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Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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След трагедията в Ювалди: Има ли шанс 
за затягане на контрола на оръжията

» на 38» на 35

Аневското кале: 
Непристъпният страж 
на Хемус, пазителят 
на Стрямската 
котловина

Война 
в Европа, 
мъртъв 
диктатор

Хора измират, пожари бушуват, асфалт се топи

» на 12 - 13

» на 10

„Овергаз“ ще 
внася над 1 млрд.  
куб. м газ от САЩ 
през Албания

Цените  
на жилищата  
в Канада  
се сринаха

» на 7

» на 14

Сензор на дишането, 
изобретен от 
българин, следи 
дистанционно 
пациенти с COVID-19 » на 20 - 21

» на 6

Опозицията 
спъва 
Македония 
по пътя й към 
еврочленство

�Кои предсказания 
на Нострадамус 
за 2022 г. вече  
се сбъднаха?

Долар=евро: Кой печели  
и кой губи?
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Изборите имат последици
През 2018 година, когато Доналд Тръмп и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

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

Доскорошните коалиционни парт-
ньори от БСП, „Продължаваме про-
мяната“, „Има такъв народ“ и „Демо-

кратична България“ правят втори опит за 
сформиране на кабинет, след като в поне-
делник президентът Румен Радев връчи 
третия мандат на левицата.

На 8 юли номинираният за премиер от 
ПП Асен Василев върна неизпълнен пър-
вия мандат, след като не успя да събере 
подкрепата на 121 депутати, а седмица по-
късно същото стори и ГЕРБ, които върна-
ха проучвателния мандат още при връчва-
нето му и настояха за предсрочни избори.

Третият мандат беше приет от председа-
теля на ПГ на „БСП за България“ Георги Сви-
ленски, който заяви: „Искам да ви уверя, че 
ще положим всички усилия да създадем 
работещо правителство“.

Веднага след това лидерът на социали-
стите Корнелия Нинова обяви, че партия-
та й ще разговаря с всички парламентарни 
сили без ГЕРБ, ДПС и „Възраждане“. По ду-
мите й в центъра на коалиционните прего-
вори ще бъде поставена

новата програма
изработена от коалиционните партньори, 

когато ПП получи първия мандат.
„Първото нещо, което ще направим, е 

да сложим на масата на разговорите изра-
ботената програма от трите партии преди 
две седмици. Защото тя е обединяващото 
между трите партии, но и е възможност за 
подновяване на досегашните отношения 
с партньорите ни в правителството“, каза 
Нинова.

„За нас приоритет е социалната поли-
тика, бяхме и досега социалният стълб на 
правителството, ще останем такива и в 
преговорите, и в бъдещо правителство“, 
допълни тя и уточни, че министрите в ка-
бинета ще станат ясни, след като бъде по-
стигнато съгласие между партиите за под-
крепа на програмата.

Левицата предприе и нов кръг от кон-
султации като последен опит за съставяне 
на правителство в рамките на 47-ото На-
родно събрание. Първата среща във втор-
ник с „Продължаваме промяната“ завърши 
с позитивни послания и от двете страни, но 
и с ултиматум.

„Единственото условие
което ние поставихме, е да има работещо 
антикорупционно мнозинство в парламен-
та, което да се докаже, като по време на 
преговорите се приеме законът за КПКОН-
ПИ и се избере Бойко Рашков за шеф на Ко-
мисията за противодействия на корупци-
ята. Оттук нататък БСП водят разговори с 
останалите партньори и ще ни държат ин-
формирани“, посочи вицепремиерът в ос-
тавка Асен Василев след срещата.

Той уточни, че двете партии не са обсъж-
дали нито кой да бъде предложен за пре-
миер, нито каквито и да било други пост-
ове и назначения в Министерски съвет. 
Вътрешнопартийни разговори по тези 
теми също не били водени.

Условието на ПП обаче не се хареса на 
ГЕРБ.

Още при връчване на мандата от най-
голямата опозиционна партия заявиха, че 
няма да подкрепят правителство с мандата 
на БСП, в случай че се стигне до гласуване 
в Народното събрание.

„Вървим към предсрочни избори и няма 
нужда да се губи парламентарно време“, 
каза председателят на ПГ на ГЕРБ Десисла-
ва Атанасова.

Тя обаче предупреди, че ако настоящият 
министър на вътрешните работи в оставка 
Бойко Рашков бъде избран за шеф на анти-
корупционната комисия, това ще означава

война с ГЕРБ
Атанасова призова социалистите да не 

се „подчиняват на рекета и изнудването на 
„Продължаваме промяната“ и да започнат 
„възстановяването на нормалния полити-
чески диалог“.

„Бойко Рашков упражни терор върху 
избирателите в предишните две избор-
ни кампании. Бойко Рашков извърши не-
законни арести на лидери на опозицията, 
обявени от българския съд за незаконни. 
Бойко Рашков се превърна в символ на ми-
лиционерския произвол и антидемократи-
чен терор, който Кирил, Асен и компания 
се опитват да установят в България, и то в 
21-ви век“, заяви Атанасова.

БСП продължи преговорите с „Има такъв 
народ“, въпреки че още преди това призна, 
че постигането на компромис между тях и 
ПП ще бъде трудно.

След разговорите от ИТН обявиха, че 
имат почти пълни съвпадения в упра-
вленската програма с БСП, но разговори 
за структура и персонален състав на Ми-
нистерски съвет все още не са водени. За-
сега не е ясно дали в „Има такъв народ“ са 
склонни на отстъпки, след като първона-
чално председателят на ПГ на ИТН Тошко 
Йорданов заяви, че няма да подкрепят ка-
бинет, в който са Кирил Петков и Асен Ва-

Втори опитВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com �Ще успеят ли доскорошните коалиционни 
партньори да намерят нов път към кабинет

Сн.: БГНЕС

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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силев, а по-късно обяви, че

„червени линии“ нямат 
Лидерът на БСП Корнелия Нинова пък за-

яви, че управленската програма е одобре-
на и от ИТН, а ако се стигне до разногласия 
по отношение на състава на бъдещия МС, от 
левицата отново ще водят разговори в тър-
сене на решения.

Христо Иванов от ДБ също обяви готов-
ността на партията си да води преговори с 
БСП, но решение ще вземат едва след като 
научат името на предложението им за пре-
миер.

„Ако БСП ни поканят на среща, ние сре-
ща ще проведем, но реалните преговори 
ще преценим дали можем да ги водим, едва 
след като има излъчен кандидат-премиер, 
което означава, че е намерена формула, 
която да реши противоречията между „Про-
дължаваме промяната“ (ПП) и „Има такъв на-
род“, и вече ще знаем, че мандатът е реално 
на ПП, т.е. ПП са припознали възможността 
да потърсят подкрепа за свой кандидат за 
премиер и ние ще почнем разговорите по 
съдържание с него или нея“, уточни Иванов 
и посочи, че ДБ не са против предложение-
то Асен Василев да е премиер.

