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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Политическата лоялност –  
в САЩ и България

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

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

Президентът Румен Радев обяви, че ще 
свика нови консултации между пар-
ламентарно представените партии, 

след като ГЕРБ заяви, че връща веднага вто-
рия мандат за съставяне на правителство в 
рамките на това Народно събрание.

Едва след новите разговори той ще реши 
на коя партия да връчи третия мандат. Ако 
не се стигне до сформирането на нов каби-
нет, държавният глава обяви, че ще иска из-
борите да се проведат през октомври зара-
ди опасения от слаба избирателна активност 
през септември.

Но какви са възможностите. От „Продъл-
жаваме промяната“ изразиха готовност да 
сформират втори кабинет в рамките на 47-то 
Народно събрание, но само ако получат под-
крепата на поне 121 депутати. След като не 
успяха да съберат нужното мнозинство, кан-
дидатът за премиер Асен Василев в петък, на 
8 юли, върна неизпълнен мандата.

Часове по-късно лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов обяви, че ако състав на кабинет е 
бил предложен в парламента, той е щял

да „даде“ необходимия 
брой депутати

които да го подкрепят. Малко по-късно оба-
че председателят на парламентарната гру-
па на най-голямата опозиционна партия, 
Десислава Атанасова, заяви, че Борисов се 
е „пошегувал“, след като няколко дни по-ра-
но самата тя заяви, че народните представи-
тели от ГЕРБ ще бойкотират заседанията на 
парламента и ще влязат в зала само да гласу-
ват срещу кабинет на Асен Василев.

Очаквано ГЕРБ, на които се полага да полу-
чат втория мандат, заявиха, че ще го върнат 
веднага на президента и няма да предложат 
свой кабинет.

От партията не се обявиха нито за нови из-
бори, нито против тях, като заявиха, че е ва-
жно България да има управление, нови из-
бори трудно могат да доведат до различен 

резултат, но също и че правителство начело 
с „Продължаваме промяната“ е вредно.

Лидерът на ГЕРБ отхвърли и възможност 
партията му да води преговори за съставя-
не на правителство с третия мандат, защото 
„няма с кого да преговаряме“.

ПП, БСП и „Демократична България“ (ДБ) 
категорично отхвърлят възможност за под-
крепа на правителство на ГЕРБ. Подобни на-
гласи са изказвали и от ИТН и „Възражда-
не“, а единствените, които не са изразявали 
крайни мнения срещу бившите управлява-
щи, са ДПС.

„Възраждане“ иска възможно най-бързо 
провеждане на избори, а от ДПС също обя-
виха, че няма да подкрепят ново правител-
ство в този парламент.

Засега

апетити към третия мандат
проявиха БСП, „Демократична България“ и 
„Има такъв народ“. Всички те обявиха, че ще 
водят разговори с ПП. Това обаче може да се 
окаже безрезултатно, защото представители 
на най-голямата партия изразиха скептици-
зъм, че е възможно съставянето на прави-
телство с трети мандат. Подобна теза изказа-
ха както премиерът в оставка Кирил Петков, 
така и министърът на иновациите и растежа 
в оставка Даниел Лорер.

Пост в социалните мрежи на Кирил Пе-
тков, в който той написа, че партията му 
„няма меки диалогични китки“, беше разче-
тен като критика към готовността на ДБ да 
преговаря с ИТН.

БСП, които получиха третия мандат в със-
тава на 45-ия и 46-ия парламент, взеха реше-
ние на Националния си съвет, че ще опитат 
да съставят кабинет. От левицата на някол-
ко пъти декларираха, че не искат провежда-
не на нови избори, защото това не дава же-
ланите резултати. От партията критикуваха и 

Радостин Василев 
основава своя партия

Министърът на спорта в оставка Радо-
стин Василев, който се отцепи от ИТН, пък 
обяви, че ще създаде своя политическа 
партия. Василев, заедно с още петима де-
путати от ИТН, напусна партията на Трифо-
нов, тъй като тя е „била превзета от мафи-
ята“.

През седмицата проучване на „Алфа ри-
сърч“ показа, че в следващия парламент 
отново могат да попаднат 7 партии. Спо-
ред сондажа трите партии, които все още 
са част от правителството, подобряват ре-
зултатите си, като ПП е почти равна с ГЕРБ 
на първото място. Заедно с това ИТН се 
очаква да остане извън следващия пар-
ламент, а на нейно място да влезе „Бъл-
гарски възход“ на Стефан Янев. От соци-
ологическата агенция са установили, че 
обществото е силно разделено между оп-
цията за съставяне на нов кабинет в рам-
ките на настоящия парламент и провеж-
дане на нови избори.

Ново правителство 
или нови избори

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XЕто кой какво иска

Сн.: БГНЕС

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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позицията на ПП, в която те видяха нежела-
ние за водене на преговори след провала им 
да съставят кабинет начело с Асен Василев.

„Колегите от ПП трябва добре да преценя-
ват подхода и действията си, защото вчера и 
днес започват да приличат на ИТН, които ми-
налото лято се обидиха, че не са им подкре-
пили правителството, предизвикаха нови 
избори и виждаме къде са сега“, каза в ин-
тервю за БНР Кристиян Вигенин.

От партията на Слави Трифонов ИТН също

изразиха готовност
да водят преговори. Подобни мнения изка-
заха председателят на парламентарната й 

група Тошко Йорданов, както и депутатите 
Ива Митева и Станислав Балабанов. Те по-
ставят условие евентуалният бъдещ кабинет 
да не бъде начело с Кирил Петков или Асен 
Василев, както и двамата да не участват в 
структурата на Министерския съвет.

„Ще преговаряме с коалиционните си 
партньори. Ще преговаряме и с БСП, и с ДБ, 
включително и с ПП“, каза Балабанов в ин-
тервю за БНТ и подчерта, че и от неговата 
партия ще положат максимални усилия да 
съставят правителство.

Работа в посока на съставяне на „по-техно-
кратско правителство“. За това се обяви съп-
редседателят на ДБ Христо Иванов. Той под-

черта, че в случай, че обединението получи 
третия мандат, то ще търси преди всичко 
промяна на досегашната управленска фор-
мула. Иванов застана и зад идеята на излъч-
ване на кабинет, който да е „не толкова по-
литически“.

„Да се фокусираме малко повече върху за-
дачите и не толкова върху парцелирането на 
министерствата. Ако ни бъде даден мандат, 
ще поканим всички формации от сегашно-
то управление да излъчат свой преговорен 
екип, с който да разговаряме“, каза Иванов. 
Той добави, че от обединението ще предло-
жат за гласуване в парламента декларация, 
която да включва приоритети на следващо 
правителство, още преди да обсъдят него-
вия състав.

Както ДБ, така и БСП изразиха позиции, че 
евентуален кабинет, който да бъде оглавен 

от сваления от поста си председател на пар-
ламента

Никола Минчев
от ПП е „разумен вариант“

Проруската „Възраждане“ обяви, че ще 
върне третия мандат, ако го получи. Лидерът 
й Костадин Костадинов от месеци настоява 
за провеждането на бързи предсрочни из-
бори в началото на есента. По негови думи 
в следващия парламент партията му ще има 
много по-голямо влияние и ще иска да заста-
не начело на държавата.

За предсрочни избори преди седмици се 
обяви и лидерът на новосформиращата се 
партия„Български възход“ на Стефан Янев. 
Янев беше служебен премиер в два кабине-
та и министър на отбраната в правителство-
то на Кирил Петков.

Сн.: БГНЕС

Сн.: БГНЕС
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Иван Калчев е активист, протестър, 
кандидат-депутат и от няколко месе-
ца доброволец в първия военен кон-

фликт в Европа от Втората световна война 
насам. Наричат го Глиги. Той е един от мал-
кото българи, които след руската инвазия в 
Украйна заминават с решимост да възпрат 
Москва. Имал е една седмица време за под-
готовка. Предават му я най-добрите в Бъл-
гария.

„Стреляхме на стрелбище, показаха ми 
неща, свързани с тактическа медицина, и 
как да реагирам при определени ситуации“, 
ми споделя той на един тротоар пред Вис-
шия съдебен съвет. Намирам го в България 
няколко месеца след началото на войната, 
защото е в отпуск. Командирите му го пус-
нали и той се прибрал.

Почивката на доброволец от такава по-
рода обаче не е тази, която всички си пред-
ставят. В нея няма чадърчета, забити в мно-
гоцветни коктейли, а още работа, която да 
нахрани неспиращите да шептят принципи 
в ухото ти. Едно от първите неща, които Гли-
ги направи, след като се прибра в България, 
беше

да отиде на протест
срещу главния прокурор Иван Гешев. Имен-
но там се срещнахме. Иван 
поддържаше звуковата 
уредба на протестиращите и 
трескаво се грижеше всичко 
„със саунда“ да бъде наред. 
Исках да ми разкаже за Ук-
райна. Отдели ми 10 минути, 
в които събра няколко месе-
ца впечатления от фронто-
вата линия.

„За да оцелееш там, тряб-
ва да имаш много по-уско-
рени рефлекси спрямо еже-
дневието в България. За 
десети от секундата трябва 
да вземеш решение какво да 
направиш - да залегнеш, да 
се прикриеш или да решиш, че артилерий-
ският снаряд не е опасност за теб. Не усе-

щам стрес там, честно казано. Трябва да си 
концентриран, нямаш време и не можеш да 
си позволиш да си уплашен или притеснен. 
Това не са забранени чувства, но пречат на 
оцеляването“, коментира той.

Чувам най-очакваното твърдение на чо-
век от фронта -

там не е като по филмите
„Престрелката не е постоянна. От време на 
време артилерията стреля. Но не се стреля 

часове и часове наред. Няма 
толкова муниции, които да 
могат да бъдат произведе-
ни, за да се случи това. Теж-
ко е да си пехота срещу арти-
лерия. Това, което червената 
армия води, е по-скоро

терористична атака
Защото бомбардира цивил-
ни цели. За нас е опасно да 
сме в обсега на артилерията. 
Но истината е, че повече не-
сигурност и объркване виж-
дам не в себе си, а в хората, 
които са в България и се чу-
дят в целия информационен 

поток как да се ориентират кое е пропаган-
да, кое е истина.“, обясни Глиги.

Иван воюва на страната 
на Украйна с доброволци 
от още 53 националности и 
е със статут на редник. По-
лучава нормална войниш-
ка заплата - колкото и тези, 
които защитават земята си. 
Единственото, което научих 
за неговата ежедневна дей-
ност в конфликта, е, че из-
пълнява заповедите на ко-
мандирите си. Без уточнения стрелял ли е 
по някой, стреляли ли са по него, бил ли е в 
засада, в какви операции е участвал.

Глиги признава, че контактите с местно-
то население не се насърчават от команд-
ването, но това не е основание да не се по-
даде ръка на онези, които имат нужда. По 
тази причина доброволческият батальон, 
например, е пускал генератора за електри-
чество на близките селяни, за да могат да 
използват енергия след различни аварии.

„Атмосферата в батальона е чисто работ-
на. Приятели са се събрали да свършат мно-
го важна работа. Не прилича на това, което 
виждаме в една армия - строй, козируване, 
пагони. Местните ни подкрепят абсолютно. 
Сутрин ни носят буркани с прясно мляко, 
домашна храна. В същото време сме напъл-
но обезпечени. Създадени са кооперативи. 

Деца ни пращат рисунки и картички, слад-
ки. Решимостта ни не се е променила. Няма 
никой отчаян. Украйна може да издържи 
още много дълго“, обяснява доброволецът.

С прибирането си в България Глиги поде-
ма

кампания за набиране 
на средства

С тях купува превозни средства, които да 
закара на фронта в Украйна. 
Сред тях е и брониран бус, 
който ще бъде ползван за ли-
нейка.

„Ще занеса инструменти, 
генераторни машини, може 
би и храна. Всичко, което ще 
ни е от полза за там. Не знам 
още как ще ги транспорти-
рам, но това не ме притесня-
ва“, заявява усмихнато той.

Иван е посрещнат с пре-
гръдка от родителите си. При 
първото му заминаване всич-
ки са шокирани, но го под-
крепят. Сега ще го изпратят 

на фронта отново.
„Подкрепата им е пълна. На родители и 

близки. Не видях никой на живо, който да 
пожелае смъртта ми, пленяването ми, изна-
силването ми. Нещо, което постоянно пра-
вят троловете. Битката ми тук е с хибридна-
та война. Там и тук врагът е един и същ.“

Разговорът с Иван е прекъснат изведнъж 
заради проблем със звуковата уредба. Из-
речението спира по средата и той тръгва, 
за да види какво се е случило. По уредбата 
се чува „Оставка“, „Гешев е позор". Глиги ос-
тава на позиция, за да се грижи за звука, а 
аз се отдалечавам от 20-тината протестира-
щи и отивам на другия тротоар. Мисля си, 
че такива доброволци са перфектният шанс 
за една кауза. Защото за тях няма почивен 
ден. Не защото нямат нужда. А защото не го 
искат.

Българин се бие на 
страната на Украйна
XИван Калчев - Глиги заминал след само седмица военна подготовка

ЦВЕТИН  
ФИЛИПОВ

cvetin@bg-voice.com

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Ексцентричният премиер на Велико-
британия Борис Джонсън подаде ос-
тавка като лидер на Консервативната 

партия и министър-председател на стра-
ната. Причината за действията му са крити-
ките от негови колеги, както и скандалите, 
в които беше замесено името му през годи-
ните.

Александър Борис де Пфефел Джонсън е 
един от най-популярните герои на съвре-
менната политическа сцена, особено след 
като изведе страната си от Европейския 
съюз.

Той

има турски корени
прадядо му - Али Кемал - е сред най-про-
тиворечивите образи по време на Турска-
та война за независимост. След смъртта му 
и обявяването му за национален предател 
семейството на Джонсън е принудено да се 
премести в Лондон.

Преди да влезе в политическия живот, 
Джонсън работи като журналист за вестник 

„Таймс“. Кариерата му там приключва ско-
рострелно, след като се оказва, че си е из-
мислил цитат, който е приписал на препода-
вател по история от Оксфорд.

През 2008 г. Борис Джонсън печели избо-
рите за кмет на Лондон. В периода между 
2016 и 2018 година в качеството си на дър-
жавен секретар по външната политика на 
Великобритания Джонсън успява да обеди-
ни повече от 40 европейски държави около 
идеята за изгонването на над 100 руски ди-
пломати от Европа след опита за отравяне-
то на бившия разузнавач Сергей Скрипал.

През 2019 г. е избран за премиер след ос-

тавката на Тереза Мей, която не успя на три 
пъти да прокара сделката за Брекзит в пар-
ламента. Но през последните 3 години име-
то на Джонсън беше замесвано

от скандал в скандал
което доведе до това, че съпартийците му 
поискаха неговата оставка.

Надпреварата за наследник на Борис 
Джонсън на поста министър-председател 
пък вече започна, като до момента 11 кан-
дидати са се представили в състезанието, 
което в крайна сметка ще бъде решено от 
около 200 000 членове на Консервативната 

партия.
Настоящият фаворит е Риши Сунак, до-

скорошен министър на финансите. Той 
обеща да се съсредоточи върху икономи-
ческия растеж на Великобритания и нама-
ляване на данъците.

Според екипа му Сунак ще обещае да на-
мали данъците, след като инфлацията, коя-
то през май достигна 40-годишен връх от 
9,1%, бъде овладяна. Въпреки че е наслед-
ник на имигранти, той се обяви и за по-до-
бър контрол на границите и депортиране 
на нелегалните мигранти.

