно мно-
зинство, след като Доналд Тръмп назначи 
трима съдии, които излъгаха в Сената, че 
няма да отхвърлят „Роу срещу Уейд“.

Изборите, дами и господа, имат последи-
ци – за данъците и образованието, за здрав-
ното осигуряване и елементарното право 
на един човек да контролира какво да пра-
ви сам с тялото си. По същата логика биха 
могли да въведат задължителна вазектомия 
за мъжете.

В цялата тази лудница от новини вероят-
но може да сте пропуснали изумителните 
изслушвания в Конгреса на комисията, коя-
то разследва опита на Тръмп и неговите съ-
участници за преврат и подмяна на демо-
кратичния вот.

Стана ясно, че Тръмп е знаел, че сутринта 
на 6 януари 2021 г., само няколко часа пре-
ди бунта в Капитолия, бунтовниците са били 
тежко въоръжени, и е насърчил охраната да 
ги пропусне.

„Въобще не ме интересува, по дяволите, 
че имат оръжия“, казал Тръмп, цитиран от 
бившия съветник в Белия дом Касиди Хът-
чинсън пред комисията. „Те не са тук, за да 
ме наранят. Махнете проклетите детектори 
за метал. Пуснете моите хора вътре. Те могат 
да тръгнат оттук към Капитолия“.

Хътчинсън описа сцени и разговори, на 
които е станала свидетелка. Според нея то-
гавашният президент Тръмп е бил прекрас-
но информиран за ситуацията, но въпреки 
това се е опитал да се присъедини към въ-
оръжените си привърженици, насочващи 
се към сградата на Конгреса.

Нейните свидетелства за разговорите й 
с шефа на кабинета на Тръмп Марк Медо-
ус и с адвоката Руди Джулиани премахват 
всякакви съмнения доколко антуражът на 
Тръмп е бил информиран за потенциал-
но взривоопасния характер на ситуация-
та. Четири дни по-рано Джулиани й е казал, 
че Тръмп ще бъде при привържениците си, 
които ще се насочат към Капитолия, и че на 
6 януари ще се случи нещо.

Хъчинсън си спомня също, че в разго-
ворите са били споменати имена на две 
крайнодесни групи, „Прауд бойз“ и „Оат 
кийпърс“, много членове на които бяха 
арестувани и обвинени в заговор.

Разбира се, сега всички сме фокусирани 
и напрегнати от инфлацията и други вре-
менни икономически несгоди. Но инфлаци-
ята ще премине, заплатите ще се повишат и 
веригите за доставки ще се адаптират. По-
следствията от евентуално повторно ов-
ластяване на една неуравновесена личност, 
след като Тръмп не е понесъл сериозни по-
следици за опит за сваляне на демократич-
ния ред, може да са завинаги. Не бива да го 
позволяваме. Защото изборите наистина 
имат последици.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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В петък българският парламент взе 
историческо решение, като одобри 
т.нар. Френско предложение и даде 

зелена светлина Родината да даде „незабав-
но“ одобрение на началото на преговорния 
процес на Република Северна Македония и 
Албания с Европейския съюз. С огромното 
мнозинство от 170 гласа „за“ и 37 „против“ 
Народното събрание одобри проект за ре-
шение, внесен от „Демократична България“, 
който ще отблокира процеса на интеграция 
на двете страни. Срещу решението се обя-
виха четирима депутати от БСП, един от ПП, 
18 от ИТН, 11 от „Възраждане“ и двама неза-
висими. Депутатите от „Възраждане“ и гости 
на балкона в залата дори вдигнаха плакати 
с надпис „Македония е България.

До нуждата от решение на НС се стигна, 
след като по-рано този месец премиерът в 
оставка Кирил Петков прехвърли отговор-
ността за решението към Народното събра-
ние, за да не бъде обвиняван във вземане 
на еднолично решение.

Преди гласуването бяха обсъдени три 
проекторешения за падане на ветото – от 
ГЕРБ, ДПС и ДБ. Предложението на ДПС 
беше парламентът да приеме предложе-
нието на Френското председателство на 

ЕС. ГЕРБ настояваха Скопие да впише бъл-
гарите не само в преамбюла на македон-
ската конституция, но и във всички разпо-
редби, в които са споменати други народи, 
както и България да не признава съществу-
ването на т.нар. „македонски език“. Според 
приетото от НС решение, предложено от 
„Демократична България“, правителството 
в оставка може да одобри предложения от 
Председателството на Съвета на ЕС проект 
за Преговорна рамка само ако бъдат изпъл-
нени няколко условия: двата документа да 
се прецизират така, че да гарантират впис-
ването на българите в конституцията на Се-
верна Македония там, където са споменати 
други народи и на равна основа с тези на-
роди.

Друго условие е в двата документа да ста-
не ясно, че нищо в процеса на присъединя-

ване на РСМ в ЕС не може да бъде тълкува-
но като признание от Република България 
на

съществуването 
на „македонски език“

Трябва да се дадат и гаранции, че доб-
росъседството остава критерий до края на 
преговорите на Скопие за еврочленство, 
като за изпълнението му Еврокомисията 
регулярно ще информира Съвета. Перио-
дичният преглед на изпълнението на дого-
вора за добросъседство с Република Север-
на Македония трябва да бъде оповестяван 
и в рамките на преговорния процес, е също 
сред условията.

Решението предвижда и включване на 
референция към двустранните протоколи 
по чл. 12 от Договора за приятелство, доб-
росъседство и сътрудничество в Преговор-
ната рамка, като така България пряко, чрез 
участие в Съвета, в допълнение към гаран-
циите, които се дават от Преговорната рам-
ка, ще може да контролира процеса.

ЕС следва да наблюдава процеса, както и 
изпълнението на споразумението за прия-
телство, подписано през 2017 г.

Този ход, пред който все още има сериоз-
ни пречки, цели да помогне на 27-членния 
блок

да разсее съмненията
на балканските страни, че ЕС все още не е 
решен да ги приеме за членове.

Притесненията нараснаха, след като вой-
ната в Украйна накара лидерите на ЕС да 
ускорят решението за одобряване на на-
паднатата страна и съседна Молдова като 
кандидати за членство, въпреки че проце-
сът с балканските страни забуксува след го-
дини на слаб напредък.

България наложи вето
върху началото на преговорите на Северна 
Македония за членство в ЕС през 2020 г. То-
гава управляваше правителство на ГЕРБ и 

България пусна Северна 
Македония към ЕС
XДобра новина за Албания и не толкова за Скопие

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: БГНЕС

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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„Обединени патриоти“. 
През последните месеци Европейският 

съюз неколкократно призова София да раз-
реши двустранния конфликт със съседната 
си държава - ход, който би отключил пре-
говорите за разширяване в момент, в кой-
то блокът се стреми да постигне единство в 
условията на руската война срещу Украйна.

Сега обаче процесът може да бъде блоки-
ран от самата Македония, чието нестабил-

но правителство е подложено на натиск да 
не допуска каквито и да е отстъпки за Бъл-
гария. Премиерът на Северна Македония 
Димитър Ковачевски заяви в четвъртък, че

предложението 
е неприемливо

„за гражданите, за коалиционните партньо-
ри, за правителството, за президента на Ре-
публика Северна Македония“.

„Това, което се случи сега, е сериозен про-
блем и сериозен удар по доверието в Ев-
ропейския съюз“, заяви Ковачевски след 
среща с лидерите на ЕС в Брюксел, включи-
телно с Петков.

Много наблюдатели предупреждават да 
не се гледа на това вдигане на ветото като 
„пробив“, пише Михаел Мартенс от ФАЦ, за-
щото предложението включва много бъл-
гарски искания и предварителни условия. 

Има опасност пътят на Северна Македония 
към започване на преговори с ЕС да остане 
блокиран, отбелязва още Мартенс.

Искането за включването на българите в 
конституцията на Северна Македония из-
глежда най-лесно изпълнимо, пише още във 
ФАЦ. Но България също така настоява, че 
македонският език не съществува, а трябва 
да бъде разглеждан като диалект на българ-
ския, освен това Северна Македония трябва 
да се подчини на българския прочит за „об-
щата история“ и да го включи в учебниците. 
Подобни искания няма как да бъдат наложе-
ни политически в Северна Македония, смя-
та Мартенс.

Вдигането на ветото обаче може да се ока-
же

добра новина за Албания
пише още германското издание. Защото до 
момента Брюксел третираше двете държа-
ви по равностоен начин. Сега, ако Албания 
напредне, а Северна Македония - не, това 
може още повече да обърне албанците в Се-
верна Македония към Тирана и Прищина.

От „Политико“ отбелязват, че рязката про-
мяна в позицията на България сега ще за-
трудни македонския премиер, който се обя-
ви против предложението на френското 
председателство на Съвета на ЕС.

Бившият външен министър на Северна 
Македония Никола Димитров също заяви, 
че „в отношенията с България трябва неза-
бавно да спрем да „награждаваме“ ветото с 
трайни отстъпки. Ветото нарушава член 2 от 
Договора и София трябва да бъде ощетена, 
а не възнаградена“.

Сн.: БГНЕС
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К
абинетът „Петков“ падна с гласо-
вете на депутатите от ГЕРБ, ДПС, 
ИТН и „Възраждане“ миналата 
сряда. А малко след това се оказа, 
че на много от депутатите, вклю-

чително от опозицията, не им се ходи на 
предсрочни избори.

Съгласно Конституцията в понеделник 
премиерът Кирил Петков внесе оставката 
на правителството, а едновременно с това 
президентът Румен Радев насрочи консул-
тации с всяка една от парламентарно пред-
ставените партии в търсене на нова коали-
ционна формула.

От ПП и БСП не се явиха, като поискаха 
среща на по-късен етап, която беше отказа-
на от президента, заради което беше обви-
нен във „формализъм и нарушаване на Кон-
ституцията“.

Най-голямата политическа сила в 47-то 
Народно събрание още преди падането на 
кабинета заяви, че нищо с вота на недове-
рие нищо не е свършено, защото те

ще продължат 
да търсят подкрепата

на още шестима депутати от ИТН, въпреки 
че отказват да разговарят с партията като 
цяло. От „Продължаваме промяната“ са ка-
тегорични, че ще приемат мандата и ще се 
опитат да съставят сходно по състав пра-
вителство на досегашното, а Кирил Петков 
отново ще бъде номиниран за министър-
председател. В рамките на досегашната под-
крепа с гласовете на депутатите от ПП, БСП, 
ДБ и петимата отцепили се от ИТН, общо 115 
народни представители, на теория кабинет 
не може да бъде сформиран. На практика 
обаче изборът може да бъде направен и с 
по-малко депутати, тъй като по конституция 
са нужни гласовете на повече от половината 
присъстващи на заседанието народни пред-

ставители.
От ИТН пък заявиха, че

може да подкрепят 
втори кабинет на ПП

но при условие, че Кирил Петков не е ми-
нистър-председател. Нещо, което от най-го-
лямата политическа сила засега не одобря-
ва. По-късно председателят на ПГ на ИТН 
Тошко Йорданов заяви, че е малко вероятно 
„Има такъв народ“ да подкрепи и правител-
ство с премиер Асен Василев, но от партия-
та ще направят „всичко по силите си“, за да 
бъде съставен кабинет.

„Ще подкрепим кабинет при ясни прави-
ла, без Кирил Петков да присъства в него. По 
възможност би било добре Асен Василев да 
не е там. Те са си политически лидери. Да си 
ръководят партията, както прави Слави Три-
фонов. Да дават политически съвети, да взи-
мат политически решения, но да бъде каби-
нет от професионалисти, с ясна програма за 
определен период от време - една година“, 
каза Йорданов.

От БСП, които вече са получили покана за 
преговори за съставяне на ново правител-
ство, също обявиха, че са готови да участват 

и ще подкрепят втори коалиционен кабинет 
с „Продължаваме промяната“.

Ако Петков върне неизпълнен мандата 
или не успее да прокара ново правителство 
през Народното събрание, вторият опит 
трябва да е на ГЕРБ като следваща по чис-
леност група. Бившите управляващи декла-
рираха, че ще го откажат незабавно и ще 

оставят на президента да определи кой да 
направи третия опит, както предвижда ос-
новният закон. При заявките до момента 
възможността да се събере подкрепа за ка-
бинет с третия мандат е теоретична, но про-
цедурата ще удължи с няколко дни живота 
на парламента преди разпускането му и нас-
рочването на поредни предсрочни избори.

Двудневните срещи при Радев потвърди-
ха вече известните позиции на повечето по-
литически сили и очертаха

слаба вероятност 
за нов кабинет

в рамките на действащия парламент.
По време на консултациите при прези-

дента от ДПС се обявиха за разпускане на 
парламента и свикване на предсрочни из-
бори с търсене на евроатлантическо мно-
зинство. „Демократична България“ пък на-
стоява да се направи опит за правителство с 
първия мандат. „Възраждане“ също не виж-
дат основание за никакви разговори, а ис-
кат избори.

Заради предстоящите заседания на пар-
ламента по бюджета, както и заради участи-
ето на Радев в срещата на върха на НАТО в 
Мадрид, първата възможна дата за връчва-
не на първия проучвателен мандат за нов 
кабинет може да бъде петък, 1 юли.

Парламентарна математика
XВъзможен ли е нов кабинет в 47-то Народно събрание

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: БГНЕС

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Р
усия изпадна в невъзможност 
да плаща по държавния си дълг 
в чуждестранна валута, съобщи 
Блумбърг. До фалита се стигна, 
след като западни санкции огра-

ничиха възможностите на Москва да плаща 
на чуждестранните кредитори.

През последните месеци страната нами-
раше начини да заобикаля санкциите, на-
ложени заради войната в Украйна. В края на 
неделя обаче изтече гратисният период за 
около 100 млн. долара лихвени плащания, 
дължими на 27 май.

Тъй като този краен срок беше пропуснат, 
задълженията се считат за неизпълнени, а 
Русия се оказа в т.нар. дефолт – невъзмож-
ност да покрива задълженията си към кре-
дитори. Според агенция Блумбърг това се 
случва за първи път от болшевишкия пре-
врат през 1918 г. насам.

Русия от своя страна

отхвърли заключението
че е изпаднала в дефолт. Позицията на ру-
ските власти е, че страната има необходи-
мите средства и намерение да обслужва за-
дълженията си, но е била принудена да не 
извършва плащанията.

Москва заяви, че международните санк-
ции са създали „форсмажорна“ ситуация, 
която я е принудила да обслужва деноми-
нираните в чужда валута облигации в рубли.

Малко преди революцията от 1917 г. Ру-
сия е най-големият кредитополучател в све-
товен мащаб, след като тегли огромни суми, 
за да финансира своята индустриализация и 

железопътна мрежа. Но болшевиките виж-
дат, че царската индустриализация загърб-
ва интересите на работническата класа, и

отхвърлят целия 
чуждестранен дълг

Въпреки усилията на Лев Троцки да пре-
дупреди Запада, фалитът шокира света, осо-
бено Франция, чиито банки и граждани гу-
бят огромни суми пари. Москва признава 
част от тези задължения едва в средата на 
80-те.

