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Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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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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След падането на кабинета „Петков“ в 
петък президентът, според Консти-
туцията, връчи мандат за съставяне 

на правителство отново на „Продължаваме 
промяната“. Той беше получен от досегаш-
ния вицепремиер и министър на финансите 
Асен Василев, който е кандидат за премиер 
в следващия кабинет. Още след вота на не-
доверие, както управляващата партия, така 
и коалиционните й партньори БСП и „Демо-
кратична България“ изразиха желание да 
реализират мандата.

През уикенда трите партии, както и от-
цепилите се от „Има такъв народ“ депутати 
започнаха преговори за съставяне на ново 
правителство.

„Разбрахме се за приоритетите на прави-
телството и постигнахме съгласие да се из-
готви в много кратки срокове програма с 
конкретни срокове“. Това каза след разго-
ворите между „Продължаваме промяната“ с 
БСП за нов кабинет кандидатът за премиер 
Асен Василев.

„Отчетохме доброто, което постигнахме 
за 6 месеца, то не е никак малко. Особено за 
ситуацията, в която работихме - на множе-
ство кризи, които връхлетяха България. Да-

дохме си ясна сметка и за слабостите, една 
от тях беше неподготвена още от самото на-
чало ясно програма със задачи и срокове. 
Затова днес коригираме тази слабост“, зая-
ви лидерът на БСП и министър на икономи-
ката Корнелия Нинова.

„Всички трябва да подходим отговорно и 
да предотвратим предсрочни избори. Ще 
участваме в това заедно с „Продължаваме 
промяната“, каза и съпредседателят на ДБ 
Христо Иванов след консултациите с ПП за 
съставяне на правителство. Той добави, че 
излиза от срещата с оптимизъм, а „тласкане-
то на България към нови избори е безотго-
ворно“.

Програма за шест месеца и след това

вот на доверие
това е механизмът, който се обсъжда от 
партньорите от „Продължаваме промяна-

та“, БСП и „Демократична България“ при оп-
ита за съставяне на правителство в рамките 
на 47-ия парламент, обяви Атанас Атанасов 
от ДБ пред Нова тв.

„По принцип вот на доверие трябва да се 
търси във всеки един момент, но тъй като 
тук се уточнява период от 6 месеца с тези 
мерки, след това трябва да последва нещо“, 
обясни той.

По думите му ако тази половин година се 
пропусне, ще последват много сериозни 
последици за държавата. Най-вече за пари-
те от Европейския съюз по Плана за възста-
новяване и устойчивост.

От ГЕРБ реагираха на преговорите, като 
нарекоха преговорния процес „най-голямо-
то купуване на гласове в историята на Бъл-
гария“.

„Полицията масово пресира, обикаля, 
влиза в къщите, изрично да каже, че не 
трябва да се гласува за ГЕРБ, най-мащабно-
то купуване на гласове се провежда в бъл-
гарския парламент“, обвини лидерът на 
партията Бойко Борисов.

От най-голямата опозиционна партия 
твърдят още, че в кулоарите на парламен-
та „Продължаваме промяната“ предлагали 
биткойни в замяна на подкрепа.

Вътрешният министър обаче контрира, 
че схемите за купуване на гласове са измис-
лени от Борисов.

„Това уродливо явление купуване и про-
даване на гласове не е създадено от Ми-
нистерството на вътрешните работи, а е 
създадено в едни известни вам и на цялото 
българско общество партийни централи, 
които създадоха обръчи от фирми, които 
да ги финансират, и да има средства, които 
да бъдат разнасяни с чували, куфари и т.н.“, 
заяви министърът на вътрешните работи в 
оставка Бойко Рашков.

От „Възраждане“ пък твърдят, че пред-
ставители на управляващите се били 
свързвали с техни депутати, за да им пред-

Кабинет „Василев“ – 
мисията възможна?
XГЕРБ: Най-голямото купуване на гласове в историята

МАРТИН  
СТОЯНОВ

martin@bg-voice.com

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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лагат стимули в замяна на подкрепа за ка-
бинет на Асен Василев.

„Всички тези опити да бъдат склонени 
наши народни представители са били на-
празни“, каза лидерът на партията Коста-
дин Костадинов.

Според него са водени и разговори с 
премиера в оставка Петков за това кой и 
как да оглави антикорупционната коми-

сия.
„Той го удари на молба и каза, че ако ние 

подкрепим Бойко Рашков, ще подкрепим 
вашия човек за заместник на Рашков. Аз му 
казах, че ако има нещо, което мразя в по-
литиката, е израз „мой човек“, наш човек, 
твой човек“, каза лидерът на „Възраждане“.

Наскоро отцепилата се от партията на 
Костадинов народна представителка Еле-

на Гунчева пък заяви за БНТ, че е поканена 
на преговори от името на Андрей Гюров. Тя 
каза още, че е 99% убедена, че ще гласува 
против кабинета на „Продължаваме про-
мяната“.

„С мен Кирил Петков не се е свързал, 
свърза се господин Манджуков от името 
на Андрей Гюров. Аз им казах какви са мо-
ите приоритети, казах им какво мисля за 
политиката на правителството на Кирил 
Петков, което няма абсолютно различно 
нещо от това, което съм казала и досега за 

това, което е извършено. Най-вече за пре-
доставянето на оръжие за Украйна, гоне-
нето на руски дипломати – неща, с които аз 
категорично не съм съгласна“, твърди тя.

Засега общият брой на депутатите в под-
крепа на кабинет „Василев“ става 116.

Петима не достигат
до необходимите 121 гласа. Напълно дос-
татъчно за сформиране на новия кабинет 
би било и ако 9-10 народни избраници не 
са в залата при гласуването.

Кои имена се спрягат 
за новия кабинет?

Паралелно с търсенето на парламен-
тарна подкрепа вървят разговорите за 
структурата на правителството, разпре-
делението на ресорите и имената на ми-
нистрите. Очакванията са партньорите 
от БСП и ДБ да запазят сегашните си по-
зиции и имена. Това потвърди и предсе-
дателят на групата на социалистите в НС 
Георги Свиленски. „Ние на нашите минист-
ри сме дали висока положителна оценка 
и вторник-сряда ще обсъдим и вероятно 
ще продължим със същите министерства“, 
каза той пред Нова нюз.

Предстои разпределяне на ресорите на 
„Има такъв народ“. Очаква се Радостин Ва-
силев да остане министър на спорта като 
представител на независимите.

Твърде вероятно е енергетиката да оти-
де в БСП. За регионалното министерство 
се говори, че ще е за ПП, за да се изчисти 
скандалът с парите за пътища. А МвнР мо-
жело да бъде дадено на ДБ, като за поста 
се спряга дипломатът Стефан Тафров. Ако 
това ведомство отиде в ПП, начело може 
да е Весела Чернева, която е външнополи-
тически съветник на премиера в оставка 
Кирил Петков.

Според запознати е възможно да има 
пълна размяна на местата и самият Пе-
тков да е финансов министър вместо но-
вия премиер Василев. Партньорите са 
договорили всяка партия да има зам.-ми-
нистри във всяко ведомство, както бе при 
предишната коалиция.
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В безпрецедентен ход България изгони 
70 представители на руската диплома-
тическа мисия. 43 от тях са дипломати, 

а останалите са обслужващ персонал.
Нотата за експулсирането им беше връ-

чена на посланика на Руската федерация в 
София Елеонора Митрофанова на 28 юни от 
заместник-министъра на външните рабо-
ти Ирена Димитрова. В нея се обяснява, че 
числеността на персонала на руските пред-
ставителства в България не трябва да над-
вишава числеността на българските пред-
ставителства в Руската федерация, а именно 
в рамките на до 23 дипломатически и 25 ад-
министративно-технически служители.

Но реципрочността не е единственото 
основание за изгонването, посочена в ос-
нованието на Външно министерство. Вто-
рата причина е: „заради осъществяването 
от руски служители на дейност, определе-
на от компетентните български власти като 
несъвместима с Виенската конвенция за ди-
пломатическите отношения. Дейност, ока-
чествявана от съответните институции като 
заплаха за националната сигурност“.

Българските власти не оповестиха имена-
та на изгонените руски дипломати, които от-
пътуваха за Москва в неделя, но част от тях 
станаха известни от публикация на ТАСС.

Пълномощният министър на Руската Фе-
дерация в София Филип Воскресенски е 
най-високопоставеният дипломат, който 
напусна България. По думите му, сред обя-

вените за персона нон грата 70 дипломати 
и членове на техническия персонал освен 
него са генералните консули на Русия във 
Варна и Русе – Владимир Климанов и Ан-
дрей Громов, както и директорът на Руския 
културно-информационен център Юрий 
Макушин.

В отговор руският посланик връчи улти-
мативна нота в МвнР, в която заплаши Русия 
да скъса дипломатическите си отношения с 
България, ако решението на експулсиране-
то на 70-те не бъде отменено до обяд на 1 
юли. Премиерът в оставка Кирил Петков от-
каза да се съобрази и призова Митрофано-
ва да оттегли нотата си.

„Вярваме в необходимостта от диалог, за 
който дипломатическите канали са от клю-
чово значение. Убедени сме, че българо-ру-
ските отношения могат да продължат да се 
развиват в сферите от взаимен интерес, ува-
жавайки важните за всяка от нашите държа-
ви ценности“, заяви Петков. В изявлението 
му се казва още, че „въпреки че българско-
то присъствие в нашето посолство в Русия 

наброява едва 12 души, руското посолство 
в България ще има възможността да запази 
43-ма свои служители“.

Решението за експулсиране на 70-те руски 
дипломати провокира разрив между коали-
ционните партньори от „Продължаваме про-
мяната“ и БСП. Лидерът на левицата Корне-
лия Нинова постави ултиматум, че партията 
й няма да преговаря за ново правителство, 
ако Петков продължава да бъде предложе-
нието за министър-председател, което нало-
жи и смяната му в последния момент.

По-късно в сряда премиерът беше изслу-
шан на закрито заседание в парламента за-
едно с ръководителите на ДАНС, разузна-
ването и военното разузнаване. След него 
стана ясно, че решението за изгонването на 
руските дипломати е било взето на базата на 
три доклада на агенцията и един на външ-
ното министерство и Съвета по сигурността 
към Министерския съвет.

В Москва министърът на външните ра-
боти Сергей Лавров заяви, че „това е неса-
мостоятелно решение на действащия ми-

нистър-председател, който има абсолютно 
открита, недвусмислено проамериканска 
ориентация, който е готов да изпълни всяко 
желание на своя суверен“.

„А желанието на суверена е да убие исто-
рическата памет у българите и да разруши 
основите на отношенията, които са се ут-
върдили в общата борба за независимост 
и в много други ситуации, включително и в 
най-новата история“, подчерта Лавров.

Засега обаче Кремъл се въздържа от за-
тваряне на посолството в София, което би 
довело до скъсване на дипломатически-
те отношения между двете страни. Москва 
обяви, че ще отговори с реципрочна мярка.

Лавров обаче призна, че в момента руско-
то посолство в България вече не може да 
функционира нормално, спряно е и издава-
нето на визи за български граждани.

България изгони 70 представители 
на руското посолство
XСтраната беше на прага на прекъсване на дипломатическите отношения в Москва

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Филип Возкресенски е вторият дипло-
мат в йерархията на руското посолството 
в България след посланика Елеонора Мит-
рофанова. През 2019 г. е оглавявал отдел 
„Болгария“ в четвърти европейски депар-
тамент на Руското министерство на външ-
ните работи.

През 2004 г. под името Филип Гонюков 
младият дипломат е защитил аспирантура 
в академията на МИД и е кандидат на поли-
тическите науки.

През 2008 г. е бил на мандат в България, 
работил е в културната сфера. Бил чест по-
сетител на руската църква в София със съ-
пругата и децата си. В църквата е завързал 
добри приятелски отношения, като дори е 
станал кум на семейство на руснак и бъл-
гарка, живеещи в България. През 2018 г. 

руснакът от същото семейство е арестуван 
като част от група за печатане и разпрос-
транение на фалшиви евро и доларови 
банкноти и документи.

От изтеклите бази данни на руски ведом-
ства в интернет може да се направи извод, 
че роденият през 1977 г. в сибирския град 
Барнаул Гонюков е сменил името си на по-
етичното Возкресенски през 2009 г.

Той трябваше да бъде екстрадиран още 
през април, като нотата за това беше връ-
чена на посланик Митрофанова още на 1 
април. Според съобщение на прокурату-
рата от същия ден има доказателства, че 
Возкресенски е събирал разузнавателна 
информация. После е направен компро-
мис, за да могат децата му да завършат 
учебната година.

Кой е най-високопоставеният изгонен дипломат?

Сн.: FB/Русский Дом в Софии

България и Русия установяват за 
първи път дипломатически отноше-
ния на 7 юли 1879 г., като от тази дата 
насам те са били прекъсвани на ня-
колко пъти. През 1886 г. Русия къса 
официална връзка със София като 
следствие от кризата с неуспешния 
проруски преврат срещу княз Алек-
сандър Батенберг. Това води до 10-го-
дишен период на разрив.

Прекъсване на дипломатически от-
ношения има и през Първата светов-
на война. Възстановени са за кратко 
след Октомврийската революция, за 
да бъдат прекъснати отново през ес-
ента на 1918 г. Чак през 1934 г. Цар-
ство България установява диплома-
тически отношения с СССР, но десет 
години по-късно, на 5 септември 1944 
г., те ще бъдат прекъснати от Москва 
преди Червената армия да нахлуе тук 
в навечерието на преврата от 9 сеп-
тември.

Българо-руските 
дипломатически 
отношения

Елеонора МитрофановаКирил Петков Сергей Лавров

Сн.: БГНЕС Сн.: БГНЕССн.: БГНЕС
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Писъци и кръв. Така ще запомнят жи-
телите на Хайленд Парк край Чикаго 
първия парад по случай 4 юли от две 

години насам.
Стотици участници и наблюдатели се сти-

чат по улиците за първото шествие след от-
мяна на мерките срещу пандемията. А кога-
то започват да чуват изстрелите, много от тях 
мислят, че това са фойерверки. Когато се чу-
ват писъци: „Има стрелец“, стотиците хора се 
втурват да бягат в паника, като оставят след 
себе си бебешки колички, одеяла, кошници 
с храна. Всички търсят прикритие в близки-
те сгради, където да са извън обсега на стре-
леца.

Баща, който бил завел двегодишния си син 
на парада, го е скрил в кофа за боклук.

„Благодарен съм, че сме живи. Всичко се 
случи толкова бързо. Седяхме точно пред 
сцената, когато чухме изстрелите. Хората за-
почнаха да бягат. Аз грабнах сина си и също 
хукнах. Опитахме се да счупим стъклото на 
един магазин, но не успяхме. Тогава видях 
една метална кофа за боклук и го скрих там 
заедно с кучето ни. След това се върнах, за 
да търся останалата част от семейството си“, 
разказва бащата, който се е сблъскал с най-

големия си страх на света – да изгуби всичко, 
което обича.

„Когато се върнах обратно, видях простре-
ляни хора, целите в кръв. Те лежаха на земя-
та. Не знаех дали са живи. Имаше малко мом-
ченце, което един полицай носеше на ръце. 
Не знаех къде се намирам. Представях си, че 
това може да е моят син“, продължава баща-
та.

Той знаел, че всичко, което трябва да на-
прави, е да намери своите близки и да ги от-
веде на безопасно място.

„Чувството, че могат да те застрелят, дока-
то тичаш, е ужасно. Докато търсиш близките 
си, а някой там отгоре се цели в теб“.

Шестима души са убити
а поне 38 са ранени. Още един човек уми-
ра от раните си ден по-късно, с което жерт-
вите стават седем. Загиналите са на възраст 
между 8 и 85 години. Според разследващи-
те нападателят е стрелял напосоки и без цел 
срещу тълпата с пушка. Убити са родители и 
дядо пред децата им.

Свидетели разказват, 
че стрелецът се е раз-
положил на покрива на 
висока сграда, от коя-
то поразява участници-
те в парада. Полицията 
го идентифицира като 
22-годишния Робърт 
„Боби“ Е. Кримо Трети.

Часове по-късно стре-
лецът е заловен, след 
като полицай го е забеля-
зал на ъгъла на улиците 
Route 41 и Buckley Road. 
Младежът е арестуван 
без проблеми след крат-
ко преследване на около 
20 км от парада.

Разследващите пред-

полагат, че заподозреният е планирал атака-
та от седмици. Робърт Кримо Трети по време 
на атаката е бил облечен като жена, очевид-
но за да скрие самоличността си и да се из-
мъкне.