В Конституцията на Република България не 
е записан срок, в който третият мандат тряб-
ва да бъде изпълнен или върнат. Тълкувател-
но решение от 1992 година обаче определя 
като разумен 7-дневния срок и при третия 
мандат в името на равнопоставеност с пре-
дишните два.

„В досегашните случаи винаги те са заявя-
вали в 7-дневен срок проект за правителство 
със структура, както и кандидат за министър-
председател, едновременно. Досега, като се 
започне от Беров с мандата 
на ДПС, съответната парла-
ментарна група е предста-
вяла както кандидат за ми-
нистър-председател, така и 
цялостен състав на Минис-
терски съвет и структура, 
но доколкото разбирам, ще 
се наложи този път друго 
тълкуване на конституция-
та – то е в духа на мотивите 
на решение Номер 20. Най-
вероятно парламентарната 
група на БСП първо ще из-
лъчи кандидат за премиер, 
пък след това ще му се даде 
още 7-дневен срок да пред-

ложи състав и структура на МС“, заяви проф. 
Пламен Киров, бивш конституционен съдия.

Реално БСП получава за трети пореден път 
третия мандат, както това вече се случи и в 
предишните два парламента. Ако той не бъде 
изпълнен, президентът Румен Радев ще тряб-
ва да разпусне 47-ото Народно събрание, да 
назначи четвъртото си служебно правител-
ство и да насрочи нови предсрочни избори 
за началото на октомври, както сам обяви, че 
е най-разумно като време.

В какъв срок БСП трябва  
да излъчи кандидат за премиер 
и състав на правителство?�Ще успеят ли доскорошните коалиционни 

партньори да намерят нов път към кабинет

Сн.: БГНЕС

Сн.: БГНЕС
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След години чакане във вторник Евро-
пейският съюз обяви началото на пре-
говорите за членство със Северна Ма-

кедония и Албания.
Председателят на Европейската комисия 

Урсула фон дер Лайен обяви момента за „ис-
торически“.

„Вашите граждани чакаха това толкова 
дълго и работиха толкова упорито, за да го 
постигнат“, каза Фон дер Лайен. „Те го заслу-
жават.“

„Сбъдва се мечтата на поколения“, добави 
северномакедонският премиер Димитър Ко-

вачевски. В понеделник вечерта Съветът на 
ЕС одобри началото на преговорите за член-
ство със Северна Македония и Албания, след 
като България оттегли ветото си, което бло-
кираше пътя на Скопие към еврочленство.

Ден по-рано София и Скопие подписа-
ха втория протокол за изпълнение на анга-
жиментите по Договора за добросъседство, 
сключен през 2019 г., а преди това парла-
ментът в Северна Македония одобри т.нар. 
френско предложение.

Същинските преговори
обаче ще започнат едва след като влязат в 
сила исканите от България конституционни 
промени, с които българите да бъдат вклю-
чени в македонската конституция като дър-
жавотворен народ. 

Това е записано и в двустранния прото-
кол, който министрите на външните рабо-
ти на България Теодора Генчовска и на Се-
верна Македония Буяр Османи подписаха в 
неделя.

Македонският премиер Димитър Кова-
чевски подкрепя вписването на българите и 
други общности като хървати и черногорци 
в конституцията.

„Всички тези граждани са богатството на 
страната ни“, каза той.

Колко скоро Македония ще започне съ-
щинските преговор за еврочленство, обаче 
зависи от

парламента в Скопие
За промяна на конституцията е нужно мно-

зинство от две трети или поне 80 от 120 депу-
тати в парламента.

Френското предложение беше подкрепе-
но от 69 народни представители, а опозиция-
та от ВМРО-ДПМНЕ и „Левица“ напуснаха пле-
нарната зала преди гласуването. Преди това 
те се опитаха да саботират дебатите, горяха 
документи и организираха серия от проте-
сти.

„Македония не започва преговори, всич-

ко е фарс на СДСМ и ДСИ, ВМРО-ДПМНЕ няма 
да допусне промени в конституцията. Пре-
говорната рамка трябва да се промени. Ре-
ципрочност няма, само права за България и 
задължения за Македония.“ Това се казва в 
официално изявление на ВМРО-ДПМНЕ. Спо-
ред него страната е поставена в неравно-
стойно положение спрямо България.

„Заради предателя Ковачевски проблемът 
на България с Македония вече е проблемът 
на ЕС с Македония. Предателят Ковачевски 
постави държавата в подчинено положение 
и трябва да носи отговорност за това“, за-
вършва официалното изявление на ВМРО-
ДПМНЕ.

От

ЕС обаче са категорични
„Конституционните промени в РСМ трябва да 
се случат“, заяви еврокомисарят по разширя-
ването Оливер Вархели.

„Искрено се надявам, че всички партии, 
включително опозицията, ще работят за ев-
ропейското бъдеще, че няма да започват по-
лемики и да нагнетяват емоции, които няма 
да водят страната напред. Емоции, които 
няма да доведат до нищо важно в държавата. 
Чел съм изявленията на опозицията, те вина-
ги твърдят, че са ангажирани това членство 
на страната да се случи. Нека го докажем“, до-
бави Вархели.

Протоколът предвижда и други условия, 
които Северна Македония да изпълни пре-
ди същинските преговори. Те включват мер-
ки срещу езика на омразата, ангажимент за 
реабилитиране на жертвите на югославския 
комунистически режим и обещание за обмя-
на на учебници и съвместни чествания на ис-
торически личности и събития между София 
и Скопие.

Управляващи и опозиция в Македония 
обаче остават

единни в позицията 
си за езика

Той трябва да стане един от официалните 
езици на Европейския съюз, се казва в едно-
странна декларация на РС Македония.

„По този начин македонският език не само 
ще бъде защитен, но и ще донесе до много 
придобивки – много нации и култури, които 
нямаха досег до него до този момент, вече ще 
могат да се запознаят с него. Също така наша-
та идентичност, която е автентична за нас и 
нашия език, култура, обичаи и традиции, ще 
остане автентична, македонска, и в ЕС“, заяви 
премиерът Ковачевски.

България обаче напомни пред ЕС, че не 
признава „македонския език“.

„Създаването на „македонски език“ през 
1944-1945 г. в бивша Югославия беше акт на 
вторична кодификация (ре-кодификация), 
основаващ се на българския книжовен език, 
допълнително „обогатен“ с местни форми, 
като по този начин се симулира „естествен“ 
процес, базиран на диалектна форма“, пише 
в декларация на МВнР до страните членки.