След разпадането на Съветския съюз през 
1991 година Русия за втори път спира да об-
служва част от чуждестранния си дълг, кой-
то наследява от бившите съветски републи-
ки. Едва през 1996 г. Москва се договаря със 
страните да преструктурира дълг от $28 
млрд. и получава разрешение да прехвър-
ли основните плащания от Съветската епоха 
за следващото десетилетие. Но само година 
по-късно, през 1997 г., сривът на цените на 
петрола намалява приходите от руския из-
нос. Външният дълг, който е близо 50% от 
БВП през 1995 г., се е увеличил до 77% през 
1998 г. Така на 17 август 1998 г. Русия обез-
ценява рублата, като обявява, че вече не 

може да плаща дълг в рубли, и въвежда три-
месечен мораториум върху някои външни 
задължения. Руските банки, които бяха ин-

вестирали значителни суми в държавни об-
лигации и имаха широка валутна експози-
ция, също се сринаха.

Русия в дефолт... отново
XНе се очаква фалитът да се отрази пряко на населението

Сн.: АП/БТА
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След няколко месеца затишие Со-
фия влезе в жълтата зона на картата 
на двуседмичната заболеваемост от 

COVID-19. Това показва справка в Нацио-
налния център по заразни и паразитни бо-
лести. Това означава, че в столицата заразе-
ните с коронавируса отново са над 100 на 
100 хиляди души за две седмици.

Картата беше изцяло в зелено само месец, 
но тенденцията на покачване на заболевае-
мостта от COVID-19 продължава. Към 28 юни 
двуседмичната заболеваемост е 51.17 на 
100 хиляди души. Цяла България е в нуле-
вия светлосин етап в картата на епидемич-
ната обстановка по региони към вчерашния 
27 юни. Очаква се ситуацията да се задържи 
стабилна в следващите 5 дни по този пока-
зател.

Новите случаи на коронавирус в България 

се увеличават все по-бързо, като ръстовете 
в процентите на положителните тестове (ан-
тигенни и PCR) стават впечатляващи. Пред-
вид малкия брой тестове, това показва, че 
вирусът все още

скрито набира сила
защото ситуацията е следната - повече нови 
случаи като абсолютно число при по-малко 
направени тестове. Отделно, вече има уве-
личение на влизащите в болница (239 спря-
мо 153 на седмична база), но засега смърт-
ността продължава да намалява.

Показателно е какво казва в личния си 
профил във Facebook и математикът на бив-
шия Национален оперативен щаб проф. Ни-
колай Витанов. Според неговата прогноза в 
България проблеми с вируса няма да има до 
15 юли, но след това, предвид „вноса“ на но-
вите варианти на Омикрон от чужбина, едва 
ли ще има спокойствие. В Гърция, където 
почиват много български туристи напри-
мер, през последните дни броят на новоре-
гистрираните случаи достига до 10 хиляди 
души на ден. Прогнозата на проф. Витанов 
е за лятна вълна, въпросът е колко голяма - 
от думите му засега заключението е, че няма 
да е много голяма. Специално за натоваре-
ността на болниците обаче проф. Витанов 
е дори по-голям оптимист: „Но заетостта е 

330 хиляди деца се разболяха от 
COVID в САЩ през последния месец

Тревожна тенденция се наблюдава и в 
САЩ. Близо 330 000 деца са били регистри-
рани през последния месец с COVID-19. 
Информацията е от доклад на Американ-
ската академия по педиатрия (AAP) и Асо-
циацията на детските болници.

В документа се казва още, че за измина-
лата седмица случаите при децата са близо 
68 000. Това е много повече в сравнение с 
миналата година по същото време. Тогава 
инфектираните са били едва 8400.

Общият брой на децата, болни от COVID, 
за тази година до момента е приблизител-
но 5,8 милиона. От началото на пандемия-
та през 2020 г. до сега заразените са 13,6 
милиона.

Успокояващата новина е, че съвсем нас-
коро здравните власти одобриха ваксини 
срещу заболяването и за децата над 6-ме-

сечна възраст.
Съединените щати продължават да са 

лидер по разпространение на коронави-
руса в световен мащаб. До момента там са 
регистрирани над 88 милиона случая. По-
чиналите надхвърлиха един милион.

САЩ са лидер и в класацията на актив-
ните случаи, като към момента там има над 
3,1 милиона текущи инфекции с COVID-19.

Прави впечатление, че след огромен 
спад към средата на април заразените от-
ново започнаха да се увеличават. В края на 
януари, в разгара на вълната от варианта 
Омикрон, в страната имаше рекордните 
близо 18 милиона активни инфекции. Впо-
следствие те паднаха рязко до около 1,1 
милиона в средата на април, но от тогава 
започна нов ръст и в края на юни вече са 
почти тройно повече.

Завръща ли се COVID-19?
XРъст на новите случаи и в България

МАРТИН  
СТОЯНОВ

martin@bg-voice.com

Сн.: БГНЕС

проф. Николай Витанов доц. Ангел Кунчев

http://www.trifonovalaw.com/
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толкова ниска, че не се очакват проблеми не 
само за тази седмица, но и до края на месе-
ца, че и в началото на юли, че и по-нататък“.

„Скритата заболеваемост много ме тре-
вожи, защото хората не могат да свикнат с 
това, че щом имат неразположение, трябва 
да се обърнат към лекар“, заяви съветникът 
на премиера по здравните въпроси проф. 
Радка Аргирова. Тя поясни, че ръстът на слу-
чаите на коронавирус се дължи на съвсем 
различен вариант на Омикрон. Става въ-
прос за генетичните линии BA.4 и BA.5.

„Този вариант (де факто двете линии са 

различни вируси)

протича леко, 
но заразява силно

като всички мерки, които се предприемат, 
са против заболяването. Стратегията на ви-
руса е да оживее и да се разпространява, 
а най-възможно е там, където няма резис-
тентност от страна на организма“, отбеляза 
проф. Аргирова. При новите линии симп-
томите включват по-рядко загуба на вкус и 
мирис, а по-често са типично грипоподоб-
ни - втрисане, силно главоболие, силна умо-

ра. „Малко по-дълго се влачат новите гене-
тични линии на вируса, като може да минат 
и две седмици, докато човек се възстанови“, 
уточни проф. Аргирова. Тя посъветва да се 
правят леки физически упражнения, след 
като отмине активната фаза на инфекцията, 
за да има по-бързо възстановяване. Съвет-
никът на премиера по здравните въпроси 
призова хората, които не са се ваксинира-
ли, да го направят, включително и с четвър-
та доза.

„Трябва да се плашим да не си внесем 
подвариантите на COVID от Гърция“, комен-

тира и проф. Тодор Кантарджиев, съветник 
на Столичната община по здравните въпро-
си. Той също очаква поне до 15 юли да има-
ме едно спокойно лято. И въпреки това ус-
покои: „COVID е много по-лек, отколкото 
преди 2 години, минава много по-леко“. Той 
отново призова рисковите групи – по-въз-
растните хора и тези с хронични заболява-
ния, да се ваксинират.

Като цяло интензивността на болестта е 
много по-ниска в момента, казва главният 
държавен здравен инспектор доц. Д-р Ан-
гел Кунчев.

„Продължаваме да имаме много заразе-
ни. След празниците малко се вдигна забо-
леваемостта, но тя е в такива размери, че 
не ни плаши. На тези 300-400 души дневно, 
които се разболяват, нямаме повишаване на 
хората, настанени в болница“, каза доц. Кун-
чев.

Той добави, че за съжаление реалната 
бройка на заразените остава много по-го-
ляма от броя на официално регистрирани-
те. Проблем би възникнал при появата на 
нов щам. „Нов щам означава съвсем нова ге-
нетична комбинация, защото имунизацията 
и имунитетът няма да могат да повлияят на 
новия щам“, обясни медикът, но даде да се 
разбере, че подобен мрачен вариант в мо-
мента е много малко вероятен. „Има 3 ми-
лиона българи, които нямат имунитет към 
болестта. При евентуален щам тогава всич-
ко може да започне отначало. Но мрачният 
сценарий е много малко вероятен. Може да 
има нови варианти, които ще засягат много 
хора, но не тежко, това е по-голямата веро-
ятност“, каза още той.

Обявява

https://www.iskraabv.com
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В
ърховният съд отмени в петък 
решението Roe vs. Wade от 1973 
г., с което премахна и конститу-
ционното право на жените на 
аборт. Така вече щатските власти 

ще позволяват или забраняват преждевре-
менното прекъсване на бременността.

В 60% от щатите абортите са вече забра-
нени, дори при изнасилване или кръвосме-
шение, ще бъдат забранени в съвсем скоро 
време или са под сериозна заплаха.

Президентът Джо Байдън заяви, че поста-
новлението представлява „тъжен ден“ как-
то за висшия съд, така и за страната, и при-
зова Конгресът да защити правото за аборт 
на федерално ниво. Байдън обеща още, че 
федералното правителство ще се стреми да 
защити правата на американките да пъту-
ват през щатските граници, за да се подло-
жат на процедурата в щатите, които все още 
позволяват това. А решението предизвика 
масови протести в цялата страна.

Няколко американски щата - Луизиана, 
Мисури, Кентъки и Южна Дакота, незабавно 
забраниха абортите в петък след решени-
ето на Върховния съд. Най-малко 13 други 

имат закони, които могат да наложат забра-
ната незабавно, или ще го направят скоро. 
Там извършването на аборт е определено 
като престъпление, наказуемо с години за-
твор.

Населението на САЩ пък се оказа дълбо-
ко разделено само месеци преди изборите 
за Конгрес.

След празника и скръбта идва хаосът на 
една нация, разделена от горчиви полити-
чески разединения, които сега определят 
къде жените могат да имат достъп до абор-
та, коментира CNN.

Показателното решение на Върховния 
съд в петък да отмени почти 50-годишно-
то конституционно право на жената сама да 
взима решение за собственото си тяло

предизвиква 
и вторични трусове

които вече са започнали да променят ха-
рактера на американския живот.

В мнозина нараства страхът какво ще на-
прави съдът по-нататък по отношение на 
индивидуалните права и защита. Расте и не-
сигурността относно това как решението 
ще повлияе на лечението на фертилитета и 
дори на контрацепцията. А големите компа-
нии разработват планове за компенсиране 
на служителите или разширяване на здрав-
ното им осигуряване, за да покрият услуги 
за аборти извън щата.

Абортът е дълбоко личен проблем за хо-
рата с всякакви политически убеждения. 
Много консерватори гледат на процеду-
рата като на убийство на неродено дете. 
Мнозинството в САЩ обаче разглеждат ре-
шението на Върховния съд като грубо на-
рушение на човешките права и най-вече 
способността на жената да прави избор от-
носно собственото си тяло.

Общественото мнение често е по-нюан-
сирано от черно-бялото на политическия 
дебат, особено относно това в кой момент 
от бременността трябва да се разреши 

абортът и какви изключения трябва да се 
направят за изнасилване, кръвосмешение 
или здравето на майката, но реалността е 
такава, че мнозинството от населението

не желаеше отмяната на „Roe“
Основната обосновка на консервативно-

то мнозинство на съда в петък беше, че Кон-
ституцията не гарантира правото на аборт, 
а той трябва да се реши от щатите. Послед-
ните дни предполагат, че позицията е била 
или наивна, или умишлено заблуждаваща.

Републиканските лидери вече се борят и 
в много случаи не успяват да дадат отгово-
ри как и дали ще помогнат на новите майки, 
които ще се принудят да раждат нежелани 
деца, дори в някои случаи след изнасилва-
не и кръвосмешение. В поне половината от 
Съединените щати решението на Върхов-
ния съд обещава нови трудности за бедни-
те и хората от малцинствата, които в много 
случаи не могат да си позволят да пътуват, 
за да направят аборт.

Водещите демократи отговориха със сил-
ни думи и обещания да се борят, но все още 
не са предприели ефективен отговор, било 
то политически или практически, в страна, 
в която милиони жени внезапно остават без 
правата си.

Решаването на проблема на федерал-
но ниво също е спорно. Докато то би оси-
гурило правото на аборт, малко вероятно 
е всички демократи в Сената да се съгла-
сят да гласуват. Това ново доказателство за 
пропастта между Байдън и по-либерално-
то крило може да подхрани нови спекула-
ции относно позицията му в неговата пар-
тия, докато се подготвя да се кандидатира 
за преизбиране.

Но след зашеметяващата консервативна 
победа, която наелектризира централата на 
Републиканската партия, републиканците, 
надяващи се да разширят националната си 
привлекателност, трябва също да обмислят 
как да се позиционират по начини, които

няма да отчуждят 
умерените избиратели

още повече и особено жените фона на 
сложното и нюансирано отношение към 
абортите.

Бившият президент Доналд Тръмп се на-
слаждаваше на заслугите си за инстали-
рането на радикално консервативно мно-
зинство във Върховния съд. Докато тълпа 
от хора на митинга в Илинойс скандира-
ше „Благодаря ти, Тръмп“ в събота вечер-
та, бившият президент обяви „победа за цял 
живот“. В личен план обаче Тръмп е при-
теснен от въздействието на поляризацията 
върху неговите надежди за Белия дом през 
2024 г., коментира The New York Times.

Каквито и да са достойнствата на горещо 
обсъжданите скорошни решения на съда 
относно оръжията и мястото на религията 
в обществото, отмяната на решението „Roe 
vs. Wade“ разкри категоричната реалност 
за новата авторитарна републиканска пар-
тия, коментира CNN. Най-известната фигу-
ра на партията - Тръмп - се опита да откаже 
на избирателите най-основното им право 

Върховният съд отмени абортите
XВ 60% от щатите абортите са забранени дори при изнасилване или кръвосмешение

Сн.:EРА/БГНЕС

https://connectmortgagecorp.com/


29 юни - 5 юли 2022 г. 11

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

да избират своя лидер с лъжите и опита си 
за преврат след изборите през 2020 г. Тога-
ва създаденото от него мнозинство от Вър-
ховния съд – наред със съмнителните ма-
неври на лидера на републиканския Сенат 
Мич Макконъл – се противопоставиха на 
конституционното право на американците 
за първи път в историята, явно пренебрег-
вайки мнението на мнозинството. 

Това официализиране на радикализма в 
политиката ще има огромни последици за 
американската демокрация през следва-
щите години.