Нападателят имал и татуировки на лице-
то, които също е опитал да прикрие. Плани-
рал е да се измъкне с уплашената тълпа след 
стрелбата, разясни Кристофър Ковели, гово-
рител на Отдела за тежки престъпления на 
окръг Лейк.

Ковели съобщи, че досега не е изяснен мо-
тивът на Кримо за престъплението. По думи-
те му на мястото на трагедията са

изстреляни около 70 патрона.
„Той се е вписал в обстановката с всич-

ки останали, докато са тичали наоколо, като 
че ли е бил невинен зрител“, каза Ковели на 
пресконференцията.

Говорителят разказа още, че след нападе-
нието Кримо е отишъл в дома на майка си, 
който е в района на трагедията, и взел кола-

Рапър окъпа в кръв парада 
в Хайленд Парк за 4 юли
XБаща скри детето си в кофа за боклук от изстрелите

Сн.: АП/БТАСн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

http://www.trifonovalaw.com/


6 - 12 юли 2022 г. 9

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

та й.
Според полицията доказателствата, полу-

чени от оръжието, оставено на мястото на ин-
цидента, са „основна следа в разследването“, 
която им е помогнала да идентифицират за-
подозрения. Разследващите смятат, че пушка-
та е купена законно.

Засега нямат данни стрелбата да е била мо-
тивирана на расова, религиозна или някаква 
друга основа, специално третирана от зако-
на. До пресконференцията във вторник вла-
стите не са обявили повдигането на някакви 
обвинения срещу Робърт Кримо Трети.

Кримо е описван от познатите си като само-
тен и изолиран от обществото. Той е рапър, 
нарекъл себе си „Awake“, който има YouTube 
канал, а в клиповете си драматизира училищ-
на стрелба и показва как стреля срещу хора 
онлайн. След нападението в Хайланд Парк 

рап кариерата на Кримо придоби 
отново огромна известност, въ-
преки че клиповете му незабавно 
бяха премахнати от мрежите.

В Spotify го следват над 16 хиля-
ди души и банкова сметка от

над $100 000
Бил е безработен от две години. 
Живеел с чичо си и баща си в на-
следствена къща в района. През 
2020 г. Кримо е заснет да присъст-
ва на митинг на Доналд Тръмп. На 
друга снимка се вижда увит в зна-
мето на бившия президент.

Страницата на заподозрения в 
IMDb го описва като дете, израс-

нало в италианско-американско семейство в 
Хайланд Парк, Илинойс.

Неговият баща Боб-старши, на 58 години, 
е собственик на два ресторанта в града. Лю-
бопитен факт е, че през април 2019 г. бащата 
на Кримо се кандидатира за кмет на Хайланд 
Парк, но загубил изборите от настоящия кмет 
на града – Нанси Ротеринг.

Майка му Дениз Песина, на 48 години, пък 
е била арестувана по подозрение за домашно 
насилие. В момента е мормон. Кримо има още 
брат и сестра. Семейството живее в луксозна 
къща за $425 000 в Хайланд.

В квартала семейството било известно като 
тихи хора. Майкъл Гамел, който живее в съ-
седство, си спомня разговор, в който бащата 
Кримо споменава, че синът му има проблеми 
в училище, които той описвал като „емоцио-
нални“.

Българин познавал 
стрелеца от Хайленд Парк

Българинът Владимир Транколов де-
вет години е бил съсед на семейство 
Кримо.

„Познавам Робърт, но не изглеждаше 
да има някакви отклонения. Да, хвърля-
ше боклук по ливадата и караше доста 
бурно, но нищо повече от това… а какво 
стана. Не знам какво да кажа. Направо е 
трагедия това, което се случи. Не е за оп-
исване“, каза пред BG VOICE Транколов.

Дъщерята на българина е била съуче-
ничка с по-малкия брат на Робърт. Се-
мейство Кримо имали общо три деца. От 

дълго време обаче родителите не живее-
ли заедно, но не били и разведени. Баща-
та постоянно сменял квартирите си.

В понеделник Владимир минал покрай 
къщата им.

„Имаше полиция отпред. Попитах дали 
всичко е наред и той каза да. След това 
видях снимката на Робърт по новините“, 
каза още Владимир.

Видео интервю с българина може 
да видите на www.bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Трагедията в Оклахома, при която бълга-
рин намушка смъртоносно друг наш съ-
народник, е можело да бъде избегната. 

Това става ясно от думите на майката на арес-
тувания за убийството и приятели на двамата, 
с които BG VOICE разговаря. Серия от грешки, 
медицински пропуски и подценяване на ситу-
ацията водят до фаталната нощ миналата сед-
мица.

Около 3:30 часа след полунощ миналата 
сряда Радослав Цветков се обажда на спеш-
ния телефон 911 и казва, че бил

наръган от неговия 
съквартирант

Те го намират във ферма за марихуана на SE 
1005th Avenue, южно от градчето Уилбъртън. 
39-годишният мъж е откаран с медицински хе-
ликоптер до най-близката болница McAlester 
Hospital, където лекарите се борят за живота 
му, но безуспешно. Цветков умира от раните 
си в болницата.

Междувременно шерифските власти в Ла-
тимер Каунти откриват неговия съквартирант 
Георги Георгиев и го арестуват по обвинения, 
че не се е явил по-рано в съда за пътно нару-
шение. Без риск да се укрие, те имат време да 
направят нужните разследвания, разпити и 
огледи и по-късно в четвъртък добавят обви-
нение и за непреднамерено убийство от пър-
ва степен. 37-годишният Георгиев остава в 
ареста, а гаранцията му е определена на 500 
хиляди долара.

В ареста роденият в Габрово Георгиев от-
казвал да говори по религиозни причини, но 
пишел отговорите си на лист хартия. Предпо-
лага се, че така той се опитва да скрие българ-
ския си произход. Възможно е обаче това да е 
в резултат и на психически отклонения. Преди 
няколко седмици майка му се свързала с бъл-
гарското посолство във Вашингтон и им ка-
зала, че няма връзка със сина си от известно 
време и смята, че той може да има психически 
проблеми.

Всъщност, приятелите на Георги започват 
да забелязват промяна в емоционалното му 
състояние още преди 2 години. От началото 
на годината обаче нещата рязко се влошават. 
Той спира да контактува със семейството си 
някъде през април.

Във фермата

започва да прави 
странни неща

и да спъва работата й - оставя включени кот-
лоните в опит да причини пожар, реже якето 
на съквартиранта си Радослав, разхожда се с 
навсякъде с меч.

Радко и собственикът на фермата Миха-
ил Петров многократно го молят да отиде на 
лекар, но той отказва. През май обаче Геор-
ги сам иска това и Радко го води на лекар на 
24 май. Изписват му лекарства, които взима в 
първите дни, но след това спира. Състоянието 
му се влошава.

Майка му моли приятелите му да го заведат 
на лекар или да викнат бърза помощ. Но те от-
казват, защото Георги няма застраховка, а це-
ната на

спешната помощ в САЩ 
може да банкрутира всеки

В началото на юни той спира да се храни и 
пие само вода. Не говори, а само отговаря с 

пръст – да или не. На 13 юни приятелите му 
са принудени да извикат бърза помощ, но на 
следващия ден е освободен от болница, въ-
преки че към този момент диагнозата му под-
сказва, че може да е опасен за себе си или за 
околните.

Няколко дни по-късно е насрочен нов пре-
глед.

Притеснена от състоянието на сина си, май-
ка му Румяна Георгиева взима американска 
виза в края на месеца и на 2 юли е трябвало да 
лети за Оклахома и да се погрижи за сина си. 
Два дни по-рано обаче Георги убива Радослав.

„Ако бяха взети адекватни медицински мер-
ки, това нямаше да се случи“, категорична е 
Румяна Георгиева.

Радослав и Георги са живеели в Чикаго, от-
където се познават преди да започнат да ра-
ботят заедно на плантациите за марихуана. 
Цветков е живял в предградието Нортбрук, а 
Георгиев – в Маунт проспект. Българи в Чика-
го описват Георгиев като самотник, който чес-
то можел да бъде забелязан в българските 

заведения сам и странното му поведение пра-
вело впечатление.

Той идва в САЩ през 2007 година на сту-
дентска бригада и остава. Преди няколко го-
дини влага всичките си спестявания във фер-
ма за марихуана.

Приятелите на Цветков казват, че бил много 
добър човек – „Никога няма да обиди някой, 
няма да се скара“, сподели един от тях пред BG 
VOICE. Цветков е в САЩ от около десетина го-
дини, а преди 6 решава да се занимава с от-
глеждането на марихуана. Преди година е бил 
арестуван в Оклахома по обвинения, че гледа 
наркотичното растение без нужния лиценз. 
Родом от Хасково, семейството му е в Бълга-
рия и е било уведомено от МВР за убийство-
то в събота.

Градчето Уилбъртън се намира на около 
200 км югоизточно от Тусла и 250 км от Окла-
хома сити в Латимер каунти, където през по-
следните години много наши сънародници за-
почнаха да отглеждат марихуана.

Властите в Оклахома продължават разслед-
ването. То се води от щатското бюро за раз-
следвания в Оклахома

Майката на арестувания за убийството 
в Оклахома българин: Ако бяха взети 
медицински мерки, това нямаше да се случи

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Георги Георгиев 

Убийството е станало в тази ферма край градчето 
Уилбъртън, Оклахома. 

Сн.: Google Maps

https://www.msbinsuranceagency.com/
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К
риптокралицата Ружа Игнатова 
попадна на второ място в спи-
съка на ФБР на десетте най-из-
дирвани лица в света. В опит да 
установят къде се крие Ружа, 

агентите предлагат награда от 100 000 до-
лара за този, който даде достоверна инфор-
мация за нейните координати.

„Измамницата д-р Ружа Игнатова (42 г.) 
бяга с германски паспорт и 4 милиарда 
евро“, пише германският таблоид „Билд“. 
„ФБР я преследва“.

Авторката на статията Кристина Дрехслер 
описва българката като „една от най-голе-
мите измамници в криминалната история". 
Дрехслер пише още, че според експерти 
Игнатова се крие на луксозна яхта в Среди-
земно море.

Германското издание припомня история-
та на издирваната за присвояването на ми-
лиарди евро. Игнатова е родена в България, 
но заминава да учи в Шрамберг, Германия, 
следва право в Констанца и има докторска 
степен. Тя има германско гражданство.

Ружа Игнатова е

смятана за 
високоинтелигентна

а в основаната от нея през 2014 година 
криптокомпанията OneCoin инвеститорите 
са вложили над 4 милиарда евро. Според 
разследващите само в Германия Игнатова и 
съучастниците й са присвоили 88 милиона 
евро.

Въпреки всички обещания на компанията 
й, т.нар. OneCoin дори не съществува като 
валута. През 2017 г. кралицата на криптова-
лутите изчезва заедно с парите. Тя е издир-
вана от Интерпол в 194 държави.

Статията посочва, че ФБР я е поставила 
на второ място сред десетте най-издирвани 
престъпници, като от миналата седмица тя 
е единствената жена в този списък.

Английският журналист Джейми Барт-
лет, който се опитва да открие измамница-
та, е написал книга за нейното бягство. Той 
е разговарял с хора, които са я виждали, 
и вярва, че Игнатова живее на яхта в Сре-
диземно море. Но защо точно там? Ако се 
намирате на дванадесет морски мили от 
брега, никоя държава няма юрисдикция и 
властите нямат право да ви арестуват. Смя-

та се, че измамничката е претърпяла и ня-
колко козметични операции. Разследва-
щите предполагат, че в момента тя е руса и 
стройна, има нов нос и челюст, бузи и устни.

Особено важен център за бизнеса на 
криптокралицата е Дубай. През 2020 г. вла-
стите в емиратството размразиха нейните 
сметки, въпреки че повече от година преди 
това американското министерство на пра-
восъдието повдигна обвинения срещу нея 
и определи OneCoin като „измамна крипто-
валута". Месеци по-рано нейният бивш бли-
зък сътрудник - юристът Марк Скот - беше 
признат за виновен за

изпирането на 
400 млн. щатски долара

Би Би Си обръща внимание и на твърде-
нията, че д-р Ружа Игнатова е сред най-го-
лемите инвеститори в биткойни в света. 
Възможно е тя да притежава 230 хиляди от 
тях. Дори след срива в стойността на най-
популярната криптовалута, това би се рав-
нявало на около 5 милиарда щатски долара. 
Пари, които са повече от достатъчни, за да й 
помогнат да продължи да се крие, отбеляз-
ва медията.

Ружа Игнатова втора в списъка  
с най-издирваните лица на ФБР

XКриптокралицата може да се крие на яхта в открито море

Как изчезна Ружа Игнатова?
Ружа Игнатова изненадващо напуска 

България с нискотарифен полет за Ати-
на на 25 октомври 2017 г. Ходът й е озада-
чаващ, защото се знае, че милиардерката 
разполага с частен самолет. Освен това тя 
има немски паспорт, което я прави мно-
го по-гъвкава в плановете къде и как да 
се скрие. Няколко месеца преди това две 
служби - ФБР в САЩ и прокуратурата в Би-
лефелд, Германия - започват активно да 
работят срещу престъпната й империя.

Специализираната прокуратура, ръ-
ководена тогава от Иван Гешев, е била не 
само информирана, но е търсено съдей-
ствие от нейна страна, за да се открият 
още факти за незаконната дейност на Иг-

натова. И досега Гешев мълчи, защо след 
като е получил от Германия известие за 
престъпленията на Ружа, не е организи-
рал нейното задържане в продължение на 
месеци.

Известно е също, че Игнатова е работи-
ла с Цветелина Бориславова, както и с дру-
ги известни финансисти и политици.

На този етап остават в тайна действия-
та на родните обвинители. Според инфор-
мацията на чуждите служби по това време 
Ружа е имала контакти с високопоставе-
ни лица от управлението на страната. Това 
също навежда ФРБ на мисълта, че е въз-
можно дамата да е била подпомогната при 
бягството и последващото й укриване.

 

ДЕСЕТТЕ НАЙ-ИЗДИРВАНИ 
БЕГЪЛЦИ ОТ ФБР 

 
 

РУЖА ИГНАТОВА 
 

Заговор за извършване на електронна измама; Електронна измама; Заговор за 
извършване на пране на пари; Заговор за извършване на измама с ценни книжа; 

Измама с ценни книжа  

 

   
ОПИСАНИЕ 

 

Известна също като: Д-р Ружа Игнатова, Ружа Пламенова Игнатова, Ружа П. Игнатова, “КриптоКралица” 
Използвана дата(и) на раждане: 30 май 1980 Месторождение: България 
Коса: Тъмно кафява до черна Очи: Кафяви 
Пол: Женски Раса: Бяла 
Езици: Английски, немски, български  
 

НАГРАДА 
ФБР предлага награда до $100 000 за информация водеща до ареста на Ружа Игнатова. 

 

БЕЛЕЖКИ 
Смята се, че Игнатова пътува с въоръжена охрана и/или сътрудници. Игнатова може да е имала пластична 
операция или да е променила външния си вид по друг начин. 

 

ВНИМАНИЕ 
Ружа Игнатова се издирва за нейното предполагаемо участие в широкомащабна измамна схема. Твърди се, че 
започвайки приблизително през 2014г., Игнатова и други лица са измамили с милиарди долари инвеститори от 
цял свят. Игнатова основава OneCoin Ltd.,базирана в България компания, която предлага на пазара 
предполагаема криптовалута. Твърди се, че за да задейства схемата, Игнатова прави неверни изявления и 
презентации пред физически лица за да привлича инвестиции в OneCoin. Твърди се, че тя инструктира 
жертвите да прехвърлят инвестиционни средства по сметки на OneCoin за да закупят OneCoin пакети, като кара 
жертвите да пращат банкови преводи, представляващи тези инвестиции. Смята се, че по времето на схемата 
OneCoin отнема чрез измама над $4 милиарда от жертвите. 
Игнатова служи като главен ръководител на OneCoin до края на октомври 2017г. На 25 октомври 2017 Игнатова 
пътува от София,България, до Атина,Гърция, и може да е пътувала другаде след това. Тя може да пътува с 
немски паспорт до Обединените арабски емирства, България, Германия, Русия, Гърция и/или Източна Европа. 
На 12 октомври 2017 Игнатова беше обвинена в Районния cъд на Съединените Щати, Южен район на Ню Йорк, 
и беше издадена федерална заповед за нейния арест. На 6 февруари 2018 беше повдигнат изменен 
обвинителен акт, който обвини Игнатова по всяка една от точките: Заговор за извършване на електронна 
измама; Електронна измама; Заговор за извършване на пране на пари; Заговор за извършване на измама с 
ценни книжа; Измама с ценни книжа. 
 