Срещу Риши Сунак ще се изправи Пени 
Мордонт. Тя обеща, че ще въведе незабав-
но 50% намаление на ДДС върху горивата 
поне до април 2023 г., финансирано от уве-
личените приходи от ДДС в резултат на ин-
флацията, и ще повиши данъчните прагове 
за хората с основни и средни доходи в съот-
ветствие с инфлацията.

Третата силна кандидатура е тази на досе-
гашния външен министър Лиз Тръс. В ней-
ната програма се предвижда намаляване на 
данъците още от първия ден, за да се пред-
приемат незабавни действия, които да по-
могнат на хората да се справят с разходите 
за живот.

Борис Джонсън си тръгва

Япония в шок: Убиха Шиндзо Абе
Атака срещу демокрацията. Връщане 

към политическите убийства от предвоен-
на Япония. Тероризъм. Така в социалните 
мрежи японците коментират убийството 
на бившия премиер Шиндзо Абе посред 
бял ден със самоделно огнестрелно оръ-
жие.

Абе беше голяма политическа сила 
дори и след като се оттегли през 2020 г., 
а освен това той е и най-дълго служилият 
политически лидер в страната.

Част от общата ярост е породена от фа-
кта, че това е изключително рядко среща-
но престъпление в Япония. Атаките с ог-
нестрелно оръжие са рядкост, клоняща 
към нулата, особено през последните го-
дини и особено в политически контекст, 
въпреки че все пак е имало такива.

Това нападение е първото убийство на 
бивш или действащ лидер в поствоенна 

Япония и може да има сериозни послед-
ствия, каза Мицуру Фукуда, който е препо-
давател по управление на кризите в уни-
верситета „Нихон“.

Мотивите на заподозрения за убийство-
то на Абе, който беше арестуван, след като 
бе обезвреден от охранителите, все още 
не са ясни, въпреки че съобщенията на 
полицията и в медиите показват, че те не 
са били политически.

Но новият случай на убийство, броени 
дни преди изборите за парламент, в една 
от най-стабилните и богати държави в све-
та, която при това действа като опора за 
политическата стабилност и сигурността 
заедно със съюзниците си от САЩ в про-
тивовес на определено недемократични 
съседни държави като Китай и Северна 
Корея, породи страхове, че е настъпила 
някаква фундаментална промяна.

Сн.: ЕРА/БГНЕС

XКой ще се бори  
за поста?

https://connectmortgagecorp.com/
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След двегодишна пауза заради панде-
мията тегленето на жребия за всички 
програми по Express Entry (експреснo 

влизане на имигранти) в Канада беше възо-
бновено. Първото теглене на кандидати се 
проведе на 6 юли.

В писмено изявление министърът на 
имиграцията Шон Фрейзър заяви:

Express Entry е водещият механизъм на 
Канада, базиран на точки за квалифицира-
ни лица, които искат да имигрират в страна-
та на дългосрочна основа.

В томболата за всички програми тази го-
дина минималният резултат от Цялостната 
система за класиране (CRS) беше значител-

но висок – 557.
Имиграционната служба за бежанци и 

гражданство на Канада (IRCC) към канад-
ското правителство издаде 1500 покани за 
кандидатстване – дадени на тези, които от-
говарят или надминават този минимален 
резултат.

Предишното теглене се проведе на 23 де-
кември 2020 г. и минималният резултат от 
CRS беше 468 с покани за кандидатстване, 
изпратени до 5000 кандидати.

Тегленията за Express Entry за всички про-
грами се извършват, след като IRCC разглеж-
да всички кандидати в групата Express Entry 
и издава покани за кандидатстване (ITA) за 
постоянно пребиваване само въз основа на 
техния резултат от CRS. Между стартиране-
то на Express Entry през 2015 г. и декември 
2020 г. IRCC провежда предимно тегления за 
всички програми. Това означаваше, че кан-

дидатите от Федералната програма за ква-
лифицирани работници (FSWP), Канадската 
класа за квалификация (CEC) и Федералната 
програма за квалифицирани занаяти (FSTP) 
имаха шанс да получат покана. Кандидати-
те попълват онлайн профил, след което се 
въвеждат в групата за експресно влизане и 
се класират един спрямо друг въз основа 
на резултат съгласно Цялостната система за 
класиране (CRS). Резултатът от CRS е разде-
лен на две части. Основният резултат може 
да достигне максимум 600 точки и се осно-
вава на възрастта, образованието, владее-
нето на официалния език, трудовия опит и 
т.н. на кандидата. Вторият носи също макси-
мум 600 точки и се присъжда на кандидати-
те, ако отговарят на политически или други 
цели като: притежаващ провинциална но-
минация, квалифицирано предложение за 
уредена работа, канадски образователни 

документи, владеене на френски език или 
брат или сестра в Канада.

Експресното влизане 
е процес в две стъпки

В първа стъпка кандидатите трябва да 
потвърдят, че отговарят на критериите на 
поне една от трите програми Express Entry.

Ако отговарят на критериите, кандида-
тите могат да качат своя Express Entry про-
фил на уебсайта на IRCC. Те получават ре-
зултат от Цялостната система за класиране 
въз основа на техните характеристики като 
възраст, образование, езикови умения и 
трудов опит. Приблизително на всеки две 
седмици IRCC кани кандидатите с най-ви-
сок резултат да кандидатстват за постоянно 
пребиваване.

Поканените за постоянно пребиваване 
имат 60 дни, за да подадат молбите си до 

Канада възобнови имигрантската си 
програма за експресно влизане
XОчаква се по нея до 2 години страната да посрещне над 110 000 имигранти годишно

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

дидатите от Федералната програма за ква

„Днес съм радостен да обя-
вя, че жребият по Express 
Entry официално е възобно-
вен и кандидатурите ще се 
разгледат в рамките на на-
шия 6-месечен стандарт. 
Искам да благодаря на кан-
дидатите от целия свят за 
тяхното търпение, докато 
работихме да редуцираме 
изоставането, преди да въз-
обновим Express Entry. Очак-
вам да приветствам квали-
фицирани работници, които 
ще бъдат важни за преодоля-
ването на недостига на ра-
ботна ръка в Канада.“

Сн.: Pixabay

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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IRCC, а обработката на заявленията може да 
продължи до 6 месеца.

Канадското правителство предлага да 
направи промени в томболата за експрес-
но влизане, които ще позволят на Имигра-
ционната служба да отговори по-добре на 
редица променящи се икономически нуж-
ди и правителствени приоритети.

Поради пандемията от Covid-19 и ограни-
ченията за пътуване, IRCC измести фокуса 
си върху тегленията за Express Entry към ка-
тегориите CEC и Provincial Nominee Program 
(PNP), тъй като тези кандидати обикновено 
вече са били в Канада. Въпреки това, през 
втората половина на 2021 г., дори отговаря-
щите на условията кандидати на CEC бяха 
засегнати, тъй като жребият за тази катего-
рия стигна до застой, засягайки стотици хи-

ляди международни студенти с трудов стаж 
след обучението, които искаха да станат по-
стоянно пребиваващи.

IRCC постави на пауза поканите за канди-
дати за FSWP от декември 2020 г. Броят на 
кандидатите в пула за тегленето на цялата 
програма на 6 юли беше 226 849, от които 
669 кандидати имаха резултат над 601. 8773 
кандидати получиха резултат между 500 и 
600, а едва 1500 бяха поканени да кандидат-
стват, след което техните заявления ще бъ-
дат проверени и те ще бъдат приети за по-
стоянно пребиваване.

В това теглене беше приложено правило-
то за равенство. Ако повече от един канди-
дат има минимален CRS резултат, само тези, 
които са изпратили своите профили преди 
определени дата и час, ще получат покани 

за кандидатстване.
Преди пандемията тегленията се провеж-

даха на всеки две седмици, засега честотата 
на жребия не е ясна.

В предложеното изменение на системата 
за експресно влизане е предвидено също 
тегленията да могат да се провеждат за раз-
лични категории – въз основа на квалифи-
кация, професия, езикови умения или дру-
ги норми.

Възобновяването на томболата във всич-
ки програми е значително събитие поради 
няколко причини. От стартирането си през 
1967 г. до 2020 г. Федералната програма за 
квалифицирани работници беше основни-
ят начин, по който Канада приемаше ква-
лифицирани имигранти. Преди пандемия-
та по тях се приемаха около 45% от всички, 
които получаваха експресно влизане.

Връщането на жребия за всички програ-
ми също е основна новина за кандидатите 
в CEC, който е основният начин за много-
бройните международни студенти и чуж-
дестранни работници в Канада да получат 
постоянно пребиваване.

CEC придоби известност през последните 
години, тъй като Канада разчиташе на този 
пул, за да постигне целите си за нива на 
имиграция. Преди пандемията CEC се със-
тоеше само от 9% от всичките 341 000 ими-
гранти, приети в рамките на икономически-
те, семейните и хуманитарните класове в 
Канада, взети заедно. Миналата година CEC 
съставляваше почти една трета от над 405 
000 имигранти, които пристигнаха в Канада.

До 2024 г. Канада ще посрещне над 110 
000 имигранти с експресно влизане годиш-
но.

Сн.: Pixabay

Сн.: Pixabay

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Уважаван служител на реда в Лос Ан-
джелис убива любовницата на при-
ятеля си, след което разследването 

нарочно е провалено, за да може тя да не 
понесе отговорност. Това се случва през 
далечната 1986 година. 

Тогава, на 24 февруари, 29-годишната 
Шери Расмусен е намерена мъртва в апар-
тамента си. В пристъп на гняв от ревност 
Стефани Лазарус я убива, след като прияте-
лят й Джон Рютен прекратява връзката им 
завинаги и се жени за Шери, разказа chr.bg.

Ето кратката, но съдбовна любовна афе-
ра на Стефани Лазарус и Джон Рютен.

Джон и Стефани са студенти в Калифор-
нийския университет в Лос Анджелис, ко-
гато се запознават, като трябва да завър-
шат през 1982 г. Рютен учи специалност 
машинно инженерство, а Лазарус – поли-
тически науки. И двамата водят активен на-
чин на живот и са много атлетични.

Te не са интимни един с друг, 
докато не завършват

Тогава също така Джон започва работа 
като разработчик на хардуер, а Стефани 
става полицай в участъка на Лос Анджелис.

Двамата се виждат няколко пъти, но все 
пак никога не правят връзката си официал-
на. 

По-късно вече Рютен се запознава и с 
Шери – която бързо се издига в областта 
на медицината и вече е директор на ме-
дицинските сестри в медицинския център 
Глендейл Адвентист.

Расмусен и Рютен се сближават и скоро 
заживяват заедно в апартамент във Ван 
Нуйс. Междувременно обаче на Стефани 
Лазарус й е трудно да се откаже от студент-
ската си любов и се превръща в нещо като 
трето колело в тяхната връзка – ситуация, 
която кара Расмусен да се чувства най-мал-
кото неудобно.

Убийството
На партито, което Лазарус организира за 
Рютен за 25-ия му рожден ден през 1985 
г,, той й разказва за Расмусен, като призна-
ва, че нещата са сериозни. Лазарус, тъжна, 
пише писмо до майката на Рютен: „Наисти-
на съм влюбена в Джон и събитията от по-
следната година наистина ме разкъсват. 
Иска ми се между нас да не свършва така 
и не мисля, че някога ще разбера решени-
ето му.“

По-късно Рютен свидетелства, че преди 
той и Расмусен да се оженят, той и Лазарус 
са правили секс за последен път,

„за да може Лазарус да 
приеме края на връзката“

Вместо това обаче тя започва да се мотае 
около тях още повече.

Нейният постоянен контакт с Рютен тре-
вожи Шери, но той я уверява, че между тях 
няма нищо повече от приятелство. Въпре-
ки това увлечението на Стефани става все 
по-силно и в един момент тя дори идва 
в офиса на Расмусен и й казва: „Ако аз не 
мога да имам Джон, никой друг няма да го 
има.“

Въпреки че тя все още се тревожи, че Ла-
зарус я преследва, Расмусен се осланя на 
уверенията на Рютен и двамата се женят 
през ноември 1985 г.

Вече официално заедно, те се радват на 
три месеца семейно блаженство, преди да 
ги сполети трагедията.

Шери е намерена мъртва, 
а по паник бутона има кръв

На 24 февруари 1986 г. Расмусен се чуди 
дали да отиде на работа. Тя има не особено 
интересна лекция в програмата си и реша-
ва да се обади, че е болна, ползвайки ско-
рошна травма на гърба като извинение. 
Скоро след това Рютен заминава по свои-
те дела.

Няколко часа по-късно мъжът звъни 
вкъщи. Когато обаждането му остава без 
отговор, той пробва да се обади в работата 
на Расмусен, предполагайки, че тя все пак 
е решила да отиде. Но и там не успява да се 
свърже с нея. Обажда се вкъщи още някол-
ко пъти, отново обаче без резултат.

Рютен се опитва да пренебрегне зараж-
дащите се тревоги и продължава деня си.

Когато се прибира от работа обаче, за-
варва кошмарна сцена: телефонният се-
кретар е спрян, до паник бутона близо до 
алармата има кървав отпечатък от ръка, а 
цялата стая е покрита със счупени предме-
ти.

X23 години по-късно изхвърлена чаша кафе разрешава мистерията

Убийство от ревност, прикрито 
от полицията в Лос Анджелис

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Стефани е задържана през 2009 година. Вече е получила присъдата си. 

Сн.: Youtube/Inside Edition

Шери е била простреляна три пъти и нахапана по ръката.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Нахапана и простреляна 
три пъти

Джон Рютен намира Шери Расмусен 
мъртва в хола. Тя е простреляна три пъти. 
Специалист по съдебна медицина от поли-
цията в Лос Анджелис също намира и сле-
да от ухапване на ръката й и взема проба.

Полицията бързо решава, че Расмусен е 
жертва на кражба с взлом. Въпреки че съ-
седите чуват викове и бой, те не се обаж-
дат на властите. Полицията предполага, че 
крадецът е бил в процес на изнасяне на 
електроника, когато Расмусен се натъква 
на него и е последвала битка.

Те откриват и изчезналата кола на жерт-
вата, а единственият друг откраднат пред-
мет е свидетелството за брак на двойка-
та. Рютен е изключен като заподозрян и се 
премества от Лос Анджелис след убийство-
то. Бащата на Расмусен споменава пробле-
мите на дъщеря си с Лазарус на полиция-
та и е направена проверка, но тя така и не 
довежда до нищо. Въпреки че белегът от 
ухапване се оказва необичаен, случаят е 
постепенно потулен и нито един заподо-
зрян не е идентифициран.

Разследващите се занимават с 
гангстерите и потулват случая

Полицията е твърде затрупана от нара-
стващата епидемия от крек и свързаното с 
нея гангстерско насилие, за да отдели не-
обходимото време за разследването, но 
бащата на Расмусен никога не повярва, че 
дъщеря му не е могла да се защити срещу 
случаен крадец.

Баща й се опитва няколко години да въ-
зобнови делото, но детективите отказват 
да го направят и едва когато ДНК тестът 
става достъпен метод за разследване, слу-

чаят придобива нова сила и специален 
екип, който работи по стари съдебни слу-
чаи, ползвайки новата технология, се зае-
ма с него.

През 2004 г. криминалистът Дженифър 
Франсис открива липсващо доказателство 
от досието – пробата с ДНК. Слюнката и бе-
легът от ухапване са счетени за женски, 
което отхвърля първоначалната теория, че 
мъж крадец влиза в къщата. Но нито един 
детектив не поема случая, така че той отно-
во отшумява.