Опозицията спъва Македония  
по пътя й към еврочленство
�Въпреки вдигнатото вето от България същинските преговори може да не започнат скоро

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: БГНЕС

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Б
ългарската компания „Oвepгaз 
Инк.“ пoдпиca мeмopaндyм c 
aмepикaнcкия пpoизвoдитeл нa 
втeчнeн гaз Ехсеlеrаtе Еnеrgу зa 
пoтeнциaлнa дocтaвкa нa 1 млpд. 

кyб. м гaз гoдишнo зa cлeдвaщитe 10 гoдини. 
Пoд влияниeтo нa мeмopaндyмa двeтe cтpa-
ни щe пpoдължaт пpeгoвopитe зa пoкyпкaтa 
нa втeчнeния гaз.

Toчкaтa зa дocтaвкa ce плaниpa дa бъдe нa 
гoтвeния нoв тepминaл зa LNG в aлбaнcкия 
кpaйбpeжeн гpaд Bльopa. B нeгoвoтo из-
гpaждaнe интepec имa кaктo oт Ехсеlеrаtе, 
тaкa и oт „Oвepгaз“, кoитo пoдпиcaxa и 
мeмopaндyм c „Aлбгaз“ зa cътpyдничecтвo 
пpи изгpaждaнeтo му. Идeятa e cлeд тoвa 
тepминaлът дa ce cвъpжe c Tpaнcaдpиa-
тичecкия гaзoпpoвoд чpeз нoво трасе 
Bльopa-Фиep c дължинa 40 км.

Идeятa e втeчнeният гaз във въпpocния 
oбeм дa

дивecифициpa дocтaвкитe
кaктo в Бългapия, тaкa и в cъceднитe cтpaни 
oт peгиoнa.

„Интeгpиpaни пpoeкти зa втeчнeн 
пpиpoдeн гaз кaтo тepминaлa във Bльopa ca 
лoгичнo peшeниe зa зaдoвoлявaнe нa cпeш-
нитe eнepгийни нyжди нa Бългapия и дpyги 
бaлкaнcки и eвpoпeйcки cтpaни, cвъpзaни c 
Южния гaзoв кopидop“, кoмeнтиpa Oливъp 
Cимпcън, тъpгoвcки вицeпpeзидeнт нa Ех-
сеlеrаtе.

Пoтpeблeниeтo нa гaз в Бългapия гoдиш-
нo e oкoлo 3 млpд. кyб м, кoeтo ocнoвнo 
ce пoкpивa oт дъpжaвния дocтaвчик „Бyл-
гapгaз“. B мoмeнтa чacтната компания имa 
oкoлo 80 xил. кpaйни клиeнти и пpитeжaвa 
2500 км гaзoпpoвoди в Бългapия.

Европейската комисия подготвя нови из-
вънредни правомощия, за да принуди стра-
ните от ЕС да намалят потреблението си на 
газ, ако блокът е изправен пред драстично 
намаляване на доставките през следващите 
месеци.

Съгласно новите мерки Комисията може да 

изисква обвързващи съкращения на потреб-
лението на газ в случай на извънредна ситу-
ация, като например спиране на руския газ.

Планът идва на фона на предупреждени-
ята, че руският президент Владимир Путин 
използва доставките на газ за ЕС като отмъ-
щение за санкциите, наложени заради на-

хлуването на Москва в Украйна. Руският из-
носител на газ „Газпром“ вече прекъсна или 
ограничи доставките за клиенти в 12 стра-
ни. Съществуват и опасения, че Кремъл няма 
да пусне отново газопровода „Северен поток 
1“ на 21 юли, който бе спрян за рутинна под-
дръжка миналата седмица.

ЕК принуждава страните членки да намалят потреблението на газ

„Овергаз“ ще внася над 1 млрд.  
куб. м газ от САЩ през Албания

https://danieliusa.com
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Военнотранспортен самолет Ан-12, 
собственост на украинската компания 
Meridian, се разби недалеч от гръцкия 

курортен град Кавала, посещаван от стоти-
ци българи, в Североизточна Гърция. Ма-
шината е излетяла от Ниш и е трябвало да 
лети до Бангладеш с междинни кацания в 
Йордания и в Саудитска Арабия. В резул-
тат на инцидента всичките осем членове на 
екипажа са загинали.

Очевидци на падането на машината раз-
казаха, че самолетът е горял още във възду-
ха, а след катастрофата са се чували експло-
зии в продължение на два часа.

Гръцките медии пишат за драматичната 
размяна на реплики, която пилотът на „Ан-
тонов“ е имал с контролната кула няколко 
минути преди катастрофата.

„Двигателят ни гори. Опитвам се да го по-
туша“, казал пилотът, съобщавайки за про-
блема. „Можете ли да стигнете до летището 
в Солун или в Кавала?“, попитала контрол-
ната кула.

Гръцкото издание „Star“ пише, че пилотът 
на „Антонов“ е казал, че има няколко про-

блема със самолета и че ще се опита да ка-
цне в Кавала. Самолетът обаче вече е запо-
чнал да губи височина. Посочва се още, че 
пилотът очевидно е търсил равен терен, на 
който да приземи самолета.

Експертите вече имат в ръцете си черна-
та кутия на самолета, която беше открита от 
сапьорите сред останките на товарния Ан-
12.

Засега

основните сценарии 
за катастрофата

които проучват експертите, са за пожар със 
загуба и на двата двигателя, за повреда на 
множество компоненти за управление, коя-
то е довела до загуба на височина, за липса 
на смазочни материали, която е причини-
ла пожара, и за отказ на противопожарна-
та система.

Самолетът е излетял от Ниш вечерта в съ-

бота. В 22:37 ч. пилотът е предал, че се връ-
ща обратно към Сърбия, но пет минути по-
късно ситуацията на борда ескалирала и 
било поискано аварийно кацане в Кавала, 
обясни пред Скай авиационният инженер 
Федон Карайосифидис.

Генералът от запаса от гръцката авиация 
Константинос Ятридис не изключва въз-
можността пожарът в самолета да е обхва-
нал и вътрешността и пилотите да не са ус-
пели да поставят кислородни маски и да са 
изгубили съзнание в резултат на задимява-
не.

Сред въпросите, които засега нямат отго-
вор, е каква повреда е възникнала, защо пи-
лотът първоначално е искал да се върне в 
Сърбия, защо не се е насочил към най-близ-
кото летище на остров Лимнос, което е било 
на два пъти по-малко разстояние от Кавала, 
защо е била изгубена връзката с контролна-
та кула за две минути.

Какво се обърка 
в небето над Кавала

Българската връзка
Украинският самолет е имал няколко по-

лета до България, става ясно от информа-
ция на сайта �ightradar24.com.