Ако разполагате с информация за това лице, моля свържете се с Вашия местен офис на ФБР или с 
най-близкото Американско посолство или консулство. 
Местна служба: Ню Йорк  

 

ДЕСЕТТЕ НАЙДЕСЕТТЕ НАЙ
БЕГЪЛЦИ ОТ ФБР

https://connectmortgagecorp.com/
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Седмица след трагичната катастрофа с 
ТИР и мотоциклет на Busse Road в Елк 
Гроув Вилидж, при която загина на-

шият сънародник Станимир Атанасов, нау-
чаваме повече за инцидента.

Въпреки че от полицията в предградие-
то още не са излезли с официален доклад 
за случилото се, семейството на Станимир е 
наело адвокатска кантора и стартира дело 
за wrongful death или смърт, причинена по 
непредпазливост.

Съпругата на Станимир, Ирена, наема 
GWC Injury Lawyers LLC, според които шо-
фьорът на ТИР-а се е опитал да направи не-
разрешен обратен завой на мястото и това 
е довело до катастрофата. „Вместо да пос-
ледва знаците и да завие надясно, шофьор-
ът на камиона от Южна Каролина неочак-
вано се опитал да пресече 3 южни ленти на 
Busse Rd. и след това да направи ляв завой, 
за да тръгне на север по Busse Rd.“, се казва 
в публично изявление на фирмата. Според 
тях Станимир е имал предимство с мото-
циклета си, преди да се блъсне в резерво-
ара на ТИР-а и да изгори до смърт. Шофьор 
на камиона е 54-годишна жена от Ландън, 
Южна Каролина. За сега към нея няма пов-
дигнати обвинения, а разследването тече.

Българинът почина от нараняванията си 
на място, оставяйки съпругата си, с която 
живее 3 години, овдовяла на 31-годишна 
възраст.

От адвокатската кантора призовават оче-
видци на катастрофата и хора, които разпо-
лагат със снимки и видео, да се свържат с во-
дещия адвокат по делото Луис Антъни Кайро 
на 312-999-9999 или lcairo2@gwclaw.com.

„Винаги е сърцераздирателно, когато 
един ценен живот е трагично загубен, кое-
то води до цял живот на болка и страдание 
за оцелялото семейство“, каза адвокатът 
Луис Кайро „Когато това е резултат от път-
на и пълна небрежност на друг човек, който 
съзнателно нарушава законите за безопас-
ност, тази болка е много по-дълбока за оце-
лелите“.

Делото за смърт, причинена по непред-
пазливост, може да отнеме години.

Междувременно, приятели и близки на 
Станимир ще си кажат последно сбогом с 
него тази събота.

Опелото ще се състои в църквата „Св. Со-
фия“ в Дес Плeйнс идната събота, 9-ти юли, 
от 11 часа. Преди това обаче неговите при-
ятели ще ескортират останките му от по-
гребалния дом до българската църква. „Ще 
се срещнем в 9:00 сутринта в погребалния 
дом Carbonara Funeral Home - 1515 25th Ave, 
Melrose Park, IL 60160. „От там ще придру-
жим Стан до църквата, където хората могат 
да се съберат и да се сбогуват“ пише в пуб-
ликация на Веселин Делипавлов, приятел 
на Стан.

Българската общност в Чикаго беше по-
тресена от внезапната загуба на Станимир 

Атанасов и се обедини в подкрепата си за 
семейството му. Дарителската кампания 
за набиране на средства събра сумата от  
25 хиляди долара за 1 ден, към момента съ-
борната сума надвишава 40 хиляди долара. 
„Благодаря на всички за подкрепата и ця-
лата помощ, която получиха неговите близ-
ки!“, пише онлайн съпругата му Ирена. Тяло-
то му ще бъде транспортирано в България.

Семейството на убития в Чикаго Стан 
ще съди шофьорката на камиона

XПриятели и близки си казват последно сбогом в събота

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Недостигът на работна ръка нанася 
удар върху икономиката на САЩ. По 
данни на Бюрото по трудова статис-

тика има около два пъти повече отворени 
работни места, отколкото хора, които тър-
сят работа. Това кара работодателите да се 
конкурират за персонал, често с по-високи 
заплати.

По-високите разходи за труд често се 
прехвърлят върху клиентите, което допри-
нася за най-високата инфлация от четири 
десетилетия.

Сега икономистите призовават законода-
телите да

коригират 
имиграционната система

на страната не от съображения за национал-
на сигурност, а за да помогнат за справяне с 
текущия недостиг на работна ръка.

Сенаторът от Републиканската партия 
Джон Тюн твърди, че постоянно чува оплак-
вания от работодатели в неговия щат, които 
не могат да намерят работници. Той заяви, 
че би приветствал повече легална имигра-
ция.

„Мисля, че има H-2B, например, по това 
време на годината. Нуждаем се от много 

от тях в Южна Дакота и никога не можем да 
получим достатъчно от администрацията“, 
каза Тюн.

H-2B са визи, които позволяват на амери-
канските работодатели да приемат чужди 
граждани в страната за временни неселско-
стопански работни места.

Сенаторът от Демократическата партия 
Бен Кардин също каза, че неговият щат се 
нуждае от повече работни визи.

На 18 май Министерството на вътреш-
ната сигурност и Министерството на труда 
издадоха съвместно временно правило за 
увеличаване на горната граница на неими-
грантските визи H-2B с 35 000 за позиции с 
начални дати между 21 април и 30 септем-

Търси се работна  
ръка от чужбина
XКонгресът спасява неизползваните зелени карти

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сезонните работници са из-
ключително предизвикател-
ство, работническите визи 
са твърде малко на брой. 
Имаме нужда от повече 
H-2B“, каза Кардин.

https://danieliusa.com
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ври тази година. От тях 23 500 визи са за за-
връщащи се работници и 11 500 специално 
за граждани на Ел Салвадор, Гватемала, Хон-
дурас и Хаити.

В същото време законодателите в Камара-
та на представителите представиха предло-
жение, което ще спаси неизползваните зе-
лени карти от последните три десетилетия и 
ще ги направи достъпни за имигранти, живе-
ещи без легален статут.

Поправката също така ще предостави

визи за 200 хиляди имигранти
спечелили от лотарията „Зелена карта“, кои-
то не са били допуснати в страната поради 
забраните за пътуване от администрацията 
на бившия президент Доналд Тръмп по вре-
ме на пандемията.

Всяка година се издават 140 000 базирани 
на работа зелени карти и 226 000 зелени кар-
ти, достъпни за хора, които са членове на се-
мействата.

Повече от 200 000 имигрантски визи от 
двете категории (66 500 работни и 141 00 
семейни) останаха неизползвани миналата 
година, докато службите за гражданство и 
имиграция на САЩ се справяха с предизви-
каните от пандемията бюрократични проме-
ни, наложени от администрацията на Тръмп.

Възстановяването на броя на изтеклите 
визи би предложило нова надежда на ими-
грантите, които не са успели да използват 
зелените си карти заради годишните тавани, 
които могат да бъдат предоставени на лица 
от конкретна държава. По-голямата част от 
натрупаните заявления за зелена карта, ба-
зирани на работа, са за имигранти от Индия 

и Китай, много от тях вече живеят и работят 
в САЩ, но без постоянен статут.

Изменението гласи, че неизползваните зе-
лени карти ще бъдат издавани без оглед на 
лимита за всяка държава. Държавният де-
партамент се надява през фискалната 2022 
година да реализират около 280 000 работ-
ни зелени карти, което включва 140 хиляди 
от лимита за годината плюс натрупаните не-
използвани визи.

Двупартийна група от депутати от Камара-
та на представителите представи във втор-
ник и предложение за ускоряване на издава-

нето на зелени карти за имигранти, 

които имат докторска 
степен по науки 

технологии, инженерство или математика 
от американски изследователски институ-
ции или сравними училища в чужбина.

Онези, които искат да работят в индус-
трия, считана за критична за икономическа-
та или националната сигурност, както и най-
близките членове на семейството им, ще 
имат право да заобиколят забавянията при 
обработката на визи, които могат да продъл-

жат десетилетия. Специалисти по национал-
на сигурност, които са работили в демокра-
тичните и републиканските администрации, 
твърдят, че Конгресът трябва да улесни пътя 
за STEM визи, за да гарантира, че САЩ могат 
да наемат и задържат специализирани ра-
ботници.

Предложеното изменение ще се прила-
га за имигранти с докторски степени, фоку-
сирани върху напреднали изчисления, из-
куствен интелект, киберсигурност, модерни 
технологии за задвижване на ракети, полу-
проводници и други области на обучение.

Сн.: АП/БТА
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Здравей, Ангел! В момента съм в процес 
на закупуване на нова къща и вече на ня-
колко пъти ми се случва да губя оферти от 
други кандидати, които наддават и бият 
моята оферта. Разбирам, че в момента 
някои от хората взимат големи суми от 
своите 401К планове и ги внасят в закупу-
ване на къщи. Чудя се дали да не постъпя по 
същия начин, защото нямам толкова мно-
го пари в брой, за да мога да си купя къщата 
в кеш. Какво е твоето виждане по въпроса?

Здравейте, благодаря ви за този инте-
ресен въпрос. Често го срещам в по-
следните месеци и да ви кажа, аз лич-

но се учудвам, че трябва да коментираме 

тази тема въобще, защото тази стъпка, коя-
то описвате, е един от най-нелогичните фи-
нансови ходове (думата „нелогично“ е за-
местител за една доста по-остра дума, която 
съзнателно избирам да не използвам).

В един момент на спад на пазарите, кой-
то наблюдаваме в последните 6 месеца и 
който е до определена степен логичен след 
драстичния растеж, който се получи заради 
вкараните изкуствено пари в икономиката 
във времето на пандемия през последните 
2 години, сега е

най-лошото време
да се дърпат големи суми от ин-
вестиционни акаунти и осо-
бено от акаунти като 
401К и IRA, защото 
трябва да ликви-
дираме на нисък 
пазар, което ав-
томатично оз-
начава загуба, 
която не може 
да се навакса.

Когато ста-
ва въпрос 
за пенсион-
ни акаунти, 
най-правилни-
ят начин да се 
инвестира е систе-
матично (по възмож-
ност месечно), и когато 
става въпрос за тегленето 
от тях е да бъде също система-
тично (пак по възможност месечно), което 
да не надвишава повече от 5% от стойност-
та на акаунта на годишна база. Това може да 
се коригира с допълнителни 3% до 5% към 
тази сума като покачване всяка година, за 
да се наваксва промяната в покупателна-
та способност на парите, тоест инфлацията 

през годините.
Но още по-логичният въпрос е - каква е 

причината хората да наддават за имоти, 
които най-вероятно

ще загубят част 
от стойността си

в следващите 6-12 месеца поради покач-
ването на лихвените проценти по заеми-
те? Накъде сме се разбързали, че сме гото-
ви хладнокръвно да отрежем единствения 
клон, на който ще можем да седнем след 
пенсионирането си, имайки предвид, че 
дори да се овладее инфлацията, тя ще про-
дължи да съществува под някаква форма 
винаги (средно около 3% средногодишно 
за последните 60 години), което ще обез-
ценява покупателната способност на пари-
те ни, следователно ще намалява стандарта 
ни на живот, ако единственото, което има-
ме по време на пенсиониране, е държавна-
та ни пенсия?

Държавната пенсия има свойството да се 
покачва с 0.5-1.5% на година в периоди на 
нормална инфлация (около 3% средно на 
година, както споменах), което

изяжда от стойността й
всяка година и следователно, ако зависим 
само от нея в годините след пенсионира-
не, нашият стандарт на живот ще намалява 
колкото по-дълго живеем.

Пазарът на акции и фондове, със свои-
те систематични спадове и растежи, е до-
казал през последните над 85 години, че е 
един от малкото инструменти, който е мо-
гъл да победи инфлацията през годините 
(и то с огромна разлика) и да запази стой-

ността на спестяванията ни в дълго-
срочен план, но както вие и аз 

наблюдаваме, някои от хо-
рата ликвидират активи 

на ниски цени, за да 
купят други акти-

ви на все още ви-
соки цени, които 
отгоре на това 
носят след себе 
си допълнител-
ни разходи като 
данъци, под-
дръжка и т.н.

Това е от мен за 
днес. Ако и вие има-

те въпроси или се 
интересувате от раз-

личните аспекти на фи-
нансовата част от живота, 

можете да си запазите час за кон-
султация на директния ми телефон - (224) 
522-2413 или на електронната ми поща - 
Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въ-
просите, които четете, са зададени от 
клиенти, с които съм работил по време на 
консултации в моя офис.

(Продължава в следващия брой)

Вашите 
пари

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

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

XВъпроси и отговори от изминалата седмица
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Мога ли да си купя имот 
с моя пенсионен план?

Сн.: Pixabay

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

Не кандидатствайте 
за нов кредит

Няма значение дали е нова кредитна кар-
та или нова кола. Когато вашият кредитен 
отчет се управлява от организации в мно-
жество финансови канали (ипотека, кредит-
на карта, автомобили и т.н.), това ще окаже 
влияние върху вашия резултат FICO®. По-
ниският кредитен рейтинг може да опреде-
ли вашия по-висок лихвен процент по ипо-
теката и вероятно дори да направи така, 
че да спрете да отговаряте на условията за 
одобрение въобще.

Не затваряйте 
никакви акаунти

Много купувачи вярват, че наличието на 
по-малко наличен кредит ги прави по-мал-
ко рискови и по-вероятно да бъдат одобре-
ни. Това не е вярно. Основен компонент на 
вашия кредитен резултат е дълбочината на 
кредитната ви история (за разлика само от 
вашата история на плащанията) и общото 
използване на кредит от вас като процент 
от наличния кредит. Закриването на акаун-
ти има отрицателно въздействие и върху 
двата аспекта на вашите кредитни точки.

Консултирайте се 
с експерт ВИНАГИ

още при първата мисъл за закупуване на 
вашия дом, било то за да живеете в него или 
просто ако сте решили да се насочите към 

инвестиране
За да обобщим, бъдете откровени, отво-

рени и честни за всякакви промени, кога-
то говорите с вашия кредитор. Пропуските 
в доходите, активите или кредитите трябва 
да бъдат прегледани и изпълнени по начин, 
който гарантира, че вашият жилищен заем 
все още може да бъде одобрен. Ако ваша-
та работа или статус на заетост са се про-
менили наскоро, споделете това и с вашия 
кредитор. В крайна сметка най-добре е на-
пълно да разкриете и обсъдите намерени-
ята си с вашия кредитен служител, преди 
да предприемете каквото и да било финан-
сово естество. Така ще си спестите време и 
нерви и най-важното - това може да ви стру-
ва емоционално скъпо, защото вашата меч-

та да притежавате дом може да бъде напъл-
но разбита.

В заключение: 
искате покупката на вашия дом да мине въз-
можно най-безпроблемно. Не забравяйте, 
че преди да направите някакви големи по-
купки, да преместите парите си или да на-
правите някакви големи промени в живо-
та, непременно се консултирайте с вашия 
кредитор – някой, който е квалифициран 
да обясни как вашите финансови решения 
могат да повлияят на вашия жилищен заем.

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.

Нe правете тези грешки при 
кандидатстване за ипотечен кредит

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

XЕто какво може да срине кредитния ви рейтинг

5

6
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mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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ЕМИЛИЯ 
МИЛЧЕВА

 блог

Когато началникът на кабинета Лена Бо-
риславова разкри за политици, журналисти, 
анализатори, политолози, на които им се 
плаща от Кремъл по няколко хилядарки ме-
сечно, за да формират обществено мнение в 
полза на удобни на Русия тези, информаци-
ята беше споделена от шефа на ДАНС на за-
крито заседание на парламента. (Включител-
но за настоящи депутати, засечени в контакт 
с руски служби, за хора на високи позиции 
- и за суми, по-големи от споменатите от нея 
4000 лева.)

Разбира се, шпионите и агентите на влия-
ние се използват от всички разузнавателни 
служби по света, те не са само руски патент. 
За страна - член на ЕС и НАТО обаче - про-
никване от такъв мащаб в законодателната 
и изпълнителната власт и сред онези, кои-
то формират общественото мнение, е про-
бив в националната сигурност. Извършен е 
от държава, която не споделя нито една от 
ценностите на съюзите, към които принад-
лежи България.