Отговорът на демократите на решението 
на Върховния съд в петък досега беше сме-

сица от недоверие, гняв и обещания да не 
се откаже от битката, но засега

няма ясна стратегия
Проучване на CBS News/YouGov, прове-

дено в петък и събота, установи, че 59% от 
американците не одобряват решението на 
Върховния съд. Това трябва да даде на де-
мократите солидна основа да превърнат 
междинните избори и президентската над-
превара през 2024 г. в референдум за Вър-
ховния съд. Но високата инфлация и ре-
кордните цени на бензина заплашват да 
обрекат мнозинството на партията в Кон-
греса.

В това време губернаторите търсят начи-
ни за защита на правата на аборт, а няколко 
сенатори вече твърдят, че са били подведе-
ни от номинираните от Тръмп върховни съ-
дии относно това как ще се произнесат за 
абортите.

Конгресменът Александрия Окасио-Кор-
тез от Ню Йорк предложи избраните вър-
ховни съдии от администрацията на Тръмп 
да бъдат

подложени на импийчмънт
за „лъжа под клетва“ относно позициите си 

относно абортите.
Но дори ако Камарата на представители-

те, ръководена от демократите, следва та-
кава дългосрочна стратегия, е немислимо 
да има мнозинство от две трети, което да 
успее в разделения Сенат.

А мнозинството във Върховния съд вече 
използва мнението си по случая с аборта, 
за да се подиграе на критиците, които пре-
дупреждават, че трябва да се обмисли въз-
действието на буквалния прочит на Кон-
ституцията, написана през 18-ти век, върху 
обществото през 21-ви век.

Сн.:EРА/БГНЕС

Сн.:EРА/БГНЕС

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Р
ешението на Върховния съд от-
мени забележителното решение 
по делото „Роу срещу Уейд“, кое-
то установява правото на аборт в 
САЩ.

След отмяна на „Роу“ вероятно около по-
ловината щати ще забранят абортите или ще 
ги ограничат силно почти незабавно. В тях 
действат така наречените закони за задей-
стване, които бяха приети в годините след 
решението „Роу 1973 г.“ и изрично отбеляз-
ват, че биха забранили абортите в своите 
граници, ако Върховният съд го разреши.

В няколко щата - Кентъки, Луизиана, Ок-
лахома, Южна Дакота - забраните влязоха в 
сила незабавно.

В други, като Айдахо, забраната ще влезе 
в сила 30 дни след като Върховният съд от-
мени „Роу“.

Други щати може да изискват сертифи-
циране от главния държавен прокурор или 
приемане на закон от законодателния съ-
вет, процес, който може да отнеме седмици.

Всички тези щати правят изключения от 
забраната, ако животът или здравето на же-
ната са в опасност, но много от тях не пра-
вят изключения за бременности, които са 
резултат от изнасилване или кръвосмеше-
ние.

В 5 щата е имало забрана за аборти пре-
ди „Роу“, която може да бъде наложена отно-
во. Там законът е бил анулиран от решение-
то на съда, но биха могли да бъдат въведени 
отново, въпреки че прилагането във всеки 
щат остава неясно.

Губернаторите, избрани от Демократич-

ната партия на Мичиган и Уисконсин, пуб-
лично заявиха подкрепата си за правата на 
абортите и наложиха вето на законопроек-

тите за забраната им.
През април губернаторът на Мичиган Гре-

тхен Уитмър стигна дотам, че заведе дело, 
като поиска от Върховния съд на щата неза-
бавно да реши дали Конституцията на Ми-
чиган защитава правото на аборт.

В Западна Вирджиния забраната за аб-
орти, действала преди „Роу“, вероятно ще 
влезе в сила отново. Но в Аризона губерна-
торът Дъг Дюси каза, че неотдавнашната за-
брана за аборт след 15-та седмица ще има 
предимство.

Алабама наложи пълна забрана на абор-
тите, приета през 2019 г. Северна Каролина 
имаше забрана преди „Роу“, която беше про-
менена в края на 60-те години на миналия 
век, и юридически експерти в щата казаха, 
че забраната за аборт след 20-та седмица, 
приета през 2015 г., но в момента неприло-
жима, ще има предимство.

14 щата могат да забранят абортите, кои-
то се извършват дори преди жизнеспособ-
ността на плода.

Съдилищата във Флорида и Монтана са 

признали правото на аборт съгласно кон-
ституцията на всеки щат, но те също са въ-
вели ограничения за аборт преди жизне-
способността на плода. Четиринадесет щата 
могат да ограничат аборта до 22 седмици 
или по-рано, като много от тях може да заб-
ранят изцяло процедурата през следващите 
месеци.

Способността на щатите да поставят гра-
ници на абортите след точката на жизнеспо-
собност на плода - обикновено около 24-ата 
седмица от бременността - беше потвърде-
на в решение от 1992 г., „Planned Parenthood 
срещу Кейси“, което Върховният съд също 
отмени.

Без „Роу“ или „Кейси“ щатските закони, 
ограничаващи аборта до 20-та седмица, 
15-та седмица или шеста седмица, влизат в 
сила.

Очаква се главните прокурори в някои 
щати да поискат от местните съдии да от-
хвърлят или потвърдят забраните за пре-
късване на бременност, ако „Роу“ и „Кейси“ 
бъдат отменени, каза Елизабет Наш, ана-
лизатор на щатската политика в Института 
Гутмахер.

„Това може да отнеме няколко дни или ня-
колко месеца“, каза тя. „Не изглежда, че съ-
диите са обвързани с някаква времева рам-
ка за произнасяне“.

В някои щати - включително Монтана и 
Флорида - висшите съдилища и преди са 
признавали правото на аборт съгласно кон-
ституцията на всеки щат. Въпреки това Фло-
рида наскоро одобри 15-седмична забрана 
за аборти, която ще влезе в сила на 1 юли, а 
Монтана одобри 20-седмична забрана през 
2019 г., която в момента не е в сила.

В Канзас жителите ще гласуват през ав-
густ дали правото на аборт трябва да остане 
в щатската конституция.

Като цяло абортът може да бъде забра-
нен или строго ограничен в до 28 щата през 
следващите седмици и месеци. Двадесет и 
два щата вероятно ще останат без промяна, 
запазвайки широк достъп до абортите.

В кои щати абортите ще бъдат 
забранени без решението „Роу“

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Млад българин изгоря след тежка ка-
тастрофа с мотоциклет в чикагско-
то предградие Елк Гроув Вилидж, 

научи BG VOICE. Тежкият инцидент станал 
малко преди 8 часа сутринта във вторник, 
28 юни.

33-годишният Стан Атанасов е карал мо-
тор, когато се блъска в тир на оживената 
улица Bussеe Road близо до Toughy Avenue.

По първоначална информация от власти-
те българинът умира от изгаряне. На видео, 
с което BG VOICE разполага от трагичната 
катастрофа, се вижда горящият камион. Зад 
волана на тира е била 54-годишна жена от 
Ландън, Южна Каролина.

Полицията в Елк Гроув Вилидж разслед-
ва фаталния инцидент и към момента не е 
ясно какво е предизвикало сблъсъка.

Според негови приятели Стан взима зеле-
на карта преди по-малко от 2 години, а ро-
дителите му са в България. Той е бил запа-
лен по високите скорости – спортни коли и 
мотоциклети, което личи и от профилите му 
в социалните мрежи.

Последно българинът е работил в серви-
за за автогуми Delta Wholesale Tire, който е 
собственост на българи.

Родом от Елхово, Стан е познат на много 
от сънародниците ни в Чикаго. 

Преди години той работи като барман в 
българското заведение „Авантгард“. Прия-
телите му казват, че е бил „голям веселяк“ и 
„прекрасен човек“.

Стан оставя след себе си съпруга, а роди-
телите му са в България.

BG VOICE изказва дълбоки съболезнова-
ния на семейството и близките му.

Последното за разследването, както и ви-
деото от инцидента, може да намерите на 
нашия сайт www.BG-VOICE.com

Българин изгоря при катастрофа  
с мотор и тир в Елк Гроув ВилиджГАЛИНА ПЕТРОВА

galina@bg-voice.com

33-годишният Стан Атанасов е бил запален по високите скорости и моторите.

XИнцидентът става във вторник сутринта

www.BG-VOICE.com
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Всички граждани на страни извън Ев-
ропейския съюз ще трябва да запла-
тят малка такса от 7 евро ($7,35), за 

да посетят страните от Общността от 2023 
г. Таксата ще се прилага само за хора на въз-
раст от 18 до 70 години.

Това се дължи на внедряването на 
дългоочакваната ETIAS (European Travel 
Information and Authorization System). Въ-
преки че

не е виза
в традиционния смисъл, тъй като може да 
бъде попълнена за кратък период от вре-
ме онлайн, тя функционира подобно на до-
кумента за пътуване, позволявайки на тези, 
които са го придобили, да влязат в Европа.

Очакваше се ETIAS да направи своя де-
бют през 2022 г. От гражданите и жителите 
на ЕС, пътуващи в рамките на Европа, няма 
да се изисква да плащат малката такса и да 
преминават през процедурата ETIAS.

Гражданите извън ЕС, включително тези 
от САЩ, Канада и Великобритания, които 
пътуват до блока извън Европа, обаче ще 
трябва да преминат през бързия процес на 
ETIAS, преди да влязат в страна от ЕС през 
май 2023 г.

Процедурата до голяма степен ще бъде

автоматизирана 
онлайн услуга

която в повечето случаи ще предоста-
ви одобрение за пътуване на кандидатите 
само за няколко минути. Ако лицето обаче 
бъде отбелязано като рисково от системата, 
може да му се наложи да изчака до 96 часа 
за одобрение. След като човек е получил 
одобрението на ETIAS, то ще бъде валидно 
за неограничен брой пътувания до Европа 
в продължение на три години. Пътуващи-
те, които са били одобрени чрез процеса 
ETIAS, трябва да спазват правилата за ими-
грация на всяка страна. Без специална виза 

или разрешение за пребиваване на гражда-
ни на извън ЕС не е разрешено да остават 
повече от деветдесет дни в Европа в рамки-
те на 180-дневен период.

Тази нова система се очаква да засег-
не най-много гражданите на Обединеното 
кралство след Brexit. Хиляди британци еже-

годно изкарват летните си почивки по пла-
жовете на Гърция, Испания, Португалия и 
Франция.

Внедряването на ETIAS за първи път беше 
предложено през 2016 г., още преди Вели-
кобритания да гласува за напускане на Ев-
ропейския съюз.

Въвеждат такса-вход 
в Европа от 2023 г.
XМярката ще засегне 

и много хора с 
български произход, 
но без български 
паспорт

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

https://danieliusa.com
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(Продължава от предишния брой)

Липса 
на информация

В проучване на инвестиционната компа-
ния Франклин-Темпълтън определена група 
от инвеститори са запитани за техните очак-
вания към техните лични инвестиционни 
портфейли за следващите 5 години. Сред-
ната очаквана възвръщаемост на инвести-
торите е била около 10% годишно за този 
период. След като обаче им е казано, че в 
последната година пазарът е дал около 20% 
годишен растеж, техните очаквания драс-
тично се покачват и удвояват като резултат 
от подадената им информация.

Този пример е показателен за това колко 
малко сме информирани като инвеститори 
и по-точно

колко нереални 
са очакванията ни

когато чуем нещо от тук или от там, много 
малко от нашите очаквания при инвести-
рането са базирани на статистика и данни, 
а твърде много на слухове и емоции, които 
ни подтикват към ходове, целящи бърза и 
гарантирана печалба.

Високите моментни пазари са един много 
хлъзгав „подводен камък“, който слага нере-
алистични очаквания в новите инвеститори.

От 1989 години до края на 202 година 
средната възвръщаемост на индексът S&P 
500 е средно 11% на година за този период, 
но със спадове и покачвания през години-
те. Запитани обаче, повечето инвеститори 
си представят този период като едно плав-

но покачване с около 8% на година, без спа-
дове.

При очакванията на инвеститорите за 8% 
постоянен годишен растеж без спадове, ние 
бихме имали $100,627 от начално инвести-
рани $10,000 през 1989 година, но в реалния 
живот и истинската динамика на индекса от 
1989-та до края на 2021-ва се озоваваме със 
сума от $208,215.

Както много пъти с разговорите ми с мно-
го от моите клиенти подчертавам, че мо-
ментните спадове са наши приятели и те ни 
помагат да реализираме по-голяма печалба 
в дългосрочен план, особено ако ре-инвес-
тираме дивидентите обратно през целия пе-
риод или ако вкарваме свежи пари перио-
дично, независимо от циклите на пазара.

Инвестиционен 
национализъм

Инвестиционният национализъм е по-
следната бариера към финансовия успех. 
Това е едно много интересно явление, което 
се поражда доста логично при инвеститори-
те в целия свят, защото е много по-вероят-

но за един човек да инвестира парите си в 
компании, които са създадени в държавата, 
в която живее.

Американската стокова борса и компани-
ите, които са част от нея в дадения момент 
днес, заемат 61% от световния борсов пазар 
за търгуване на акции. Като контраст на тази 
цифра обаче, 79% от парите в инвестицион-
ните портфейли на американските инвести-
тори са инвестирани в акциите и облигаци-
ите на американски компании.

Ако погледнем какво се случва в пазарите 
на други развити и развиващи се държави 
по света, ще забележим, че американският 
пазар се намира на 20-то място по възвръ-
щаемост в конкуренцията на 46 други стоко-
ви борси, които са следени в международ-
ния инвестиционен индекс MSCI All Country 
World Index за последните 20 години.

Като наблюдение на този интересен факт, 
ние можем да заключим, че днес ние се на-
мираме в една глобална икономика, коя-
то предразполага да можем да инвестира-
ме навсякъде по света и възможностите на 
много от пазарите в развиващите се и раз-

вити страни са много изравнени.
Разбира се, правилната комбинации меж-

ду компании от целия свят ще бъде ключ 
към нашия успех и ще ни даде възможност-
та да се възползваме от възможности, които 
се отварят в различни сектори на световна-
та икономика. Но поради тази причина моят 
съвет към всеки инвеститор е да се обърне 
към професионалисти, които могат да изби-
рат правилните фондове и познават добре 
работата на мениджърите на тези фондове, 
за да могат да поставят себе си в ситуации с

добър баланс между риска 
и печалбата

за дълги години напред. Това е и едно от не-
щата, в които специализирам всекидневно - 
част от деня ми минава в анализи на различ-
ни фондове и различни платформи, които 
дават на инвеститорите шанс да възможно 
най-добър растеж с най-малко потенциален 
риск.

Поради тази причина инвестиционните 
компании, с които аз и моят екип работим, 
дават шанс за избор между различни акти-
ви, разпръснати по целия свят, подбрани от 
тях самите и контролирани от тях с цел най-
добра възможна адаптация към пазарите 
във всеки един момент.