Той е летял от и за летище Бургас в по-
следните дни преди катастрофата. Послед-
ният такъв е бил от българския черномор-
ски град до полския град Ржешов на 13 юли 
тази година, само 3 дни преди да се разбие.

Сред последните посетени държави от 
самолета са Франция, Сърбия и Турция, со-
чат данните от историята на полетите му. 

Фаталният самолет е бил и българска 
собственост. Той е бил закупен от „СССР-
12999“ през октомври 1990 година. Соб-
ственик става българската авиокомпания 
„Балкан“, съществувала от 1968 до 2002 г. 
Самолетът е продаден след малко повече 

от 2 години на Ural Airlines. Машината ня-
колко пъти сменя собственика си през го-
дините. Украинската компания „Меридиан“ 
се е сдобила с него през февруари т.г., со-
чат данните на сайта jetphotos.com.

Машината е произведена през януари 
1971 година и е била на 51 г. и 6 м. до фатал-
ния си полет на 16 юли.

„Подобни машини се експлоатират в за-
висимост от техническото им състояние, 
правят се проверки редовно. Ако то из-
глежда достатъчно добро, получават раз-
решения за полети“, обясни военният екс-
перт Тодор Тагарев.

Той напомни, че този вид самолети от-
давна нямат право да летят над Европей-
ския съюз.

МАРТИН  
СТОЯНОВ

martin@bg-voice.com

Сн.: ЕРА/БГНЕС

�Повече въпроси, по-малко отговори след катастрофата на Ан-12

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Какво се обърка 
в небето над Кавала

Междувременно освен очевидния въ-
прос какво се е объркало във въздуха с пра-
во възникна и този - какво е превозвал са-
молетът?

Гръцките власти продължават операция-
та по локализиране и обезвреждане на не-
взривени боеприпаси от самолета. Снаря-
дите са се разпръснали при катастрофата 
в радиус от 500 метра в нивите. В операци-
ята участват пет екипа с 36 сапьори, които 
трябва да проучат зона от 1000 декара. Дей-
ността им се подпомага и от дрон.

Засега се знае, че машината е превозва-
ла 11,5 тона сръбско оръжие. Информаци-
ята беше съобщена от сръбския министър 
на отбраната Небойша Стефанович. Според 

съобщение от сръбската компания за оръ-
жия и отбранителни системи Valir самоле-
тът е превозвал M62 тренировъчни снаря-
ди за минохвъргачи 60 мм и 82 мм, както и 
осветителни минохвъргачни снаряди M67-
82 мм.

Специален екип за реагиране на ядре-
но-биологично-химическата защита от 14 
души работи на мястото на катастрофата. 
Според информацията на телевизия СКАЙ 
екипът ще разследва дали в товара на само-
лета е имало

противотанкови мини 
с фосфор

Както изрично се споменава в доклада, 

фосфорът е опасен химикал, използван в 
балистични оръжия и осветителни ракети. 
Властите в момента не знаят дали е превоз-
ван, в какво количество и дали е деактиви-
ран от експлозиите. Ако има такъв товар, 
той не е бил деклариран.

В същото време в района цари силно без-
покойството от газовете и белия прах, ос-
танал след катастрофата на украинския са-
молет. Инструкциите към жителите са да не 
влизат в контакт с веществото, но мнозина 
съобщават за „изгаряне“ на очите и носове-
те от събота вечерта.

Властите отричат да има радиация. Няма 
причина за притеснение около неизвест-
ния характер на материалите, открити око-
ло останките на самолета, заяви Филипос 
Анастасиадис, кмет на община Пангео, къ-

дето стана катастрофата.
Кметът заяви, че белият прах, открит от 

дронове в района на останките, не е ради-
оактивен или друг биологичен материал, 
опасен за общественото здраве, предаде 
агенция АНА-МПА.

Междувременно по нареждане на външ-
ния министър Никос Дендиас посланикът 
на Атина в Белград протестира пред сръб-
ските власти, че не са информирали пред-
варително за пълния списък от взривните 
материали, които е превозвал катастрофи-
ралият самолет. Дипломатът бе инструкти-
ран да подаде жалба до сръбското прави-
телство, за да подчертае необходимостта 
гръцките власти да бъдат предварително 
уведомявани за естеството на товара на са-
молетите, които преминават през страната.

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Г
ореща вълна обхвана Западна Ев-
ропа, като причини смъртта на 
хора и предизвика множество гор-
ски пожари.

Температурите във Великобри-
тания почти достигнаха 40 градуса. 39.1°C 
бяха записани в Чарлууд, провинция Съри, 
във вторник, с което беше отбелязан нов 
национален рекорд. Досега историческият 
температурен рекорд на Острова беше 38,7 
градуса, измерени в Кеймбридж, Източна 
Англия, на 25 юли 2019 г.

В понеделник в Източна Англия бяха от-
четени 38,1 градуса – третата най-висока 
температура в страната, откакто се правят 
измервания. В Лондон термометрите пока-
заха 37,5 градуса, а в Уелс – рекордните 37,1 
градуса.

За първи път британската санитарна 
служба издаде предупреждение от най-ви-
соката,

четвърта степен 
за опасни горещини

Някои училища останаха затворени. Бол-
ниците изразиха опасения, че през след-
ващите дни ще достигнат предела на въз-
можностите си. Железопътните оператори 
призоваха да се пътува само при крайна не-
обходимост. Движението по железопътния 
маршрут от Лондон до Йорк и Лийдс беше 
преустановено за вторник между 11 и 19 ч. 
поради опасения от увреждане на трасето 

от горещините.
В понеделник следобед пък лондонско-

то летище Лутън и Бриз Нортън в Оксфорд-
шир бяха временно затворени за полети 
поради дефекти на пистата, причинени от 
високите температури.

Домовете за социални гри-
жи също бяха призовани да 
предприемат мерки за защи-
та на уязвимите и възрастните 
обитатели, които са особено 
изложени на риск от високите 
температури.

Нидерландия също пре-
живя най-горещите си дни от 
годината с температури око-
ло 39 градуса в южната и цен-
тралната част на страната. Ис-
торическият рекорд там е 40,7 
градуса, измерени на 25 юли 
2019 г.

Във Франция също на мно-
го места

бяха подобрени 
температурни 
рекорди

но вече се очаква чувствител-
но понижаване на температу-
рите по атлантическото край-
брежие. Горещият фронт ще 
се премести на изток.

Горските пожари, бушува-
щи в района на югозападния 
френски град Бордо, са изпе-
пели досега 17 хиляди хектара 
площи, а 16 хиляди души бяха 
евакуирани от домовете си.

Испания вече от повече от 
една седмица е в плен на за-
душаваща гореща вълна, в 
резултат на която пламнаха 
горски пожари, изпепелили 
десетки хиляди хектара пло-
щи.