През април м.г. президентът Румен Радев 
окачестви като „дълбок пробив в национал-
ната сигурност“ разкритата група от петима 
високопоставени военни и държавни служи-
тели, съпругата на един от които е предавала 
информация на човек от руското посолство. 
За изгонените наскоро 70 руски дипломати 
и служители обаче държавният глава се из-
мъкна с оправданието, че няма достатъчно 
информация - не бил получил доклада от 
ДАНС и се надява „премиерът да го е обмис-
лил“.

В шпионажа на XXI век агентите на влия-
ние често са по-ценни от онези, които съ-
бират и предават информация, те са част 
от инструментариума на т.нар. „мека сила“, 
чрез която една държава защитава интере-
сите си. Това са личности, които използват 
позицията си, за да повлияят на обществе-
ното мнение или при вземане на определе-
ни решения в интерес на държавата, чието 
разузнаване обслужва агентът. Тяхната ефек-
тивност е в това, че заради своите позиции и 
надеждност за аудиторията или кръга, в кой-
то оперират, те въздействат върху изгражда-
не на мнения, убеждения, решения.

От „полезните идиоти“, които се опитват да 
правят същото от най-искрени подбуди, ги 
различава заплащането.

Eфектът от обслужващите кремълската 
пропаганда персони се мултиплицира бла-
годарение на медиите и тяхната предста-
ва за „другата гледна точка". Така например 
„друга гледна точка“ за войната в Украйна, 
представена често от агентите на влияние, 
e, че Украйна сама е предизвикала руското 
нахлуване - тоест руската теза. Или че оно-
ва, което правят българските управляващи, 
се разминава с желанията на българския на-
род - както обича да казва руският посланик 
Елеонора Митрофанова.

Едва ли всички, които обясняват как вели-
ка Русия ще накаже България, като спре газа, 
петрола, ядреното гориво и я остави на тъм-
но и студено, получават пари, за да плашат. 
Също и онези чиновници, които изгубиха 
пътната карта за българския „Турски поток“ 
- може по невнимание да са я оставили в не-
чий чемодан. Парите обаче винаги оставят 
следи.

Какво би станало, ако се появи списък с 
„рубладжиите“ - персоните, които обслужват 
руските интереси срещу заплащане? Списъ-
ци много, ще си каже българинът, какво като 
бяха разкрити сътрудниците на ДС. Така е, но 
след като излязат на бял свят, тяхната сила на 
внушение и влияние ще отслабнат, следова-
телно вече няма да са така желани събесе-
дници в медиите. А осветят ли ги, ще си за-
губят и хонорарите - освен ако не минат от 
платената любов към безплатна, по вътреш-
но убеждение.

Огласяването на имената може да спомог-
не за прочистване на крайно замърсената 
медийна среда в България, като се започне 
с режима на „другата гледна точка". Държав-
ните медии, чиято трансформация в общест-
вени още не се е случила за изминалите над 
три десетилетия, биха могли да дадат при-
мер.

Публичността на имената би имала и друг 
ефект в България, където - поради особено-
сти на народопсихологията, всеки най-оби-
ча да брои чуждите пари. Даже да са путин-
ски копейки. Хората ще се усъмнят: „Щом ги 
говорят тия работи за толкова пари, може и 
да не са верни“, или ще завиждат - значи, на 
едни плащат по 4000-5000 лева да убеждават 
в руската сила, величието на Путин и колко 
прогнил и „гейски“ е Западът, а други правят 
същото безплатно.

След разкритията в социалните мрежи 
и медии се появиха залпово материали за 
„грантовете от Сорос и САЩ“, милионите, 
които плащала „Америка за България“ на не-
правителствени организации, и др. подоб-
ни. Само че удобно се премълчава фактът, че 
тези фондации обявяват публично медиите 
и проектите, които финансират, както и сти-
пендиите, които отпускат. Бенефициерите на 
средствата също обозначават, че са получи-
ли финансиране. Но описаните в доклада на 
ДАНС политици, журналисти, анализатори и 
пр. получават пари в брой и съвсем не искат 
този факт да се разчуе. Да не би да ги е срам?

Осветлете „рубладжиите“

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

„Мечтата на Бойко Борисов е да бъде 
Ахмед Доган от Банкя. Да стои и да 
командва от там по телефона.“

Съпредседателят на „Демократична 
България“ Атанас Атанасов по повод 
евентуални преговори с ГЕРБ и ДПС за 

подкрепа към правителство

„БНТ е една шестдесетгодишна плеймейтка.“
Това определение за състоянието на обществената 

телевизия даде един от осемте кандидати да я 
оглави, журналистът Сашо Диков

„Мястото на г-н Борисов не е на топъл 
остров, а на друго топло място.“

Заместник-председателят на 
парламента от БСП Кристиан Вигенин 

по повод изказване на премиера Кирил 
Петков, че разговори за евентуална 

коалиция с ГЕРБ може да има, само ако 
лидерът на формацията отиде на 

топъл остров

„Всеки се държи като хан Аспарух! Все едно 
държавата започва с него, ще определи 
всичко, той ще каже. От това няма да излезе 
управление.“

Съпредседателят на „Демократична 
България“ по повод решението на президента 

Румен Радев да спре консултациите преди 
връчването на първия мандат за съставяне на 

правителство

„Путин искаше по-малко присъствие на 
НАТО. Получи повече, и то на границите 
си.“

Генералният секретар на НАТО Йенс 
Столтенберг след оттеглянето на 

турското вето за присъединяването на 
Швеция и Финландия

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Порно, подигравки в училище, страх 
от баща си. Това са само част от при-
чините за създаването на едно чу-

довище, за което хората в САЩ отново се 
сетиха след масовата стрелба в Хайланд 
Парк в началото на седмицата. Тя беше из-
вършена от 22-годишния Робърт Кримо, 
отново описван като затворен младеж.

Историята от Джаксънвил, Флорида, 
се повтаря. С тази разлика, че жертвата е 
една – 8-годишната Мади Клифтън. Всичко 
започва през далечната 1998 година, съв-

сем скоро се очаква убиецът да бъде осво-
боден.

15-годишният Джошуа Филипс току-що е 
навлязъл в тийнейджърска възраст, когато 
се премества в предградията на Лейкууд от 
Джаксънвил, Флорида. Роденият в Пенсил-
вания младеж

обаче си намира 
малко приятели

в Академиите по технологии „А. Филип 
Рандолф“ и разполага с оскъдни развлека-
телни занимания: да разхожда семейното 
куче и от време на време да се присъеди-
нява към местните игри по софтбол, пише 
chr.bg.

За неговите родители, които и двамата 
са компютърни специалисти, тихата общ-
ност от по-малко от 7000 жители е идеал-
на. Междувременно обаче Филипс се пре-
връща в самотен ученик със среден успех, 
който прекарва голяма част от свободното 

си време, гледайки порно у дома.
Баща му, Стив, е

алкохолик и наркоман, 
който често тормози

него и майка му. Филипс има и двама по-
възрастни полубратя, Даниел и Бенджи, с 
които щастливо споделя детството си – до-

като двете семейства внезапно не се раз-
делят.

Джошуа и неговите братя на пръв поглед 
правят всичко заедно – споделят музика, 
гледат филми, ходят на концерти из Лехи 
Валей, въпреки че Даниел е с 11 години 
по-възрастен. През 1997 г. обаче баща им и 
съпругата му се преместват във Флорида и 
вземат Джошуа със себе си.

На новото място той се сприятелява с ос-
емгодишната си съседка Мади Клифтън – 
приятелство

което ще доведе 
до фатален край

Убиецът от Джаксънвил: Порно, 
подигравки и страх от баща си
XВсичко това накарало Джошуа да заколи 8-годишно момиче и да го скрие под леглото си

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Джошуа Филипс по време на ареста си.

Мади Клифтън е едва на 8, когато Филипс я убива.

Делото срещу Филипс и 
безкрайните обжалвания
Полицията огражда новооткритото мес-

топрестъпление и арестува 14-годишния 
заподозрян, докато е на училище. Джошуа 
Филипс признава и е обвинен в убийство 
от първа степен. Процесът срещу него за-
почва на 6 юли 1999 г. и Филипс е съден 
като възрастен. Той не казва нито една 
дума.

Според Jacksonville News 4 прокурори-
те твърдят, че убийството е сексуално мо-
тивирано, тъй като Клифтън не е била с 
всичките си дрехи, когато полицията я на-
мира. Адвокатът на Филипс, Ричард Ни-
кълс, твърди, че облеклото й се е смъкна-
ло, докато младежът я влачи към стаята 
си, и казва, че смъртта й е „акт, който за-
почва като инцидент и се влошава заради 
паника, която граничи с лудост“.

Тялото на Мади в крайна сметка не по-

каза признаци на сексуално посегател-
ство. Защитата не вика нито един свиде-
тел по време на двудневния процес, който 
завърши с обсъждане на съдебните засе-
датели малко повече от два часа, преди да 
намерят Филипс за виновен за убийство 
от първа степен. 15-годишният е осъден 
на доживотен затвор без възможността за 
условно освобождаване.

Той прекарва първите няколко годи-
ни от присъдата си като получава дипло-
мата си от гимназията и провежда курсо-
ве в колеж по пощата. Джошуа обучава и 
други затворници, помага им с обжалва-
нията по делата им и посещава религиоз-
ни служби. През 2008 г. Филипс казва, че 
не е сигурен дали заслужава втори шанс, 
но отчаяно иска такъв, според The Florida 
Times-Union.

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

Когато идва да играе с Джошуа на 3 но-
ември 1998 г., 14-годишният младеж твър-
ди, че случайно я удря в окото с топка за 
бейзбол. Ужасен от евентуалната реакция 
на агресивния си баща, той казва, че завли-
ча крещящото момиче в къщата и преряз-
ва гърлото й. Полицията прекарва шест 
дни, издирвайки я, докато майката на Фи-
липс не намира безжизненото й тяло под 
леглото му.

Брутално и хладнокръвно
Джошуа Филипс е в предния двор и иг-

рае бейзбол, когато Клифтън пресича ули-
цата, за да се присъедини към него. Той 
твърди, че се е съгласил да играят, тъй като 
и двамата му родители са били на работа, 
но след това случайно я удря в окото с топ-
ката. Уплашен от последствията, той вкар-
ва плачещото момиче в къщата и след това 
я души и я удря с бухалката си.

Отчаян да я заглуши, преди баща му да 
се прибере, Филипс скрива малката, коя-
то е в безсъзнание, под леглото си. Май-
ка й съобщава, че момиченцето е изчезна-
ло в 17 часа, без да знае, че никога няма да 
види дъщеря си жива отново. Когато мал-
ката идва в съзнание и започна да стене по 
някое време привечер, Филипс вдига ма-
трака си и прави неописуемото.

Промушва я 7 
пъти в гърдите

Според The Florida Times-Union Филипс 
използва многофункционален инструмент 
Leatherman, за да пререже гърлото й, и я 

намушква 7 пъти в гърдите, преди да по-
стави матрака си обратно върху рамката 
на леглото. Озадачени власти и жителите 
на Лейкууд претърсват навсякъде за из-
чезналото момиче. В първата нощ на из-
чезването й дори Филипс се присъединя-
ва към тях.

„Поставих се в измислен свят, че нищо 
не се е случило“, спомня си Филипс. „Това 
беше моят защитен механизъм за всич-
ко, когато бях дете. Никога не съм вземал 
съзнателно решението… да го игнорирам. 
Просто го направих.“

Докато полицията претърсва дома му 
три пъти, те бъркаха миризмата от разла-
гащото се тяло на Клифтън с миризмата на 
птицата, която Джошуа имаше в стаята си, 

според New York Times. Липсата на отго-
вори подтиква ФБР да се присъедини към 
разследването, докато стотици добровол-
ци претърсват горите и блатата и раздават 
флаери, на които се предлага награда от 
100 000 долара.

Надеждата за успешно откриване на 
Клифтън пропадат ранната сутрин на 10 
ноември. Дънфи забелязва необичайно 
мокро място на пода на спалнята на сина 
си, както и че част от рамката на леглото му 
е счупена и залепена. Тогава тя вижда без-
жизнените крака на Клифтън и шокирана 
тича да говори с полицията.

„Просто им посочих къде трябва да тър-
сят“, казва пред CBS през 1999 г. „Не можех 
дори да вляза.“

Може би заслужавам 
да умра в затвора
„Може би заслужавам да умра в затвора, 

но не мога да гледам на нещата така“, каз-
ва той. „Защо бих се опитал да науча нещо? 
Защо бих се опитал да се подобря? Защо 
бих се опитал да помогна на някого, ако 
просто ще лежа и ще умра тук?“

Джошуа Филипс отказва да се извини на 
семейство Клифтън по пощата и обясня-
ва, че те заслужават да чуят извинението 
му лично от него. Шейла Клифтън разби-
раемо отхвърля предложението и казва, 

че доживотната му присъда за убийство-
то на дъщеря й е повече от справедлива. В 
крайна сметка апелативният съд е съгла-
сен и потвърждава присъдата.“

Докато Филипс получава ново изслуш-
ване през 2016 г., то доживотната му при-
съда отново е препотвърдена през ноем-
ври 2017 и 2019 г. Последното решение 
обаче е предвидено за 2023 г. – и евенту-
ално би могло да доведе до освобождава-
нето му.

Той прекарва детството си в изолация, тормозен от баща си.
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годишен тунел от канадска-
та страна на Ниагарския во-
допад отвори врати. Първи-
те посетители успяха да се 
насладят на природното 

богатство от недостижим досе-
га ъгъл, благодарение на нова-
та платформа. Остъкленият 
асансьор издигна туристите 
на близо 60 метра височина. 
Последвалата вълнуваща 
разходка през тъмния ту-

нел им разкри спиращата дъха 
панорамна гледка към буйните води 

– точно от ръба на водопада. По-късно 
туристите направиха интерактивно пътува-

не през историята на природната забележи-
телност.

долара компенсация предложи Delta на пътници, 
които се откажат от полета си до Минесота, заради 

продадени в повече места на борда. Пътниците на по-
лета от Гранд Рейпидс, Мичиган, до Минеаполис, Мине-

сота, били уведомени, че поради покриване на продаден 
места се търсят 8 доброволци, които да летят с по-късен 

полет срещу утешителните 10 000 долара на човек. През 
2017 година Delta промени политиката си и увеличи макси-

малното обезщетение за пътник, който доброволно приема 
по-късен полет, от 1 350 на 9 950 долара.

 в цифри

10 000

3.5

богатство от недостижим досе

нел им разкри спиращата дъха 
панорамна гледка към буйните води 

– точно от ръба на водопада. По-късно 
туристите направиха интерактивно пътува

не през историята на природната забележине през историята на природната забележи
телност.телност.телност.

234,25 

години без почивен ден 
работи служител в аме-
риканска верига за бър-
зо хранене. 54-годишни-

ят Кевин Форд се превърна в истинска 
сензация в социалните мрежи. Той за-
почнал работа в ресторант на верига-
та, разположен на Международното ле-
тище „Маккаран“, през 1995 година. По 
повод 27-ата годишнина на компани-
ята менъджърите му го наградили за 
добрата работа с кошница с подаръци, 
сред които билет за кино, шоколади и 
керамична чаша.

27

100

млн. гледания в TikTok събра 
британец, решил да предло-
жи на любимата си край езе-
ро, но изпуснал годежния 

пръстен във водата, докато 
приятели ги снимали. Мъжът 

се канел да коленичи пред лю-
бимата си и да я попита дали иска 

да стане негова съпруга, но нещата 
не се развили по план. Когато отворил 

калъфа, пръстенът изпаднал през пролу-
ка в настилката и се търкулнал във водата. 

„Кажи ми, че това не е това, което си мислех, че 
е“ - изпъшкала Ашфорт, закривайки очите си с ръце. 

Бамбер бързо се ориентирал и импровизирал с друг 
пръстен, който вече бил на пръста. Жената отвърнала с „да“.

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

Пътуването до САЩ в ранните години 
на ХХ в. е освен приключение, така и 
едно сериозно изпитание. В Америка 

влизат само „годни“ хора, като под годни се 
разбира да не са болни, да не са осъждани 
и да нямат лоши намерения. Данни за това 
черпим от доклад на един от ръководите-
лите в екипажа на кораба „Ураниум“, който 
пътува от Ротердам до Ню Йорк през Хали-
факс през далечната 1913 г.

Въпросният документ, до който се доб-
рахме благодарение на публикация в сай-
та libertyellisfoundation.org, представлява 
клетвена декларация от капитана или от ко-
мандващия офицер, или първи, или втори 
офицер.