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

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

Вашите 
пари

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

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

XКак да постигнем добър баланс между риска и печалбите
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XКак да постигнем добър баланс между риска и печалбите

Бариерите към 
финансовия успех

5

6

Сн.: Pixabay

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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Въпреки че е вълнуващо да започнете 
да мислите за преместване и декори-
ране веднага след като кандидатства-

те за ипотека за закупуване на жилище, има 
някои ключови неща, които трябва да има-
те предвид. Бъдете внимателни, когато ста-
ва въпрос за големи покупки. Ето някол-
ко неща, които може да не осъзнавате, че 
трябва да избягвате, след като вече държи-
те пре-квалификационното писмо в ръцете 
си, за да не стане така, че накрая да се ока-
же, че не можете всъщност да вземете така 
мечтания заем:

Не депозирайте 
големи суми

пари-кеш във вашата банкова сметка.
Кредиторите трябва да проучат от къде 

идват парите ви, а те не могат лесно да бъ-
дат проследени, ако са депозирани като 
кеш. Преди да депозирате каквато и да е 
сума в брой във вашите сметки, обсъдете 
правилния начин за документиране на ва-
шите транзакции с вашия кредитен служи-
тел.

Не правете 
големи покупки

Не само покупките, свързани с дома, мо-
гат да попречат за получаване на вашия 
заем. Всякакви големи покупки могат да 
бъдат червен флаг за кредиторите. Хора-
та с нов дълг имат по-високо съотношение 
дълг към доход (колко дълг имате в сравне-
ние с месечния ви доход). Тъй като по-висо-
ките съотношения водят до по-рискови за-
еми, кредитополучателите може вече да не 
отговарят на изискванията за своята ипоте-
ка. Устоявайте на изкушението да направи-
те каквито и да било големи покупки, дори 
за мебели или уреди. Нерядко хората дори 
закупуват ваканционни пакети, които също 
ще се отразят негативно на вашата бъдеща 
покупателна способност.

Не подписвайте 
съвместно заеми за никого

Не ставайте гарант на никого (поне дока-
то сте в процес на собствено закупуване).

Когато съвместно подписвате заем, вие 
носите отговорност за успеха и изплащане-
то на този заем. С това задължение идват и 
по-високи съотношения дълг/приход. Дори 
ако обещаете, че няма да сте този, който из-
вършва плащанията, вашият кредитор ще 
трябва да брои плащанията срещу вас.

Не сменяйте банкови 
сметки

Кредиторите трябва да търсят и просле-
дяват вашите активи. Тази задача е мно-
го по-лесна, когато има последователност 
между вашите акаунти. Преди да прехвър-
лите каквито и да е пари, отново обсъдете 
с вашия кредитен служител как най-безбо-
лезнено да стане това.

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

(Продължава в следващия брой)

Подводните камъни срещу 
одобрението на жилищен кредит

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

XЕто какво да не правите, докато сте в процес на чакане на одобрение

1

2

3

4

https://angelovrealtor.com/
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ВЛАДИМИР 
ЛЕВЧЕВ

 блог

Още от самото начало на съществуването 
на кабинета Кирил Петков беше ясно, че ля-
во-дясната коалиция граничи с невъзмож-
ното и че Слави Трифонов е една бомба със 
закъснител. Петков имаше почти непосилна 
задача на балансьор. Начинът, по който Три-
фонов внезапно свали кабинета, и подбра-
ният за това момент, навяват подозрението, 
че бомбата не е била просто със закъснител, 
а е била с дистанционно управление.

Освен големите пари, за които вече стана 
ясно, има една основна външна причина за 
избухването на бомбата в този момент. И тя 
е в Москва.

Благодарение на своята тактическа греш-
ка със спирането на газа за България, извед-
нъж се оказа, че страната ни не е била така 
фатално привързана към Москва със здра-
вия робски синджир на тотална енергийна 
зависимост. Изведнъж се оказа, че можем 
да имаме съвсем достатъчни количества газ 
- дори по-евтин от руския. Това скъсване на 
синджира (тук си мисля и за символичното 
кученце, подарено от Бойко Борисов на Го-
лемия брат в Москва, и за нашето послуш-
но построяване на турския поток от Москва 
към Белград) - не се прощава лесно.

Има още една важна причина за внезап-
ното експлодиране на бомбата с дистан-
ционно управление. (Разбира се, Слави 
Трифонов трябва да си дава сметката, че по-
стави партията си в положението на теро-
рист самоубиец, защото на следващите из-
бори вероятно няма да влезе в парламента.) 
Тази не по-малко важна причина е свързана 
с войната на Москва срещу разширяването 
на ЕС. И по-специално - разширяването на 
съюза в смятаната от Москва за своя сфера 
на влияние бивша Югославия.

Очевидно влизането на Република Север-
на Македония и Албания в ЕС е червена ли-
ния за Путин. И в момента, в който това пра-
вителство постигна голям успех и на този 
фронт, Европейският съюз под френско 
председателство се ангажира със защита 
на българските искания в спора с Републи-
ка Северна Македония, бомбата в правител-
ството трябваше да избухне.

„Коалицията“ на свалилите правителство-

то е не по-малко странна. И всеки в нея има 
своите лични интереси - шоуменът, любим 
на мафията, Пеевски, дошъл специално да 
натисне бутона, Борисов, който се страхува, 
че промените в КПКОНПИ могат да го дове-
дат до съд, Копейкин - редникът, и Митрофа-
нова - офицерът на тихия путински фронт у 
нас. Но свалянето на правителството всъщ-
ност беше подкрепено и от президента.

Кирил Петков първо беше обявен за на-
ционален предател от шоумена, но всички 
останали в новата четворна коалиция му 
пригласяха. Първо - Петков нещо бил пра-
вил тайно от парламента, договарял се с Ма-
крон и бил национален предател, после пък 
обратното - защо той лично не се бил анга-
жирал да приеме френското предложение, 
а прехвърлял отговорността на парламента. 
А накрая, след като свалиха Кирил Петков, 
Борисов се опита да си присвои заслугата за 
приемането на френското предложение.

Ясна е играта на Копейкин - освен че той 
е единственият отявлен враг на ЕС, НАТО 
и западната демокрация, така той може да 
увеличи присъствието си в следващия пар-
ламент. Причината е политическата негра-
мотност на определена прослойка от насе-
лението у нас, неграмотност, подпомагана 
активно и от руската пропаганда. Заедно 
с Копейкин и президентският човек Янев, 
който категорично отказа да нарече война-
та „война“ и послушно повтаряше Путинова-
та формулировка за „военна операция“, има 
шанс да получи доста места в следващия 
парламент. Така, заедно с БСП, можем да 
имаме едно де факто проруско мнозинство.

За ДПС е ясно защо участва в свалянето на 
правителството - те твърдо стоят зад Пеев-
ски.

А Бойко Борисов? Каква е неговата игра? 
Той е човек с политическа интуиция и би 
трябвало да знае, че свалянето на Кирил Пе-
тков в този момент само ще повдигне рей-
тинга на „Продължаваме промяната,“ а и на 
„Демократична България". Има го страха на 
Борисов от съд. И от подготвяните промени 
в КПКОНПИ. (Впрочем основна топла връз-
ка между ДПС и Борисов е главният проку-
рор Гешев).

Може би Борисов се надява да състави 
правителство още при завъртането на пар-
ламентарната рулетка в този парламент - 
разбира се, с ДПС.

При всяко положение, ако трябва да се 
спекулира с думата национално предател-
ство, истински национални предатели са 
тези, които заради някакви интереси жерт-
ват България - европейски субсидии, нацио-
нална сигурност, национални интереси на 
Балканите, енергийна независимост, като 
хвърлят страната в предизборен хаос и не-
сигурност.

Все пак, дори и взривен с дистанционно 
управление, кабинетът „Петков“ постигна 
двете неща, заради които беше свален.

Кой взриви бомбата  
на правителството?

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

„Днес се случи нещо хубаво. Видяхме как 
Трифонов, една мутра от Банкя, един човек 
от сараите и Митрофанова гласуваха срещу 
нас.“

Премиерът Кирил Петков веднага след като 
парламентът гласува вот на недоверие„На президента Радев президентската институция 

му е тясна, той иска реална власт. Служебните 
кабинети му се усладиха.“

Лидерът на БСП Корнелия Нинова коментира 
атаките от президенството към кабинета

„Съжалявам, че не застанах 
по-рано срещу тази сган. Но по-
добре късно, отколкото никога.“

Депутатът Христо Петров – Ицо 
Хазарта, след като парламентът 

гласува вот на недоверие

„Оттук нататък да им играя по свирката, да 
оставя една силна партия да стане брошка на 
„Продължаваме промяната“ като ДБ, няма да 
стане.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод 
спекулации, че е готов да се оттегли от 

лидерството на партията в контекста на 
опитите за сформиране на кабинет

„Масово хората не са качествени. Има и 
качествени, но те не са доминиращи.“

Дясната ръка на Стефан Янев, Ралица 
Симеонова, обяснява защо напусна 

партията му още преди създаването й

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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У
никална картина, рисувана с въ-
глен от 17-годишната художнич-
ка с български произход Вален-
тина Асенов, ще бъде изложена в 
Конгреса в САЩ. Тя ще краси сгра-

дата на Капитолия за цяла година, а сама-
та талантлива ученичка е поканена на офи-
циален прием в столицата Вашингтон.

Вратите за реализация за момичето се от-
варят, след като преди броени дни спечели 
първо място в конкурс за изкуство. Втори-
ят окръжен конкурс за изкуство на Конгре-
са се провежда в цялата страна по региони. 
Предназначен е за ученици от гимназиал-
ния курс. Победителите се избират по реги-
они и само първите места от всеки щат са 
поканени на прием в Капитолия с конгрес-
мена на съответния регион, разказа за „Бо-
лярски новини“ Детелина Стойкова – майка 
на талантливото момиче.

„Валентина спечели първо място за на-
шия Ню Джърси дистрикт, с конгресмен 

Джеф Ван Дрю. Той лично й се обади да я 
поздрави с новината“, допълни майката.

За успеха на Валентина разказват редица 
американски медии, предвещаващи й бляс-
каво бъдеще, а в България новината съоб-
щи нейната майка Детелина Стойкова.

Валентина в момента е

ученичка в 12-и клас
в гимназията в Оушън Сити, Ню Джърси. 
Родена е в САЩ в семейството на емигран-
ти, дошли от Велико Търново през 1998 г. 
Младата художничка обаче има много сил-
на връзка с корените си и познава отлично 
старата столица. Прекарала е годините на 
пандемията в областния град и пази топли 

чувства към Велико Търново, които прово-
кират у нея желанието да се занимава по-
задълбочено с рисуване.

Докато била в Родината на родителите си, 
тя посещавала уроци при знакови местни 
художници, които й помогнали да открие 
своя собствен стил и път в това направле-
ние. По думите на майка й – Детелина, досе-
гът с тях бил много полезен за дъщеря й и 
дал силен тласък за развитието й.

Талантът на момичето впечатлява журито 
на конкурса Congressional Art competition и 
лично конгресменът Джеф ван Дрю звъни 
по телефона, за да я поздрави. Картината й 
е озаглавена Nature Mort и носи енергията 
на древната римска история.

Съревнованието се про-
вежда във всички щати на 
страната и

конкуренцията 
е огромна
става ясно от публикации-
те за успеха на Валентина в 
американската преса.

Това обаче не е първи-
ят голям успех за 17-годиш-
ното момиче с български 
корени. През 2014 г. друга 
нейна картина бе изпрате-
на в Космоса в рамките на 
мисия на НАСА. Тогава мо-
мичето е едва втори клас и 
печели националния кон-
курс за творби за космиче-
ски експеримент и насърча-
ване на младото поколение 
към нови знания за необят-
ната Вселена. В 7 и 8 клас 
пък получава награда от Ро-
тари клуба в американския 
град за високи постижения 
в обучението и отличния си 
успех в училище. Валентина 
говори български и посеща-

ва българското неделно училище „Читанка“ 
в Оушън Сити, в което съосновател е и ней-
ната майка, която преподава на българчета-
та.

Валентина е внучка на знаковия препода-
вател от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ доц. 
д-р Илия Стойков – ръководител на катедра 
„Психология“. По негова инициатива от 1993 
г. в университета е създадена специалност-
та „Психология“. В негова памет бе наимену-
вана аудитория във вуза преди четири годи-
ни.

Преди няколко години майката на Ва-
лентина, Детелина Стойкова, също спечели 
престижно отличие от Националната асоци-
ация за напредък в психоанализата в САЩ.

Картина на 17-годишна българка  
ще краси стените на Капитолия

XТворба на Валентина Асенов лети и в Космоса
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Маккинли: По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до Тебе

http://imgtrucking.com
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години продължи бра-
кът между медийния 
магнат Рупърт Мърдок 
и актрисата и манекен-
ка Джери Хол. Двамата 
обявиха, че се развеж-

дат миналата седмица. Мър-
док и Джери сключиха брак 
на церемония в Лондон през 
2016 г. Това е четвъртият раз-

вод на Рупърт Мърдок, чие-
то състояние според „Форбс“ 

възлиза на 17 милиарда дола-
ра. Освен с Джери Хол, Мърдок 

има зад гърба си още три провале-
ни брака – със стюардесата Патриша 

Букър, с журналистката Анна Ман, коя-
то според медиите е получила 1 милиард 

долара след развода им, и предприемачката 
Уенди Денг.

 в цифри

6
милиона живота по целия свят са спасили вак-
сините срещу Covid-19 през първата година от 
програмата за ваксинация. Смята се, че пове-
чето смъртни случаи от коронавирус са били 
предотвратени чрез ваксини в страни с висок 
и среден доход (12,2 милиона). Приблизително 
600 000 смъртни случая биха били избегнати, 

ако целта на Световната здравна организация 
(СЗО) за ваксиниране на 40% от населението на 

всяка страна до края на 2021 г. беше изпълнена – 
нещо, което не се осъществи.

19,8

48,1%

милиона живота по целия свят са спасили вак
сините срещу Covid-19 през първата година от 

ако целта на Световната здравна организация 
(СЗО) за ваксиниране на 40% от населението на 

всяка страна до края на 2021 г. беше изпълнена – 
нещо, което не се осъществи.

19,819,8

234,25 

метра е дълбочината, на която беше 
открит потънал през Втората светов-
на война разрушител на военномор-
ските сили на САЩ край Филипините. 
Това е най-дълбоко потъналият ко-

раб, откриван досега, обявиха от американския екип, 
попаднал на находката. Водолази са заснели и инспек-
тирали повредения корпус на кораба „Самюъл Робъртс“ 
по време на осемдневна експедиция, обяви базирана-
та в Тексас компания за подводни технологии „Каладън 
оушианик“. Ескадреният миноносец потъва по време на 
морска битка край остров Самар на 25 октомври 1944 г., 
когато американските сили се опитват да освободят Фи-
липините, тогава окупирани от Япония.