„Климатичните промени убиват хора... но 
и нашата екосистема, нашето биоразноо-
бразие“, каза испанският премиер Педро 
Санчес.

В съседна Португалия, която дочака така 
желаното захлаждане, около 800 пожар-
никари продължават борбата с пламъците 
на четири места в северната и централната 
част на страната. Равносметката за 10 дни 
пожари според Гражданска защита е чети-
рима загинали, петима тежко пострадали и 
960 души евакуирани.

Около половината от територията на Ев-
ропейския съюз сега е

изложена на риск от суша
заради продължителната липса на валежи, 
каза Европейската комисия. Тя предупреди, 
че в резултат е заплашена селскостопанска-
та реколта в държави като Франция, Ита-
лия, Испания, Португалия и Румъния.

Това са вторите екстремни горещини в 
Европа през последния месец. Те причини-
ха горски пожари, по-конкретно в Испания, 
Португалия и Югозападна Франция.

Според учени тези горещи вълни са пря-
ка последица от климатичните промени, а 
парниковите емисии увеличават едновре-
менно тяхната интензивност, продължител-
ност и честота.

�Рекордни горещини обхванаха Западна Европа

Хора измират, пожари 
бушуват, асфалт се топи

Сн.: ЕРА/БГНЕС

СОНЯ ТОДОРОВА
sonya@bg-voice.com

Сн.: ЕРА/БГНЕС

Сн.: ЕРА/БГНЕС

Сн.: ЕРА/БГНЕС

https://www.msbinsuranceagency.com/
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5x8 Synthetic Rug Cleaning $495x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning $49
8×10 Synthetic Rug Cleaning $99

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА КИЛИМИ

Tel.: (224) 567-8398
2801 W Touhy Ave,  

Elk Grove Village, IL 60007

Special:

Synthetic Rugs   $1.25   per square foot (Regular $1.99)
Hand Made / Natural Fiber Rugs   $2.95   psf (Regular $3.95)
High pile shaggies   $1.75   psf (Regular $2.75)

We can arrange pick up and 
delivery upon request

Our shop is in Elk Grove Village

ИЛИЯН ЦВЕЙН
БТА

И
нфлацията в Европейския съюз 
се ускори през миналия месец. 
В сравнение с юни 2021 г. хар-
монизираният индекс на по-
требителските цени се увеличи 

в 25 от страните членки, а забавяне записа-
ха само Германия (-0,5 процентни пункта) и 
Нидерландия (-0,3 п.п.), по данни на Еврос-
тат.

Като цяло в ЕС инфлацията се ускорява 
през всеки от последните 12 месеца, макар 
и в различна степен, като през юни минала-
та година бе на сравнително ниско равни-
ще.

„Инфлацията се повиши през последни-
те месеци, до голяма степен заради базови 
ефекти, преходни фактори и увеличение на 
цените на енергията. Очаква се да се ускори 
допълнително през втората половина на го-
дината, преди да се забави“, каза тогава пре-
зидентът на Европейската централна банка 
Кристин Лагард, цитирана от CNBC.

Положителните прогнози на ЕЦБ обаче 
не се сбъднаха. Потребителските цени как-
то в ЕС, така и в еврозоната продължиха да 
нарастват и през първите месеци на насто-
ящата година. 

От юни 2021 г. до края на календарната 
година инфлацията в ЕС се ускори значи-
телно, като през декември достигна 5,3 на 
сто. Като основен фактор за тенденцията 
икономисти, цитирани от телевизия „Евро-
нюз“, тогава посочиха отварянето на ико-
номиките от Общността след въведените 
противоепидемични мерки и проблемите с 
предлагането, което не можеше да задово-
ли нивата на търсене.

Като друг важен компонент за растежа на 
инфлациятa през втората половина на ми-
налата година се яви поскъпването на енер-
гията. След забавяне до 37,5 на сто през ап-
рил и 39,1 на сто през май ръстът на цените 
на енергията в страните, приели еврото, 
достигна 42 на сто през юни.

Хармонизираният индекс на потребител-
ските цени в ЕС отчита средногодишен ръст 
от 7,7 на сто през периода януари-юни 2022 

година.
Междувременно стана известно, че

инфлацията в САЩ
се е ускорила до 9,1 на сто на годишна база 
през юни. Това е най-високото й равнище от 
края на 1981 г. и отразява по-високите раз-
ходи за бензин, подслон и храна, сочат да-
нните на американското министерство на 
труда.

Окончателните цифри надминаха офи-
циалните прогнози, подчертавайки без-
милостния ценови натиск, даващ още ар-
гументи на Управлението за федералния 
резерв на САЩ за ново силно увеличение 
на лихвените проценти по-късно през ме-
сеца, отбелязаха световните агенции.

На този фон главният изпълнителен ди-
ректор на „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) 
Дейвид М. Соломон каза, че инфлацията е 
дълбоко вкоренена в глобалната икономи-
ка и не е ясно дали ситуацията ще се подо-
бри до края на годината.

По думите му изпълнителните директо-
ри, управляващи големи световни компа-

нии, продължават да наблюдават постоя-
нен инфлационен натиск върху веригите си 
за доставки. Въпреки това според експер-
тите на „Голдман Сакс“ има признаци, че ин-
флацията ще се забави през втората поло-
вина на годината.

Какво ще е развитието
на потребителските цени през оставащата 
част от 2022 г.?

„Отговорът е съмнителен и всички ще 
наблюдаваме много внимателно“ разви-
тието на ситуацията, каза освен това Со-
ломон, като добави: „Очаквам, че ще има 
повече нестабилност и ще има повече не-
сигурност“.

Той алармира, че УФР ще бъде принудено 
да предприеме по-агресивни увеличения 
на лихвените проценти, тъй като инфлаци-
ята продължава да бъде проблем.

Миналата седмица новият ръководител 
на „Банк ъв Америка“ (Bank of America) Май-
къл Гапен каза, че сега очаква „лека реце-
сия“ тази година, тъй като постоянната ин-
флация и агресивната парична политика 

карат потребителите да намалят разходи-
те си.

Каква е

инфлацията в България?
В България хармонизираният индекс на 

потребителските цени отбеляза ръст от 14,8 
на сто през юни 2022 г. спрямо същия месец 
година по-рано. Така страната ни зае петото 
място сред страните - членки на ЕС, по ин-
флация през юни, като преди нас са само Ес-
тония (+22,0 на сто), Литва (20,5 на сто), Лат-
вия (19,2 на сто) и Чехия (16,6 на сто).

На месечна основа, спрямо май, индексът 
се увеличи с 1,2 на сто, а с годишно натруп-
ване, спрямо декември 2021 г., родните по-
требителски цени, измерени чрез хармони-
зирания индекс, нараснаха с 9,4 на сто.