Шери и Джон в деня на сватбата си.

През 2009 г. полицията възобно-
вява разследването отново. Решава 
се, че става въпрос за убийство, като 
кражбата е инсценирана, за да заблу-
ди разследващите. В крайна сметка де-
тективите стигат до името на Стефани 
Лазарус в бележките от първоначално-
то разследване и решават да тръгнат по 
следата. Те взимат ДНК от чаша кафе, 
която Лазарус изхвърля, докато не е на 
работа, и успяват да я сравнят с проба-
та, взета от следата от ухапване.

Доказателствата показват, че Стефани 
е убиецът на Расмусен и тя е съдена за 
убийство първа степен и осъдена на 27 
години доживот в Калифорнийския за-
твор за жените. Стефани няколко пъти 
се опитва да обжалва решението, но 
по-долните съдилища го потвърждават.

Вадят досието 
от фризера чак 
след 23 години

https://danieliusa.com
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26-годишен българин не успя да 
дочака раждането на детето си, 
след като загина в катастрофа 

между два камиона в района на Чикаго. Съ-
пругата на 26-годишния Илиян Шопски, Па-
мела, която е бивша гимнастичка, е бремен-
на. Двамата са сключили брак през март 
2019 г. Тя наскоро се е присъединила към 
него в Чикаго.

Полицията разследва инцидента между 
два камиона на магистрала I-294, близо до 
градчето Алсип в Кук Каунти (югозападно 
от Чикаго), станал в четвъртък, 7 юли, около 
9:20 ч. сутринта. В единия е пътувал 26-го-
дишният Илиян Шопски, който живеел в чи-
кагското предградие Дес Плейнс.

Зад волана на ТИР-а е бил бащата на Или-
ян, 52-годишният Любен Шопски. Той е от-
каран в болница, но без опасност за живота.

Според щатската полиция на Илинойс, ка-
мионът на двамата българи се блъска в друг 
ТИР,  спрял в аварийната лента на магистра-
лата. След сбълъска ТИР-а на българите се 
обърнал напречно на магистралата и уда-
рил бетонната мантинела между лентите. 
По това време Илиян спял на кушетката в 
кабината. Шопски е бил откаран към близка 

болница, където починал от раните си.
Шофьорът на вто-

рия камион, 39-го-
дишният Томас 
Макейб е без нара-
нявания. Илиян Шоп-
ски е

бил пътник 
в камиона

управляван от баща 
му

Семейството е от 
Кюстендил, а баща-
та Любен е бивш по-
лицай в родния град. 
Преди няколко годи-
ни двамата си купуват 
камион и започват да 
карат като тим.

Младият българин 
загина само седмица 
след смъртта на Ста-
нимир Атанасов от-

ново при катастрофа с камион в чикагското 
предградие Елк Гроув вилидж.

Причината за катастрофата се изяснява и 
засега няма издадени актове за нарушения.

Убитият при катастрофа 
в Чикаго Илиян чакал детеЯСЕН ДАРАКОВ

yasen@bg-voice.com

XТой загина в катастрофа между два камиона
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От началото на горещите месеци клю-
чови летища в САЩ и Европа са из-
правени пред безпрецедентна 

криза. Мнозина определиха хилядите отме-
нени полети до ключови дестинации и де-
фицита на персонал като „хаос“, но зад този 
израз стоят натрупани проблеми от послед-
ните няколко години, които бяха канализи-
рани най-вече с негативния ефект от панде-
мията върху транспортния сектор.

Не лошо време, а лош момент
В средата на юни всеки трети полет от 

„Ла Гуардия“ в Ню Йорк е отменен. На 16-и 
авиокомпаниите в САЩ отмениха над 1400 
полета. Освен в Щатите, подобни кризи 
претърпяха летища в Германия, Испания, 
Холандия и Белгия. Някои от тях са основни 
транспортни хъбове за пристигащи пътни-
ци от САЩ в Европа.

Като например летище „Схипхол“ в Ам-
стердам. През юни летищните власти там 
обявиха, че ще наложат лимит на пътници-
те, които ще бъдат обслужени през лятото. 
По техни думи те ще поемат по около 70 000 
пътници на ден - с около 13 500 души по-
малко, отколкото авиокомпаниите са пла-
нирали да превозят.

Лошото време е пренебрежимо малък 
фактор за проблемите. А другите - липса на 
самолети, пилоти, допълнителен персонал 

и време за привличане на нови служители - 
поставят въпроса дали в натоварения летен 
сезон сънародниците ни в САЩ и други да-
лечни кътчета по света могат да стигнат до 
Родината си безпрепятствено. Лeтищaтa и 
aвиoкoмпaниитe ce oпpaвдaвaт и cъc зaбa-
вянeтo нa пpoвepкитe зa cигypнocт, кoитo ca 
зaдължитeлни, зa дa имaт бъдeщитe cлyжи-
тeли дocтъп дo вcички чacти нa лeтищeтo. 
А някои намекнаха, че летищната култура 
на определени пътници и решението им да 
пристигат в неподходящи часове за полета 
си също подпомага появата на допълнител-
ни проблеми в натоварения сезон.

2 години след началото на пандемията 

много българи искат да са 
в Родината през лятото

Марчела Челебиева управлява туристи-
ческа агенция и организира презокеански 
полети повече от 15 години. Тя признава, че 
работата й това лято е сериозно затруднена 
от кризата в летищния сектор.

„По необясними за мен причини голяма 
част от презокеанските полетите закъсня-
ват, което е причина за пропускане на поле-
тите - връзка до България. Поради запълне-
ния капацитет на самолетите през лятото, 
понякога се налага хората да останат с дни 
на летището, от което е била връзката им, 
преди да намерят дори и едно място за 
следващ полет. Дори и надеждни в пре-
дишни години компании като „Луфтханза“ 
анулират полети в деня на излитането, кое-
то преди не е представлявало риск. Винаги 
са предупреждавали със седмици напред, 
за да имаме време да преместим пътници-
те в подходящи за тях полети. Обслужващи-
ят персонал по летищата, по телефонните 
линии на авиокомпаниите, дори и стюар-
десите, са изключително изнервени, което 
създава допълнителен дискомфорт на път-
ниците при необходимост за решаване на 
подобни проблеми“, казва тя.

Марчела обяснява, че през последните 
2 години от началото на пандемията много 
хора не са имали възможност да се прибе-

рат в Родината си. Това лято обаче всички 
са амбицирани да го направят.

„Полети има, но потокът от пътуващи е 
много по-голям. Именно поради тази при-
чина самолетите са пълни до максимален 
капацитет и за първи път виждам самоле-
ти с нито едно свободно место в тях. Ако по 
някаква неприятна случайност пътник про-
пусне полета си, не мога да го кача в след-
ващ в продължение на дни“, признава тя.

Успееш ли да се качиш в пасажерска-
та кабина обаче, проблемите понякога те-
първа започват.

„В момента например имам клиент, кой-
то е в Лондон от 3 дни, а утре се надявам 
да се прибере в България, но с полет през 
Германия, поради закъснение на ориги-
налния му полет. Аз лично се наложи да 
летя до Букурещ, от където се прибрах към 
родния си град, вместо да кацна във Варна. 
Друг мой клиент бе

свален от самолета
тъй като с право е бил възмутен от закъс-
нение на полета му с 5 часа. Всички тези 
проблеми освен емоционално ни ощетя-
ват и финансово, поради което застрахов-
ката за пътуване трябва да стане задължи-
телен елемент при закупуването на билет 
или ваканция. Напоследък има много не-
контролируеми фактори, които пречат на 
нормалното ни пътуване, и е добре да сме 
защитени, макар и частично.

Проблемите в сектора нанасят репута-
ционни щети върху агенции като тази на 
Марчела. Авиокомпаниите нямат доста-
тъчно време да обучат кадрите си, което 
често пъти прави обслужването по теле-
фона или на летището неефективно. Съз-
дава се допълнителен хаос и напрежение, 
а чакането на телефонната слушалка при 
появил се проблем може да продължи с 
часове, без да се стигне до позитивна раз-
връзка.

„Въпреки трудностите и препятствията 
при летене тази година, хората все пак ус-
пяват да се приберат при близки и прияте-
ли – нещо, което не беше възможно през 
март преди 2 години. Всички сме хора, и 
шокът, на който сме подложени, е нався-
къде. Затова се опитвам да гледам с усмив-
ка на проблемите, да използвам опита си 
за решаването им и да лимитирам трудно-
стите за клиентите ми“, признава Марчела.

В началото на годината българите, които 
искат да пътуват към Родината от САЩ или 
Канада, са могли да резервират билети на 
изгодни цени в диапазона 750-800 долара. 
В момента обаче сезонните билети са зна-
чително по-скъпи.

„Стигнах до продажба на рекордни би-
лети от $1800 - $1900 за икономична класа. 
Поради неясната пандемична обстановка, 
хората се притесняваха да закупят билети 
с голяма преднина, поради което мнозин-
ството от излитащи от САЩ българи пла-
тиха по-високи цени в сравнение с минали 
години“, подчертава Челебиева.

Прибирането през лятото в 
Родината става трудна задача
XОтменени и закъсняващи полети препъват пътуващите

ЦВЕТИН  
ФИЛИПОВ

cvetin@bg-voice.com

http://www.trifonovalaw.com/
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http://imgtrucking.com
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(Продължава от предишния брой)

В подкрепа на това, което споделям тук, 
искам да вметна една графика на Bloomberg 
за последните 20 години, която показва съ-
отношението между инфлацията и растежа 
на различни активи. Вие можете да я разгле-
дате в подробности, но искам само да под-
чертая, че ако в този период сме инвестира-
ли само в акции на компании под формата 
на индекса S&P 500, сме щели да получим 
средно 7.5% на година; при микс от 60% ак-
ции и 40% бондово портфолио сме на 6.4%; 
при микс от 40% акции и 60% бондове сме 
на 5.9%, докато средната инфлация за този 
период е 2.1%, а имотите са увеличили па-
зарните си стойности

с 3.7% средногодишно
Аз в никакъв случай не съм против заку-

пуването на имот, дори смятам, че това е до-
бър ход в инвестиционен план, защото как-
то се вижда, цените на наемите растат дори 
с по-високи темпове от инфлацията, а какво 
остава да говорим за темповете на растежа 
на доходите ни.

Но закупуването на имот би трябвало да 

бъде процес, за който се подготвяме съзна-
телно и отделяме систематично пари с тази 
цел. Когато този процес е систематизиран и 
правилно планиран, ние няма да опрем

до пенсионните 
си спестявания

защото те са точно такива - да се грижат за 
нас по времето, в което няма да заработва-
ме доходи, и тяхната цел е да могат да дър-
жат с темповете на инфлацията, за да мо-
жем да живеем един пълноценен живот и 
след пенсиониране.

За съжаление финансовата информира-
ност и финансовото образование е на мно-
го ниско ниво не само в нашето общество, 
а и във всички други общества, с които ра-
ботя, и помагам на хора, включително и хо-
рата, родени в Америка, дори с генерации 
назад. Просто тези изменения, въведени в 
света на парите и социално-осигурителните 

системи в последните 20-30 години, са все 
още табу за по-голямата част от хората и 
стъпка по стъпка ние трябва да се учим ко-
лективно, иначе ще платим солено за това, 
че сме обърнали гръб на факти, които бук-
вално определят как ще живеем в остатъка 
от нашия живот, защото тенденцията е лич-
ното осигуряване да има

все по-голям превес
над социалните структури, в които държа-
вата да се грижи за хората под определена 
форма.

Тези социални структури скоро ще са 
просто един хубав спомен от миналото, как-
то и животът без инфлация (който е същест-
вувал, когато валутите са имали златно по-
критие), и колкото по-бързо „влезем в час“ 
с новите реалности, толкова по-големи са 
шансовете един ден да можем да си позво-
лим да си мислим дори за пенсионирането 

като концепт, който нашите баби и дядовци 
са могли да изживеят.

„Не най-силният от видовете оцелява, 
нито най-интелигентният. А този, който е 
най-адаптивен към промените.“ - Чарлс 
Дарвин.

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

Това е от мен за днес. Ако и вие имате въ-
проси или се интересувате от различните 
аспекти на финансовата част от живота, 
можете да си запазите час за консултация 
на директния ми телефон - (224) 522-2413 
или на електронната ми поща - Coach_
Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, с 
които съм работил по време на консулта-
ции в моя офис.

Вашите 
пари

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

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com
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Добра инвестиция ли е 
покупката на недвижим имот?

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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Дефинирането на американската меч-
та е лично и никой няма да даде съ-
щото определение като друг. Но 

чувствата, които носи – успех, свобода и 
усещане за просперитет – са универсални. 
Ето защо за много хора собствеността вър-
ху жилище остава ключова част от амери-
канската мечта. Вашият дом е вашият дял 
в общността, силна финансова инвестиция 
и постижение, с което да се гордеете.

Скорошно проучване на Bankrate по-
иска от хората да класират постиженията 
като показатели за финансов успех и отго-
ворите доказват, че притежаването на дом 
все още е изключително важно за много 
американци и днес (вижте графика 1):

Както показва графиката, собствеността 
върху жилище се

нарежда над 
други важни етапи

включително пенсиониране, успешна ка-
риера и получаване на диплома за висше 
образование.

Това може да се дължи на факта, че при-
тежаването на дом е важен инструмент за 
изграждане на богатство и осигурява зна-
чима финансова стабилност. Национална-
та асоциация на брокерите на недвижими 
имоти (NAR) обяснява:

„Собствеността на жилище изгражда 
финансова сигурност. Тъй като 65,5% от 
американците притежават домове, нет-
ната стойност на типичния собственик на 
жилище е почти 40 пъти по-голяма от нет-
ната стойност на не-собственик.

Има и други начини, по които домът ви 
действа като нещо повече от покрив над 
главата ви. Mortgage Reports подчертава 
някои от многото предимства, на които се 
радват собствениците на жилища, включи-
телно:
n  Вашият капитал (и богатство) расте 

чрез поскъпване на жилищата.
n  Вашите разходи за жилище са фикси-

рани – и това може да помогне в бор-
бата с нарастващите разходи от ин-
флацията и увеличението на наемите 
всяка година.
n  Ще имате по-голямо уединение и въз-

можност да персонализирате жизне-
ното си пространство.

Плюс това, собствениците на жилища са 
склонни да бъдат

по-активни в общността
в която живеят. Както NAR казва:

„Животът на едно място за по-дълъг пе-
риод от време създава очевидно чувство 

за гордост от общността, което може да 
доведе до повече инвестиции в спомена-
тата общност.“

А какво всъщност означава това за вас?
Ако вашето определение за американ-

ската мечта включва по-голяма свобода и 
просперитет, тогава собствеността върху 
жилище може да изиграе основна роля в 
подпомагането ви да постигнете тази меч-
та. Когато тръгнете да купувате, знайте, 
че в края на вашето пътуване ви очакват 
невероятни предимства. Ще имате мяс-
то, което можете да наречете свое, да се 
чувствате най-комфортно и да

увеличите богатството си
без дори да се усетите как, просто изпла-
щайки ипотека вместо наем, което в пове-
чето случаи е дори по-евтиният вариант. 
Така че бихте спечелили двойно дори от 
тази уж „невинна“ инвестиция.

First American го казват най-добре:
„Собствеността остава централна за 

преследването на тази така желана амери-
канска мечта. Това е критичен двигател на 
икономическата мобилност, осигуряващ 
финансови и социални предимства...“.