7000
от българите одобряват сва-
лянето на правителството, но 
други 50,5% - не. Социологиче-
ските данни сочат поляризация 
и известна консолидация на 
привържениците на правител-
ството – дошла явно като реак-
ция към начина, по който това 
правителство бе свалено, как-
то и към момента на сваляне-
то му. 35,3% виждат в днешна-
та ситуация шанс да се избере 
по-стабилна власт през есента, 
но 59,2% смятат, че ситуацията 
е проблем за страната ни. Оста-
налите се колебаят.

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

„На летището в Истанбул „пристигна 
един голям пасажерски аероплан 
с един пилот и 17 пасажери, ци-

вилни и военни, които избегали от Бълга-
рия при много чудни обстоятелства. Според 
разказите на пасажерите аеропланът поте-
глил от Варна за София. Противокомунисти-
те заявили, че тургат ръка на аероплана, и 
в резултат се завързало сражение, в което 
пилотът комунист е бил убит и един запасен 
офицер авиатор поел кормилото на аеро-
плана и потеглил за Цариград.“

Това е част от съобщение в един от най-
четените български емигрантски вестници 
в САЩ - „Народен глас“ - от лятото на 1948 
г. Историята, която вестникът предава теле-
графно, е

много по-дълбока
и още по-вълнуваща и става достояние на 
широката читателска публика благодарение 
на сайта www.krumblagov.com.

Става дума за празник на българската 
авиация, който се отбелязва на 9 юни 1948 
г. – една година от началото на пускането на 
първата редовна пътническа линия София-
Бургас. Тогава се открива летище Варна, а 
датата е 30 юни 1948 г.

По този повод в морската столица със са-
молет „Юнкерс-52“ пристига началникът на 
дирекция „Въздушни съобщения“ полко-
вник Борис Ганев. За обратния курс към Со-
фия

в самолета се качва
и запасният полковник Страшимир Михала-
кев, който е бивш летец и колега на Ганев. Те 
са служили заедно, но не са близки прияте-
ли, защото шефът на гражданската авиация 
е бил политически емигрант в Съветския 
съюз, който се завръща се страната ни едва 
през 1945 г.

Михалакев пък е твърде подозрителен за 
комунистическата власт, защото е бивш цар-
ски офицер, който е специализирал в Герма-
ния по времето на управлението на Хитлер, 
което за комунистите е твърде противоре-
чиво и е достатъчен повод да се снеме до-
верието от него. Именно поради този факт, 
само на 39-годишна възраст, Михалакев е 
отзоваван от поста си на военен аташе в Бу-
курещ. След това е пенсиониран, въпреки 

че е достатъчно подготвен и образован, за-
вършил е дори военна академия.

Михалакев измисля план, за да се спаси от 
комунистическата власт, и пътуването от Ва-
рна до София му дава този уникален шанс.

В самолета, с който пътува Михалакев, по-
степенно се качват и другите, които

участват в „заговора“
Всички се правят, че не се познават и не 

общуват, за да не събудят подозрение.
Самолетът излита точно в 16,48 ч., повече 

от половината пътници са сред така нарече-
ните „заговорници“. Малко след 5 ч. следо-
бед, когато прелитат над град Ямбол, „заго-
ворниците“ вадят пистолетите и постепенно 
овладяват властта в самолета.

Страшимир Михалакев, който е нарочен 
за главен организатор на събитията, тръгва 
към пилотската кабина. Борис Ганев е тежко 
ранен с два куршума в корема, а команди-
рът на самолета Любен Шороплов е прину-
ден да поеме курс към Турция. Самолетът с 
бегълците каца на летище Ешеликьой, къде-

то ги очакват представители на властта и ли-
нейки за ранените.

Очаквано,

отвличането на самолет
предизвиква дипломатически скандал, но 
предимно извън България, а в Родината ни 
всичко е потулено, при това за дни, както се 
прави в подобни ситуации занапред и годи-
ни наред.

Телата на убитите са предадени на бъл-
гарските власти, а по време на погребална-
та церемония Георги Димитров лично носи 
един от ковчезите, като по този начин се 

подчертава съпричастността на властите 
в София към мъката на близките и случаят 
се превръща в политическа демонстрация 
и манифестация на озлоблението към Запа-
да и демократичните устои на капиталисти-
ческия свят, заклеймяван от новата власт в 
България, която е вярна на Съветския съюз 
и налагания от него модел на световен про-
летарски поход.

Българското правителство, очаквано, раз-
бира се, иска похитителите да му бъдат пре-
дадени на основание на конвенция от 1929 
г. Целта е била те да бъдат осъдени в Бълга-
рия и по всяка вероятност

да бъдат ликвидирани
На съдебен процес в Истанбул обаче бъл-

гарите са оправдани като политически бег-
ълци, действали при самоотбрана.

Искането на българското правителство е 
предадено в кратко съобщение в емигрант-
ския български вестник в САЩ - „Народен 
глас“, който за последно се печата до края 
на същата 1948 г.

Похитителите на самолета в България 
веднага са очернени по образец на подобни 
действия в съветска Русия. Те са определе-
ни като „комарджии“, не са пропуснати дори 
и жените им, които са наречени „тайфа хай-
лайфни дами“, а пък самият Михалакев е оп-
ределен като „развратен тип“.

След това в самолетите от България вла-
стите вече поставят свой доверен

човек от тайните служби
който евентуално да реагира при подобни 
проблемни ситуации от каквото и да е ес-
тество. Местата им са винаги най-отзад, за 
да могат да наблюдават салона на самолети-
те и да реагират своевременно. Уволнени са 
и много летци, защото са заподозрени, че не 
са напълно лоялни на новата власт в стра-
ната.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

„Юнкерс-52“ спасява група 
българи от комунизма

Самолет „Юнкерс52“ отвътре. 

Снимка: oldburgas.com

XНа летището в Истанбул се случва нещо, 
което намира място в медиите

Самолет „Юнкерс52“. 

Снимка: alternathistory.com

Съобщение за случая в българския емигрантски вестник „Народен глас“, който се издава в САЩ до края на 1948 г. 

Репродукция Архив на автора.
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„Идеята ми да се прибера от Америка 
не беше просто да направим една 
компания и да изкарваме едни 

пари - казва Алекс. - Поисках да променя-
ме самата България... Мечтата ми винаги е 
била да изкачвам върхове, които никой не е 
изкачвал, или поне такива, които повечето 
хора мислят за невъзможни...“

Александър Кенанов, най-успешният 
български състезател по американски фут-
бол, пренася от Щатите в Родината ман-
талитета си на спортист. Прави реклами и 
филми, които карат продуценти от Европа, 
Америка и света вече да говорят за Бълга-
рия като за място, където ще намерят про-
фесионалисти.

По време на първия и най-тежък локда-
ун пък компанията на Алекс „B2Y“, на която 
е изпълнителен продуцент и съсобственик, 
„отмъква“ клиенти от европейски компа-
нии за снимането на стотици реклами на 
престижни брандове. Прави го отново с 
манталитета на състезател.

Роден е в София, израсъл е в Самоков. За-

вършва испанската гимназия в София. „Ти 
луд ли си? Огледай се къде се намираш“ - му 
казва приятел, когато споделя, че иска да 
играе американски футбол. Това му прозву-
чава като

невъзможен връх
но и като предизвикателство. Междувре-
менно Алекс осъществява и другата си меч-
та – да прави кино, като завършва опера-
торско майсторство в НАТФИЗ, разказва той 
пред „Труд“.

Първо учи правилата за американския 
футбол от Youtube. После заминава за Сър-
бия, където го канят от отбора „Кралево 
роял кроунс“. Знае, че там ходят на трени-
ровъчни лагери американци и така може да 
бъде забелязан. Докато играе в Сърбия, ме-
сеци наред мизерства, за да събере сред-
ства. Живее в старчески дом в едно село, за 
да не плаща скъп наем, всеки ден пътува с 
автобус на тренировки...

И един ден мечтата му се сбъдва - тре-
ньорът на американския колеж „Саутърн 
Назарийн“ го забелязва и го кани да зами-
не за Оклахома. Това за пръв път се случва 
на българин. В Америка висшите училища 
предлагат на млади спортни таланти сти-
пендии за следване с условието да се състе-
зават за отборите им.

Алекс завършва магистратура по бизнес 
администрация в университета „Назарийн“ 
в градчето Бетъни. Двете години там преми-
нават по един и същи изтощителен график: 
6 часа лекции, 10 часа тренировки и 8 часа 
за сън и личен живот. Състезава се като ръ-
нинг бек и фул бек. Понася стоически все-
възможни премеждия – мозъчно сътресе-
ние, комоцио, счупвания.

След 2 години успешният състезател има 
предложение от Канада и от университета в 
Денвър, Колорадо, но една среща в Бълга-
рия по време на ваканцията

предопределя съдбата му
- със собственика на „Ню Бояна филм сту-
диос“ Ярив Лърнър. Споделя му, че иска да 

прави филми, а Лърнър му казва веднага: 
„Искам да работя с теб“.

Двамата създават компанията „B2Y“, в чи-
ято абревиатура се съдържат 2 значения: 
„Boyana to you“ и „Bulgaria to you“. Занимават 
се с писане на сценарии, намиране на режи-
сьори, снимане, препродукция, продукция, 
постпродукция... Снимат пълнометражни 
и късометражни игрални и документални 
филми, реклами, музикални клипове. В тази 
компания Александър Кенанов е партньор 
и изпълнителен директор.

Само за година и половина най-успеш-
ният български състезател по американски 
футбол става и един от

най-успешните 
кинопродуценти

и то само на 28 години. Дали манталитетът 
на състезател е дал по-голям размах на кри-
лата му? „Спортът ме научи на дисциплина, 

воля и характер, да не свеждам глава пред 
проблемите и че заобиколни пътища към 
успеха няма“, казва Алекс.

Когато след завръщането от Америка за-
почва бизнеса си, живее много скромно, 
в апартамент на приятел, за да не плаща 
наем. Споделя, че най-голямата му ценност 
тогава са многото приятели, които му пода-
ват ръка в трудния момент, а после стават 
част от компанията.

„В самото начало това партньорство с „Ню 
Бояна“ и Ярив Лърнър беше изключително 
важно. Най-трудно е да уговориш първа 
среща с клиенти, а когато отиваш от име-
то на „Ню Бояна“, е по-лесно, защото вече 
е познато като филмова дестинация“, каз-
ва Алекс. Той обаче се амбицира да разбие 
клишето, че България е само и единствено 
евтина дестинация за правене на филми и 
реклами. А пътят към това е обучението на 
квалифицирани технически специалисти. 
Амбицията е когато дойдат европейски или 
холивудски продуценти, заедно с идеята си, 
със сценаристите, режисьорите и актьори-
те си, да бъдат посрещнати от екипи от су-
пер професионалисти.

Днес голяма част от продукцията на „B2Y“ 
са реклами. Едни от най-ценените са тези на 
коли, които са от най-висок клас. В портфо-
лиото си компанията вече има

реализирани реклами
на почти всички големи автомобилни бран-
дове като „Порше“, „Мерцедес“ (за различ-
ните му серии), „Тойота“, „Рено“, „Нисан“, 
„Сеат“, „Фолксваген“. Вече са сред 20-те най-
големи компании в Европа за продуциране 
на реклами, като успяват да вземат от раз-
лични конкуренти все по-голям дял от про-
изводството им.

Компанията с успех реализира и музи-
кални клипове, като тези на „Дуа Липа“. „Ус-

Алекс Кенанов: България вече не е 
евтина дестинация за снимане на кино

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XНай-добрият български състезател по американски футбол създава престижни реклами и филми за Европа и САЩ

Като състезател по американски футбол. Алекс (вдясно) на снимачната площадка.
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пяхме и сред музикалните среди да изгра-
дим много добра репутация на Запад и да 
докараме и други големи имена в бранша, 
с които предстои да работим, но в момен-
та нямам право да споменавам имената им“, 
казва Алекс.

При кинопродукциите са заснели филми 
за „Lionsgate“, „Disney“ - по техни сценарии, 
режисура и кастинг. „Не мога да кажа, че сме 
достигнали нивото на „Милениум пикчърс“, 
които снимат филми от нулата до 100%, но 
това е идеята - някой ден да можем да про-
извеждаме съдържание, изцяло идващо от 
нас, като целият криейтив е от нас. Говорим 
за сериал към „Net�ix“, „Amazon“, „Disney“ и 
другите платформи“, казва Алекс.

„В момента сме докарали толкова много 
пазар от чужбина, че имаме изключителен

недостиг на екип
инфраструктура и техника“, допълва той. 
Затова подготвят и технически специалисти 
- строители на декори, художници, скулпто-
ри, осветление, художници на костюми, ши-
вачи. Дават работа на занаятчии, майстори, 
дизайнери, защото зад един проект често 
стоят 200 човека от техническия екип.

„Отдавна България не е просто една ев-
тина дестинация. Вече се борим за място 
сред най-големите хъбове за снимане, и то 
на ниво държава, а не на една компания“, 
казва Алекс. Покрай COVID много българи 
са се върнали от чужбина, като някои от тях 

са донесли в Родината си чуждото ноу-хау. 
„Получава се една хубава симбиоза меж-
ду манталитета на българина и този на за-
падняка. Оказа се обаче, че не ние вземаме 
от тях чуждото ноу-хау, а по-скоро те от нас 
има какво да научат“, смее се Алекс.

Големият удар е още по време на пър-
вата вълна на COVID, когато България е 
една от малкото страни, в които снимачни-
те площадки не са затворени. „Доста бър-
зо успяхме да се препрограмираме, да се 
пренастроим и бяхме една от водещите 
компании“, казва той. Екипите му показват 
чудеса от храброст, като светкавично се 
адаптират към „новата реалност“.

През юни 2020 г., когато кино светът е 
скован от паника, Алекс и екипите му мон-
тират на снимачните площадки много ка-
мери и микрофони, като излъчват на живо 
всеки снимачен ден. А режисьорите и сце-
наристите наблюдават и чуват от лаптопи-
те си в Америка и Европа всичко чрез плат-
формата zoom. Този

смел нов начин на снимане
се разчува по света и идват поръчки от Ки-
тай и Япония, при които пък заради часо-
вата разлика българските екипи трябва да 
снимат нощем.

„Вложихме много средства в техника и 
оборудване заради предаването на сним-
ките на живо, но имаше защо - успяхме бук-
вално да „откраднем“ от пазарния дял на 

много страни, които закъсняха с реакциите 
си покрай COVID. Привлякохме много кли-
енти, които преди са работили с други ев-
ропейски и американски компании“, казва 
Алекс.