Ето какво пише във въпросния документ, 
със съкращения: „Аз …./попълнилият де-
кларацията – не се чете името-бел. на ред./ 
служещ на кораба „Ураниум“ от Ротердам, 
заповядах на хирурга /вероятно - корабни-
ят лекар - бел. на ред./, нает от собственици-
те на кораба, да извърши физически и вер-
бален

преглед на всеки един
от пътниците чужденци, посочени в доку-
ментите на кораба - 79 на брой… Считам, 
че нито един от посочените чужденци не 
е идиот, имбецил, слабоумен, просяк… и 
няма обществено поведение, което проти-
воречи на добрите нрави, включващо мо-
рална непристойност… с цел да упражнява 
проституция, или други неморални дейнос-
ти…“. Следва подпис на служебното лице. 

Въпреки тази щателна проверка още на 
кораба, кандидат-имигрантите са били до-
пълнително „изследвани“ и при пристига-
нето си на легендарния Елис Айлънд в Ню-
йоркското пристанище. И въпреки това 
властите са разчитали предимно на усета 
на служителите в имиграционната служба. 
Че кой е луд да си каже, ако наистина идва с 
такива лоши намерения…!

Оказва се, че да излъжеш имиграционни-
те власти не е чак толкова трудно, защото в 
Америка попада и една българка, която

упражнява 
най-старата професия

Тя намира друг българин, за когото да се 
закачи, за да разсее съмненията, че е лека 
жена. Това е българинът Х.С., който присти-
га в Америка през 1913 г.

Жената за съжаление не е останала с име-
то си във въпросната история, но основа-
телно предполагаме, че тя може би се е каз-
вала Ана Тончеф и по всяка вероятност е 
живяла в Детройт, поне във времето, в кое-
то е била близка с Х.С. Българинът е вдо-
вец, жена му умира в София около Балкан-
ските войни. Нашата „героиня“ го намира за 
„лесна плячка“. Те заживяват заедно, но без 
брак. Жената не работела нищо и нашене-
цът изцяло я е издържал материално.

За нещастие обаче един ден Х.С. се при-
брал по-рано от работа и по познатата схе-

ма заварва жената с „клиент“. Той излива 
гнева си върху нея. Тя се оплаква в полици-
ята и Х.С. е осъден и

лежи в затвора в Детройт
в продължение на половин година. След 
тази случка Х.С. повече не иска жени около 
себе си.

Потърсихме информация и в други он-
лайн архиви – в сайта familysearch.org, къ-
дето открихме данни за жени с това име, на 
години около възрастта на Х.С. Тези жени са 
само две. Едната е Ana Tonche�, а другата е 
Anna Tonche�. Разликата е само в едно уд-
воено „n“. По всяка вероятност една от тези 
две жени е нашата „героиня“.

Първата Ана е родена през 1896 г. в Бъл-
гария. Възможно е тя просто да е напуснала 
семейството си и да се е отдала на така на-
речената „свободна любов“.

Другата Ана е родена на 30 август 1904 г. 
и е починала през май 1971 г. в Охайо, къде-
то е живял и е погребан и героят на разка-
за ни - Х.С.!

Коя от двете е въпросната Ана, дори и не 
е толкова важно. По-важното е, че сред бъл-
гарската общност има и такива хора, които 
са търсили лекия живот.

За случай на „неморалност“ от малко по-
различно естество, но в същия контекст, 
пише и емигрантският вестник „Народен 
глас“, издаван в Гранит Сити-Илинойс. В съ-
общението се казва: „…от некое време меж-
ду нашите хора яката се говори какво некои 
от членовете на нашата колония са показа-
ли признаци на мъжегонство /днес сино-
ним на хомосексуалност - бел. на ред./…“. 
Подписът на подалия сигнала е „И. Георге-
въ“.

Всъщност, оказва се, че българската коло-
ния в Америка е почти точно копие на об-
ществото в тогавашна България. Няма и как 
да е по-различно, защото хората са същи-
те, средата от тук е пренесена почти успо-
редно в Америка и затворените общност-
ни клетки са много характерни и за нашите 
сънародници, които живеят в САЩ в онези 
години. Причината – пребиваването в чуж-
да, несвойствена среда естествено води до 
капсулиране, с цел – мобилизация за съхра-
нение на идентичност, а капсулирането въз-
произвежда модела от оригинала.

Уви, и такива истории е имало сред съна-
родниците ни в САЩ в годините, когато Но-
вият свят е бил обетованата земя, пълна с 
надежда за по-добър живот!

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Лесният бит и цената 
на емиграцията
XКой и с какви намерения заминава за Америка!?

Пътуването до Новия свят с все по-актуалните за времето линии през океана създава възможности много хора, с 
различни намерения, да се насочат към новия континент.

Снимки: libertyellisfoundation.org

Фрагмент от клетвена декларация от капитана или от командващия офицер, или първи, или втори офицер на кораб, пътуващ към САЩ в началото на ХХ в.
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„Винаги са ме вълнували сценични-
те изкуства - казва Заря. - Когато за-
върших архитектура, някак естест-

вено слях двете в едно.“ Заря Врабчева е 
един от двамата сценографи, проектира-
ли цялата атмосфера на площада пред Бъ-
кингамския дворец за голямото събитие 
- 70-годишнината на трона на кралица Ели-
забет II на 2 юни. До тази престижна и от-
говорна позиция българката достига след 
други знаменателни проекти - на театрал-
ното турне на Мадона „Madame X“, на пъту-
ващата изложба на легендарната група Pink 
Floyd, на шоуто с аватари на АББА...

Преди това изминава дълъг път на сери-
озно обучение по архитектура, вътрешен 
дизайн и сценични изкуства, към което бъ-
дещият сценограф има силна страст още от 
дете. Черпи вдъхновение от културата на 
Италия, Япония и Англия. Днес Заря е

креативен артист
който проектира... атмосфера.

За платинения юбилей на кралица Елиза-
бет II започват да се готвят 9 месеца преди 
това, от септември 2021 г. За абсолютно без-
прецедентното в световен мащаб царуване 
70 години на трона празненствата са голе-
ми, а кулминацията е концертът на 2 юни 
пред Бъкингамския дворец.

Заря е на терен още от самото начало до 
деня на концерта, през всички репетиции, 
като lead associate designer. Двамата с коле-
гата й Рик Липсън създават идеята за това 
как ще бъдат ситуирани сцените, концеп-
цията на сценографията. След това изготвят 
целия дизайн до продукция, като работят с 

много различни студиа за светлините, про-
жекциите, за хореографиите и участията.

Първо скицират как виждат нещата, об-
менят идеите си с продуцентите и режи-
сьорите на шоуто. После се изгражда по-
точен дизайн и с компютърни програми се 
моделира цялата сценография, която впо-
следствие се изпраща на компании, които 
ще я построят. Дизайнът отнема около 7 ме-
сеца, за да се премине от креативната фаза 
към техническото изпълнение. „Не беше 
лесно - да реализираш една мечта и някой 
после да я построи“, споделя Заря.

С колегата й Рик Липсън започват с идея-
та на площада да има

70 колони
обединяващи всички 4 сцени около дворе-
ца и площада и символизиращи всяка го-
дина от царуването на Елизабет II. А също 
и нейната роля в обществото като личност, 
вдъхваща сила, стабилност и опора. Всяка 
колона излъчва светлина и създава едно 
светлинно шоу по-късно вечерта, с много 
по-различна визия от дневната.

„Главното в сценографията беше да съз-

дадем усещането за обединение, единство 
около площада, около двореца, и да поста-
вим монумента на площада и двореца във 
фокуса на събитието“, казва Заря. Сцено-
графията е от 4 сцени общо, като 3 от тях 
са пред оградата на самия дворец, и така 
го рамкират по средата, а вечерта се пре-
връща в един огромен екран с прожекции. 
Участията са различни - от лондонските мю-
зикъли, през „Цар Лъв“, „Фантомът от опера-
та“ до звездни поп изпълнители, оркестър 
от 80 музиканта и много танцови и музикал-
ни прояви.

Родена е в София, а

рядкото красиво име
й е дала майка й, кръстила я е на нейната 
майка. По времето на баба й Заря това име 
е нарицателно не на фойерверки, а на зазо-
ряване, изгрев, сутрешна светлина. Още от 
дете Заря попада в много артистични сре-
ди. Родителите й Тери и Никола Врабчеви, 
лекар и инженер, са всестранно развити 
личности. От много малка я водят по теа-
три, опери.

„В мен винаги е имало стимул да създа-
вам неща, дали ще е рисуване или модели 
на къщички за куклите например“, казва тя. 
От 5-годишна ходи на детска градина в Ита-
лианския лицей в Горна баня, там учи до VI 
клас. В лицея се занимават много с изкуство 
- танци, рисуване, моделиране, часове по 
текстил, шиене на кукли и какво ли не. След 
VI клас учи две години във Варезе, Италия, 
където заминава заедно с родителите си.

„Винаги съм обичала много да танцувам, 
от I до XII клас ходех на народни танци, а от 
I до VII - на спортни - латино, салса, а също 
и на модерен балет, което много ме вдъх-
новява в работата ми. Мечтая някой ден да 
създавам сценографията на модерен или 
класически балет“, споделя Заря.

След Италианския лицей тя учи в Амери-
канския колеж в София, с профил физика. 
Там продължава да ходи на танци, участва 
в мюзикъли. Учи архитектура в универси-

тета на Нотингам, Англия. Класическата ар-
хитектура не е точно това, което я влече, но 
животът я завежда там, където трябва. След 
завършването заминава за Флоренция, къ-
дето се занимава повече с вътрешна архи-
тектура и проекти, свързани повече с пре-
живявания, отколкото с чиста архитектура 
и сгради. „Беше много красив период, оби-
чах Италия още от малка“, казва Заря.

Във Флоренция тя работи по няколко 
проекта за

трансформиране 
на стари сгради

в такива с нови функции, защото там пове-
чето са паметници на културата. Запалва 
я идеята да вдъхва живот на старите сгра-
ди и се увлича по вътрешната архитектура 
и дизайн - например как бивш манастир да 
се превърне в библиотека, а църква - в кон-
цертна зала.

Във Флоренция Заря работи в Casa della 
Creativita („Къща на креативността“) - заве-
дение, бар, но и място за различни конфе-
ренции, лекции, събития, музика на живо. 
„Беше в много красив двор, точно до Ду-
омото, в центъра на Флоренция, с атриум, 
превръщащ се в място за различни съби-
тия“, разказва Заря. След стажа си в класи-
ческо студио за вътрешен дизайн повече я 
привличат вечерите в бара, където се за-
познава с интересни хора на лекции, уърк-
шопи, представления, музика на живо.

После за година се връща в България, къ-
дето работи в сдружение „Трансформато-
ри“ на Делчо Делчев, които „трансформират 
средата около нас“. Там се занимава точно с 
това, което обича. От септември 2013 г. за-

Заря Врабчева: Да проектираш 
атмосферата за юбилея на Елизабет II

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XБългарката е съавтор и на сценографията за концертите на Мадона и на АВВА в Лондон

На концерта по случай платинения юбилей на кралицата.

Платинен юбилей на кралицата, на обект.

Платинен юбилей на кралицата, последен ден.
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писва магистратура по вътрешна архитек-
тура и дизайн в Royal College of Arts („Крал-
ски колеж по изкуствата“) в Лондон, където 
отново попада на мястото, на което би ис-
кала.

Там много силно я привлича курсът по ке-
рамика, свързан и с дипломния й проект, 
благодарение на който печели стипендия 
да учи в Япония за 4 месеца. Вълнува я как 
архитектурата и дизайнът влияят на обра-
зованието, а идеята й е да види как изоста-
вени сгради на училища в Япония може да 
се трансформират в нещо ново и да се въз-
родят.

В университета за изкуства в Киото се за-
познава с изключителен професор, запален 
да строи с естествени материали - с глина и 
земя. Помага му, като строят с ръце малки 
къщички и павилиони. Проектът й е да съз-
даде департамент за керамика в универси-
тета в Киото, който използва изцяло естест-
вени материали.

След Япония тя завършва университета в 
Лондон и започва работа в студио за изло-
жбен дизайн и инсталации - проекти в при-
родонаучни и исторически музеи. Работата 
е да се превежда много съдържание в по-
интерактивни игри и инсталации.

След две години работа, в които тя про-
дължава да усеща вътрешен

пламък към 
сценичните изкуства

постъпва в студио „Stu�sh“ и от 4 години е 

там. Занимава се със сценография и архи-
тектура, свързана със сценични изкуства 
- театри, арени, концертни зали. Участва-
ла е в много проекти от всякакъв мащаб - 
от олимпийски церемонии до съвсем мал-
ки театрални постановки. Заря и колегите й 
създават сценографията, общата визия на 
едно шоу и работят с много творци като хо-
реографи, светлинни дизайнери, отговор-
ници за съдържанието и прожекциите.

Един от най-силните проекти е арената на 

АББА в Стратфорд, Източен Лондон. Тя дава 
пространство за едно много различно шоу, 
с аватари. АББА създават дигитален кон-
церт със свои аватари, създадени по тех-
нологията motion capture. Шоуто е с много 
светлинни ефекти, силно като преживяване 
и много всеобхващащо на 360 градуса.

Един от най-вдъхновяващите проекти 
на Заря е за последното турне на Мадона - 
„Madamе X“. То е театрално, концертите са 
в театри из цяла Европа и Америка. „Беше 
с много геометрични форми, с множество 

стълбища, тунели и отвори, които се тран-
сформираха. Сценографията беше съставе-
на от 5 главни елемента, които се въртяха, 
всеки един на 360 градуса, и създаваха мно-
го различна обстановка, среда около поч-
ти всяка песен на Мадона. Това отразяваше 
нейната вечно променяща се и себеоткри-
ваща се личност“, разказва Заря, но запазва 
в тайна какво са си говорили със звездата 
на репетициите.

„Мога само да кажа, че беше много инте-
ресно и вдъхновяващо да работя с нея, как-
то и с екипа й от режисьори и хореографи 
на световно ниво“, споделя дамата.

С много емоции е участвала и в проек-
та за пътуващата изложба за живота и дис-
кографията на Pink Floyd - „Their Mortal 
Remains“ („Техните тленни останки“). Била е 
в Лондон, Мадрид, Рим, Ел Ей.

Заря живее в емблематично за Лондон 
място - „Барбикан“. Мултикултурният град я 
вдъхновява. Обича да ходи на концерти, те-
атри, изложби, в които намира много вдъх-
новение. Много обича да пътува, да опоз-
нава нови държави, нови култури. Често си 
идва в Родината. „България си ми е в сърце-
то и винаги ще бъде - споделя Заря. - Мно-
го съм привързана към семейство и прия-
тели, но и към страната ни, у мен е силно 
развито това чувство за принадлежност. 
Липсват ми много неща - и природата, и ин-
тересните инициативи и каузи в България, 
и наистина все повече мисля какво бих съз-
дала там.“

Шоуто на Мадона „Madame X“. CopyrightStu�sh.

Пред АВВА арената в Лондон.

Автопортрет, картина на Заря Врабчева.

Свободен стил, картина на Заря Врабчева.
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Около 20 представители на „Малко 
българско училище“ и клуб „Верея“ 
се включиха в шествието за 4 юли в 

предградието на Чикаго Дес Плейнс, къде-
то живеят много българи. Няколко ученици 
и техни преподаватели участваха в парада, 
облечени в тениски с националите флагове 
на двете страни и с надпис I am both of them.

Към групата на „Малко българско учили-
ще“ на шествието в Дес Плейнс се включи и

консула на България в Чикаго
Светослав Станков, който беше там със се-

мейството си.
Парадът започна в 10 часа сутринта в по-

неделник, 4 юли, на кръстовището на Center 
Street и Wicke Avenue. Шествието продължи 

на север по центъра до Prairie Ave., насочи 
се на изток по Prairie и достигна до Prairie и 
Pearson St.

„Вълнуваме се да върнем парада за Деня 
на независимостта в Дес Плейнс! Тази го-

дина темата е „Честване на нашите герои и 
общност“. Когато се събираме тази година, 
бихме искали да признаем безкористните 
усилия и саможертвата на нашите амери-
кански герои. Общността е това, което пра-

ви нашия парад толкова специален, с пред-
ставителство от организации в целия Дес 
Плейнс. Тази обичана традиция включва об-
ществени тържества, музика на живо и за-
бавления за разходки. Парадът е чудесен 
начин да се насладите на празника със съ-
седите и е забавление за цялото семейство. 
Ние сме нетърпеливи да празнуваме с всич-
ки вас!“, написаха организаторите.