В заключение, закупуването на дом е 
мощно и важно решение за вашето бъде-
ще. И ако тази година това е все още част 
от вашите лични мечти, нека се свържем и 
започнем процеса още днес.

Като агент на недвижими имоти аз не 
само помагам на своите клиенти със за-
купуване, продажба и отдаване под наем, 
но и непрестанно ги уведомявам относно 
всеки възможен аспект, който би повли-
ял на тяхната дългосрочна инвестиция, 
която всъщност за повечето хора е най-
важната и най-голямата, която те са на-
правили или ще направят някога в живо-
та си. Ако имате въпроси, свързани с тази 
или други мои статии досега, или въобще 
с всичко свързано с пазара на недвижими-
те имоти, ще се радвам да ме потърсите, 
а за мен ще е удоволствие да мога да по-
могна. Моят директен номер е: 773-827-

7827, или ми пишете на емайл: gergana.
todorova@bairdwarner.com. Също уебсайт, 
за повече информация: GerganaTodorova.

BairdWarner.com Консултацията е винаги 
безплатна и не ви ангажира по никакъв на-
чин.

Дали все още притежаването на собствен 
дом е част от американската мечта?

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

XСобственият дом е по-важен от успешна кариера

Притежаването на дом се нарежда 
над други житейски и финансови 
постижения

35%

50%
60%

66%
74%

Диплома  
от колеж

Притежаване 
на автомобил

Кариера Пенсиониране Притежаване 
на дом

графика 1

https://angelovrealtor.com/
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„Продължаваме промяната“ върна мандата 
за кабинет и се поблазни да заложи на избор-
ната карта, вместо да се включи в раздаването 
за третия мандат. В политиката има много ха-
зарт, но върхът на хазарта е сляпата вяра, че 
при ново раздаване непременно ще имаш по-
добри карти.

Да, ПП с пълно основание може да зало-
жи на тезата: задкулисието ни свали от власт, 
подкрепете ни мощно, за да можем да реали-
зираме промяната докрай. Но успехът никак 
не е сигурен, защото за мнозина избиратели 
вече ще е по-важна не „нулевата корупция“, а 
инфлацията и студът през зимата. Най-сетне, 
прочитът на свалянето от власт винаги има и 
втора, негероична страница - дали пък и сами-
ят ти нямаш заслуга за това, особено след не-
успешния втори опит?

Не трябва да се забравя и това, че ПП вече 
няма да имат президент и служебен кабинет 
зад гърба си, а неприятел, който дори може да 
използва целия властови ресурс на държава-
та срещу бившите си питомци.

Но дори и ПП да спечели повече проценти, 
както ИТН на вота през юли спрямо април ми-
налата година, това далеч няма да е достатъч-
но за самостоятелно управление. След ОДС на 
Иван Костов през 1997-а, дошло на власт след 
безпрецедентна икономическа и политиче-
ска криза, никой не е разполагал с абсолютно 
мнозинство - и няма никакви основания да се 
очаква сега мощна електорална вълна, издиг-
нала на гребена си една нова формация без 
структури и опит, да помете останалите пар-
тии. Така че ПП отново ще трябва да търси съ-
щите партньори за властта както досега - БСП 
и „Демократична България“, като в най-най-
добрия случай пак ще разполага със сходно 
мнозинство, но без ИТН, която вероятно няма 
да влезе в парламента.

А ако не ПП, а ГЕРБ стане първа сила, дали 
тя няма този път да се опита да направи каби-
нет? И дали ако националистическият вот се 
окаже с много силно парламентарно предста-
вителство, в лицето на една мощно порасна-
ла „Възраждане“ плюс „Български възход“ на 
Стефан Янев, няма да се наложи да се търси 
не мнозинство на промяната, а такова за за-

пазване на евроатлантическата ориентация 
на страната, в което партиите на промяната 
ще трябва да са с ГЕРБ и ДПС? Тогава деструк-
тивното поведение на ИТН ще бъде само един 
досаден спомен пред заплахата Костадинов 
да тласне страната към излизане от НАТО и ЕС.

Не можеш да избираш партиите в парла-
мента, както не можеш да избираш съседите 
си. Колкото и да оглеждаш квартала и коопе-
рацията, все някоя Корнелия на токчета отго-
ре ще тропа, а някой Тошко отдолу ще цапа. 
Ако се изнесеш, значи си се предал.

Да се изнесеш от парламента е същото като 
да тръгнеш да търсиш ново жилище, на дру-
ги цени и пак при неясно какви съседи, кои-
то често са наематели като ИТН. Властта е за 
да реализираш политиките, които си обещал, 
с колкото може по-големи стъпки, и да пазиш 
държавното общежитие от пожари и наводне-
ния. Стъпките за последните шест месеца бяха 
малки, но кабинетът на четворната коалиция 
го застигнаха и кризи. Сега насред война и ин-
флация и все още неотвоювана държава тряб-
ва ли да се откажеш от още малки или по-го-
леми стъпки, плюс да рискуваш стабилността 
на страната, за да чакаш печалба от изборно-
то тото? А и междувременно да върнеш власт-
та в ръцете на Румен Радев, за когото вече не 
се питаш чий е.

Не, каузата на промяната изисква да напра-
виш усилия за кабинет с третия мандат.

Президентът няма как да даде мандата на 
ДПС или „Възраждане“ - това ще е директна 
покана за избори. Вече е безсмислено да го 
дава и на свалилата кабинета „Петков“ и сто-
пила се след това ИТН. БСП пък на два пъти се 
провали в предишните парламенти с третия 
мандат.

Най-големи шансове за успех има „Демокра-
тична България". Тя далеч преди ПП постави и 
последва целите на промяната, а и двете фор-
мации в голяма степен делят общ електорат. 
Христо Иванов демонстрира далеч по-висока 
степен на политическа опитност и диалогич-
ност от новите лидери на ПП и има потенциал 
да сглоби ново реформаторско мнозинство. 
Което да застане не зад чисто експертен каби-
нет, а зад такъв, в който няма партийни лиде-
ри - тъкмо за да се избегне взаимната непри-
язън. И в този кабинет водеща роля трябва 
да има отново ПП като най-голямата партия 
на промяната. Премиер може да е знаковото 
лице на формацията и харесваният от всички 
останали партньори Никола Минчев.

Разбира се, такова управление не може да 
е самоцел, а трябва да е съставено на прин-
ципна основа, с предварително подписани от 
участващите в него ясни параметри за упра-
вление към промяната. Разбира се, ИТН пак 
може да го свали и да отиде завинаги в неби-
тието. Но трябва да се положат всички усилия 
да използваш инструментите на властта, дока-
то са в ръцете ти, за да вършиш онова, за кое-
то са те избрали.

Третият мандат трябва 
да е за „Демократична 
България“

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

„Айнщайн има много хубава мисъл - да правиш 
едно и също нещо и да очакваш различен 
резултат е форма на лудост. Българският народ 
го е казал по-цветно: само глупаци настъпват 
една и съща мотика два пъти.“

Кандидатът за премиер на „Продължаваме 
промяната“ Асен Василев малко преди да върне 
на президента Румен Радев неизпълнен първия 

проучвателен мандат за това дали е склонен на 
преговори с ИТН

 казана дума

„Ако това се случи, господин Рашков ще им се 
стори на мафията като пролетна песен. Ще е шок и 
ужас за мафията.“

Спортният министър в оставка Радостин Василев 
отговори на въпрос дали с него е воден разговор да 

поеме поста министър на вътрешните работи

„Поведението на мнозинството 
във Висшия съдебен съвет е 
абсолютно предизвестено. Те са 
гимнастическо дружество. Когато 
Гешев им каже да гласуват по 
един или друг начин, те са като на 
физзарядка.“

Съпредседателят на 
„Демократична България“ Христо 

Иванов коментира, след като 
главният прокурор Иван Гешев 

запази поста си

„Знаете, че има една приказка в България - 
Тарикат мъж не писка.“

Боксьорът Кубрат Пулев след загубата от 
Чисора

„Министерството на икономиката 
приличаше на брошура от голям 
хипермаркет. Там нещо всеки ден имаше 
безплатно, нещо беше с отстъпка, на 
промоция и в крайна сметка след 6 месеца 
населението обедня с 35%.“

Кирил Добрев, доскоро зам.-председател 
на БСП, коментира дейността на 

министерството, ръководено от лидера на 
БСП и вицепремиер Корнелия Нинова

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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70-годишната американка Керъл 
Кордър от Флорида разследва 
трагичната история на заможен 

врачански род, чиито перипетии започват 
преди 154 г. във Враца и завършват в САЩ, 
разказва „24 часа“.

Надеждите й да намери жив потомък на 
рода засега удрят на камък. От българската 
фамилия, пръсната в Румъния, САЩ, Швей-
цария и Германия, изглежда, не е останал 
никой. Единствената следа може да се на-
мери в няколко американски, германски, 
британски и български архиви, които но-
сят отпечатъка на военни конфликти, иде-
ологически различия, на жестокостите на 
Холокоста и на страховете от времето на 

Студената война.
Историята привлича интереса на Кор-

дър през 2009 г., когато докато оглавя-
ва департамента по радиология в болни-
ца във Флорида, среща лекуващата се там 
жена на име Лилиан Статков.

Жената няма близки, макар в последни-
те години на живота си все по-силно да се 
надява да намери някого. „Тя се боеше, че

историята й ще остане 
неразказана“

казва Керъл.
След смъртта на жената през юни 2010 

г. американката започва да преглежда за-
писките от срещите си с Лилиан и устано-
вява, че в историята има много празноти. 
За да събере пъзела, тя решава да се свър-
же с архиви и библиотеки в Европа и САЩ с 
надежда, че те може да съхраняват инфор-
мация за починалата жена и майка й, вклю-
чително как между 1939 и 1950 г. двете се 
озовават няколко пъти на косъм от смър-
тта, преди да се доберат до САЩ.

Едно от местата, до които пише, е Wiener 
Library for в Лондон - един от най-големи-
те архиви за проучване на Холокоста, гено-
цида и нацизма. Когато получава отговор, 
открива, че в архива се пазят документи 
на Червения кръст, според които Лилиан 
и майка й Катерина са издирвани 3 пъти 
между 1954 до 1961 г. Исканията са праве-
ни от българския баща на Лилиан и от бра-
та на майка й - Евстати. В разгара на Сту-
дената война обаче и след перипетиите 
между 1939 и 1950 г. жените отказват кон-
такт с България.

Керъл пише и до архива Arolsen в Герма-
ния, чиито експерти от десетилетия проуч-
ват съдбата на жертви на нацисткото пре-
следване или издирват изчезнали хора. 
Нито Лилиан, нито Керъл обаче някога са 
подозирали, че в Централния държавен 
архив в София се

пазят следи от 
врачанския род

Проучване на „24 часа“ показа, че те са 
свързани главно с вуйчото на Лилиан - 
брат на майка й - Евстати Статков Статков, 
бивш дипломат и виден столичен адвокат, 
чиито права са отнети през 1948 г.

Според документите трагичната история 
на семейството започва в далечната 1868 
г. Тогава умира главата на заможна врачан-
ска фамилия, която се занимава с добив на 
мед. Добри хора отвеждат 9-годишния му 
син Статко Д. Статков, бащата на Евстати и 
Катерина, в Галац, Румъния, за да му дадат 
шанс за нов живот. Когато малкият Статко 
пораства, се жени за румънката с българ-
ски корени Анна. От брака им в Галац през 
1892 г. се ражда Евстати, а през 1895 г. и 
майката на Лилиан — Катерина.

„Българският дядо на Лилиан е бил замо-
жен бизнесмен, който е дал на семейство-
то си най-доброто, което Европа може да 
предложи: образование, лукс, порцелан, 
най-добрата храна от цял свят, прислуга. 
Според нея е участвал в добив на мед. Без 
съмнение тези хора са живели привилеги-
рован живот“, казва Керъл.

Дъщерята на Статко - Катерина, се омъж-
ва за българин. От този брак през 1918 г. 
във Варна се ражда Лилиан, но семейният 
съюз трае кратко. След тежък развод Кате-
рина се връща при родителите си в Галац 
и дава на Лилиан моминската си фамилия 
Статков.

През 1931 г. Европа претърпява финан-
сова криза, а семейството на Лилиан

пострадало финансово
„През 1941 г. Румъния влиза във Втора-

та световна война. Лилиан и майка й първо 
губят семейството си, след това - дома си, и 
накрая са взети като пленници - първо от 
Червената армия, а после - от нацистите“, 
казва Керъл.

1941-а е последният път, в който братът 
Евстати вижда сестра си Катерина. После 
ги разделя трагичен низ от събития.

Когато през 1945 г. войната свършва, Ли-
лиан и майка й нямат дом, в който да се 
върнат. „От концентрационния лагер са 
преместени в лагер в Линдау, Германия“, 
обяснява Керъл.

Двете остават там пет мъчителни годи-
ни, преди през 1950 г. да бъдат преместе-
ни в Бременхафен, за да отпътуват за САЩ. 
Там Катерина е домакиня, а Лилиан работи 
като помощник медицинска сестра в бол-
ница в Ню Йорк. Катерина така и не успя-
ва да види брат си Евстати Статков преди 
смъртта си в Ню Йорк през 1965 г.

Според документи в българските архиви 
роденият в Галац Евстати следва право във 
Франция. През 1918 г. начетеният младеж, 
който говори френски, италиански, румън-
ски и български, завършва престижното 
LEcole des sciences politiques в Париж и се 
озовава в България. Назначен е като аташе 
по печата в Министерството на външните 
работи.

Американка търси българските 
роднини на починала своя пациентка

XИздава книга с историята на Лилиан Статков

Сн.: 24 часа

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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През 1924 г. в София се ражда синът му 
Евстати-Димитър. Баща и син обаче почти 
не се виждат след развода на родителите 
си. Имат обаче една обща черта -

ненавиждат комунизма
и правят всичко възможно да избягат от 
него. Успяват да се измъкнат през една и 
съща година - 1966-а. Бащата е вече на пре-
клонна възраст - 73 г., когато се озовава в 
гръцкия емигрантски лагер Лаврион с вто-
рата си съпруга. Двамата отиват на гости на 

сестра й в Гърция и не се връщат. После с 
помощта на емигрантска организация се 
установява в малко швейцарско градче, а 
след това следите му се губят.

Напълно независимо от него синът му 
Евстати-Димитър Статков, който по-късно 
се именува само Димитър, също повежда 
безпощадна битка с комунизма. Статков-
син успява да напусне завинаги България, 
след като се озовава по работа във Фин-
ландия и не се завръща. Не е ясно дали се 
е интересувал къде се намират леля му и 

братовчедка му и дали е правил опит да ги 
открие.

До март 2022 г. Керъл Кордър, която про-
учва историята на родената във Варна Ли-
лиан, не подозира за нито едно от тези съ-
бития. Най-вероятно и самата Лилиан не 
е подозирала за тях. Въпреки десетките 
страници, от които излиза част от истина-
та за семейството, те не водят до живи про-
дължители на изстрадалия врачански род.

„Лилиан събуди в мен любопитство да 
знам повече за нея, за нейната страна и за 
войната, която оформила човека, в когото 

се превърнала. Завинаги ще бъда благо-
дарна за времето, което прекарах с нея, и 
за пътя, по който тя ме поведе. Бях й обе-
щала да разкажа историята на нейния жи-
вот. Доверието й към мен да направя това 
е истинска чест. Въпреки че ми отне мно-
го години, докато сглобя пъзела, ще го на-
правя. Обещанието си е обещание“, казва 
Керъл.