Снимките се провеждат при изключител-
ни мерки за сигурност, въведени чрез спе-
циален Covid-19 протокол, разработен от 
компанията, и който всички спазват - маски 
с тройна антибактериална защита, дистан-
ция, непрекъснато мерене на температура, 
огромно количество тестове. Само 0,01% 
от тях са положителни. Изолират се хора и 
екипи, сменят се планове за снимки... Дори 
от българската компания консултират Съ-
юза на артистите в Щатите - „SAG AFTRA“, 
какви мерки трябва да се спазват при сним-
ки.

Резултатът е, че за последните години 
Алекс и компания не само са запазили здра-
вето на хората си, но и буквално са учетво-
рили обема на продукцията си - общо над 
500 проекта, като за 2021-ва, най-силната 
им година, имат 196 снимачни дни за ре-
кламни продукции, а 2022-ра отсега се оч-
ертава да е още по-силна...

Напоследък на Алекс не му остава време 
за любимия американски футбол, но ком-
панията му спонсорира „Софийските меч-
ки“ - отборът, от който той е тръгнал. Меж-
дувременно е успял да създаде и щастливо 
семейство с любимата си Лидия и двамата 
си сина - Адриан на 3 години и Антоний на 
година и половина. „Изключително зареж-
дащо е да си баща. Ако преди можех да гле-
дам 5-10 години напред, сега вече започвам 

да мисля 30-40 години напред. Мисля в по-
сока промяна чрез образование, за една 
по-добра България за децата ми“, казва ус-
пешният състезател и продуцент.

На стадиона на „So�a Bears“ („Софийските мечки“).

Алекс (вляво) по време на снимки.

Сватбата му с Лидия.

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Българо-Американската Полицейска 
Асоциация в САЩ (B.A.P.A) раздаде 
годишните си стипендии на учени-

ци от Илинойс. 18-годишният Йордан Ри-
зов и 18-годишната Доника Серафимова 
получиха лично чековете си на тържество 
в предградието Deer Park. Общо 5-тима са 
студентите, които получават стипендии от 
по хиляда долара, които ще помогнат ака-
демичното им образование. Сред тях са и 
Соня Иванова от Флорида, Живко Жеков и 
Дарина Любенова от Илинойс.

„В конкурса се включиха

23 участника 
от цяла Америка“,

казва президентът на асоциацията Марио 
Вълков. „Целта ни беше да създадем конку-
ренция между младите участници. Да под-
държаме и подбудим българския дух в тях, 

като изискването беше те да пишат съчи-
нения за български национални герои“, 
добави Вълков.

Стипедиите носят

името на офицер 
Владимир Малеев

който почина през лятото на миналата годи-
на от COVID-19.

През април тази година 17-ти дистрикт 
във Филаделфия реши да направи бълга-
рина

полицай на годината 
посмъртно

На церемонията присъстваха ген. консул 
на Република България в Чикаго Светослав 
Станков и бившият консул в града Иван Ан-
чев, както и спонсори и приятели на орга-
низацията.

„Ние изпитваме голямо удовлетворение, 
знаейки, че ще помогнем на тези заслужи-
ли студенти от български произход“, казва 
Марио Вълков.

B.A.P.A. връчи чек и на Фондация „Достъ-
пен свят“ в България, чиято основна мисия 
е подпомагане на хора с увреждания и за-
труднена мобилност. Фондацията е основа-
на от бившия ген. консул в Чикаго Иван Ан-
чев, който благодари за подкрепата.

B.A.P.A. раздаде годишните си 
стипендии

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

XТе са на името на офицер Владимир Малеев

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Билката сминдух е добре известна, но 
в действителност е била прилагана 
още от древните народи. Произходът 

й е свързван със земите, които граничат със 
Средиземно море, но има доказателства за 
широката й употреба още преди векове ос-
вен в Гърция, в Египет, Азия, Индия и дори 
Африка.

Любопитен факт, съхранен във вековете, 
е, че египтяните са използвали билката за 
тонизиране преди битка. В древна Персия 
сминдухът е бил известен като любимата 
билка на Авицена и се смята за билка про-
тив 100 болести.

В ислямската традиция семенцата са цен-
но съкровище, за което пророкът Мохамед 
казва, че ако хората са наясно с истинска-
та му цена, биха плащали за неговото тегло 
със същото тегло злато.

В китайската медицина сминдухът се из-
ползва главно като възстановяващо сред-
ство, както и като лекарство при сексуална 
немощ. Китайските лекари пък препоръч-
вали използване на чимена за вътрешен 
прием, за лечение на заболявания на пи-
кочния мехур, бъбреците, при болки в мус-
кулите и импотентност.

В Древна Гърция Хипократ препоръчвал 
растението

при кашлица и заболявания 
на белите дробове

и горните дихателни пътища. Арабските ле-
кари използвали сминдуха като съставка в 
мехлеми за рани и абсцеси, които се нана-
сяли върху болното място и успокоявали 
раздразнената и възпалена тъкан

Кои са свойствата обаче, които правят 
билката толкова популярна билка в мина-
лото и днес? Няма система в човешкия ор-
ганизъм, която да не изпитва благотвор-
ното му влияние. Сред свойствата, с които 
природата ни е дарила чрез растението, са 
редица позитиви при наличието на рани, 
ревматизъм, кожни проблеми от типа на 
екземата. В миналото китайските природ-
ни лечители са го прилагали успешно и при 
проблеми

с половата активност 
при мъжете

Това далеч не са всичките му полезни 
действия, защото в наши дни е известно, че 
сминдухът помага и на храносмилателна-
та и дихателната системи. Съвременни из-
следвания доказват, че сминдухът действа 
добре при високи нива на кръвната захар и 
повишен холестерол. Скорошно проучване 
установи, че дъхавата билка може драстич-
но да нормализира холестерола след пър-
вото приложение.

Експертите са проучили няколко големи 
бази данни, за да определят дали семената 

на сминдух могат да понижат холестерола. 
Учените успяха да установят, че при използ-
ване на този продукт нивата на холестерола 
могат да се понижат с до 33%. Според едно 
от проучванията листата на сминдуха могат 
да понижат холестерола с 9% още след пър-
вата доза. Учените обясняват положителния 
ефект от яденето на семена от сминдух

с високо съдържание 
на фибри

Разтворимите фибри според експерти аб-
сорбират вода и намаляват усвояването на 
холестерола в кръвта. Съветът им е да се 
ползва ежедневно като подправка към яс-
тията, които хапваме.

Стрит на прах, сминдухът е част от сместа 
подправки, които образуват така любимата 
на българите шарена сол. Освен в нашата 
кухня, сминдухът има широко приложение 
в различни традиционни рецепти и смеси 
от арменската, персийската и грузинската 
кухня. Намираме следи от него и в редица 
други култури, затова и може да се каже, че 
употребата му е много широко разпростра-
нена в световен мащаб.

Сминдухът се употребява успешно и по 
пътя към целта на много хора по света – 
здрава и красива кожа. Там той намира мяс-
то в лекове, свързани

с облекчаване 
на случаи на екзема

и други видове кожни заболявания. Висока-
та му ефективност се дължи на силните му 
противовъзпалителни и облекчаващи свой-
ства. И още: сминдухът ускорява времето за 
оздравяване на рани, охлузвания и възпа-

ления на епидермиса.
Добавянето на продукти със сминдух се 

препоръчва при хора с проблеми с теглото, 
сърдечносъдовата дейност и/или доказани 
запушвания на кръвоносните съдове. Диа-
бетиците също извличат полза от чудодей-
ната билка, тъй като могат да разчитат на 
нея за намаляване на кръвната захар.

Дихателните пътища също биват обла-
годетелствани от сминдуха – особено ако 
страдате от суха кашлица по време на се-
зоните, които правят дихателната система 
уязвима на вируси и инфекции. При възпа-
лено гърло също можете да разчитате на 
изпитани рецепти със семена от растение-
то в комбинация с прясно мляко или съвсем 
обикновена отвара. Единственото изисква-
не: варете 2 супени лъжици семена около 
30 минути в литър вода.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Загадъчният сминдух - не 
само подправка, но и лечебно 
средство против 100 болести

Дъхавата билка сваля холестерола, намалява кръвната захар при диабетици

Маска стимулира растежа на коса-
та и помага при пърхот и други дер-
матологични проблеми на скалпа.

1 чаена лъжичка смлян чимен се 
смесва със зехтин и кимион. Може да 
се добави и щипка смлян черен пи-
пер. Готовата смес се втрива в коре-
ните на косата и главата се завива с 
кърпа. Така маската престоява до по-
ловин час, като след това се изплак-
ва.

Почистваща маска за лице - препо-
ръчва се при акне и различни дерма-
тити.

1 чаена лъжичка чимен се смесва с 
1 супена лъжица зехтин. Маската се 
нанася на лицето, като се избягва об-
ластта около очите.

Маски  
за красота
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В 
началото на 2022 г. се появи тен-
денция, която през годините се 
връща на няколко пъти. Става 
дума за цветните бижута в стил 
Y2K, които е време да покажем 

през топлите дни. Изящните вериги и мно-
гослойните колиета са сред най-трайните 
трендове при бижутата.

Дали в парка, на разходка или на бар с 
приятели, както и на морето, тези бижута са 
изключително удобни. Със своите различни 
цветове (актуалните за сезона) и блестящи 
елементи като камъчета и други те винаги 
бият на очи. И превръщат и обикновената 
визия в по-специална.

Тази година на почит

ще бъдат смелите аксесоари
с които изпъквате и правите впечатление. 
Не се притеснявайте да експериментирате 
с цветове и форми.

Забравете за златото и среброто. Да, те 
са вечна класика, издават елегантност и са 
прекрасни за официални събития. Но 2022 
година е подчинена на смелите тенденции. 
Избирайте бижута в ярки цветове, смесвай-
те цветове и форми. Например, сложете ня-
колко пръстена на едната ръка - в синьо, ро-
зово, жълто, лилаво и т.н. Или обикновени 
едноцветни пластмасови гривни в няколко 
различни цвята - оранжево, зелено, розо-
во, бяло и т.н. Залагайте на розови, червени, 
сини и лилави обеци във формата на сърца.

Бижутата с талисманчета са много модер-
ни в последните 2 години и това продължа-
ва да е така и през 2022 г. Залагайте на грив-
ни, колиета, гердани, пръстени и обеци с 
талисмани. Става дума за бижута

които напомнят за детството
Например, обеци във формата на чер-

вени сърца, гривни с лунички и звездички, 
гердани с миди и цветя и т.н. Те са цветни, 
правят ви да изглеждате лъчезарни, игриви 
и жизнерадостни.

През летните месеци акцентът пада вър-
ху ушите и по-специално - обеците. Те са 
основно бижу за 2022 г. и колкото по-екс-
травагантни обеци изберете, толкова по-
добре. Купете си много големи обеци с 
кристали, камъчета, талисманчета и т.н. 
Може да са във формата на големи цветя, да 
имитират полилей, да са като големи право-
ъгълници и т.н.

Стегнатите колиета за врата са основен 
тренд през летните месеци. Те ви карат да 
изглеждате стилни, уверени, модерни.

Прекрасно се комбинират 
с рокли

ризи и са чудесен вариант за официални съ-
бития. Слагайте бели, сиви, златисти, а защо 

не и шарени чокъри. Независимо дали сте 
облечени с блейзър, рокля, топ или дори 
пуловер, тези аксесоари могат лесно да се 
превърнат в перфектния завършек на ця-
лостната визия.

Лятото е сезонът, в който можете да екс-
периментирате със стила си и да покажете 
на света колко сте креативни. Един типично 
летен аксесоар

са гривните за глезен
Те, разбира се, могат да се носят през ця-

лата година, но топлите месеци са времето, 
в което да ги направите фокуса в своя то-

алет, тъй като са истински хит, който да ви 
носи радост и настроение.

Чантите и бижутата с големи верижки 
също бяха хит в последните години. Сега 
верижките отново са на мода, само че не 
толкова като част от колиетата и гривните. 
Например, може да слагате верижки около 
коремчето, когато сте по бански през лято-
то. Или голяма верижка, която започва от 
врата и стига до пъпа, когато сте облечени 
с кроп топ или потник, например. Така ще 
изглеждате привлекателни, нестандартни и 
уверени.

Залагайте на гривни, колиета, гердани, пръстени и обеци с талисмани

Бижута лято 2022 – 
носталгични, но по-цветни  
и екстравагантниСн.: Pixabay
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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-$1400 оборот на ден, вкъщи 
всяка вечер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 
№18772
OWNERS, 
Цена US$ 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

Chicago + suburbs
ACCOUNTING , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Транспортна компа-
ния търси да назначи мъж/жена на пълно работно 
време за позиция accounting (account\\\\\\\\\\\\\\\'s 
payable, payroll). 7736276819 №19378
ТЪРСЯ ШОФЬОРИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся шофьори с обик-
новена книжка за малко камионче . За повече ин-
формация се обадете на 224-817-6515. №19382
BASIC DATA ENTRY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Транспортна фирма 
търси да назначи мъж/жена на basic data entry по-
зиция. Основни изисквания: бързо вкарване на ин-
формация в работния софтуер и ориентираране 
към детайлите. 7736276819 №19388
CDL DRIVERS , 
Цена US$  , Зипкод 1800, Предлагам локална работа 
от Chicago за AMAZON 6304400908 №19357
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, 

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

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

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

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

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

Ресторант „Балканика“ 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

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
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
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
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

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

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

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

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

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

LIMO DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, B-L Group 
Inc. Limousine Service 20 years experience in 
business Looking for LIMO DRIVERS: -Chau� eur's 
License is not necessary -Extra monthly bonuses 
-Progressive commission system Welcome to our 
team Phone: 773-269-0260 №16027

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

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
HABIRAME CONTRAKTORI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Zdraveite,malka 
transportna compania nabira contractori da ni 
pridrugat. 15 godini expiriance dispatch excellent 
reputation 90% gross IFTA Fuel discount Za contact 
Tel:941-586-9386 №19375
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

SOMEWHERE ELSE
HAZMAT OTR DRIVER , 
Цена US$ 2,300.00, Зипкод 22191, WE ARE LOOKING 
FOR OTR DRIVER- Hazmat/Tanker Endorsement To join 
our team, 1 years experience min Mileage pay or � at 
per week Solo from 3000+ weekly We o� er new trucks 
2022-23 -Volvo automatic trucks only .Work schedule 
2 weeks on the road 2/3 days home . We do 1099 
contract form. 4434548614 №19384
HAZMAT OTR DRIVER , 
Цена US$ 2,300.00, Зипкод 22191, WE ARE LOOKING 
FOR OTR DRIVER- Hazmat/Tanker Endorsement To join 
our team, 1 years experience min Mileage pay or � at 
per week Solo from 3000+ weekly We o� er new trucks 
2022-23 -Volvo automatic trucks only .Work schedule 
2 weeks on the road 2/3 days home . We do 1099 
contract form. 4434548614 №19385