В базисния сценарий на своята макро-
икономическа прогноза за юни Българската 
народна банка (БНБ) предвижда инфлация-
та тази година да е 14,7 на сто. Като причини 
за нея родните експерти посочват поскъп-
ването на енергоносителите и на суровини-
те.

Накъде ще поеме инфлацията?
�Появяват се плахи надежди за забавяне на рецесията
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Макар и за няколко часа, на 13 юли 
стойността на долара се изравни с 
тази на еврото за първи път от 20 

години насам.
12-процентният срив, който отбеляза ев-

рото, е резултат от множество неблагопри-
ятни обстоятелства - от войната в Украйна 
до енергийната криза и растящия риск, че 
Русия ще прекрати износа на природен газ 
и ще тласне еврозоната в рецесия.

Към това трябва да се прибави и драстич-
ната разлика в скоростите, с които ФЕД, ЕЦБ 
и другите централни банки по света про-
веждаха своите парични политики още от 
началото на COVD пандемията.

Единната европейска валута се бореше 
да остане над вододела от един долар и 
избегна на косъм равенството на 12 юли с 
котировка от 1.00003 долара. Последният 
удар нанесоха публикуваните ден по-късно 
инфлационни данни на Съединените щати 
за юни: 9.1% годишен ръст на индекса на 
потребителските цени - най-високият скок 
от ноември 1981-а - след 8.6% увеличение 
през май. Това почти сигурно вещае пови-
шение на щатските лихвени проценти с още 
75 базови пункта през този месец.

В ранното утро на 14 юли котировките се 
движеха в близост до 1.0025 долара.

Като една най-важните валути в света,

доларът често се повишава
по време на сътресения, отчасти защото ин-
веститорите го смятат за относително без-
опасен и стабилен. Американската валута 
спечели през последни-
те месеци, тъй като ин-
флацията се повиши, 
лихвените проценти на-
раснаха и притесненията 
относно растежа се вло-
шиха.

Основният начин да се 
измери силата на дола-
ра е като се индексира 
спрямо кошница от валу-
ти на основни търговски 
партньори като Япония и 
еврозоната. По тази мяр-
ка доларът е на 20-го-
дишен връх, след като 
нарасна с повече от 10 
процента тази година, ог-
ромно движение за индекс, който обикно-
вено се измества с малки части всеки ден.

През изминалата седмица и йената потъ-
на до 24-годишно дъно спрямо долара. Но 
почти всяка валута - колумбийското песо 
или индийската рупия, полската злота или 
южноафриканският ранд - вероятно са загу-
били стойност спрямо американската валу-
та, особено през последните шест месеца. 
Факторите, които вълнуват глобалната ико-
номика, отчасти обясняват защо доларът 
изведнъж стана толкова много по-силен. 
Докато централните банкери по света се оп-
итват да укротят инфлацията чрез повиша-
ване на лихвените проценти, Федералният 
резерв действа по-бързо и по-агресивно от 
повечето тях. В резултат на това лихвените 
проценти сега са значително по-високи в 
Съединените щати, отколкото в много дру-

ги големи икономики,

примамвайки инвеститори
привлечени от по-високата възвръщаемост 
дори на относително консервативни инвес-
тиции.

Валутата е била по-силна, отколкото е 
сега, само три пъти от 60-те години на ми-
налия век. Анализатори от Bank of America 
изчислиха, че повече от половината ръст 
на долара тази година може да се обясни 
само със сравнително агресивната полити-
ка на Фед. Те посочиха статута му на убежи-
ще във времена на влошени икономически 
условия и сътресения на фондовия пазар 
и обясниха, че доларът се покачва, защото 
високите цени на енергията удрят икономи-
ките на вносителите, включително по-голя-
мата част от Европа, по-силно от Съедине-
ните щати, които са по-малко зависими от 
закупуването на петрол и газ от чужбина.

Може ли

доларът да бъде спрян?
Икономиката на САЩ изглежда по-неста-
билна, но тъй като Европа е изправена пред 
енергийна криза, Япония се съпротивля-
ва на повишаването на лихвените процен-
ти, политиките на Китай за блокиране на 
Covid-19 смущават веригите му за достав-
ки и други страни се люлеят под тежестта 
на високата инфлация, търсенето на долара 
изглежда стабилно.

Въпреки че остава неясно за колко вре-
ме. „Засега все още очакваме доларът да 
се търгува начело“, каза г-н Триведи от 
Goldman Sachs. „Може да е още за малко, но 
вероятно по-голямата част от движението 
на долара може да е зад гърба ни.“

Най-големи страдания пък се очертават 
за единната европейска валута заради бли-
зостта на Европа до войната в Украйна и за-
висимостта й от вноса на енергия от Русия.

Валутни стратези на „Номура интърнешъ-
нъл“ вече прогнозираха спад до 0.95 дола-
ра. „Ситигруп“ смята, че еврото ще потъне 
под това равнище, ако Русия спре износа 
на природен газ за Европа. А главният валу-
тен стратег на „Сосиете женерал“ - Кит Жуке 
- отбеляза в началото на юли, че „за еврото 
не могат да се намерят купувачи през това 
лято". 

Долар=евро:  
Кой печели и кой губи?
�Еврото потъна заради войната в Украйна

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: Pixabay

Сн.: ЕРА/БГНЕС

http://www.trifonovalaw.com/


20 - 26 юли 2022 г. 13

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

А
мериканците, които пътуват в 
чужбина това лято, ще откри-
ят, че парите им стигат за пове-
че. „Един от начините, по които 
един американец може да из-

влече ползите от силния долар, е като оти-
де на почивка“, каза Макс Гохман, главен 
инвестиционен директор в AlphaTrAI, фир-
ма за управление на активи. Печелят и тър-
говците в Европа, защото по-слабото евро 
може да направи европейските експортни 
стоки по-конкурентни в Съединените щати. 
САЩ и ЕС са основни търговски партньори, 
така че промяната на обменния курс е ва-
жна за стоковия обмен.

Но американските компании с големи 
международни операции понасят удари, 
когато конвертират чуждестранните про-
дажби обратно в долари. Печалбите както 
на Microsoft, така и на Nike, например, нас-
коро са спаднали. Apple генерира повече от 
60 процента от продажбите си извън Съеди-
нените щати; той и други технологични ги-
ганти, които доминират на много борсови 
индекси, вероятно ще пострадат от силата 
на долара, когато разкрият последните си 
финансови резултати през следващите сед-
мици.

Основно безпокойство за САЩ е, че по-
силният долар прави произведените в стра-
ната продукти по-скъпи от другата страна 
на Океана, разширявайки търговския дефи-
цит и намалявайки икономическото произ-
водство, като същевременно дава на чуж-
дестранните продукти ценово предимство 
в Америка.