До края на годината тя планира да напи-
ше книга с историята на българката и да 
потърси американско издателство, на кое-
то да я предложи.

Маккинли: По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до Тебе

Сн.: 24 часа

Сн.: 24 часа
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хотдога само за 10 минути из-
яде мъж, известен с прякора 
Челюстите. Американецът Джо-
уи Чеснът спечели 15-ата си по-
беда в традиционното за Деня 

на независимостта в САЩ надяждане 
с хотдог, организирано в Ню Йорк. 

Миналата година Чеснът постави 
световен рекорд за бързо ядене 
на хотдог, като се справи със 76 

хлебчета с кренвирш. При да-
мите тази година победителка 

е Мики Судо, която успя да из-
яде 40 хотдога за 10 минути. 
Това е осмата й победа в над-

преварата по случай Деня на 
независимостта.

песни на Майкъл Джексън, които са в цен-
търа на дългогодишен спор за истинска-
та самоличност на техния изпълнител, са 
премахнати от стрийминг платформите, 
предаде Франс прес, позовавайки се на 

„Сони Мюзик“ и наследниците на покойния 
певец. „Breaking News“, „Monster“ и „Keep 

Your Head Up“ са включени в компила-
цията „Michael“, издадена през 2010 

г. – половин година след кончина-
та на Краля на попа. Някои фенове 

твърдят, че вокалите в тези парче-
та всъщност са на американския 
певец Джейсън Малачи, което 
от „Сони Мюзик“ отричат.

 в цифри

3

234,25 

млн. долара е сумата, за коя-
то беше продадено на търг 
в Лондон единственото 
копие на диск с песен-
та „Blowin’ In The Wind“ на 
Боб Дилън, продуци-

ран и записан през 2021 г. Сумата очаквано 
надхвърли предварителната оцен-
ка, която беше между 752 000 и 1,2 
милиона долара. Дискът с първия 
студиен запис на фолклорната кла-
сика на Дилън от 1962 г. е записан в 
новия аудиоформат Ionic Original. Търгът 
беше организиран от „Кристис“ два дни преди 
60-годишнината от записването на оригиналното 
парче.

1,77

63

млн. години е приблизител-
ната възраст на човешко 
лице, открито в Испа-
ния. Ако първоначал-
ните резултати се по-

твърдят от предстоящи изследвания 
и анализи, това ще бъде най-старото 
човешко същество, откривано на те-
риторията на Европа. Останките са 
намерени на 30 юни край Атапуер-
ка, провинция Бургос. Палеонтолози-
те работят в района от 1978 г. Находка-
та е с дължина около десет сантиметра“, 
се казва в прессъобщение, разпростране-
но от фондацията.

млн. години е приблизител-
ната възраст на човешко 
лице, открито в Испа-

те работят в района от 1978 г. Находка-
та е с дължина около десет сантиметра“, 
се казва в прессъобщение, разпростране-

1,4

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

В последното си писмо някъде около 
1965 г. българският емигрант в САЩ 
Христо Серафимов пише до близките 

си в България, че иска да се прибере в Роди-
ната, за да види местността Арменица, над 
Сапарева баня, където е пасал кравите като 
малко момче.

Тогава внукът му Славчо заедно с баща си 
Костадин отиват при председателя на Дър-
жавния съвет на Народна Република Бълга-
рия Тодор Живков. В приемната на Живков 
Славчо за първи път пие бутилирана мине-
рална вода и

опитва истински 
швейцарски шоколад

По това време тези стоки са изключител-
но редки в България и се доставят само от 
чужбина, но в Държавния съвет на НРБ ги 
има, разбира се…! Без да се записват за сре-
ща с Живков, двамата разчитат на помощ от 
най-близкия до Първия – Милко Балев, кой-
то им помага да се срещнат с „вожда“. Цел-
та на Славчо и Костадин е да питат дали ако 
Христо Серафимов се завърне в България, 
ще може да си получава пенсията в размер, 
какъвто получава в САЩ.

Милко Балев се обажда и Живков веднага 
ги приема. Славчо за първи път вижда Пър-
вия на живо. Живков им казва да пишат пис-
мо до Христо и да му кажат, че ще го прием-
ат в България, защото

той не е престъпник
понеже в онези години, когато е заминал за 
Америка (1913 г. есента – бел. на ред.), сво-
бодно се е пътувало до САЩ.

Пенсията на Христо е в размер на 2500 
долара. Когато Живков разбира това, започ-
ва да се смее и казва на посетителите си, че 
неговата заплата е 500 лв. Той ги уверява, че 
партията търси такива хора в чужбина, кои-
то да се завърнат, особено от Америка, за-
щото на бедната балканска държава й

трябват долари
за да търгува със Запада.

По това време доларът у нас се разменя 
за два лева, което прави по 5 хил. лв. на ме-
сец, ако Христо се завърне да живее в Ро-
дината си. Живков казва на посетителите си, 
че с тези пари тук могат да живеят „като бе-
йове“!

Първия ги уверява, че ще организира 
официално посрещане на Христо Серафи-
мов на летището в София и дори предлага 
автоескорт до Сапарева баня! След това „во-
ждът“ изпраща Славчо и баща му Костадин 
до стълбите на входа на Държавния съвет, 
ръкуват се и той иска да поддържат връзка. 
Живков ги уверява, че с тези 2500 долара, 
които ще разменят в България за 5 хил. лв.,

могат да купят един комбайн
за някое от ТКЗС-та в страната. Казва им 
също, че могат да идват по всяко време, за 

да говорят с него, уверява ги още, че ако 
Христо Серафимов се върне от Америка, 
тук ще го тачат почти като светец.

Удовлетворени от срещата си с първия 
партиен и държавен ръководител, родни-
ните пишат писмо на Христо в САЩ и го уве-
домяват, че няма проблем да се завърне в 
Родината си, като му обясняват и предложе-
ните от Тодор Живков условия.

Получавайки писмото, от вълнение Хрис-
то получава масиран инсулт и остава непод-
вижен в продължение на няколко години. В 

Америка го гледа друг българин. На 1 юни 
1967 г. роднините на Христо разбират за

неговата кончина в Детройт
Той е погребан в българско гробище в 

Охайо.
Държавата в онези години наистина се е 

нуждаела от конвертируема валута, особе-
но от американски долари, за да осъщест-
вява търговия навън, където разплащането 
извън Съвета за икономическа взаимопо-
мощ на социалистическите страни става 
именно с долари. В същото време е извест-
но, че партията има изградени и действащи 
над 70 външнотърговски дружества, кои-
то работят извън България на принципа на 
частни фирми, приходите от които са отно-
во за партията и държавата, както и за не-
чии частни джобове. В този смисъл едни 
2500 американски долара биха били едва 
капка в морето за бюджет за външна търго-
вия с конвертируема валута!

Каква е истината, дали наистина Живков 
щеше да посрещне Христо Серафимов на 
летището и да му осигури официален ес-
корт до родната му Сапарева баня, не мо-
жем да знаем днес. Има обаче и още една 
гледна точка. Едно евентуално връщане на 
стар емигрант, при това именно от САЩ, би 
могло да бъде използвано много умело и 
успешно за пропагандно-политически цели 
от управляващата комунистическа партия у 
нас.

Едно е сигурно, всяко завръщане в Бъл-
гария на емигранти във времената на кому-
нистическата диктатура у нас, винаги е било 
рисково, защото едно се говореше, друго се 
мислеше, а съвсем трето се правеше, таки-
ва бяха времената и нравите в социалис-
тическа България! Заради това „шансът“ на 
Христо Серафимов може да се тълкува и 
като спасение, което за него за съжаление 
завършва със смърт.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Как Тодор Живков се „застъпи“ 
за роден емигрант в САЩ

XКомунистическата партия предлага автоескорт до Сапарева баня

Христо Серафимов „в средата“, заедно със свой колега музикант от България. 

Христо Серафимов около 30-та си годишнина. 

Тодор Живков на посещение в Пловдив, 80-те години на ХХ в. 

Снимка архив на автора.

Снимка архив на автора.

Снимка: Владимир Янев - podtepeto.com
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„Много, много съм щастлива! - казва 
Лора. - Национален фонд „Култу-
ра“ ще финансира изцяло нашия 

фестивал „Неотъпкана пътека“ в Ковачевица! 
Този път получаваме цялата сума!“ А какво е 
„Неотъпкана пътека“?... Представете си дев-
ствената природа около Ковачевица - пер-
лата на възрожденската ни архитектура и 
култово място за пристан и вдъхновение на 
български творци - художници, поети, писа-
тели, музиканти.

Там,

на 1050 м 
надморска височина

всяка година в началото на август вековни-
те борове и ели са огласяни от божествени-
те звуци на роял, цигулка, виолончело, флей-
та, кларинет... И тази година, за четвърти път, 
от 4 до 7 август, в Ковачевица ще се прове-
де фестивалът за класическа камерна музи-
ка „Неотъпкана пътека“.

Как организаторът Лора Чекоратова от Ню 
Йорк успява да заведе българи, световноиз-
вестни музиканти, от САЩ, Европа и света, в 
това село високо в полите на Родопите? „Ро-
допите през техния поглед

изглеждат магично
казва Лора. - Вдъхновяват ги природата, чис-
тият въздух и атмосферата на това райско 
кътче. Прекрасно е, че селото е резерват и 
че това гарантира да се запази непокътната 
тази великолепна възрожденска архитек-
тура, красотата му, обликът му. Хубаво е, че 
има запазено читалище и сцена.“

В основата на организацията на фестива-
ла стоят четирима приятели, като тримата от 
тях са заедно от деца - Лора, нейният съпруг, 
цигуларят Георги Вълчев, Никола Таков, 
също цигулар, техен кум и най-добър при-
ятел от Испания. С Мариана Карпатова, ме-
цосопран от град Гоце Делчев, се запознават 
като студенти.

Тази година програмата на фестивала е с 
фокус

френска камерна музика
с арфа, флейта и кларинет от Дебюси, Сен 
Санс, Равел и Форе, както и от съвременни 
композитори като Юко Уебаяши, Добринка 
Табакова и Даниел Паджет, чиито български 
премиери ще бъдат в Ковачевица. Този път 
са поканили и чужди изпълнители.

Музиканти със световни кариери ще пъту-
ват до родопското село - като американска-
та флейтистка Каръл Уинсенс, преподавател 
в легендарната консерватория „Джулиард“ 
в Ню Йорк. „Тя има голям афинитет към Бъл-
гария и няма търпение да дойде. Много се 
интересува от фолклор, от природа, а ние 
искаме да й покажем нашето красиво и фе-

номенално село“, казва Лора.
До Ковачевица ще пътуват и Никола Тю-

лие, арфист на оркестъра към френското ра-
дио в Париж; виолончелистът Александър 
Сомов, водач на челите на филхармоничния 
оркестър на Страсбург, Франция; виолис-
тът Румен Цветков, основател на музикал-
ния фестивал „MurciArt“ в Испания, с почетен 
президент Пласидо Доминго; Вангел Тангъ-
ров - солист и първи кларинетист на опе-
рата в Остин, щата Тексас. Организаторите 
Лора Чекоратова (пиано), съпругът й Георги 
Вълчев и Никола Таков (цигулка), както и Ма-
риана Карпатова (мецосопран) също ще из-
насят концерти.

За последните детайли по организация-
та на фестивала на терен Лора и Георги са 
пристигнали от Ню Йорк

заедно с двете си деца
преди повече от месец. Работата по орга-
низацията е целогодишна, казва тя. Първо-
то издание през 2018-та подготвят още през 
2017-та, като регистрират фондацията „Не-
отъпкана пътека“. Не зависят от държавата, 
имат по-големи и по-малки корпоративни и 
индивидуални спонсори. Провеждат и раз-

лични кампании, за да организират спокой-
но фестивала. Те самите не получават нищо. 
Правят го абсолютно на доброволни начала.

„Ковачевица е много специално село, с хо-
рата, които живеят и творят там - една цяла 
арт общност - казва развълнувана Лора. - 
Има много история в това село и в читали-
щето, изградено от будни българи по време 
на Възраждането. В Ковачевица има много 
традиция, интелигенция, създала читалище-
то, където в момента правим концертите...“

В залата с великолепна акустика и тази го-
дина ще звучи оригинален професионален 
роял. Изпитание е да се достави непокътнат 
по тесните пътища до селото високо в плани-
ната, но Лора и приятелите й си наемат роял 
от София, който се закарва с микробус. Тази 
година ще качат в Ковачевица и арфа зара-
ди колегата им от „Джулиард“ Никола Тюлие, 
пристигащ специално за концерта.

„Арфата и флейтата са емблематични ин-
струменти във френската музика, каквато 
ще представим тази година“, обяснява Лора. 
Разбира се, ще има и

творби на български 
композитори

Номинираната за „Грами“ Добринка Табако-
ва също ще пристигне и ще бъде представе-
на нейната пиеса „Морени“.

Как изглежда Ковачевица от космополит-
ния Ню Йорк, който ври и кипи от всякакви 
културни събития? „Прекрасно - казва Лора. 
- Ако имаше подобно село в Европа или Аме-
рика, там щяха да се провеждат непрекъс-
нато фестивали. Залата е невероятна, много 
красива и с великолепна акустика.“

Още от самото начало през 2018-та орга-
низаторите виждат, че красивото читалище 
има нужда от ремонт. Миналата есен при на-
воднение от покрива му „текат водопади“, 
местните хора пишат на Лора, а тя заедно с 
приятели организира от Ню Йорк кампания 
за дарения за ремонта. Включват се пове-
че българи, с малки суми, и събират 20 000 
лева, с които изграждат чисто нов покрив на 
читалището.

Организират и кампания „Подари стол“ 
като един от начините да набират средства 
за фестивала. Купуват 150 стола, като на гър-
ба на всеки от тях дават възможност на спон-
сори, срещу определена сума, да оставят 
свои послания и името си.

„В България има 4000 читалища - неверо-
ятен ресурс! Те са интелектуалното сърце на 
всяко населено място. Надяваме се с нашите 
кампании да върнем хубавата традиция на 
дарителството от времето на Възраждането, 
да вдъхновим повече хора да се погрижат за 
читалището в своето село. Аз самата съм за-
почнала своето обучение по пиано от чита-
лището, вземах книги от библиотеката“, въл-
нува се Лора.

Сърцето и душата на „Неотъпкана пътека“ 
Лора Чекоратова е пианист с бляскава кари-
ера. Ражда се в семейството на инженери с 
пиетет към класическата музика. Баща й сви-
ри на пиано и е пръв приятел с бащата на 

Лора Чекоратова: „Неотъпкана пътека“ от 
сърцето на Ню Йорк до сърцето на Родопите

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XМузиканти от цял свят пътуват до Ковачевица, за да свирят на фестивала за камерна музика
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виртуоза Васко Василев, който е с 4 години 
по-голям от Лора.

Тя има добър слух и изящни дълги  
пръсти и

на 4 години сяда зад пианото
На 9 години вече изнася първия си рецитал. 
Завършва музикалното училище „Любомир 
Пипков“ и е приета в най-прочутото висше 
музикално училище в света - консерватори-
ята „Джулиард“ в Ню Йорк, където попада на 
17 години. Там учи при най-зверска конку-
ренция на таланти от цял свят. Чак тогава си 
дава сметка колко добре е подготвена от Со-
фия. Минава с лекота през бакалавъра и ма-

гистратурата и става първата българка, док-
торант в „Джулиард“.