COAST TO COAST

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

OFFICE ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Need o�  ce assistant. 
www.tocconsult.com 3039748716 №19379
AUTO MECHANIC, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17109, Need Auto mechanics. 
www.tocconsult.com 3039748716 №19380
HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 14.00, Зипкод 17110, Need housekeepers 
3039748716 №19381
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
РАБОТА ТЪРСЯ , 
Цена US$ , Зипкод , Мога да замествам caregivers 
в неделя ако имат нужда от почивен ден. Телефон 
312- 777- 9474 3127779474 №19386
РАБОТА ТЪРСЯ , 
Цена US$ 0, Зипкод 60630, 4037 W Argyle St 
3127779474 №19387
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
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$ 0.00, Зипкод 60004, Давам стая под наем 
в къща намираща се в Arlington Heights. Цена 500$ 
- всички консумативи включени . 7739839296 Ани 
№19376
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Давам стая под наем 
в къща намираща се в Arlington Heights. Цена 500$ 
- всички консумативи включени . 7739839296 Ани 
№19377
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в Des 
Plaines за непушач 7739344547 №19383
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

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

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
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ВОДОРАВНО: Тел. Бов. “Обикновени хора”. Ия. ЕВИАН. КЛМ. Ипон. ТТ. Скат. Ошер. ЛИ. Австрия. Кин. Кана. Шии. РАИ. Вани. 
“Нана”. Семит. ТАМАТ. Какаду. Нас (Ингеборг). Нака. Такара. Йерарх. Ид. Гора. Абат. Ова. Яке. Америка. Витанов. Нива. АПА. 
Колене. Вино. Ин. Рават. Мана. ЕТА. “Там”. Да. Иса (Пиер). Кардиолози. Ир. Си. Симулант. Аника. Илиев (Константин). Гении. 
Вот. ИЛ. “Мод”. Богиня. Епитет. Сочи. Авин (Виктор). Коноп. Ге (Николай). “Спа”. Скалар. Гаранции. Коран. Лак. “Ти”. НСА. Килии. 
Ръченица. Ем. “Аякс”. КАТ. Рибица.
ОТВЕСНО: Тек. Газ. Мисии. КА. Обет. Анатом. Васил Левски. Ив. “Ана Каренина”. Пикола. Окис. Ана Карина. Семинария. Нако. 
АДА. Иво. Кивот. Лаик. Зона. Урака. ЕАМ. Декан. “Таис”. Аба. Струг. Тор. Тен. Виен (Жозе Мари). АДЛЕР. Лък. Ен. Ас. Майтапи. 
Иан. Погача. Лик. Трисе. Антоний. Пакет. Хлорат. Ров. Алти. Комшии. Навик. Мо. Богатир. Ея. Таратор. “Заточеници”. Баир. 
Вакх. Аладин. Ги. А,б. Кама. Янева (Стела). Иви. Син. Виолина. Икона. Иконописец. “Янините девет братя”. Ама.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

Мъж отива на лов. Жена 

му го пита:

- Скъпи, по какво ще 

стреляте днес?

- По елени...

- Добре, внимавайте да 

не се избиете!

  
- Докторе, в депресия съм!
- Най-доброто лекарство е да се потопите изця-

ло в работата си.
- Но докторе, аз бъркам бетон!

  
На интервю за работа:
- Образование?
- Основно и още три години съм живял с една 

учителка.

  
Пиян звъни на входната врата. От домофона се 

обажда женски глас:
- Кой е?
Пияният:
- Извинете мъжът Ви вкъщи ли е?
Жената:
- Не.
Пияният:
- А може ли да слезете да видите дали не съм аз?

  
- Моят син вече свири втора цигулка...
- Оо, браво...
- Първата му я счупих в главата!

  
- През цялото време търся смисъла на живота, 

но все не го намирам.
- Провери ли в хладилника?
- Няма го.
- Значи вчера сме го изпили...

  
- Докторе, нещо съм зле с очите. Не виждам до-

бре надалече.
Лекарят завел пациента до прозореца и му по-

сочил слънцето:
- Това там виждаш ли го?
- Да, това е слънцето.
- А знаеш ли, че то е на 150 милиона километра? 

Ти колко надалече искаш да виждаш?

  
- Жена, зарязах пиенето...
- Верно? Еее браво на тебе, най накрая, а що си 

намръщен?
- Не помня къде го зарязах!

  
Две блондинки си бъбрят по телефона преди 

обед, стигат и до темата за готвенето:
- Какво ще готвиш за днес, муцка?
- Свинско със зеле, но с пиле, а ти?
- Телешко варено, но със свинско...

  
- Муцка, каква е тази ютия в чантата ти? - пита 

едната блондинка.
- Ми, нося я да не се чудя изключих ли, не я ли 

изключих...

  
Две блондинки пред зъболекарски кабинет:
- Зъб ли те боли?
- Не, имам котлен камък.
- Що не пиеш калгон?

  
Клавирен концерт. Руса дама пита съседката си:
- Това Шопен ли е?
- Не съм сигурна - отговаря тя.
- Да изчакаме да се обърне към нас...

  
Катаджия спира кола. Отива. Пита строго:
- Знакът видяхте ли?
- Видях.
Катаджията се усмихва добродушно:
- Моят син го нарисува...

  
Новини 2135 г.: „Пусната е първата редовна ли-

ния Земя – Марс. Движението по автомагистрала 
„Хемус“ в района на Витиня се извършва в едната 
лента поради ремонт.“

  
Тя влезе вир-вода мокра в стаята и каза на преб-

леднелия си мъж:
- Не беше вързал добре камъка...

  
Събота и неделя малко се поства във Фейсбук. 

Видимо хората си имат работа, а не като от поне-
делник та чак до петък...

  
В реанимацията:
- Сестра, какво е включено в контакта?
- Апаратът ви за дишане.
- Може ли да го изключиш, че ми пада батерия-

та на телефона...

  
- Искам да имам толкова пари, че да мога да си 

купя самолет.
- Че за какво ти е самолет?
- Абе не ми трябва самолет, толкова пари ми 

трябват...

  
Между двама рибари:
- Представяш ли си, снощи сънувам, че съм на 

брега заедно със Скарлет Йохансон и наоколо - 
никой!

- И?
- И аз, майна, хващам 4 кила шаран...
- А тя?
- А на нея, майна, грам не й кълве...

  
Попитали един евреин:
- Имаш 8 ябълки и даваш половината на прия-

тел, колко ти остават?
- 7 и половина.

  
В съда:
- Господине, защо не сте се опитали да спасите 

жена си, когато е започнала да се дави в езерото?
- Ами аз откъде да знам, че се дави? Викаше си 

както обикновено...

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 изглеждате толкова увере-
ни в себе си, колкото обикнове-
но, но макар и да е странно, сте 
напълно сигурни, че ще постиг-
нете своето. Въпреки появата на 

новите възможности за себеизразяване, все още се 
страхувате да не направите грешна стъпка. Бъдете 
по-внимателни в действията си. Ако приложите не-
обходимите усилия и проявите повече упоритост и 
последователност, ще успеете да се справите с пре-
пятствията. За да успеете, са нужни благоразумие, са-
модисциплина и търпение.

РАК
Бъдете много внимателни, за да 
определите кой е истински при-
ятел и кой не е. Ако във вашето 
обкръжение се появи нов човек 
- не е случайно. Опитайте се да 

направите живота си по-колоритен, намерете нови 
източници на вдъхновение, оставете всичко да ра-
боти за вас. Ще сте по-големи оптимисти относно 
паричните си ресурси и развитието на финансовите 
си дела. Това в по-голяма степен важи за тези от вас, 
които ще разчитат на добре платена работа, допъл-
нителни ангажименти и доходи.

ВЕЗНИ
Мъжете ще бъдат развълнувани 
от новини, които ще имат връз-
ка с образование, кариера, раз-
витие на приятелски или лю-
бовни отношения. Като цяло ще 

общувате повече с ваши връстници, приятели или 
съмишленици. Вероятно промените във времето и 
сезона ще ви причинят някакво здравословно не-
разположение или ще възникне такова в следствие 
на инцидент. Тези дни ще маркират важни неща в 
живота ви, приключване на степен на образование, 
започване на нова кариера и др.

КОЗИРОГ
Ще имате интересни идеи, които 
не се страхувайте да реализира-
те. Винаги ще се намери някой, 
който може да ви помогне със 
съвет или да ви даде полезна 

информация. Забавянето на един документ или на 
пари, които очаквате от работа или от друга някаква 
институция, ще има своето разумно обяснение, за-
това не избързвайте със заключенията си и въобще 
с емоционалните си реакции. Периодът ще ви изне-
нада с новини, свързани с роднини или с приятели, 
с работа или със събития.

ТЕЛЕЦ
Звездите ви съветват да не ос-
тавяте вашите дела настрана, за 
да задоволявате желанията на 
другите. Може да е необходимо 
да направите компромиси, за 

да постигнете хармония. За да избегнете неприят-
ности, е нужно да сте предпазливи и да не си поз-
волявате да се ангажирате в рисковани ситуации. 
Организирайте времето си по-добре, като избягва-
те стреса. Финансовите обстоятелства могат да съз-
дадат чувство за несигурност, но тези трудности са 
временни и ще ги преодолеете

ЛЪВ
През периода ще възникне ва-
жен и необходим разход за син, 
племенник или друг млад род-
ственик от кръга ви роднини. Ще 
преминете през един нов цикъл 

на изпитания, които ще са характерни за вас. Това, 
което ви се дава, ще има някаква връзка с вашето 
минало, с грешки или пропуски, неизпълнени обе-
щания или пренебрегнати ангажименти. По неприя-
тен начин тези неща ще ви напомнят за себе си и ще 
ви притиснат – искате ли не - да бъдат разрешени и 
изчистени като проблем в живота ви.

СКОРПИОН
Ще обсъждате бъдещи общи 
действия, свързани с важна за 
семейството ви работа, бизнес 
или друг някакъв ангажимент. 
Въпреки предпазливите ви 

действия, няма да ви бъде лесно да избягвате напре-
жението в отношенията с хората, с които ежедневно 
ще общувате. Напрежение може да възникне и око-
ло професионална задача или друг отговорен анга-
жимент. Жените ще бъдат търсени за помощ или съ-
вет от родственици или приятели. Ще се зарадвате 
на успех в живота на много близък човек.

ВОДОЛЕЙ
Мъжете ще се сблъскат някои 
негативни или неприятни стра-
ни от живота. Може да ви разо-
чароват лъжите или лицемерно-
то поведение на някой от кръга 

ви приятели или познати. Ще имате желание да си 
осигурите личен комфорт, ангажирайки се с прият-
ни занимания с любим човек и др. Определено ще 
дадете приоритет на личните си желания и цели. Въ-
преки благоприятните тенденции по отношение на 
паричните ви дела, ще бъде добре да се съобразите 
с реалните приходи и разходи.

БЛИЗНАЦИ
Ще се чувствате така, сякаш няма 
никакво ограничение във ваши-
те възможности. Неочаквано мо-
гат да се появят идеи, които да 
ви „изстрелят“ към нови височи-

ни. Звездите ви съветват обективно да преценявате 
реалността и възможните рискове и да се откаже-
те от нереалистични проекти. Ще намерите реше-
ния на някои проблеми и това ще ви даде усещане 
за удовлетворение. Приятелите могат да са източник 
на вдъхновение или могат да възпрепятстват осъ-
ществяването на вашите планове.

ДЕВА
През периода ще възникне по-
вод за събиране, свързано с при-
ятел или с роднина, но доколко-
то ще се реализира и по какъв 
начин, е трудно да се прогнози-

ра. Среща или разговор с представител на банкова, 
съдебна или друга институция, нещо, което ще бъде 
във ваша полза. Периодът ще благоприятства пъту-
вания, особено ако тяхната насоченост е свързана с 
любовна среща. За това не насилвайте нещата, бъ-
дете търпеливи и разумни и не се опитвайте да ко-
мандвате развитието им.

СТРЕЛЕЦ
Внимателно приемайте идеите 
или предложението, което ще 
получите, защото това може да 
се окаже един интересен шанс 
за вас. Може да се опитате да из-

хитрувате за нещо свързано с пари и това да създа-
де неприятна ситуация в дома ви. Не е задължител-
но вашите действия да са злонамерени, но това ще 
създаде напрежение и недоверие в семейството ви. 
Ще имате и възможност да направите много полез-
ни неща за себе си и за дома си - като малки ремонти 
или подобрения в жилището.

РИБИ
Може ще бъдете изненадани от 
новини или ситуации, които не 
само ще ви сварят неподготвени, 
но и могат да ви поставят в не-
ловко положение. Някои от съ-

битията ще дадат много силно отражение на живота 
в дома ви, на семейството или на семейните ви отно-
шения. Предстои ви да се срещнете с интересни или 
важни за вас хора, независимо дали те живеят в съ-
щото населено място като вас или са на някакво раз-
стояние. Нека не ви учудват неочаквани срещи или 
неканени гости в дома ви.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Политиците по света много по-често 
живеят по-дълго от останалото на-
селение, разкриха нови проучвания, 

които отразяват нарастващото несъответ-
ствие между елита и обикновените хора, на 
което сме свидетели сега.

Според анализираните данни нещата се 
влошават прогресивно: В края на 19 и нача-
лото на 20 век политиците в повечето ана-
лизирани страни са имали сходни нива на 
смъртност като общото население. През це-
лия минал век разликите в дълголетието се 
увеличават значително във всички страни.

Това означава, че „предимството на жи-
вот“ на политиците пред общото население 
в момента е

най-високото през 
последните 150 години

Изследователите от Оксфордския уни-
верситет стигат до заключението си, след 
като проучват данни от над 57 500 политици 
от 11 страни, включително Австралия, Ав-
стрия, Канада, Франция, Германия, Италия, 
Холандия, Нова Зеландия, Швейцария, Обе-
диненото кралство и САЩ.

Екипът намира информация за всички 
държави за диапазона от 1945 до 2014 г., но 
пълният анализ включва лица в определени 
страни, които имат солидни записи още от 
1816 до 2017 година.

Жените съставляват между 3% (Франция 
и САЩ) до 21% (Германия) от извадката. Раз-
личният дял на дамите политици е нещо, 
което трябва да се вземе предвид, когато се 
сравняват различни страни, тъй като е из-
вестно, че те живеят средно по-дълго от мъ-
жете.

Понастоящем разликата в продължител-
ността на живота варира от около 3 години 
в Швейцария

до 7 години в САЩ
Междувременно типични-

ят представител на широката 
общественост в Италия е 2,2 
пъти по-вероятно да умре през 
следващата година в сравне-
ние с политик на същата въз-
раст и от същия пол. Тази ци-
фра е 1,2 в Нова Зеландия.