През последните две години парад за 4 
юли в Дес Плейнс

не беше провеждан
заради мерките срещу пандемията от 
COVID-19.

Честванията тази година започнаха 
още в петък, 1 юли, със заря над Oakton 
Community College.

Това е първото участие на група от „Малко 
българско училище“ в Дес Плейнс, но второ-
то за учебното заведение. Екип на училище-
то в Елк Гроув е участвал в парада преди ня-
колко години.

Обявява

Представители на „Малко българско училище“ 
шестваха на парада за 4 юли в Дес Плейнс

XКъм тях се присъедини и българският консул в Чикаго Светослав Станков

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: МБУ

https://www.iskraabv.com
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Всички знаем очевидните ползи от пие-
нето на вода. Всички основни системи 
в тялото ни зависят от водата и от на-

чина, по който тя преминава през органи-
зма ни. Пиенето на достатъчно количество 
вода помага на тялото да регулира своя-
та температура, предпазва ни от стомашни 
неразположения като запек, помага за из-
хвърлянето на отпадъчни продукти и, раз-
бира се, подпомага изпълнението на всич-
ки основни телесни функции

Според специалисти въпреки това пи-
енето на прекалено много вода може да 
бъде опасно. Свръххидратацията може да 
доведе до водна интоксикация - да намали 
драстично количеството сол и други елек-
тролити в тялото. Това състояние се нарича 
хипонатремия и се случва, когато нивата на 
натрий (сол) в тялото станат опасно ниски.

Ако количеството на електролити спадне 
твърде много за прекалено кратко време, 
това може да е фатално. И макар смъртта 
от пренасищане на организма с вода да е 
нещо изключително рядко, то все пак може 
да се случи.

В ранните етапи е трудно да се доловят 
и разпознаят сигналите на тялото, но с на-
предване на състоянието, най-често среща-
ните симптоми

включват гадене 
и повръщане

главоболие, промени в психическото със-
тояние, като объркване или дезориента-
ция. Заради опасно ниските нива на натрий 
в кръвта може да има и по-тежки 
симптоми, като мускулна сла-
бост, спазми, припадъци 
или безсъзнание.

Къде е златната сре-
да и колко вода тряб-
ва да пием на ден?

Според препо-
ръките на Аме-
риканския инсти-
тут по медицина 
един здрав възрас-
тен трябва да изпива 
средно по около 9-13 
чаши течности на ден. 
Въпреки това количеството 
не е еднакво за всички. Важно е 
да запомните, че нуждите от вода варират 
според възрастта, пола, времето, нивото на 
активност и цялостното здравословно със-
тояние на един индивид. Така че реално не 
съществува  универсална формула за коли-
чеството вода, което трябва да изпивате на 
ден.

Най-важният мускул, сърцето, се нуждае 
от много вода, за да се поддържа здрав. 
Проучване установи, че пиенето на пове-
че от пет чаши вода на ден може да нама-
ли шансовете ви за сърдечен удар с 41%, в 

сравнение с хората, които пият по-малко от 
две чаши на ден.

Питейната вода може да помогне за 
борба с инфекциите по цялото 
тяло, не само защото изхвър-
ля токсините, а защото ко-
гато сте дехидратирани, е 
по-вероятно да хванете 
вирус. Доброто хидра-
тиране също е важно 
при алергии и настин-
ки, защото изчиства 
дихателните пътища. 
Дори и раните вслед-
ствие на студа могат да 
бъдат намалени чрез пие-
не на повече вода, защото те 
се появяват на места, където ко-
жата е особено суха.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Учени: Пиенето на прекалено 
много вода може да бъде опасно

Дехидратацията обаче води до неправилно функциониране на вътрешните органи

Според повечето лекари сред-
но трябва да пием между 8-10 чаши 
дневно в зависимост от теглото ни, 
но не трябва да забравяме, че през 
лятото се потим повече от обикно-
вено. Така организмът ни губи важни 
соли и микроелементи, които е до-
бре да запълним.

Хората с хронични заболявания 
са по-застрашени от дехидратация, 

защото са по-малко подвижни. 
Ако не приемат необходимо-

то количество течност, това 
може да доведе до непра-

вилно функциониране 
на вътрешните органи.

Освен това лекари-
те препоръчват да хап-
ваме повече плодове 
и зеленчуци, именно 

заради по-високото им 
съдържание на вода.
Кафето и алкохолът пък 

са истински бич през лято-
то, защото допринасят за де-

хидратацията, важно е да внима-
ваме с тях през жегите.

Добре е да запомним, че децата се 
дехидратират много по-лесно от въз-
растните, защото кожата им е много 
по-тънка. Те трябва да консумират 
постоянно вода и да избягват пряка-
та слънчева светлина.

Как да се предпазим 
от слънчев удар?

Препоръките за дневен прием на 
вода, включително храна и други на-
питки, са 3 л за мъжете и 2,2 л за жени-
те. При повишена физическа актив-
ност, по-високи температури, влажен 
и горещ климат е необходимо да се 
приемат допълнителни количества 
вода. Трябва да пиете повече вода 
по време на кърмене и бременност и 
при някои здравословни състояния - 
висока температура, диария, повръ-
щане.

Въпреки че рядко се прекалява с 
питейната вода, това може да се слу-
чи на спортисти в борбата за по-до-
бри резултати.

Хората, които имат заболявания 
на бъбреците, черния дроб или сър-
цето, могат да бъдат по-често хидра-
тирани. При хора, които консумират 
прекомерни количества вода, мозъч-

ните клетки започват да набъб-
ват и налягането в черепа 

се увеличава. Предизвик-
ва първите симптоми 

на водна интоксика-
ция, която причиня-

ва главоболие, га-
дене, повръщане, 
объркване и дезо-
риентация.

Тежките случаи 
могат да причинят 

по-сериозни симп-
томи - като сънливост, 

мускулна слабост или 
крампи, двойно виждане, 

объркване и задух.

Симптоми на водна 
интоксикация
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Л
ятото е най-обичаният годишен 
сезон. Дните са дълги, вечерите 
топли и екзотични, а мисълта за 
ваканция, безгрижие, пътешест-
вия и забавления ни завладява. 

Почти долавяме полъха на соления морски 
бриз, дори ако все още не сме край брега.

Парфюмерията е позната в Западна Евро-
па от 1221 г., съдейки по рецептите на мона-
сите от Санта Мария Новела от Флоренция. 
На изток през 1370 г. унгарците произвеж-
дат парфюм, направен от ароматизирани 
масла, смесени с алкохолен разтвор, по за-
повед на кралица Елизабет Унгарска.

Парфюмерийното изкуство просперира 
по времето на Ренесанса в Италия, като през 
XVI век италиански парфюми били занесени 
във Франция от личния парфюмер на Кате-
рина Медичи. Франция бързо се превръща 
в един от центровете на европейското про-
изводство на парфюми и козметика.

Парфюмите са тук, за да ни осигурят лятна 
атмосфера, където и да сме.

Те събуждат въображението
стимулират ендорфините и ни позволяват 
да превърнем всяка ситуация в незабрави-
мо пътуване.

Ароматът на лятото е различен за всеки – 
за едни той е мирис на море, за други – на 
окосена трева или освежаващ цитрус.

Това лято актуалните парфюми са като бу-
кети от флорални мотиви. Добре подбрани-
ят парфюм значително обогатява живота. 
Това е нотка на страст, отразяваща личност-
та на своя потребител. Не можете обаче да 

разчитате само на правилния избор, трябва 
да обърнете внимание къде и как трябва да 
се нанася парфюмът.

За да подобрите ароматното му излъч-
ване изберете мястото на нанасяне и ин-
тензивността на аромата според вашето 

настроение или събитие, на което ще при-
съствате.

За да сме сигурни, че ароматът ще издър-
жи цял ден, трябва да го впръскаме директ-
но на кожата си. Това трябва да са места, 
където усещаме пулса си. Такива са шия-

та, китките, сгъвките на лактите, както и зад 
ушите.

Правило е, че ароматите издържат по-
дълго и се усещат по-силно на добре хид-
ратирана кожа. Което пък обяснява защо 
през лятото парфюмите се усещат по-силно 
и трябва да ползваме по-леки и свежи аро-
мати.

Препоръчва се обаче при горещо време 
да се използва свежа лятна тоалетна вода 
върху дрехи от памук или лен, която ако 
се нанесе на кожата, би се изпарила много 
бързо. При силно слънце е по-подходящо 
парфюмът

да се впръска по облеклото
по този начин избягвате появата на непри-
ятни кожни реакции.

Използвайте правилото на протегната 
ръка - парфюмът не трябва да се усеща по-
надалеч от това. Ако спазвате това правило, 
вие ще защитите по-чувствителни хора или 
страдащи от алергия хора, които се намират 
в същото помещение.

Можете да увеличите трайността на пар-
фюма, като нанесете мазен крем без аромат 
върху кожата си, преди да нанесете парфю-
ма. През деня леко овлажнете кожата с вода, 
като внимавате да не измиете ароматните 
компоненти.

Дълготраен аромат се получава и от из-
ползването на няколко козметични про-
дукта от една и съща серия или съдържа-
щи същите съставки - парфюм, дезодорант, 
душ гел, лосион за тяло и др. Ще постигнете 
ефективно наслояване на аромата.

През топлите месеци актуалните аромати  
са като букети от флорални мотиви

Парфюмите  
през лятото – 
ухание на море  

и окосена трева
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DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за 
OTR за dry van. Freightliner Cascadia automatic, 
fully loaded. Заплащането е 0,75cpm. 5082809522 
№18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y 
in business need experienced dispatcher and safety 
to work in o	  ce / not from distance/ 2245202269 
№18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас 
C за Straight truck local. Заплащане процент от рей-
та с договаряне. Може и без опит. Monday-Friday 
6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси 
шофьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH 
вкъщи всеки уийкенд. Твърдо заплащане започва-
що от 1500 с бонуси. 7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чис-
тене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 
7087708483 №18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьо-
ри за dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. 
FedEx Ground, doubles endorsement and 1 year 
experience. 6302903092 №18819
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 ремърке-
та. 8476370772 №18772

Chicago + suburbs

МЕХАНИК - 100,000$, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Малка траснпорт-
на компания търси да назначи механик за рабо-
та само по собствени камиони (без външни кли-
енти). Отлично познаване на Волва Д12 и Д13. 
Заплата - 2000$ на седмица. За повече информа-
ция - 3129123808, оставете съобщение или СМС. 
3129123808 №19389

ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка компания 
търси шофьор за драй ван. За информация се оба-
дете на 224-595-9093. №19391

ГОТВАЧ В ПИЦАРИЯ, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60202, Sarpino`s Evansaton 
предлага работа за готвач. 10am-7pm и 6pm-3am . 
7748105573 №19392

ГОТВАЧ В ПИЦАРИЯ, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60202, Sarpino`s Evansaton 
предлага работа за готвач. 10am-7pm и 6pm-3am . 
7748105573 №19393

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

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

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

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

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

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

ДИСПЕЧАР, 
Цена US$  1.00, Зипкод 60403, Компания за ками-
они в Joliet, IL търси да назначи диспечар с или 
без опит. За повече информация моля да се свър-
жете с нас. 8152054060 №19353
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна компания 
предлага работа за Owner Operators! Only 8 % 
dispatch fee ; 24/7 Dispatch ; Коректно отношение! 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (630)290-7566 - Andy 
6302907566 №19338
OWNER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Малка компания 
набира контрактори с драй ван ремаркета за съв-
местна работа. За информация позвънете на 224-
659-2356. №19334
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компа-
ния предлага работа за CDL шофьори! 24/7 
Dispatch!*Direct Deposit! Заплащане според оп-
ита- $0.65-$0.75 cpm! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 847-852-0581 
№19315
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, сис-
темен интегратор търси Field/Network engineer за 
района на Чикаго,САЩ. Служителят има ключова 
роля в дейностите по внедряване и поддръжка, 
отговаря за предоставянето на професионални 
мрежови услуги. Контакт: simona.zareva@tbs.tech 
359877980442 №19092
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a 
Driver for Regional Trips. $400 every Day! Direct 
Deposit Every Week. Sighn Up Bonus! Volvo 
Automatic. For more info Call 7739837254 $2000 - 
$2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи механици на камиони и 
трейлъри. Опит не е задължителен, но е препоръ-
чителен. За повече информация, моля позвънете 
на 773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned 
business is looking for a self-motivated truck and 
trailer mechanic. Experience is a plus own set of tools 
is required. For additional info please call 630-948-
4547 or text 773-946-7497 №18965

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

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

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

ТЪРСИМ ШОФЬОРИ
Цена US$ 30.00, Зипкод 60008, Friendly 
Logisticsпредлага работа за шофьори. Разпола-
гаме с чисто нови камиони и рифети. Заплаща-
нето е 30% от weekly gross. За повече информа-
ция: (847)380-6621 ! 8473806621 №19321

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

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

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

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси шофьор Class A за регионална 
работа. Заплащането е за заработена седмица, 
с възмойност да се заработят до $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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ТЪРСЯ ШОФЬОРИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся шофьори с 
обикновена книжка за малко камионче . За повече 
информация 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 
информация в работния софтуер и ориентирара-
не към детайлите. 7736276819 №19388
CDL DRIVERS , 
Цена US$  , Зипкод 1800, Предлагам локална ра-
бота 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

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

МЕХАНИК-2000СЕДМИЧНО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Малка траснпорт-
на компания търси да назначи механик за ра-
бота само по собствени камиони (без външни 
клиенти). Отлично познаване нa Волва Д12 и 
Д13 е задължително. Заплата - 2000$ на сед-
мица. За повече информация - 3129123808, 
моля оставете гласово съобщение или СМС. 
3129123808 №19394

CDL DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, AGI TRUCKING 
НАБИРА ШОФЬОРИ С CDL CLASS A FOR LONG 
DISTANCE,REGIONAL,LOCAL AND HOOK AND 
DROP ТОВАРИ.ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНИ И ПРАЗ-
НИ МИЛИ $0,70.ПРЕДЛАГАМЕ ЧИСТО НОВИ 
КАМИОНИ VOLVO 2022-2023. ЗА ПОВЕЧЕ ИН-
ФОРМАЦИЯ ТЕЛ.-727-488-8269 ИВАН ИЛИ 720-
579-6116 ГЕОРГИ 7274888269 №19370
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ 
С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 
ИЛИ 773-968-8245 №18518

OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa 
компания набира котрактори с CDL за съвместна 
работа. За повече информация търсете Зори 224-
659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & 
Maintenance is looking to hire front desk associate at 
full time. For more information please call 872-303-
1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи момиче за работа като 
офис асистент и касиер. Опит не се изисква. За 
повече информация, моля позвънете на 224-428-
7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS 
FOR LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this 
steady lines more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна 
компания предлага работа за CDL class A шофьор 
$275 per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки 
уикенд в къщи. За повече информация се обадете 
на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс 
от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили 
на седмица, за сингъл драйвър с опит , клас А, да-
бъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-877-4745 
№18359

ФЛОРИДА
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

SHUTTLE VAN DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Limo company is 
looking for 2 shuttle van drivers in Rockfrord IL. 
$250 per day per driver( we pay fuel and rent), 6 
day/week. Call for more info. 8479623308 №19395