Преди да се роди синът й Иван, е с бляс-
кава кариера като пианист. На 22 години на 
Международния конкурс за пианисти във 
Вашингтон печели 3 награди – първата, при-
за за най-млад финалист и този на публи-
ката. Успешно дебютира в „Кенеди център“, 
прави рецитали в музея за съвременно изку-
ство „Phillips Collection“, после в Чикаго, Ми-
неаполис, Александрия, Прага, Рим, Монте 
Карло... Свири в „New World Symphony“ в Ма-
ями, участва в различни фестивали в Европа.

Когато се ражда и второто й дете - Мина, 
тя се съсредоточава върху преподаването и 
организирането на културни събития, а съ-
пругът й Георги продължава да изнася кон-
церти с успех по световните сцени. Лора 
става артистичен директор на уникална ор-

ганизация с 33-годишна история – „Салон на 
виртуозите“. Канят млади музиканти, съвсем 
в началото на кариерата им, но с потенциал, 
като най-добрите подкрепят със стипендии.

Лора е и един от „моторите“ на концерти-
те на българските музиканти в легендарната 
„Карнеги хол“. Там откриват сезона на стана-
лите традиция концерти към българското ге-
нерално консулство в Ню Йорк. Събират се 
хора не само от българската общност, но и от 
цял свят. „Цял екип сме, пианистката Павли-
на Доковска е лидерът, ние с Ани Стойчева 
сме съпредседатели“, пояснява Лора.

Тя преподава пиано на талантливи деца 
в подготвителния клас на „Mannes“ - една 
от трите консерватории в Ню Йорк заедно 
с „Джулиард“ и „Манхатън скул“. „Манес“ е 
към „The New School“ – университетът на Ню 
Йорк Сити. Децата й Иван (на 15) и Мина (на 
12) много обичат музиката. Иван свири на 

цигулка, а Мина на флейта. И двамата пома-
гат при организацията на фестивала.

Следващата задача на Лора и нейните съ-
мишленици от „Неотъпкана пътека“ е да раз-
виват любовта към класическата музика в 
района на град Гоце Делчев. „Това лято Ма-
риана Карпатова ще направи отново, за тре-
ти път, лагер за обучение по класическо пе-
ене за деца от региона, като после изнасят 
концерти в домове за сираци и за възрастни 
хора... Искаме повече хора от малките насе-
лени места да имат достъп до културата и с 
фестивала „Неотъпкана пътека“ проправяме 
пътека към тази наша кауза. Пътека от сърце-
то на Ню Йорк до сърцето на Родопите“, каз-
ва българката.

Залата с великолепна акустика в читалището в Ковачевица събира ценители на камерната музика на фестивала.

Пред входа на читалището в Ковачевица.

Лора като любимата си Фрида Кало.

Лора с дъщеря си Мина.
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За седма поредна година програма-
та YES Abroad на Държавния департа-
мент на САЩ търси приемни семей-

ства за американски ученици, които ще 
прекарат учебната 2022/2023 година в бъл-
гарската столица София.

Програмата представлява културен и об-
разователен обмен с цел сближаване на на-
родите на двете държави.

Американските ученици ще бъдат записа-
ни в българско училище, съобщават от ор-
ганизацията.

Документи за кандидатстване по програ-
мата YES Abroad ще се приемат до 31 юли на 

bg@americancouncils.org
Грижата на приемното семейство е дълго-

срочен ангажимент за

период от 10 месеца
(септември 2022 - юни 2023 г.).

От приемните родители се очаква да пре-
доставят храна, подходящи условия за жи-
вот, включващи настаняване в самостоятел-
на или споделена с друго дете в семейството 
стая, както и да оказват подкрепа на учени-
ка в различни ситуации. Присъствието на 
чуждестранния ученик в дома не би трябва-
ло да променя ежедневния ред на дейнос-
ти, напротив той/тя следва да се третира не 
като гост, а като част от семейството. По този 
начин се насърчава възприемането на бъл-
гарската култура и бит чрез ежедневни и на 
пръв поглед обикновени занимания.

Участниците в програмата преминават 
през

интензивен курс 
по български език

още в първите седмици на престоя си в 
страната ни. Все пак за по-успешна комуни-

кация е добре поне един от членовете на 
приемното семейство да има основни по-
знания по английски език.

Възрастта на участниците е между 17 и 19 
години, а престоят им се координира и ад-
министрира от екипа на Американския съ-
вет за международно образование - клон 
България. Животът в приемно семейство е 
от ключово значение за успеха на програ-
мата. От семейството се очаква да осигури 
на ученика необходимата подкрепа както 
при социализацията в новата среда и разби-
рането на българската култура, така в еже-
дневието и в учебните дейности. Приема-

нето на международен ученик в дома крие 
много възможности и за самото приемно 
семейство. По този начин неговите члено-
ве ще могат от първа ръка да се запознаят с 
американската култура, преодолявайки сте-
реотипите и „грешките в превода". Опитът 
доказва, че подобно съжителство е много 
ценно за децата в семейството, като разши-
рява хоризонтите и границите им на толе-
рантност, а в по-практично отношение по-
добрява владеенето на английския език. Не 
на последно място, подобни взаимоотноше-
ния между ученика и приемащото го семей-
ство обикновено остават топли за цял жи-
вот, отбелязват организаторите.

САЩ търсят приемни семейства  
на американски деца в България

АЛЕКСАНДЪР  
АНТОНОВ

alexander@bg-voice.com

https://www.facebook.com/milanabash78
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Лятото е в разгара си. Температури-
те заплашително се покачват, а горе-
щините са риск за здравето на мно-

го хора. В рисковите групи попадат децата, 
бременните, по-възрастните, хората с ниско 
и високо кръвно, със сърдечна недостатъч-
ност, с периферно-съдова и венозна болест, 
както и тези с мозъчносъдови заболявания 
и хронични заболявания на бъбреците.

Всички те трябва да се пазят в жегите, а в 
обедните часове на деня да стоят на закри-
то. Заради горещините високо кръвно вди-
гат и хора, които по принцип не са хиперто-
нични пациенти, казват кардиолози.

В топлите дни кръвното трябва да се сле-
ди по-често. Лекарствата за хипертония

не се спират в никакъв случай
както опитват мнозина да го правят през ля-
тото. Антихипертензивната терапия може 
само да се коригира, и то само от лекуващия 
лекар или наблюдаващия кардиолог. В про-
тивен случай, въпреки че няколко сутрини 
е измерил по- ниско кръвно например, чо-
век рискува хипертонична криза, а с нея и 
сериозни усложнения, обясняват още спе-
циалистите.

Ако сте навън в летен ден, вероятно няма 
да мине много време и ще се по-
чувствате уморени и мудни. 
Но защо горещината ни 
действа така?

Причината за тази 
летаргия е проста - 
тялото ни работи 
усилено, за да ни 
охлади, а този до-
пълнителен труд ни 
кара да се чувства-
ме уморени, обясня-
ват специалисти.

Нашето тяло, особено 
на слънце, трябва да ра-
боти усилено, за да поддър-
жа постоянна нормална вътреш-
на температура. В горещ ден организмът ни 
прави няколко корекции

за да поддържа 
температурата си

Например, той разширява кръвоносните 
съдове, процес, известен като вазодилата-
ция, който позволява повече кръв да тече 
близо до повърхността на кожата. Това поз-
волява топлата кръв да се охлади, освобож-
давайки топлината, докато преминава бли-
зо до кожата.

Това увеличаване на притока на кръв бли-
зо до кожата обяснява защо някои хора из-
глеждат по-червени, когато им е горещо, 
споменава и BBC News.

Освен вазодилатацията тялото отделя пот 
от кожата. Тази пот след това охлажда кожа-
та, защото се изпарява. Но за да извърши 
тази допълнителна работа

се увеличава 
сърдечната честота

и се ускорява метаболизмът ни - количе-
ството калории, които трябват на тялото ни, 
за да функционира, отбелязват специали-
сти.

Цялата тази работа - увеличаването на 
сърдечната честота и метаболизмът - в 
крайна сметка ни кара да се чувстваме умо-
рени или сънливи.

Освен това повечето хора лесно се обез-
водняват. Състоянието да си загрят и потен 
само влошава дехидратацията и симптоми-
те на обезводняване изтощават.

Слънчевите изгаряния на кожата могат 
също да увеличат дехидратацията. Излага-
нето на кожата ни на слънчевите лъчи може 
да доведе до промени в пигментацията, 

бръчки и изгаряния. Тези химични проме-
ни също

причиняват умора
Това е така, защото тялото ни работи за 

оправяне на щетите.
Слънчевите изгаряния влошават способ-

ността на организма да регулира темпера-
турата си. Нещо повече, когато изгорим от 
слънцето, организмът ни отклонява течно-
стите от останалата част на тялото към из-
гореното в опит да излекува кожата. Това 
отклонение означава, че остава по-малко 
течност за пот, което може да доведе до още 
повече дехидратация и умора.

Какво да правим?
Често хората се опитват да се разхладят 

със студена алкохолна напитка. Но алко-
холът е диуретик, което означава, че може 
само да увеличи дехидратацията. Кафето, от 
друга страна, всъщност не е диуретик спо-
ред скорошни проучвания. Но най-добрият 
начин да се борим с дехидратацията е с вода 
и солена храна като печени картофи, обяс-
няват специалисти.

Симптомите на изтощение от горещина-
та са силно изпотяване, бърз пулс, чувство 
на слабост или сънливост. Ако това се слу-
чи, трябва да се охладим някъде на сенчес-
то място, да пием вода и да посетим лекар, 
ако симптомите не се подобрят в рамките на 
около час.

Топлинният шок е 
по-сериозно състояние

при което в тялото температурата е 40 гра-
дуса по Целзий и повече. Това състояние 
изисква спешно лечение, тъй като може да 
доведе до увреждане на мозъка, сърцето, 
бъбреците и мускулите. Симптомите включ-
ват висока телесна температура, гадене, 
повръщане, главоболие и промени в пове-
дението като объркване, възбуда или раз-
дразнителност. Други симптоми са завален 
говор, гърчове или кома.

За да се охладите, кардиолози съветват да 
се отиде в по-хладна среда като сянка или 
климатизирана зона, особено в най-горещи-
те часове между 10 и 14 часа. Също така е ва-
жно да останете хидратирани.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Жегата вдига кръвното и при 
хора, които не са хипертоници

Слънчевите изгаряния влошават способността на организма да регулира температурата си

В топлото време всеки трябва да 
пие много вода, особено при съдо-
ви проблеми. Помагат и охладените 
билкови чайове и соковете, съдър-
жащи калий: от кайсии, праскови, 
както и портокаловият сок. Другата 
важна предпазна мярка е въобще да 
не се излиза в жегата и да не се стои 
под преките слънчеви лъчи.

Приемайте повече вода, не някак-
ви течности, а вода. Именно от 

вода има необходимост орга-
низмът ни по време на же-

гите. Не трябва да се до-
пуска обезводняване. 
Обилното потене нару-
шава водно-минерал-
ния баланс и така се 
стига до загуба на мно-
го ценни за сърцето 

и за целия организъм 
вещества. Такива са на-

пример калият и магне-
зият. Изпивайте поне 1,5 -2 

л на ден.
Пийте повече чай, и то топъл, а 

не студен. Приемът на топли напитки, 
докато навън е горещо, всъщност е 
идеално за организма. Това му пома-
га по-леко да се адаптира към външ-
ната среда. Най-добре е да приемате 
зелен чай, богат на антиоксиданти и 
полифеноли. Приемът на зелен чай 
може да намали и риска от слънчево 
изгаряне с повече от 30%. А според 
японско проучване зеленият чай има 
и силно релаксиращи свойства и спо-
мага при тревожност, безпокойство и 
депресия.

Сок от кайсии  
и праскови помага  
на сърцето
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Модерен летен гардероб 
за зрели жени – дръзки  

и стилни

Нищо чудно, че 
стилистите едино-

душно казват, че рокля-
та риза е универсален стил, 

който подхожда на почти 
всяка дама. В същото време 

тази опция крие някои подводни 
камъни - неправилно подбраната 
рокля може да изглежда прека-
лено неглиже, сякаш току-що сте 

напуснали къщата, забравяйки да 
се преоблечете. В този случай е 

важно правилно да постави-
те акценти и да изберете 

аксесоари.

Белият цвят 
през лятото е из-

точник на вдъхновение 
за стилни жени, тъй като 

комбинациите в бяло са 
шик, елегантни и хармонич-
ни. Ако искате да добавите 

яркост, можете да разно-
образите цветя с мо-

дерни аксесоари.

Този моден ле-
тен сезон е доми-

ниран не само от 
ярки нюанси, но и от 

пастели. Лидерството 
принадлежи на дели-
катните лилави и теме-
нужени цветове. Ако се 

страхувате от тях, прос-
то ги дръжте далеч от 

лицето си. 

Понякога 
създаването на 

стилна небрежна 
лятна визия не изис-

ква специални умения 
и талант. Черна тени-

ска или туника, идеал-
но прилепнали дънки, 
удължена бяла риза или 

лека жилетка, сандали, 
няколко аксесоара и 

елегантното облек-
ло е готово.

Лидерството принадлежи на деликатните 
лилави и теменужени цветове Може би 

най-лесният на-
чин да направи-

те летен тоалет е да 
изберете рокля на 

цветя, която да пас-
ва на фигурата ви, до-
пълвайки я с модерни 

аксесоари. Не забра-
вяйте, че неутралните 

нюанси винаги изглеж-
дат по-елегант-

ни. 

Няма нищо 
по-просто и в също-
то време изискано от 

обикновена рокля на 
точки, която подчерта-

ва всички предимства на 
фигурата. Най-добрият 
вариант е рокля с права 
кройка или рокля тип 
риза.

Все по-често зрелите 
дами насочват вни-

манието си към мо-
дерни комбинации в 
стил спорт-шик, тъй 
като визията с тях е 
динамична, дръзка и 
стилна. Вземете риза, 
допълнете я с панта-
лони и вместо обув-

ки обуйте маратонки 
– образът моментално 

се променя.

Лятото е кратко, така 
че защо да не напра-
вите този живот удо-
бен, като изберете 
обемен стайлинг и 
естествени материи? 
Бохо-стилът е актуа-
лен, което кара много 
дами да изглеждат стил-
ни и в същото време да 
се чувстват страхотно. 

Изглежда, че в тази 
визия няма нищо 

толкова особено - 
обикновена блуза с 

цветя, дълга черна пола, 
чифт обувки, но този ан-
самбъл изглежда свеж и 
модерен благодарение 

на подходящите аксе-
соари и запазването 

на пропорциите на 
фигурата.

Лятото е в разгара си, отдавна извадихме летния си гарде-
роб, но е време да отделим онези дрехи, които са демоде или 
вече не ни стават.

Най-новите тенденции в летните тоалети интересуват жени 
от всички възраст – от тийнейджъри до зрели достолепни 
дами.