„Резултатите показват, че 
предимството на политиците 
днес е много високо в сравне-
ние с това през първата поло-
вина на 20 век. Интересно е, че 
разликите в смъртността, кои-
то документираме, обикнове-
но започват да се увеличават 

половин век по-рано – от добре записани-
те увеличения на неравенството в доходите 
от 80-те години на миналия век“, казва в из-
явление д-р Лорънс Руп, съавтор на изслед-
ването и старши изследовател в Центъра за 
изследвания на икономиката на здравео-
пазването в Oxford Population Health.

Има куп фактори, за които се предпола-
га, че са в основата на тази ясна тенденция. 
Например, през първата половина на 20 век 
има

високи нива 
на тютюнопушене

дори сред елита, както и сред работниче-
ската класа. Тази статистика обаче намаля-
ва от 50-те насетне. Проучването спекули-
ра, че процентът на тютюнопушенето спада 
по-бързо сред политиците, отколкото сред 
широката общественост, което може би от-
части обяснява разликите в продължител-
ността на живота, които нарастват в много 
страни след 1950 година.

Като алтернатива, разликата може да има 
общо и със здравето на сърцето. Полити-
ците имат по-висок риск от сърдечносъдо-
ви заболявания, отколкото другите хора, но 
тези състояния се лекуват по-лесно, откакто 
антихипертензивните лекарства стават ши-
роко достъпни през 60-те години.

Друг голям – и може би най-очевидният 
елемент - е богатството и икономическото 

неравенство. Политиците печелят значи-
телно по-високи заплати от средното насе-
ление, което носи ясни предимства за дъл-
голетието и здравето. Независимо от това, 
изследователите твърдят, че този фактор не 

е толкова важен, колкото може да изглежда 
на пръв поглед, тъй като неравенството за-
почва да нараства през 80-те, но разликите 
в продължителността на живота започват да 
се увеличават десетилетия по-рано.

Независимо от причината, разликата в 
дълголетието между управляващите и на-
селението се задълбочава и това може би 
подчертава някои грозни истини за днеш-
ния свят.

През 2002 година има около

57 милиона смъртни случая
През 2005-та според Световната здравна 

организация, която използва Международ-
ната статистическа класификация на боле-
стите и свързаните с тях здравни проблеми, 
около 58 милиона души са починали.

През 2010 г., според Института за здравни 
показатели и оценка - 52,8 милиона.

През 2016 г. СЗО регистрира 56,7 милиона 
смъртни случая с водеща причина за смърт 
сърдечносъдовите заболявания, които при-
чиняват повече от 17 милиона фатални края 
(около 31% от общия брой).

Политиците живеят по-дълго  
от простосмъртните

XПарите ли са ключът към по-дълъг живот

АЛЕКСАНДЪР  
АНТОНОВ

alexander@bg-voice.com

https://www.facebook.com/milanabash78
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Първият комикс „Wonder 
Woman“ беше прода-
ден на седемцифре-

на цена на търг в Heritage 
Auctions.

Воинът на Амазонка се 
появява за първи път в DC 
Comics в осмия брой на „All 
Star Comics“, който излиза 
през 1941 г.

Въпреки повече от седем 
десетилетия, един щастлив 
колекционер все още има-
ше копие от изданието, кое-
то получи рейтинг 9,4 CGC и 

Heritage Auctions сега го про-
дадоха за умопомрачителни-
те 1,62 милиона долара.

Освен първия комикс „Же-
ната чудо“, светлините на 
прожекторите събра кори-
цата на първия брой на „The 
Dark Knight Returns“ от 80-те, 
създадена от Франк Милър и 
Лин Барли.

Тя беше продадена за $2,4 
млн. и стана най-скъпата на 
търга Comics & Comic Art 
Signature, който събра $24 
млн. от 16 до 19 юни.

Първият комикс „Жената чудо“ 
беше продаден на търг за $1,62 млн.

Даян Уорън, който досега е получи-
ла 13 номинации за „Оскар“ в категори-
ята за най-добра оригинална песен - но 
все още не е спечелила - ще получи по-
четен „Оскар“. Американската академия 
за филмови изкуства и науки обяви, че 
композиторът, музикантът и продуцен-
тът на звукозаписи Даян Уорън, режи-
сьорът, сценарист и продуцент Юзан 
Палчи и сценаристът Питър Уайрън ще 
вземат участие в наградите Academy - 
Governors Awards - на 19 ноември в Лос 
Анджелис.

Певицата зад някои от най-големите 
музикални хитове беше номинирана за 
първи път през 1988 г. за „Нищо няма да 
ни спре сега“ от филма „Манекен“.

Следващата й номинация идва почти 
десетилетие по-късно, през 1997 г., за 
баладата „Защото си ме обичал“ от фил-
ма „Отблизо и лично“.

Всички видове сладки герои са създаде-
ни от пяната на нейното 3D лате от япон-
ския художник Руна Като. Един от най-но-
вите, които хващат окото ни, е пълничък 
Slowspoke (вид покемон), който лежи вър-
ху капучино, с толкова заоблен корем, че 
чаената лъжичка сякаш подскача върху 
него.

Като стартира като лате художник през 
2018 г. и от тогава е създала над 100 000 ар-
тистични лате. Огромното й досие може да 
се похвали с различни герои като Пикачу 
и Тоторо, Боб Спондж Боб и Спайдърмен.

Като не просто добавя няколко „за-
цапвания“ към цвета на кафето и коли-
чество пухкава пяна. Двуизмерното лате 
изкуство е привлекателно и насърчава за-
бавната фотография, но триизмерното из-
куство изисква джогинг с лъжица и натис-
кане с пръст.

В своето 3D лате Руна Като 
създава герои от пяна

Даян Уорън най-накрая  
получава... „Оскар“

Холивудската звезда Ро-
бърт де Ниро ще пристиг-
не в Истанбул на посеще-

ние, за да „направи проверки“ 
на световноизвестната си ве-
рига ресторанти „Нобу“.

78-годишният актьор ще 
бъде с двамата си бизнес парт-
ньори - японският готвач Нобу 

Мацухиса и продуцентът Меир 
Тепер. Отпътувайки от Лондон 
с частен самолет, Де Ниро ще 
бъде придружен и от филмов 
екип, който ще снима докумен-
тален филм за ресторанта.

Де Ниро открива първия 
ресторант „Нобу“, наречен на 
името на неговия бизнес парт-
ньор, японският готвач, през 
1994 г. Сега в света има около 
51 ресторанта „Нобу“, включи-
телно два в Турция - единият 
в Истанбул, а другият в турис-
тическия център на Егейско 
море Бодрум.

Известният актьор ще отсед-
не в хотела, в който се намира 
„Нобу Истанбул“.

Робърт де Ниро ще проверява 
ресторанта си в Истанбул

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Плаващият ресторант 
Jumbo в Хонгконг вече не съ-
ществува. Един от най-отличи-
телните ресторанти в града с 
дълга история, той беше част 
от амбициозното преживява-
не на Jumbo Kingdom в Абер-
тин.

Построен през 1976 г., той 
може да побере до 2300 посе-
тители и е фил-
миран в класи-
ческите ленти 
„Защитникът“ и 
„Богът на кули-
нарията“.

Триетажният 
кораб, чийто ек-
стериор е про-
ектиран като 
китайски импе-
раторски дво-

рец, процъфтява по време на 
разцвета на Хонконг, често по-
сещаван от знаменитости като 
кралица Елизабет II и Том Круз.

Компанията претърпя огро-
мни финансови загуби през 
последните години - ресто-
рантът не е печеливш от 2013 
г. - и затвори през 2020 г. пора-
ди пандемията от COVID-19.

Никол Шерцингер отново 
омая феновете с публикации 
в Instagram. Певицата се е от-
дала на ваканция и изглежда 
невероятно. Вижда се, че тя 
е в Ибиса и се наслаждава на 
лятното време.

Никол позира на лодка на 
фона на скали. До нея има 
чаша с коктейл, тя е със свет-
лосин бански и парео, както и 
със слънчеви 
очила.

Звездата по-
зира и за сел-
фи с любимия 
си Том Еванс.

На един от 
кадрите Шер-
цингер пък е 
с лятна жълта 
рокля и гали 
пухкаво кафя-
во куче.

„Лятото офи-

циално е тук“, написала е тя 
към публикацията си.

Бившата изгора на Григор 
Димитров показа и кадри от 
кална баня. Феновете веднага 
я поздравиха за перфектната 
й фигура.

През май изпълнителката 
пък радваше почитателите си 
със секси кадри от екскурзия-
та си в Мексико.

Принцеса Шарлийн и принц Албер започ-
наха своята задгранична обиколка, взимай-
ки със себе си 7-годишните си близнаци.

Това е първо пътуване на кралското се-
мейство след завръщането на Шарлийн в 
Монако и възстановяването на кралските й 
задължения. Четиримата кацнаха в Норве-
гия за отварянето на изложбата Sailing the 
Sea of Science в музея „Фрам“ в Осло. Към 
тях се присъедини и принц Хокон от Нор-
вегия.

Пред музея Шарлийн и Албер показаха 
рядка проява на близост, прегръщайки и 
целувайки се пред насъбралите се фотогра-
фи. Това е поредният начин, по който крал-
ската двойка се опитва да отхвърли слухо-
вете за развод и разпадане на семейството, 
които циркулират в таблоидните издания 
от месеци.

Еминем е един от малкото рапъри, 
които не се притесняват да говорят 
за проблемите си и да бъдат откро-
вени с феновете.

По време на участието си в шоу-
то Sway in the Morning изпълнителят 
беше попитан как включването на 
теми като психично състояние и при-
страстяване в песните му са помог-
нали за по-добрия живот.

Рапърът откровено сподели за 
наркотичната си зависимост към 
хапчета, отпускани с рецепта.

„През 2007 г. предозирах с хапчета 
и влязох в болница. Бях близо 103 ки-
лограма. Не съм сигурен как надебе-
лях толкова, но имам няколко идеи. 
Комбинацията от валиум и викодин, 
която взимам от години, оставя дуп-
ка в стомаха. За да избегна болките в 
корема, аз постоянно ядях, и то вред-
ни храни“, казва Еминем.

Принцеса Шарлийн и принц Албер 
с рядка проява на близост

Никол Шерцингер отмаря в Ибиса

Емблематичният плаващ ресторант 
на Хонконг Jumbo потъна в моретоЕминем: Музиката е моята 

лечебна терапия

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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В пролома, прорязан от Дряновската 
река, ограден с високи отвесни скали, 
е разположен Дряновският манастир, 

посветен на св. Архангел Михаил.
Основан по време на Второто българско 

царство, манастирът е сринат след идване-
то на османлиите. Построен е по времето 
на цар Калоян след пренасяне на мощите 
на св. Михаил Воин в Търновград. Впослед-
ствие на два пъти е наново разрушаван от 
поробителите, като за последен път, както 
ни уведомява малък каменен надпис, вгра-
ден над главната входна врата, е разграбен 
на 10 май 1876 г.

Две години по-късно манастирът се въз-
становява почти във вид, в който го вижда-
ме сега. Днес от стария манастир

е оцелял само храмът му
и то не в първоначалния си вид.

По всяка вероятност, подобно на редица 
други манастирски черкви от средата на XIX 
в., храмът ще да е имал три купола - два над 
наноса и един под олтара. За това първично 
устройство може да се съди преди всичко 
от все още запазения малък сляп купол над 
олтара, който след преустройството едва се 
показва на скосения покрив. За някогашно-
то съществуване на другите два купола под-
сказва междинната арка, която разделя на-
оса на две части с квадратно очертание.

След преустройството от 1880 г. храмът 

не е измазван, но както показват грубата 
каменна зидария и другите подобни въз-
рожденски черкви, първоначално той е бил 
измазан и варосан. Четири двукрили про-
зореца, разположени на всяка една от на-
длъжните стени, осветяват черквата, а две 
врати, от които едната - главната, на запад-
ната стена, а другата - на северната стена, са 
давали достъп към първоначалния храм.

През тридесетте години на 20 век черква-
та се обогатява, като към западната й стена

е прилепена стройна 
камбанария

а към северната - аркиран притвор, подсло-
няващ оставащата под него северна стена. 
Камбанарията, чиято скрита конструкция 
е от железобетон, е издържана напълно в 
духа на възрожденската архитектура. Ней-
ният силует и детайли сполучливо напом-
нят черквите на Кольо Фичето.

Манастирът е един от най-големите кни-
жовни центрове през Възраждането. Разпо-

лагал е с огромна библиотека. Тук е открит 
един от първите преписи на „История сла-
вянобългарска“. Към светата обител е функ-

ционирало и голямо килийно училище, а 
родолюбиви монаси са съхранявали тради-
циите български.

Историята на Дряновския манастир е 
плътно свързана

с борбите на българския 
народ за национална свобода

Зад манастирските стени Апостола на 
свободата Васил Левски заедно с народ-
ния будител отец Матей Преображенски - 
Миткалото създават основното средище за 
подготовка на народното въстание в Тър-
новска област.

След избухването на Априлското въста-
ние двеста безстрашни четници, водени от 
легендарния поп Харитон, от военния ръ-
ководител Петър Пармаков и народния 
учител Бачо Киро, устояват в продължение 
на девет дни срещу напора на многоброй-
ната турска войска и башибозушките орди. 
След разгрома на бунта манастирът е опо-
жарен. В пламъците изгорели важни книги 
и ръкописи заедно с цялата библиотека

Повечето от нашите въстаници

загиват геройски в тази битка
За увековечаване на геройските подвизи 

на борците за свобода на видно място пред 
северната страна на черквата е издигнат 
скромен паметник костница.

В близост до манастира се намира пеще-
рата Бачо Киро с удивителните си карстови 
образувания. Тя се състои от Преддверие, 
Чистилище, Дъждовна зала и Концертна 
зала. В тази пещера са живели най-старите 
жители на Европа, установиха последните 
проучвания на международен изследова-
телски екип. Според ДНК анализите новоот-
критите находки са на възраст между 45 000 
и 47 000 години.

Не по-малко впечатляващ от самата пе-
щера е Дряновският водопад, който се на-
мира наблизо. Разположен е на река Андъ-
ка – приток на Дряновска. Височината на 
водния пад е около 5 метра, а пролетта е 
времето, в което е най-пълноводен и кра-
сив.

Дряновският манастир - крепостта за подготовка 
на Априлското въстание в Търновска област
XСлед разгрома на бунта манастирът е опожарен, в пламъците изгорели ръкописи заедно с цялата библиотека

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Дряновският манастир е основан през ХІІ век по времето на цар Калоян.

Пещерата Бачо Киро с удивителните си карстови образувания.

Не по-малко впечатляващ от пещерата е Дряновският водопад.

Паметникът костница е издигнат в памет на загиналите 
тук въстаници от четата на поп Харитон.

Сн.: Wikipedia

Сн.: Wikipedia

Сн.: Wikipedia
Сн.: Wikipedia
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