Бен Лайдлър, глобален пазарен стратег в 
eToro, изчислява, че покачването на дола-
ра ще намали с 5 процента ръста на печал-
бите на компаниите от S&P 500 тази година, 
или приблизително 100 милиарда долара. 

Това е значително въздействие, като се има 
предвид, че печалбите на тези компании 
се очаква да нараснат с около 10 процента 
тази година, според FactSet.

Но по-слабото евро създава главоболия 
за Европейската централна банка, защото 
може да означава по-високи цени на внос-
ните стоки, особено на петрола, чиято цена 
е в долари. Държавите от еврозоната дър-
пат ЕЦБ всяка към своя интерес. Централна-
та банка планира да повиши лихвените про-
центи, което е изпитаното лекарство срещу 
инфлацията, но по-високите лихви може да 
забавят икономическия растеж.

Много компании и 
правителства в чужби-
на вземат заеми в дола-
ри и високата стойност 
на валутата за тях също 
е голям проблем. Това 
е особено вярно за по-
бедните страни, при-
влечени от деномини-
ран в долари дълг като 
алтернатива на по-сла-
бо развитите местни 
пазари.

От друга страна, сри-
вът на еврото създава 
сериозни проблеми и 
на потребителите в Ев-
ропа, защото захранва 
инфлацията, която от-
давна е извън контрол.

Обезценяването на 
еврото е изключително 
скоростно, като се има 
предвид, че през фев-
руари то се търгуваше 
в близост до $1.15.

Кой печели и кой 
губи от паритет?

Търсенето на златото 
спадна заради силния долар

Цeнaтa нa злaтoто cпaдa нa фoнa нa 
pъcтa нa дoлapa cпpямo cвeтoвни-
тe вaлyти. Авгycтoвcкитe фючъpcи зa 

злaтo нa нюйopкcкaтa бopca Соmех отбе-
лязаха спад с 9,05 дoлapa, или c 0,52%, дo 
1726,45 дoлapa зa тpoйyнция.

Ha cпoт пaзapa cкъпoцeнният мeтaл ce 
тъpгyвa пo 1726,79 дoлapa зa yнция, ин-
фopмиpa Poйтepc.

B cъщoтo вpeмe ceптeмвpийcкитe фю-
чъpcи зa cpeбpoтo пoeвтиняxa c 0,8% дo 
19,04 дoлapa зa yнция.

Пocкъпвaнeтo нa дoлapa пpaви злaтoтo 

пo-мaлкo изгoднo зa пoкyпкa oт пpи-
тeжaтeли нa дpyги вaлyти, обясняват екс-
пертите.

Зaбeлeжимo влияниe въpxy cдeлки-
тe c жълтия мeтaл oкaзa cтaтиcтикaтa зa 
инфлaциятa в CAЩ, пyбликyвaнa в cpядa. 
Пpeз юни гoдишнaтa инфлaция в cтpaнaтa 
ce ycкopи дo 9,1% нa гoдишнa бaзa cлeд 
8,6% мeceц пo-paнo. Цифpaтa пpeз юни e 
нaй-виcoкaтa oт нoeмвpи 1981 г.

Cтaтиcтикaтa знaчитeлнo зacили 
oчaквaниятa зa пoвишaвaнe нa лиxвитe, 
кoeтo e нeгaтивнo зa тъpceнeтo нa злaтo.
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Цените на жилищата в Канада от-
белязаха най-големия си месечен 
спад от поне 17 години, след като 
въздействието на по-високите 
лихвени проценти започна да се 

разпространява в цялата страна. Така сред-
ната цена на жилище е поевтиняла с 1,9% 
през юни спрямо предходния месец, сочат 
данни на Канадската асоциация за недвижи-
ми имоти.

Това е третият пореден месец на пони-
жение на цените и носи най-резкия едно-
кратен спад от 2005 г., откогато се следят 
данните. На фона на инфлация, която е на 
най-високото ниво от началото на 80-те го-
дини на миналия век, централната банка на 
Канада бързо увеличи цената на заемите, 
повишавайки лихвения си процент до 2,5% 
от 0,25% от началото на март. Това предиз-
вика рязък обрат на пазара, тъй като все по-
вече купувачи не успяват да си осигурят фи-
нансиране.

Продажбите са намалели
с 5,6% на месечна база през юни.

В Торонто се отчита спад на цените с 4,5% 

за три месеца до 1,21 млн. канадски долара. 
Поевтиняването на жилищата е най-изра-
зено в градовете около него, които спече-
лиха най-много по време на пандемията от 
Covid-19, тъй като хората използваха свобо-
дата на дистанционната работа, за да избя-
гат от големия град.

Така например в западното предградие 
Оуквил е регистриран спад на цените с 10% 
през последните три месеца, докато цените 
в град Лондон в провинция Онтарио, на око-
ло два часа път с кола, са се понижили с 13%.

Поевтиняването 
се разпространява

все по-широко. Цените са намалели и във 
Ванкувър и неговите отдалечени предгра-
дия Едмънтън и Халифакс. В Монреал цени-
те са се понижили с 1,3%.

Пазарът във втория по големина град в 
Канада е „много по-малко брутален“ от ня-
кои други места, защото е по-достъпен и 
предлагането на жилища все още е много 
ограничено, казва Дарън Кинг, икономист 
в National Bank of Canada. Въпреки това от 
банката прогнозират, че цените ще спаднат 
с около 10% в Монреал и с 15% в Торонто до 
края на 2023 г., допълва той.

В национален мащаб спадът на цените 
през юни представлява ускорение спрямо 
понижението от 0,5% през май и от 1% през 
април. За първи път от 2019 г. цените на жи-
лищата в страната падат в продължение на 
три последователни месеца, въпреки че ме-
ката корекция идва след рекордните две го-
дини за канадския жилищен пазар, в които 
скочиха с 50%.

Цените на жилищата 
в Канада се сринаха

�Продажбите обаче също са намалели

Сн.: Pixabay
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Здравей, Ангел! В момента съм на 39 годи-
ни и от две години плащам за застраховка 
„Живот“, която да даде сигурност на мое-
то семейство, ако нещо се случи с мен или 
моята съпруга. Смятам, че това е изклю-
чително важно, особено за този динами-
чен, във всеки един аспект, начин на живот 
в Америка.

Това, което не ми е ясно, е дали плащам 
твърде много пари за тази застраховка и 
доколко покритието ми е адекватно с фи-
нансовите реалности, които ме заобикалят. 
Вноската ми за двете полици е общо $643 на 
месец за по $150,000 на мен и моята съпру-
га. Знам също, че би трябвало част от тези 
пари да отиват към спестовна сметка, но за 
момента там няма нито долар, точно се оба-
дих да проверя.