Ето каква е модната тенденция за жени над 50-годишна 
възраст:

Едно от основните правила е по-възрастните дами да раз-
берат какви цветове подхождат на нейния тон на кожата, ко-
сата и цвета на очите.
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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
ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ, 
Цена US$ 20, Зипкод 60025, Търся жена за чис-
тене на къщи и офиси в удобно за нея време. 
2247666445 №19402
ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ, 
Цена US$ 25, Зипкод 60076, Търся жена за чистене 
на къщи и офиси със собствен превоз. 2247666445 
№19403
ТЪРСЯ БОЯДЖИЯ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся да назнача от-
говорни и стриктни хора за работа във фирма за 
боядисване. Предлагам постоянна заетост- работ-
но време от 8ч до 17ч - петдневна работна седми-
ца- добро заплащане. За повече информация: 224-
388-2390 №19407
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

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

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

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

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

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

CDL DRIVER 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
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
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 $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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ГОТВАЧ В ПИЦАРИЯ, 
Цена US$ 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
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
CDL DRIVERS , 
Цена US$  , Зипкод 1800, Предлагам локална ра-
бота от Chicago за AMAZON 6304400908 №19357

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
ТЪРСЯ РАБОТА:, 
Цена US$ , Зипкод 60656, Търся работа като по-
мощник готвач или чистене на офиси. 2242903204 
№19405
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
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. Давам 
под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaртaмeнт. 
Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, електри-
чество, internet, gas, пералня и cyшилня) Близo дo 
Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $470. За OTR 
шофьори цeнa $380.Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-
222-3412 №19404

3 BEDS/2 BATHS CONDO, 
Цена US$ 2.00, Зипкод 60195, Апартамент под 
наем в Schaumburg. 3 спални/2 бани . Отлична ло-
кация и училище. 2246229705 №19406
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
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$  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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Извор с чудодейна вода изправя бо-
лни на крак. Лековитият извор ле-
кува очни заболявания и болести на 

дробовете. Той се намира в село Църква, 
област Добрич.

Самото селце е между морския курорт 
Албена и град Добрич. Той привлича мно-
го българи заради чудодейните си способ-
ности и добива все по-голяма популярност.

Никой не знае кога точно е рукнал този 
кладенец. Но пък всеки, който е пил от не-
говата вода, твърди, че освен от очни забо-
лявания и болести на дробовете, водата му 
предпазва от лоши очи и зли погледи. Зато-
ва хората на това място

пълнят цели туби 
от чудодейната вода

като пият и профилактично или 
се плискат с нея.

Местните жители 
разказват различни 
легенди как се е 
появила водата в 
изворчето. Спо-
ред една от 
тях Богороди-
ца минавала 
през селото. 
Било адска 
жега и устни-
те й се напу-
кали от жаж-
да. Тя боцнала 
с бастунчето 
си на това място 
и тогава бликнала 
мистериозната вода, 
която спасява болните от 
техните тегоби.

Жители от Църква разказват, че 
Бог е пратил този дар и затова водата е це-
лебна. Но те обясняват, че само тези

които вярват в чудото
могат да се насладят на помощта му. Около 
Спасовден се случват мистерии с лековита-
та вода. Защото тя изчезва за около ден-два 

и после отно-
во се появява. 

Хората разказ-
ват, че именно 

тогава лековитата 
вода и с най-голяма 

сила
Поради тази причина в 

селото на Спасовден е много 
оживено, българи от цялата страна, 

а и чужденци, идват до извора, за да пият и 
да си налеят от чудната вода.

Никой не знае кога точно е

бликнала драгоценната 
течност

нито защо изчезва водата точно в този ден 

на годината. Но хората са научили за ог-
ромната целебна сила на водата точно на 
този празник. Затова някои идват, когато из-
ворчето блика отново и после цяла година 

пръскат от нея близките си, за да са здрави.
Но дори годината да е много сушава или 

да е адска жега, водата от кладенчето бъл-
бука непрекъснато и примамва всеки да оп-
ита от невероятната течност.

Чудодеен извор спасява 
болни и пази от зли очи
XЛековитото изворче изцерява от много болести

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Според чешкия археолог Карел Шкор-
пил край днешното село е имало ранно-
византийска крепост. По хребета на ска-
та, издигащ се недалеч от населеното 
място, е минавал римският път за море-
то, известен като Via Pontica. При обра-
ботка на нивите край селото през 50-те и 
60-те години на миналия век са открива-
ни големи глинени съдове за съхранение 
на зърно.

Няколко са версиите за турското на-
именование на населеното място - Али 
Клисе. Според местните жители то озна-
чава Бяла черква. Според други източни-
ци е правилно да се превежда „пъстрата /
изографисана/ църква“.

По време на румънската окупация село 
Църква е било в непосредствена близост 
до границата, която е минавала по хребе-
та южно от селото.

Край селото е имало 
ранновизантийска 
крепост

като пият и профилактично или 
се плискат с нея.

Местните жители 
разказват различни 
легенди как се е 
появила водата в 
изворчето. Спо-
ред една от 

да. Тя боцнала 
с бастунчето 
си на това място 
и тогава бликнала 
мистериозната вода, 
която спасява болните от 
техните тегоби.

Жители от Църква разказват, че 

и после отно
во се появява. 

Хората разказ
ват, че именно 

тогава лековитата 
вода и с най-голяма 

сила
Поради тази причина в 

селото на Спасовден е много 
оживено, българи от цялата страна, 



13 - 19 юли 2022 г. 33

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

33

BG VOICE

33

- Татко, Тихият океан 

непрекъснато ли е тих?

- Не можеш ли да ме 

попиташ нещо по-умно?

- Добре. От какво е 

умряло Мъртво море?

  
Малко момче на телефона:
- Ало, нафта имате ли?
- Тук е сладкарницата...
- А кисело мляко имате ли?
- Имаме, да!
- А за нафтови печки става ли?

  
Момиченце отива в кварталната бакалия. Едвам 

подавайки се над плота, с тънко гласче задава въ-
прос:

- Леличко-о-о, ще може ли да ми дадеш четири 
бирички-и-и?

Магазинерката се навежда, поглежда го много-
значително и му казва:

- Аз мисля, че няма да можеш да ги носиш, мое-
то момиченце.

Вече доста по-уверено, момиченцето отвръща:
- А, то и аз това се чудя дали да не жулна две още 

тука...

  
Художник пазари млада циганка да дойде да му 

почисти ателието.
- А има ли наблизо сладкарница? - пита моми-

чето.
- Мисля, че няма…
- Няма да стане тогава…
- Но защо?
- Ако дойда при теб, първо ще ти почистя. По-

сле ще поискаш да ти гледам на ръка. След като 
покаже ръката ти, че те чака нещастна любов, ще 
поискаш да те утеша. Сърцето ми е меко, няма да 
мога да откажа, а винаги след това ми се прияжда 
нещо сладко…

  
Асан се връща от профсъюзно събрание Айше-

то го пита:
- Асане, за какво ви говориха толкова, бе?
- Ами имаше две теми: едната за икономическа-

та реформа, другата за неутронната бомба.
- Ами я обясни ми и на мен да не съм толкова 

проста.
- Абе, аз знам, че си проста, и така, по-простич-

ко ще ти обясня. Виж сега, ние сме тук и на масата 
има баница. Значи неутронната бомба е едно оръ-
жие, дето като падне, ние изчезваме, а баницата 
остава.

- Аха - рекла Айше - разбирам. Ами какво е туй 
икономическа реформа?

- Ами обратното, ма Айше - нас ни има, а бани-
ца няма.

  
Учените изобретили 200-градусов спирт. Реши-

ли до го изпробват, обаче нямало на кого. На жи-
вотно не им се искало, защото щели да ги подго-
нят защитниците на животните. Решили да отидат 
в най-отдалеченото село и да го пробват на някой 
местен пияница... Отиват те в селото, гледат няка-
къв човек кара трактор. Спрели го. Сипали му в 
една чаша от спирта и го питат:

- Ще го пробваш ли?
Човекът ги погледнал, ливнал цялата чаша в 

гърлото си, избърсал се с ръкава на ватенката и 
подкарал трактора нататък. Учените стоят и гле-
дат ошашавени. Изведнъж тракторът спира, чове-
кът скача от него, пада на земята и започва да се 
търкаля. След това става, качва се на трактора и 
потегля. След 100 метра сцената се повтаря отно-
во, след още 100 - пак... Учените догонват тракто-
ра, спират го и се извиняват на тракториста, че са 
го накарали да пие 200-градусов спирт. Човекът ги 
поглежда и казва:

- Аха-а-а, такава ли била работата! А аз се чудя 
защо като се уригна, и ми се подпалва ватенката...

  
Блондинка си кара колата из града и на един 

светофар малко циганче почиства предното стък-
ло на колата. Платила му едно левче, но на следва-
щия светофар гледа пак същото циганче и пак чис-
ти! Когато видяла циганчето и на третия светофар, 

отворила стъклото и го попитала:
- Ще ти дам десет лева, ако ми кажеш как успя-

ваш да си преди мен на всеки светофар?
- Како, ако ми дадеш двайсе лева, ще ти кажа как 

да излезеш от кръговото...

  
Пациент се оплаква на психиатъра си:
- Докторе, всяка нощ сънувам, че ме гони едно 

страшно чудовище.
- Ами що не вземеш да го разкараш по дяволи-

те?
- Как?
- Кажи му да ходи другаде.
- Къде?
- Къде, къде… Няма значение, кажи му, каквото 

ти дойде наум.
Вечерта докторът ляга да спи. Изпод кревата му 

се измъква неописуемо страшилище:
- Докторе, пратиха ме при теб…

  
- Помогнете ми, докторе, отчаяна съм! Мъжът 

ми пуска колелца дим!
- Що за глупости? И аз правя така като пуша!
- Може би са глупости, но мъжът ми не пуши…

  
- Докторе, благодаря ви, че ме излекувахте от 

манията ми за величие! Сега аз съм човек с фено-
менална, невероятна, фантастична, ненадмината 
скромност!

  
- Не е добре на стари години да четеш „Книга за 

джунглата”. Изречението „Маугли лежеше в храсти-
те и кротко галеше питона” звучи съвсем различно...

  
- Знаеш ли кои са най-използваните уреди в един 

фитнес?
- Не.
- Кантар и огледало...

  
Говорят двама от държавната администрация:
- Да си ми виждал химикалката?
- Да, зад ухото ти е.
- Защо все трябва да усложняваме нещата... зад 

кое ухо?

  
Съпруга упреква мъжа си:
- Теб дори не те интересува защо плача? Искаш 

ли да ти кажа?
- Да, но само ако е до 200 лева!

  
- Човече, или спирате алкохола, или ще ослепе-

ете!
- Да ви кажа, докторе, аз съм възрастен човек - 

вече всичко съм видял...

  
Екскурзоводът:
- Тук се е крил Левски!
Плеймейтка пита:
- Е, как се събра целият отбор тук?

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
Самочувствието ви ще бъде по-
ласкано, но няма опасност да се 
самозабравите. Не сте от хората, 
които парадират с фалшив бля-
сък, благородството ви е неоспо-

римо. Любовта на близките ви и на онези, които не 
крият доброто си отношение към вас, ви прави щаст-
ливи, подхранва амбициите ви и мотивира да се раз-
вивате. Вярата в силите ви ви помага да вървите ус-
пешно напред и нагоре. Развивате в себе си качества, 
позволяващи ви да бъдете силни и прозорливи в ре-
шенията си.

РАК
Отношенията с партньора ви на-
влизат в хармоничен и за двама 
ви период. С разбиране приема-
те настроенията и проблемите 
му, без това да ви отегчава или 

натъжава. Самотните имат добър шанс да срещнат 
близък до душевната им нагласа човек, когото да 
дарят с привързаност и внимание. Доверието ви ще 
срещне доверие и заедно ще вървите напред. Като 
цяло всички от знака ще се радват на удовлетворя-
ващи ги взаимоотношения и мотивирани ще живее-
те пълноценно и разумно живота си.

ВЕЗНИ
Имате силни вътрешни ориенти-
ри, вслушвайте се в интуицията 
и в сърцето си. С хармония в ду-
шата си посрещайте всеки нов 
ден и го живейте пълноценно. 

Ясно виждате перспективите и ще се впуснете в реа-
лизация на проектите си. Търсете баланса във всич-
ко и няма да останете разочаровани. Финансовите 
ви възможности ще нарастват пропорционално на 
усилията, които влагате в работата си. Ще имате въз-
можност да посетите места, за които мечтаете, и да 
се срещнете с хора отдалеч.

КОЗИРОГ
Природата ще ви привлича със 
спокойствието си. Насърчавай-
те доброто в себе си и се по-
грижете за любовта да я задър-
жите безусловно. С търпение, 

подкрепяйки законността и морала, ще постигнете 
много от нещата, които ще ви направят щастливи. 
Подтиквани от добронамерени пориви, ще търсите 
различни пътища за опознаване на доброто в себе 
си и около вас. Чисти помисли ще изпълват същ-
ността ви и водени от тях, ще се захванете с работа 
в изпълнение на благородните си цели.

ТЕЛЕЦ
Умеете да анализирате слабите 
си места и да се учите от греш-
ките си. Така се превръщате във 
водачи, имащи грижа за всич-
ки. Здравословни проблеми е 

възможно да ви създадат напрежение. Въпреки 
подготвеността ви е добре да се консултирате със 
специалисти, за да се избавите по-скоро от стра-
данията си. В общуването си ще се радвате на вни-
мание и интерес. Ще впечатлявате с ерудиция и из-
тънчен вкус. Раздавайте се, без да се щадите, и ще 
намирате онова, което търсите.

ЛЪВ
С укрепнала вяра и нови сили 
ще се посветите на делата си, за-
гърбвайки всичко, което ви връ-
ща назад. Ще се радвате на при-
добивки, измежду които ново 

жилище или предпочитана нова работа. Радостни-
те вълнения ще поддържат духа ви силен и амбици-
рани, ще търсите предизвикателствата в живота си. 
Мотивирани сте да повишите активността си, насоч-
вайки я в различни посоки, в зависимост от интере-
сите си и нагласата. Ще намерите временен ангажи-
мент с добри финансови постъпления.

СКОРПИОН
Социалната ви ангажираност ще 
ви постави в условия за изява и 
ще ви даде шанс да покажете 
способността си да организира-
те събития и хора. Необвърза-

ните ги очакват приятни изненади и не на последно 
място нова любов. Не бъдете критични към човек 
от обкръжението си, за да не ви споходи неговата 
участ. Запазвайки си правото да избирате, ще пред-
почетете да работите усилено и с желание за про-
мени. Прозорливи сте и това ви помага да подреж-
дате по важност задачите си

ВОДОЛЕЙ
По-лесно ще ви бъде, ако се 
освободите от прекалената си 
емоционалност и дадете пред-
нина на умението си да орга-
низирате и ръководите спра-

ведливо. Това, което ще чуете там, не може да го 
прочетете или получите като съвет. То идва от изво-
ра и е безценно за вас. Вярвайте в доброто и се ос-
ланяйте на ценностите, чиито носители сте. Заради 
многостранните ви познания, интереси и връзки ще 
ви търсят за помощ. Помагайки, ще останете удо-
влетворени от свършената си работа.

БЛИЗНАЦИ
Любимият ви човек ще ви напра-
ви съпричастни на събитие от 
еднаква важност и за двама ви. 
За повечето от вас периодът ще 
е натоварен с работни ангажи-

менти и ще имате все по-малко време за себе си. От-
давате предимство на професионалната си заетост, 
и с право. Проектите, върху които сте се съсредото-
чили, ще повишат финансите ви. От допълнителна 
заетост или рента също ще получите доходи. Изпад-
нал в нужда приятел или роднина ще поиска съвет 
или пари, няма да му откажете.

ДЕВА
Прагматично ще подбирате съ-
трудниците си според лични-
те си предпочитанията и опи-
та, който имат, но във всички 
случаи, водени от желанието 

за просперитет. Вие също не отказвайте жестове-
те, които очакват от вас, и ще привличате доброто 
към себе си. Бъдете сговорчиви към всички, така и 
късметът няма да ви подмине. Много от вас разгръ-
щат нова страница в живота си, има какво да дадат, 
не лишавайте никого от вниманието си. Няма да ви 
липсва енергия и хъс за работа.