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 Пропър-
ти асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище по 
договорка 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
СТАИ ПОД НАЕМ $350, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, ДАВАМЕ СТАИ ПОД 
НАЕМ $350 И $395 НА МЕСЕЦ ВСИЧКО ВКЛЮЧЕ-
НО ЗИП КОД 60659 КЛИМАТИК КУХНЯ СОБСТВЕН 
ВХОД ПЕРАЛНИ ИНТЕРНЕТ И ДР ЕКСТРИ ХРИС-
ТО 7738170102 franwalk@gmail.com 7738170102 
№19397
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 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 всич-
ки сметки.Къщата се намира на тиха и спокойна 
улица.За повече инфоормация позвънете на те-
лефон 3317770505 или text messages. 3317770505 
№19364
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 цена-
та. 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
2 BEDS/1BATH CONDO, 
Цена US$  1,400.00, Зипкод 60173, Апартамент 
под наем в Schaumburg, IL. 2 спални/1 баня. От-
лична локация и училище. зип 60173 5738254801 
№19359
ONE BEDROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, 1BED1BATH LUXURY 
APARTMENT FOR RENT AT CUMBERLAND&LAWRENCE 
AREA.6305394849 Also room available. №19329
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  500.00, Зипкод 60176, Двустаен апар-
тамент в Schiller Park ZiP 60176 търся съкварти-
рант/ка. Стаята е свободна от 1 юни 2022. Всички 
сметки са включени в цената освен тока той се 
заплаща отделно .Апартамента е на газ. За повече 
информация позвънете на телефон 331 777 0505. 
№19301
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  600.00, Зипкод 60193, Търся съ-
квартирант/ка в Schaumburg. Самостоятелна 
стая,баня+тоалетна.Общ хол,кухня и паркомяс-
то.Апартаментът е просторен с всички ел уре-
ди.Намира се на Roselle rd/Weathers� eld Way.
Бърз достъп до I90,I290,I390,I355.Наемът е $600/
месец+ток(обикновенно е около $30/месец на 
човек)Свободен от 1ви март. 3129532101 №19207
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse 
in SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 
$670/month , Furnished, All inclusive 1-847-630-
7078 Please, leave a detailed message 18476307078 
№19053
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведе-
на стая под наем, хол и кухня за общо ползване. 
Cumberland & Foster близо до I-90 близо до Blue 
Line обща пералня и сушилня $600, вода и газ са 
включени в цената. За контакт Мирко (773) 510-
4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
CUMBERLAND&LAWRENCE BEHIND UCRAINIAN 
CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE AND CLEAN 
UPDATED APPTMNT,6305394849 READY NOVEMBER 
1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Вклю-
чено всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - 
Belmont/Narragansett 7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с под-
земен гараж в Glenview Разполага с ог-
ромно patio. В комплекаса има вътрешен 
басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по вся-
ко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За 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 по-
мещение, паркинг, обзаведени общи части, WiFi 
и нетфликс са гарантирани :) френдли съм, но не 
pet friendly, sorry. За повече инфо моля драснете 
съобщение на 305-916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent 
townhouse 3 bedrooms, 1.5 baths in Mount 
prospect, great location, great schools, brand new 
kitchen remodeled, freshly painted, call 708 415 
7911 №18761

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

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
PRODAVAM KOLELO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, PRODAVAM KOLELO v 
mnogo dobro systoqnie i na izgodna cena . Tel. 630 
386 5280 №19396
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 

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ КОЛА ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, търся кола под наем 
след 20 юли. 359877626601 №19390
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. Запа-
зете вашите стари ленти като ги направите диги-
тални 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. Запа-
зете вашите стари ленти като ги направите диги-
тални 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 чужби-
на. Повече информация можете да получите от 
сайта ни. 359889291674 №18960

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

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

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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43-годишна медицинска сестра от 
Лондон твърди, че работата в бол-
ницата е събудила в нея свръхес-

тествени сили – започнала да вижда духове-
те на мъртви хора.

Британката Сали Кадмор, майка на три 
деца, казва, че е започнала да вижда стран-
ни неща по време на стажа си в болницата, 
появили се изненадващо именно по време 
на работа.

Историята на вече бившата медицинска се-
стра започва в периода, когато тя стажува в 
една от местните лондонски болници, където 
й се налага да се грижи за много тежко болни 
пациенти, някои от които на смъртно легло. 
Един ден вниманието й е привлечено от мис-
териозен червено-черен ореол, който забе-
лязва около телата на някои от пациентите

които впоследствие умират
Това се повтаря многократно и в нито един 

от случаите стажуващата медицинска сестра 
не прави погрешно предположение за съд-
бата на въпросните тежко болни пациенти, 
около които забелязва необикновеното си-
яние.

„Работата в болницата, където планирах да 
получа опит като медицинска сестра, беше 
по-трудна, отколкото си мислех. Правех стаж 
в болницата в Луишъм, където имаше много 
тежко болни хора, когато започнах да виж-
дам събития още преди да са се случили. Зна-
ех кой от пациентите ще умре, защото таки-
ва хора бяха заобиколени от червено-черен 
ореол, и това много ме натъжи.

Спомням си, че семейството на пациентка 
се радваше колко добре изглеждаше и изра-

зяваше надеждата, че скоро ще се възстано-
ви.

Но видях ореола 
около жената

и час по-късно тя умря. Аз съм само човек и 
ми е трудно да виждам това, особено що се 

отнася до деца“, признава тя.
Въпреки че виденията на Сали я преду-

преждават за предстоящата смърт на паци-
енти, жената смята, че откритите в нея свръх-
естествени способности могат да бъдат и от 
полза.

По-късно Сали започва да приема и крат-

ки съобщения от починалите, които предава 
на опечалените им близки, облекчавайки по 
този начин голямата им мъка.

„Започнах да използвам способностите си, 
за да

утешавам 
скърбящите роднини

Приближавах се до тях и им предавах съ-
общения от починалия. Първоначално се 
страхувах да го направя, но искрените думи 
на благодарност от близки на починали хора 
ми помогнаха да разбера, че правя всичко 
правилно. Сега, ако видя духа на починалия, 
спокойно се приближавам до хората и пре-
давам посланието“, обяснява Кадмор.

Всичко това в крайна сметка я подтиква да 
изостави попрището на медицинска сестра и 
да се посвети на паранормалното, започвай-
ки

да практикува 
като екстрасенс

постигайки редица успехи в тази посока, 
един от които е откриването на изчезнала 
възрастна жена.

След една година в болницата Сали реша-
ва, че е време да приеме подаръка си и да 
промени кариерата си.

„Чувствах, че нямам друг избор: трябва да 
помогна на хората, използващи моите спо-
собности. На осемгодишна възраст видях 
духа на младо момиче, но се опитах да не го 
запомня. Работата в болница обаче ми пока-
за колко полза мога да донеса на хората, ако 
приема подаръка си.

Вече успях да помогна на полицаи, които 
от пет дни търсеха възрастна жена с демен-
ция. Посочих нейното местоположение на 
картата и полицията успя да я намери. Лека-
рите казаха, че старицата е на ръба на живо-
та и смъртта, и ако не бях намерила връзка с 
нея, тогава всичко щеше да завърши трагич-
но“, казва бившата медицинска сестра, а сега 
екстрасенс, в интервю за Mirror.

Медицинска сестра вижда 
призраци край тежко болни хора

XВиденията й я предупреждават за предстоящата смърт на пациенти

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Срещат се две приятелки:

- Леле, скъпа, колко си 

надебеляла!

- О, аз даже отслабнах!  

Да ме беше видяла  

преди месец.  

Бях същата като теб сега!

  
- Откраднаха ми личната карта!
- Бяхте ли в полицията?
- Бях. Не са те.

  
Двама рибари са нападнати от комари през но-

щта. Бързо се скриват в палатката си. След малко 
единият се показва навън, за да провери какво е 
положението. Вижда да се приближава рояк све-
тулки.

- Какво става? Как е? - пита го другият.
- Ужас! Връщат се да ни търсят с фенери!

  
- Представи си, че си сама вкъщи и идват извън-

земните. Какво ще направиш?
- Мусака. На всички им харесва.

  
- Вярно ли е, че в новините по телевизията по-

казват истината?
- Разбира се, че е вярно.
- Ехаа! А в колко часа?

  
Вчера на работа симулирах настинка, за да си 

тръгна по-рано. Днес шестима колеги не дойдоха, 
защото съм ги заразил...

  
Бай Пешо в понеделник паднал в банята и си 

счупил ръката. И сега цяло село се чуди какво е 
правил в понеделник в банята...

  
Директор „Маркетинг“ инструктира директор 

„Продажби“ по телефона как да смени цветовата 
настройка на монитора:

- Сега натисни „ОК!“
- Натиснах го. Аaa, иска да се рестартира. Да се 

съглася ли?
- Не веднага! Иначе какъв авторитет ще имаш...

  
- Господине, вие за подстригване ли сте?
- Не, дойдох да прочета списание Ева от 2010-та!

  
Служителка по телефона:
- Кажете си ЕГН-то?
Клиентът:
- Моето ли?
- Еми, ако можете, кажете моето...

  
Капитан на кораб си купува бинокъл.
- Достатъчно силен ли е? - пита той.
- Да, сър - отговаря продавачът. - Ако погледне-

те през този бинокъл бутилка уиски от една миля 
разстояние, ще усетите миризмата й.

  
Из записките на добрата домакиня:
- автобус - 2 лв.
- хляб - 0.90 лв.
- списание - 3 лв.
- не помня къде - 570 лв.

  
Бизнесменът:
- Чипсът е изкуството да продаваш 50 г картофи 

на цената на килограм.
Хомеопатът:
- Аматьор!

  
Когато я видях как ходи на токчета, с оная ми ти 

къса рокличка... Много я харесах! Обаче като наг-
раби бидоните с джибрите, като ги натовари на 
ремаркето и отпраши към казана, вече бях сигу-
рен - това е любов!

  
- А вашите застраховки надеждни ли са?
- И още как. Ето например вчера мъж падна от 

13-ия етаж. Едва беше стигнал до третия, а жена му 

вече получи застраховката!

  
- Петров, какво си се оклюмал?
- Синът ми се жени!
- Еее, голяма работа, на всички синовете се же-

нят. Как се казва булката?
- Ханс.
- Еее, да, не е българско името!

  
- Знаеш ли? Получавам любовни писма на чети-

ри различни езика!
- Голяма работа! Аз пък изплащам издръжка в 

шест различни валути!

  
В метеорологичната служба звъни телефонът:
- Може ли да поръчате хубаво време за почив-

ните дни?
- Може, разбира се, а за колко души?!

  
Когато пуша на балкона, никога не хвърлям 

фаса навън. Страх ме е, че вятърът ще го духне в 
някой балкон, ще се запали пране, ще гръмнат га-
зови бутилки, ще стане пожар, ще умрат хора, ще 
почне следствие, ще разберат, че съм аз, ще ме да-
ват по телевизията и мама ще разбере, че пуша!

  
Разговор по телефона в софийското метро:
- Извънземен съм, да казах вече... извънземен 

съм... ами, като се прибера утре в Земен, ще ти 
звънна!

  
Бременна жена отишла на астролог, за да полу-

чи хороскопа на бъдещото си дете.
- Под какъв знак беше заченато детето? - попи-

тал астрологът.
- Под една табелка „Пушенето забранено“.

  
Търся:
- Сгодна женица, да е енергична и да води акти-

вен начин на живот и да обича зеленчуци.
Накратко за мен:
Улегнал, притежавам 20 дка оранжерии.

  
Надпис на жп прелез на сръбски: „Сапри се! Опули 

се! Облещи се! И ако не иде трен - преджапай бръ-
же!”

  
На мястото на автомобилна катастрофа идва ев-

реин, вижда ранените и пита: 
- Извинете, застрахователите дойдоха ли? 
- Не. 
- Тогава е свийте малко да легна до вас.

  
Докторът ми предписа редовен се*с - но аптекар-

ката отказва да изпълни рецептата!

  
- Знаеш ли кои са най-използваните уреди в един 

фитнес?
- Не.
- Кантар и огледало...

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
Ще получите известие, което 
ще ви помогне да се справите 
по-лесно с временното си мате-
риално затруднение. Помощ от 
приятел ще дойде навреме и ще 

насърчи една ваша нова бизнес идея. Някои от вас ще 
пътуват, често по лични направления. Ще бъдете за-
ети с текущите си дела, като повече внимание ще от-
деляте на онези свои задачи, които касаят бизнеса и 
семейството. Ще ви занимават отношенията с човек 
от миналото, има какво още да изяснявате, но този 
път в полза на бъдещето.

РАК
Ако прецените, че ви е нужно, 
потърсете съдействие от хора, 
които уважавате, и с техните съ-
вети ще постигнете повече. Ско-
ро ще излезете от апатията, коя-

то ви владее, и ще погледнете позитивно на живота 
си. Предстоят ви новости както за бизнеса, така и 
за личния ви живот. Промяната ще ви направи по-
сърдечни, добри и успяващи. Осигурете си почивка 
и градивно се възползвайте от привилегиите, кои-
то ще ви се дадат. С любимия човек ще посрещнете 
всичко по-лесно и приятно.

ВЕЗНИ
Хубаво е необвързаните да не 
се страхувате да поемате риско-
ве, правейки нови запознанства. 
Вие сте от хората, които по всяка 
вероятност ще се справите до-

бре с предизвикателствата, тъй като основното из-
искване ще е да се действа търпеливо и предпазли-
во, а сред всички зодиакални знаци вие сте известни 
с тези свои качества. Следвайте посоката, която сте 
поели, и изчаквайте, преди да предприемете нещо. 
Имайте предвид обаче, че съдбата може и да ви из-
ненада с някакъв обрат.

КОЗИРОГ
Макар да ви се струва, че вие 
сте прави, а партньорът ви гре-
ши, сигурно другият човек има 
своите основания, така че оп-
итайте се да пробвате с добро. 

Освен това е възможно вашата истина за ситуация-
та да е доста изкривена или да преувеличавате, така 
че по-добре не вярвайте на всяка мисъл, която пре-
мине през ума ви, а се придържайте към фактите. 
Що се отнася до работата, търпението ви ще бъде 
подложено на изпитание. Не бързайте с решенията 
си, които може да ви навредят.

ТЕЛЕЦ
Някои ще предприемат съв-
местни действия в посока на 
общи бизнес начинания. Пред-
вид обстоятелствата, осигурява-
нето на финансите се превръща 

в приоритет за вас. Той ще владее времето, амбици-
ите и действията ви. Важно е, че има с кого да спо-
деляте радостите и болките си и това ви дава опора. 
С позитивно отношение ще търсите своите изяви. 
Предвид коректното ви поведение и непримири-
мост към неправдите, може да станете обект на не-
здрав интерес от страна на недоброжелатели.

ЛЪВ
Има вероятност да действате 
под влияние на афект през ня-
кои от дните – тогава, след като 
сте обмислили добре всяка си-
туация, в която попадате, не пра-

вете нищо, преди да сте броили до десет. Ако ще ви 
помогне, обсъдете положението с близки и прияте-
ли – така ще си дадете сметка какво точно се случва 
и няма да реагирате незабавно. Периодът е подхо-
дящ да се освободите от нещо ненужно, включител-
но да се откажете от вреден навик. В работата не се 
натоварвайте излишно.

СКОРПИОН
Няма никакъв смисъл да се съ-
противлявате на неща, които не 
са във вашата власт. Ако някой 
или нещо си отиде от живота ви, 
бъдете сигурни, че ще е за хуба-

во – скоро ще се появи по-добро или по-подходящо 
за вас. Не е изключено да възникне известно напре-
жение в интимната ви връзка, като ябълката на раз-
дора може да са пари, деца или предишни семейни 
дрязги. В никакъв случай не взимайте крайни реше-
ния и не правете напук, а също бъдете по-пестели-
ви в обвиненията.

ВОДОЛЕЙ
Ако съумеете умело да решава-
те спорните въпроси, накрая ще 
пожънете победа, която ще ви 
удовлетворява много повече от 
онази, завоювана с обвинения и 

грубости. Предизвикателството пред вас ще е дали 
ще успеете да направите разлика между реалността 
и картините, които рисува въображението ви. Има 
вероятност нечие поведение да ви заблуди и да за-
почнете да си мислите неща, които всъщност не от-
говарят на истината. Ще сте склонни да преувелича-
вате сериозността на проблемите.

БЛИЗНАЦИ
С премерени действия и без да 
стигате до крайности в решения-
та си, ще превъзмогнете трудно-
стите. Покажете професионализ-
ма си и не спирайте в устрема си. 

В тази връзка са възможни конфликти. Не допускай-
те финансови затруднения да пречат на общуването 
ви с околния свят. Проблемите ви не са непреодоли-
ми, нуждаете се от по-добра организация. Работете 
по преодоляване на собствената си неподреденост 
и дайте преднина на дела, които ще ви изведат по-
скоро до финансов успех.

ДЕВА
В случай че предприемете 
действия по належащи работ-
ни проекти и проявявате воля, 
има вероятност промяната да 
бъде трайна и да се отрази мно-

го благоприятно и на семейството ви. Ще си напра-
вите услуга, като си почивате повече, спортувате и 
се разхождате сред природата.– дори да го правите, 
действията ви няма да доведат до добри резултати. 
В любовен план ви очакват приятни изненади, а не-
обвързаните може да срещнат човек, който в бъде-
ще да изиграе важна роля за вас.

СТРЕЛЕЦ
Ако сте необвързани и някой 
привлече интереса ви, не го из-
пускайте – възможно е да не ста-
ва въпрос за случаен човек. Ще 
е потребно да мислите трезво, а 

не да подхождате към събитията емоционално. И ако 
нещо не ви се удава на момента, по-добре не праве-
те нищо. Опитайте се да не влизате в спорове с лю-
бимия ви човек – обвиненията ще изострят отноше-
нията ви и ще се настроите още повече един срещу 
друг. На дневен ред ще излязат семейни неразбории, 
свързани с дома.