СТРЕЛЕЦ
Енергични, много знаещи и мо-
жещи, ще избирате измежду въз-
можностите си на перспективни-
те дела така, щото да получите 
повече от това, което желаете. В 

такова състояние на духа сте способни на смели по-
стъпки, каквито няма да ви липсват.. В подкрепа на 
казаното, ще живеете пълноценно, възползвайки се 
от всяка възможност в живота си. Щадете здравето 
си, за да продължава успешният ви ход, са нужни 
еднакво отговорно отношение, както към работата, 
така и към почивката ви.

РИБИ
Използвайте опита и информи-
раността си, за да продължите в 
същия дух на развитие. Отложете 
за по-късен етап намеренията си 
за нова работа и бизнес. Времето 

е подходящо за разумно приложение на постигнато-
то. Ползвате се с авторитет сред колегите си, което 
ви прави предпочитани и търсени. Няма да ви липс-
ват проблеми от битов характер, но са преодолими. 
Не пренасяйте променливото си настроение в общу-
ването с любимите ви хора. Починете си и направете 
вечерите си приятни.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Обявява

Деца от основно училище в град Упси-
ланти (Ypsilanti International Elementary 
School), щата Мичиган, се учиха да пи-

шат своите имена на български език.
Това се случи по време на ден на различ-

ните култури, съобщи за БТА „Вестник на бъл-
гарите в Детройт“.

Българският културен 
център в Детройт 

бе поканен да представи предмети от Бъл-
гария. Трио „Веселба“, в състав Брус, Крис и 
Нан, свириха популярни български народ-
ни песни. Не липсваше и баница, приготве-
на от леля Фатме, за която деца и възрастни 
се връщаха по няколко пъти, разказва изда-
нието.

В училището „Silver Springs Elementary 
School“ в Нортвил пък България беше пред-
ставена на международен фестивал. Това 
стана благодарение на Виктория Николае-
ва (на 6 и половина години) и семейството й.

„Около нашата маса имаше непрекъсна-
то посетители и храната ни свърши само за 
един час. Ометоха се две баници, луканка, 
шунка, половин пита кашкавал, два пакета 

шоколадови вафли, два пакета мини кроаса-
ни и кутия шоколадови бонбони. А що мар-
теници оплетохме и имена на кирилица на-

писахме - чудо беше! Разбира се, показахме 
и как се танцува право хоро“, споделя май-
ката Жанина.

На импровизирания щанд са били поста-
вени още и мускалчета с розово масло, както 
и книги на български език. 

Деца от Мичиган се учиха 
да пишат на български
XНаши сънародници представиха Родината на две училищни мероприятия

АЛЕКСАНДЪР  
АНТОНОВ

alexander@bg-voice.com

Сн.: БТА Сн.: БТА Сн.: БТА

https://www.iskraabv.com
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Прочутият костюм на „Жо-
кера“, носен от Джак Ни-
кълсън във филма на 

Тим Бъртън „Батман“, е про-
даден на търг от Heritage 
Auctions.

Двуредното сако с вълнени 
райета в лилаво, оранжево и 
тюркоазено райе и подходящи 
панталони, оранжевата сатене-
на риза с дълги ръкави, раира-
ната вратовръзка на Christian 
Dior, чифт ботуши Robot, про-

изведени във Великобритания, 
и лилавата филцова шапка на 
Dobbs се продават на начална 
цена от $65 000.

Дизайнерът на костюми Боб 
Рингууд е създал костюма със 
самия Джак Никълсън и е „по-
стигнал смелите линии и цвят 
на класически анимационен 
гангстер, без да изглежда ки-
чозно“, позволявайки на актьо-
ра да бъде забавен и страшен 
едновременно.

Продават на търг костюма  
на Жокера на Джак Никълсън

Американският актьор Тони Сирико, 
който стана най-известен с ролята си на 
гангстер Поли Уолнътс в хитовия сери-
ал „Семейство Сопрано“ и често се поя-
вяваше във филми на Уди Алън, почина 
в петък на 79-годишна възраст, съобщи 
семейството му.

То не посочи причината за смъртта 
му. Актьорът, чието пълно име е Антъ-
ни Дженаро Сирико, е починал в дом за 
хора с увреждания във Форт Лодърдейл, 
щата Флорида, каза неговият мениджър.

Сирико имаше главна роля в сериала 
на HBO, който започна през 1999 г. и се 
превърна в голям телевизионен хит.

Въпреки че играе второстепенни роли 
в шест филма на Уди Алън от 1994 до 
2016 г., Сирико не беше особено извес-
тен преди ролята си на член на мафиот-
ското семейство на Тони Сопрано, изи-
гран от Джеймс Гандолфини.

Хейли Бийбър за пореден път демон-
стрира перфектната си фигура. Модел-
ката се наслаждава на лятото и зарад-
ва последователите си в Instagram със 
страхотни снимки.

На първата от тях звездата позира по 
изрязан цял бански в бяло. С него тя при-
лича на героиня от „Спасители на плажа“, 
въпреки че банският не е в червено.

Хейли носи шапка с козирка наобра-
тно и яде светлочервен сладолед. Тя е с 
бели чорапи с червен кант, бели мара-
тонки и вързана коса.

На следващата снимка пък се виж-
да как моделката и съпругът й Джъстин 
Бийбър лежат на пода върху постелка за 
йога. Хейли е върху Джъстин, а той е хва-
нал лицето й. Звездата носи сини дън-
ки и бяло потниче, а певецът е само по 
шорти.

Хейли Бийбър омайва  
като Спасителка на плажа

Почина актьорът от 
„Сопрано“ Тони Сирико

Само на 34 г., Риана е най-
младата милиардерка в 
Америка според Forbes.

Барбадоската певица и биз-
нес дама е на 21 място в спи-
съка с нетно състояние от 
$1,4 млрд.

През април Риана за първи 
път беше включена в списъка 

на Forbes на милиардерите в 
света. По това време певицата 
предприемач, благодарение 
на положителното предста-
вяне на козметичната компа-
ния Fenty Beauty и основана-
та от нея компания за бельо 
Savage X Fenty, се присъеди-
ни към списъка със състояние 
от $1,729 млрд. Тя стана и пър-
вият милиардер на родния си 
остров Барбадос.

На 41 години телевизионна-
та риалити звезда Ким Карда-
шиян се смята за следващия 
най-млад милиардер със със-
тояние от $1,8 млрд. Той беше 
класирана на 16-то място в 
списъка.

Риана официално е най-младата 
жена милиардер в САЩ

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Spice Girls може да се събе-
рат в пълния си състав. Това 
не се е случвало от 2012 г., ко-
гато момичешката група пя на 
Олимпийските игри в Лондон.

А поводът ще бъде рожден 
ден на една от певиците в бан-
дата - Гери Хорнър. Червено-
косата красавица става на 50 г. 
на 6-и август.

Тя е поканила 
другите дами от 
групата Ема Бън-
тън, Мел Си, Мел 
Би и Виктория 
Бекъм на бляс-
каво парти през 
септември. То ще 
бъде в луксозно 
имение в Окс-
фордшир.

„Ще бъде стра-

хотна вечер. Ще има места за 
сядане, ще бъде с официален 
дрескод, Гери ще покани всич-
ки от Spice Girls - включително 
Виктория“, посочва техен бли-
зък.

През 2019 г. Spice Girls на-
правиха турне във Великобри-
тания, но Виктория Бекъм не 
бе част от него.

Джони Деп намери време в 
натоварения си график, за да 
отдели внимание на фенове-
те, които търпеливо го чака-
ха преди концерта му с Джеф 
Бек в Германия.

59-годишният актьор и му-
зикант се усмихваше широко 
на насъбралата се тълпа пред 
центъра Stadthalle O�enbach 
в Хесен. Той също така чинно 
изчака феновете да 
му направят някол-
ко снимки, като по-
зира с няколко от 
тях и им даде авто-
граф.

Облечен в сива 
тениска, карира-
на риза и сиво яке, 
Деп допълни визи-
ята с големи слън-
чеви очила, някол-

ко гривни и емблематичните 
си пръстени.

Малко по-късно Джони се 
качи на сцената заедно със 
78-годишния Бек, с когото 
обикаля из Европа през по-
следните няколко седмици. 
Миналия месец двамата обя-
виха, че общият им албум, но-
сещ името „18“, ще бъде пус-
нат на 15 юли.

Киану Рийвс и партньорката му 
Александра Грант бяха забелязани по 
време на рядко излизане в Ню Йорк.

57-годишната звезда от „Матрица-
та“ и 49-годишната му половинка вър-
вяха ръка за ръка и спряха на Пето 
авеню Сакс за малко пазаруване. По-
късно те се отправиха към ресторанта 
Quality Meats Dining.

Канадският актьор е облечен в тъм-
носин костюм върху черна тениска и 
кафяви ботуши.

Партньорката му, с която се среща 
от четири години, изглежда стилно, 
както винаги, в черен топ без ръкави 
и елегантен магента панталон и черен 
колан със златна катарама. Алексан-
дра, визуален артист, съчетава тоале-
та с тъмна чанта и черни еспадрили.

Двойката изглежда е в отлично на-
строение, докато прекарват деня за-
едно.

Еднократен запис на легендарния музикант 
и поет Боб Дилън се очаква да донесе £1 мили-
он, когато бъде предложен на търг в Christie's.

Дискът включва нова версия на класиката от 
1963 г. Blowin' In The Wind, химн на антивоен-
ното движение и движението за граждански 
права в САЩ.

Новата версия е направена през март 2021 
г. с дългогодишния му сътрудник Боун Барнет.

Дилън, който революционизира писането 
на песни, често използвайки поезия и хумор, 
за да изрази социален протест, се смята за най-
великия автор на песни на всички времена.

„Пикасо на музиката“, рок революционерът 
Дилън спечели Нобеловата награда за литера-
тура за 2016 г. за „създаване на нови поетични 
изрази в рамките на великата американска пе-
сенна традиция“.

Киану Рийвс и Александра се държат 
за ръце на разходка в Ню Йорк

Джони Деп зарадва 
фенове в Германия

Spice Girls се събират за 50-годишен 
юбилей на Гери ХорнърЗапис на Боб Дилън може да бъде 

продаден за £1 млн.

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Разположен сред красива гориста мест-
ност на 14 километра от Варна, света-
та обител отрано е привлякла интере-

са на изследователи и почитатели. Аладжа 
манастир принадлежи към голямата група 
естествени пещери, образувани в меките 
варовикови утайки на дъното на древното 
Сарматско море, покривало преди около 12 
милиона години територията на почти цяла 
Югоизточна Европа. 

Aладжа манастир е най-известният ска-
лен манастир по Българското Черноморие, 
една от многобройните скални монашески 
обители, съществували през ХIII-ХIV век.

Много легенди и загадки витаят около ис-
торията на Аладжа манастир. Легенда твър-
ди, че съкровищата, които са събраните бо-
гатства не само на Аладжа манастир, но и на 
още 11 свети обители в околността, зарове-
ни или скрити от монасите в околността, за 
да не попаднат в ръцете на османските по-
робители, се намират в лабиринт от тунели, 
към които

има тайни входове 
от пещерите

Друго предание твърди, че духовната 
обител в скалите край Златни пясъци е из-
никнала на мястото на древен гръцки град, 
основан от цар Филип Македонски.

Според преданието иманярите, които в 
късна доба се опитват да открият златото и 
богатствата на манастира, биват пропъдени 
от призраците на монасите, обитавали Ала-
джа манастир. Най-често се говори, че пред 

търсачите на силни усещания и съкровища 
се явява монахът, наречен Рим папа, който 
бил покровител и пазител на обителта.

Тези уникални култови паметници се сре-
щат масово върху една обширна терито-
рия, включваща Балканите и Близкия изток. 
В историческата литература се е утвърдило 
мнението, че появата им е свързана с поя-
вата и разпространението на християнство-
то - известно е, че

пещерата е основен символ
в най-важните християнски тайнства - Рож-
деството и Възкресението. Това обяснява 
присъствието на пещерните обители в бита 
и практиката на отшелниците и ранните 
монашески братства от IV-VI век, а скални-

те манастири от средновековния период се 
явяват продължители на тази традиция.

Съществуват мнения, че скалният мана-
стир край Варна е част от един огромен 
комплекс от над 500 подобни обители на 
територията на Североизточна България, 
свързани с разпространеното във Византия 
и България през ХIII-ХIV век учение за бо-
жествената енергия - исихазма.

Името на Аладжа манастир идва от тур-
ската дума за пъстър ("аладжа") вероятно 
заради

ярките цветове 
на стенните рисунки

датиращи още от ранното Средновековие. 
Данните за ранната история на манастира 
са съвсем малко и несигурни. Все пак спо-
ред историци примитивни монашески ки-
лии са били направени и заселени още през 
4-ти век.

Сведения от старохристиянски писате-
ли сочат, че християнството в околностите 
на Одесос било разпространено още през 
втората половина на I в. Позовавайки се на 
тези източници, някои смятат, че в скритите 
скални помещения

древните християни
са можели необезпокоявано да изпълняват 
своите религиозни обреди.

Първите археологически материали се 
отнасят към ранновизантийската епоха - 
монети от времето на Константин и Юсти-
ниан, както и няколко керамични парче-
та, намерени при разчистването на насипа 
пред скалата. Тези оскъдни материали все 
още не дават достатъчно основания да се 
твърди, че по това време манастирът вече 
е съществувал. По-вероятно е пещерите да 
са били използвани за жилища на бедното 
население или

убежища по време 
на варварски нападения

обитаването на подобни скални помещения 
е било характерно за крайбрежната част на 

Североизточна България. 
Доказано е, че манастирът 
е придобил своя завър-
шен вид през 12 век.

Монашеските килии, 
общите помещения и па-
раклисите, издълбани ди-
ректно във варовикови-
те скали и разположени 
на две нива над земята, 
са свързани посредством 
външно стълбище. На до-
лния етаж са били разпо-
ложени стаите на монаси-
те, общите части (кухня, 
дневна) и малка черква, 
докато горният е бил из-
цяло предназначен за па-
раклиса.

За съжаление днес е за-
пазена само малка част от 

тогавашните стенописи (повечето от тях са 
в параклиса), но усещането от посещение-
то на

изкопания в отвесните скали
високо над земята манастир е незабравимо.

Аладжа манастир е обявен за паметник 
на културата, има и малък музей на двора. 
На неколкостотин метра е разположен и 
подобен манастирски комплекс, наречен 
Катакомбите. Той има подобни история и 
архитектура, но запазените му останки са 
далеч по-малко.

Писмени сведения за Аладжа манастир 
и останалите паметници не са открити. Ос-
танали са само легендите за бродещи сред 
развалините призраци на монаси, гор-
ски божества и за безкрайни подземни ла-
биринти, криещи несметни съкровища, а 
може би и свидетелствата за миналото на 
това красиво и тайнствено място.

Аладжа манастир: Култовото средище крие 
несметни съкровища в лабиринт от тунели

XНосят се легендите за бродещи сред развалините призраци на монаси

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Пещерите на манастира са обитавани още през ранно византийската епоха.

На южната му стена се намират фрагменти от пет прави фигури на светци монаси.

Два параклиса разположени в дъното на всеки от етажите.

Сн. Wikipedia

Сн. Wikipedia

Сн. Wikipedia
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