РИБИ
Макар че сигурно няма да ви е 
лесно, наложете си да не се под-
давате на предчувствия и на съм-
нения, тъй като те може да ви 
тласнат в погрешна посока. Ако 

искате да знаете нещо, питайте. И преди да си пра-
вите изводи, съберете нужната информация. Прека-
райте по-дълго време със семейството си – така ще 
се заредите с положителни емоции. Възможно е оба-
че да ви завладее мрачно настроение. Ако това се 
случи, добре ще е да си почивате повече и да върши-
те само най-належащото.

https://www.brookhavenmarket.com/
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На 21 април в Тексас смъртоносна-
та инжекция пентобарбитал сложи 
край на живота на един брутален 

убиец, който плати жестоко за престъпле-
нието си. Карл Уейн Бънтиън чака 32 го-
дини да научи датата на екзекуцията си и 
когато се появява надежда смъртната му 
присъда да бъде променена, вместо това 
той научи кога ще умре.

На 77 години Бънтиън стана най-възраст-
ният осъден на смърт в САЩ. Той е бил ос-
вободен под гаранция от 6 седмици пора-
ди напредналата си възраст, когато датата 
за екзекуцията му бе потвърдена.

Бънтиън, който е криминално проявен 
преди убийството, окончателно съсип-
ва два живота – своя и на жертвата си – 
през 1990 година. Колата, в която се возел, 
била спряна за пътна проверка от полицай 
Джеймс Ърби. Полицаят говорел с шофьо-
ра на колата, когато Бънтиън излязъл и го 
прострелял в главата, а после стрелял още 
два пъти в тялото на вече падналия Ърби.

Бънтиън

открил огън
и срещу полицейското подкрепление, след 
което се опитал да избяга, но скоро бил за-
ловен в изоставена постройка наблизо. Той 
получил обвинение в предумишлено убий-
ство – най-сериозното обвинение в Тексас, 
което носи смъртна присъда.

Допълнително срещу стрелеца работел и 
фактът, че Ърби имал две деца - на една и 
три годинки, които останали без баща.

Още през 1991 г. той е осъден на смърт, 
но изпълнението се отлага дълго и заради 
обжалване Апелативният съд анулира при-
съдата през 2009 година. През 2012-а се 
провежда нов процес, който обаче завърш-

ва като първия – със смъртна присъда.
На 30 декември 2021 година смъртната 

присъда отново е оспорена въз основа на 
дългия престой без инциденти в затвора, 
но отново без успех.

Предпоследният опит за отмяна на най-
тежкото наказание е през март 2021 годи-
на. Адвокатите се отнасят до Комисията на 
Тексас по помилвания и пускане под га-
ранция за замяна на присъдата на същи-
те основания. Те посочват още, че Бънти-
ън има и

физически проблеми
като болка в седалищните нерви, заради 
която той често употребявал инвалидна ко-
личка, поради които не може да навреди на 
други хора, ако не бъде екзекутиран. Искат 
за него и 90-дневен отпуск.

На 19 април 2021 година комисията гла-
сува единодушно срещу молбата за отмяна 
или замяна на присъдата на Бънтиън.

Още едно обжалване през октомври 
2021 година е отхвърлено и от Върховния 
съд на САЩ и така умира и последната му 
надежда да не бъде екзекутиран.

В началото на януари 2022 година 32-го-

дишното чакане на Бънтиън приключва. 21 
април е определен за деня на неговата ек-
зекуция.

„Той застреля полицай преди повече от 
30 години и е време да понесе отговорност 
за ужасното си престъпление“ - коменти-
ра районният прокурор Ким Ог след опре-
делянето на датата. – Той открадна живота 
на полицай Ърби и лиши семейството му 
от спомени с него за цял живот. Време е за 
справедливост.“

След новината вдовицата на полицая, 
Маура Ърби, разпространи изявление, в 
което каза:

„Научих тази сутрин, че Карл Бънтиън ще 
бъде екзекутиран. Минаха 30 години. Чака-
хме това. Иска ми се Джеймс да беше тук, за 
да го види. Добре е да затворим главата с 
убийството на моя съпруг.“

Дните преди екзекуцията не минават без 
инциденти. През последната си седмица 
живот Бънтиън се

разболява от пневмония
което прави смъртоносната инжекция по-
мъчителна. Той получава и травма на глава-

та при внезапно спиране на колата, с която 
е бил транспортиран.

В последното си интервю той казва, че 
„всеки ден през последните 32 години“ е 
съжалявал за това, което се е случило.

На 21 април Бънтиън получава смърто-
носната инжекция и в 18:39 ч. е обявен за 
мъртъв.

В последните си думи убиецът, който 
през годините в затвора е станал религио-
зен, отново изразява съжаленията си пред 
семейството. По време на самата екзекуция 
пред затвора в Хънтсвил се събират някол-
ко дузини мотористи, много от които поли-
цаи от управлението в Хюстън, и пенсиони-
рани полицаи от мотоклубовете, които

форсират двигателите си
и предизвикват страшен рев. Присъства-
щите на екзекуцията казват, че са го чували 
през цялото време и някои от тях наричат 
това „неуважително“ и „отвратително“.

След екзекуцията Маура Ърби признава, 
че се е усещала радостна, сякаш „съм пое-
ла най-дълбокото си вдишване от 32 годи-
ни насам“.

XЕкзекутираха убиец точно когато очакваше свобода

ВАСИЛ 
ДИМОВ

vasil@bg-voice.com

32 години в очакване на смъртта

https://www.facebook.com/milanabash78
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Американската R&B звез-
да Р. Кели, който беше 
признат за виновен 

през септември 2021 г. от съ-
дебни заседатели в Ню Йорк 
за сексуална експлоатация на 
млади жени, мъже и тийней-
джъри, беше осъден на 30 г. 
затвор.

Присъдата беше постано-
вена на 55-годишния рапър 
от федералния съд в Бруклин, 
където се проведе процесът 
му преди девет месеца.

Репортери в съдебната зала 

казаха, че певецът на „Вярвам, 
че мога да летя“ не е казал 
нито дума, когато е чул при-
съдата.

Федералните прокурори 
поискаха минимална присъ-
да от 25 г. заради „опасността“, 
която Робърт Кели, както е ис-
тинското име на певеца, пред-
ставлява за жертвите си и за 
обществото. Те дори твърдят, 
че това е „манипулативен чо-
век, който не е показал никак-
во разкаяние и уважение към 
закона“.

R.Kelly беше осъден  
на 30 години затвор

Крисчън Бейл разкри единственото 
условие, което може да го убеди да иг-
рае Батман във филм за четвърти път.

Актьорът, носител на „Оскар“, посочи, 
че „никой никога не е споменавал“ чет-
върти филм за Батман, въпреки че по-
следните два филма събраха над мили-
ард долара в глобалния боксофис.

Бейл подчерта, че би искал да повтори 
ролята, при условие че Нолан го поиска.

„В моето съзнание би означавало 
нещо, ако Крис Нолан някога си каже: 
„Знаеш ли, имам още една история за 
разказване, щях да приема“, обясни 
Бейл.

Актьорът уточни, че всички слухове, 
че е отказал предложението да повтори 
ролята, са неверни.

Бейл ще се завърне в света на комикси-
те като злодея Гор, Богът касапин в новия 
филм на Marvel „Тор: Любов и гръм“.

В Музея на восъчните фигури в Холивуд 
беше представена нова восъчна фигура на 
Били Айлиш, която не беше добре приета.

Потребителите на социалните медии из-
разиха удивлението си от новата фигура, 
след като бяха публикувани нейни снимки.

Восъчната фигура на американската пе-
вица, носителка на награда „Грами“, има 
„бляскав вид“ и е показана облечена в 
спортна визия, съчетана с дантелени ръка-
вици, украсени с нейното име с удебелени 
букви.

Феновете разкритикуваха ръководство-
то на музея, като посочиха, че 20-годишна-
та певица изглежда много по-възрастна от 
годините си.

Първата восъчна фигура на Били Ай-
лиш беше представена в музей в Барсело-
на през 2020 г. и също разочарова фенове-
те си.

Сътвориха нов восъчен модел на 
Били Айлиш в Холивудския музей

Крисчън Бейл разкри,  
че би изиграл Батман отново

Миньор в Северна Ка-
нада копае злато, но 
открива нещо неве-

роятно - мумифициран мамут. 
Местни палеонтолози описа-
ха находката като „удивител-
но животно от ледниковия 
период“, за което се смята, че 
е на повече от 35 000 години.

„Мамутът е идеален, има хо-
бот, малки уши. Това е най-ва-
жното палеонтологично от-
критие в Северна Америка“, 
казва палеонтологът Грант За-
зула,.

Мамутът е запазил кожата и 
космите по по-голямата част от 
тялото си. Експерти твърдят, че 
е бил на около месец

Геолозите са открили и пар-
че трева в стомаха на мамута, 
което показва, че това малко е 
прекарало последните мигове 
от живота си на пасище.

Тялото му е добре запазе-
но, тъй като малкият мамут ве-
роятно е бил хванат в капан в 
блато, преди да замръзне.

Канадски миньор откри добре 
запазено малко мамутче

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Легендарният лидер на гру-
па „U2“ Боно Вокс разкри, че 
има полубрат, за когото раз-
брал доста по-късно.

„Имам още един брат, когото 
обичам и за когото дълго вре-
ме не знаех, че съществува. 
Баща ми имаше приятелство с 
красива жена, от която имаше 
дете, но това се пазеше в тай-
на“, каза 62-го-
дишният Боно.

Ирис, майката 
на певеца, коя-
то почина през 
1974 г., не е зна-
ела за извън-
брачния син на 
съпруга си, а 
Боно разбира 
едва през 2000 
г. Веднага разго-

варя с баща си, с когото иначе 
има сложни отношения.

„Попитах го дали обича май-
ка ми и той потвърди. Той ми 
каза, че просто се е случило. 
Примирих с това, но често си 
мислех какво е преживял, за-
щото главата му беше на едно 
място, а сърцето му на друго 
място“, казва той.

През 2009 г. светът, а и Бъл-
гария, разбра, че в САЩ живее 
талантлива българска актри-
са, която напуска Родината си 
на 3-годишна възраст. Името 
й е Нина Добрев, а проектът, 
с който добива световна сла-
ва, е „Дневниците на вампира“ 
– история за любовен триъ-
гълник между двама вампири 
и една смърт-
на, развива-
ща се в малкия 
град Мистик 
Фолс, в кой-
то постепенно 
започват да се 
случват свръх-
е с т е с т в е н и 
неща.

Нина полу-
чава ролята на 
Елена Гилбърт, 

когато е само на 20 г. Може да 
каже, че ролята е бил златни-
ят билет на Добрев, но всъщ-
ност известният сериал е до-
вел до раздяла с тогавашния й 
приятел. Актрисата сподели, 
че е излизала с актьор, който 
се е пробвал за ролята на Дей-
мън Салваторе. Тя обаче не 
разкрива името на актьора.

Украинският президент Володимир 
Зеленски сподели видео от срещата с 
Шон Пен в официалния си профил във 
Фейсбук.

Актьорът и режисьор Шон Пен сни-
ма документален филм за войната в 
Украйна. „От първия ден на инвазията 
той беше в Киев и видя с очите си как-
во е руска агресия. Скоро целият свят 
ще може да види истината за войната 
благодарение на неговия филм. Шон, 
благодаря ти, че подкрепяш нашата 
страна и нашия народ“, написа Зелен-
ски във видеото.

Пен се срещна със Зеленски през 
февруари, денят преди инвазията.

„Беше нещо ново за съвременния 
свят по отношение на смелост, дос-
тойнство и любов. Начинът, по който 
той обедини тази страна, бях впечат-
лен и трогнат от него и от Украйна“, 
каза актьорът за украинския прези-
дент.

Американският актьор, звезда от 
филма „Top Gun: Maverick“, Джей Елис, 
ще бъде водещ на втория сезон на се-
риала „How Did They Build That?“ на ка-
нала Смитсониън.

„Вторият цикъл ще продължи да об-
хваща архитектурни чудеса от цял свят, 
но ще наблегне на американските исто-
рии и ще деконструира някои от най-
удивителните сгради в САЩ като Хърст 
Тауър, Националния музей на афроаме-
риканската история и култура, Денвър-
ското изкуство Музей и плаващият мост 
Evergreen Point 520“, се казва в прессъ-
общение на мрежата.

Новите епизоди ще включват интер-
вюта с архитектите Норман Фостър, 
Дейвид Аджайе, Даниел Либескинд, 
Патрик Шумахер и Сантяго Калатрава.

„Развълнуван съм да представя по-
редицата „Как са построили това?“, каза 
Джей Елис.

Шон Пен отново е в Украйна
Нина Добрев: „Дневниците на 
вампира“ ми създаде любовна драма

Боно Вокс разкри, че има полубрат, 
за когото не е знаелДжей Елис ще представи поредица 

за архитектурни чудеса

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Изложба, подготвена от Българска-
та телеграфна агенция, ще предста-
ви българските медии по света в 80 

снимки и архивни материали.
Генералният директор на БТА Кирил Въл-

чев и председателят на парламентарната 
комисия по политиките за българите извън 
страната Антоанета Цонева ще открият съ-
битието на 8 юли (петък) в 11:30 ч. в Народ-
ното събрание.

Сред гостите ще бъдат представители 
на 9 български медии от Австрия, Канада, 
САЩ, Сърбия, Украйна, Чехия, Швейцария.

Най-влиятелната българска медия зад 
граница BG VOICE също ще бъде предста-
вена с най-добрите си и интригуващи за-
главия от портфолиото ни, включващо пъл-
ноцветен седмичник, онлайн радио с два 
стрийма музика, мобилното приложение 
BG LINKED и онлайн платформата www.BG-
VOICE.com

BG VOICE – Чикаго, 
е носител на наградата

„За принос в разпространението на бъл-
гарската култура от българоезична медия в 
чужбина „13 века България“ за 2019 г.

Всяка седмица вестникът предлага уни-
кално авторско съдържание с теми, които 
отразяват живота на българската диаспо-
ра. Екип от репортери в цяла Америка, Ка-
нада и България изграждат силен, незави-
сим вестник.

По данни на БТА от юни тази година 
те са общо 45 в 22 държави – на 
всички континенти, освен 
Африка и Антаркти-
да. Най-ста-
рата е на по-
ловин век. 
Най-младата 
- едва на годи-
на. Но всички 
са доказали, че 
имат своето при-
съствие и свое-
то значение, къде-
то и да се намират. 
Световните срещи на 
българските медии, 
организирани от БТА, са 
повод те да се събират 
на едно място веднъж го-
дишно от 2005 г. досега.

През фотографския обектив по-
сетителите ще имат възможност да 
зърнат

българската следа 
на Червения килим

и в Бъкингамския дворец, да се потопят в 
работната атмосфера на някои от редакци-
ите и да видят знакови места като Солако-
вия хан в Букурещ или паметника на Анто-
нин Дворжак в Прага.

Изложбата ще продължи до 18 юли и 
включва и броеве на първата българска 
медия в Австрия – списание „Виена“, на 
единствената българска медия в Хърватия 
– списание „Родна реч“, и на единственото 
детско двуезично печатно издание „Фарче“ 
от Сърбия.

Ще бъде показан и първият брой на вест-
ник „Форум“, който в продължение на 12 го-
дини (до 2013 г.) дава глас и самоличност на 

българската общност от Монреал, Канада.
Чрез архива на БТА посетителите ще имат 

възможност да видят как е изглеждал през 
1980 година в Онтарио (Канада) независи-
мият информационен вестник за българите 
„Кръгозори“, както и списание „Родолюбие“ 
от 1986 г., което дава представа за българ-
ския периодичен печат в Южна Америка.

BG VOICE в изложба на БТА за 
българските медии по света
XBG VOICE също ще бъде представен с палитра от интригуващи заглавия

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

По данни на БТА от юни тази година 
те са общо 45 в 22 държави – на 
всички континенти, освен 
Африка и Антаркти-

-
на. Но всички 
са доказали, че 
имат своето при-
съствие и свое-
то значение, къде-
то и да се намират. 
Световните срещи на 
българските медии, 
организирани от БТА, са 
повод те да се събират 
на едно място веднъж го-
дишно от 2005 г. досега.

През фотографския обектив по-
сетителите ще имат възможност да 

Ясен Дараков получава наградата за BG VOICE от Георги Лозанов.

Сн.: БТА
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