На прав път ли съм относно застрахова-
телната и спестовна стратегия, която съм 
поел?

Здравейте и от мен, това е добър въ-
прос, по който съм говорил и преди, 
и с удоволствие ще го направя отново, 

за да можем заедно да достигнем до заклю-
чения, които ще работят правилно във ва-
шата ситуация.

Нека поговорим първо за нуждата и за 
целта на самата застраховка. По принцип 
всяка една застраховка се закупува като на-
чин да си

закупим спокойствие
ако, не дай си Боже, нещо лошо се случи с 
нас, нашия дом, нашия автомобил и други, 
за да може покритието да възстанови щети-

те от загубеното при злополуката, каквато и 
да е тя. Това е основата на застраховането.

Сега, в случая, който ми описвате вие, ста-
ва дума за вашия живот, или по-точно за ва-
шия доход, който в момента предпазва и 
дава финансова стабилност на вашето се-
мейство. Ако, не дай си Боже, вас ви няма, 
тази застраховка „Живот“ дава определена 
сума, която замества дохода ви за опреде-
лен период от време. Това е единствената 
цел на застраховката „Живот“ и това тряб-
ва да бъде разбрано от всеки един потреби-
тел, преди тя да бъде закупена.

През годините съм калкулирал всяка въз-

можна стратегия, където да се събере за-
страховка и спестовен акаунт в една и съща 
сметка, но истината е, че когато те са съ-
брани в една полица, потребителят е вина-
ги ощетен от застрахователната компания. 
Причината за това е, че застрахователите 
искат да бъркат в „кацата с меда“, наречен 
спестовен акаунт, вързан директно към по-
лицата, и това е причината в първите 3-5 го-
дини да няма пари в този спестовен акаунт. 
Това виждам, че е и ситуацията и при вас, но 
със сигурност не е изключение от останали-
те, а просто потвърждава правилото, което 
споменах.

Има начин нещата във вашата застрахо-
вателна полица

да работят по-добре
за вас от две гледни точки - завишаване на 
покритието и завишаване на баланса и рас-
тежа на спестовния акаунт.

Това е възможно с една много лесна и 
ефикасна стратегия. Ако предположим, че 
плащането остава същото - $643 на месец, 
то тези пари могат да се разпределят в два-
та акаунта по един доста ефикасен начин. 
Ето един пример.

Нека предположим, че искаме да за-
вишим покритието на застраховката до 
$250,000 на човек (общо $500,000 за вас и 
вашата съпруга) за период от 35 години, ко-
гато вие ще сте на 74, то сумата, която тряб-
ва да заплатите за тази полица на месец, би 
била $126, а не $643, както сте плащали до-
сега.

Разликата идва от там, че аз използвам 
така наречения Term Life Insurance за 35 го-
дини, който е само и единствено покритие, 
без да има спестовен елемент, прикрепен 
директно към него. Нека не забравяме, че 
вие досега сте плащали по $643 на месец за 
две години и нямате и стотинка още в спес-
товния си акаунт към застраховката, а по-
критието ви е само $150,000 на човек (общо 
$300,000 за вас и вашата съпруга).

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 консулта-
ция на директния ми телефон - (224) 522-
2413или 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.

(Продължава в следващия брой)

Вашите 
пари

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

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

�Въпроси и отговори от изминалата седмица
Има начин нещата във вашата застрахо-

Още съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comОще съвети на www.BG-VOICE.comАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел Сапунджиев Надя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя АнгеловаНадя Ангелова Гергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана Тодорова

�Въпроси и отговори от изминалата седмица

Плащам ли твърде 
скъпо за застраховка?

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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Пазарът на жилища е в повратна точка 
и ако мислите да купувате или прода-
вате дом, това може да ви накара да 

се чудите: все още ли е добър момент за им-
отна сделка? Трябва ли да се преместя тази 
година? За да помогнем с отговори на тези 
въпроси, нека се обърнем към експертите 
за прогнози за това какво ни очаква през 
втората половина на годината за жилищни-
те имоти.

• Накъде ще отидат лихвите 
   по ипотечните кредити 
   зависи от инфлацията

Въпреки че един от големите въпроси в 
съзнанието на всички купувачи е накъде ще 
отидат лихвите по ипотечните кредити през 
следващите месеци, никой няма кристална 
топка, за да знае точно какво ще се случи в 
бъдеще. Това, което експертите на жилищ-
ния пазар знаят със сигурност, е, че рекорд-
но ниските лихви по ипотечните кредити по 
време на пандемията бяха отклонение, а не 
норма.

Тази година лихвите се покачиха с над 2% 
поради реакцията на Федералния резерв 
към нарастващата инфлация. Ако тя про-
дължи да расте, има вероятност лихвите по 
ипотечните кредити също да продължат да 
се покачват. Грег Макбрайд, главен финан-
сов анализатор в Bankrate, го обяснява до-
бре:

„Докато инфлацията расте, лихвите по 
ипотечните кредити също. Без подобрение 
на фронта на инфлацията не знаем къде ще 
бъде таванът на лихвения процент.“

Независимо дали купувате първия си или 
пореден дом, или продавате настоящия си, 
за да направите този ход, днешната ипотеч-
на лихва е важен фактор и за двете страни, 
който трябва да имате предвид. Когато лих-
вените проценти се покачат, те оказват вли-
яние върху достъпността и вашата покупа-

телна способност. Ето защо е изключително 
важно да работите с екип от професионали-
сти, така че да имате експертен съвет, който 
да ви помогне да вземете информирано ре-
шение за най-добрия си ход.

• Очаква се предлагането 
   на жилища за продажба 
   да продължи да се увеличава 

(сн.1). Тази година, особено към края на 
пролетта, броят на жилищата за продаж-
ба нарасна. Това отчасти се дължи на пове-
че собственици на жилища, които обявяват 
къщите си, но също и защото по-високите 
лихви по ипотечните кредити спомогнаха 
за облекчаване на интензивността на тър-
сенето от купувачи. Намаляването на тър-
сенето от страна на купувачите забавя тем-
пото на продажбите на жилища, което от 
своя страна спомага за увеличаването на 
запасите.

Експертите предполагат, че растежът на 
предлаганите жилища за продан ще про-
дължи. Наскоро realtor.com актуализира 
своята прогноза за инвентара за 2022 г. В 
последната версия те увеличиха драстично 
прогнозите си за увеличение на активните 
имоти, преминавайки от 0,3% увеличение в 

началото на годината до 15,0% скок до края 
на 2022 г.

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

(Продължава в следващия брой)

Експертни прогнози за пазара на жилища 
за втората половина на годината

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

�Добър ли е моментът за имотна сделка?

Плащам ли твърде 
скъпо за застраховка?

(сн. 1)

0.3%

15.0%

Първоначална прогноза за 2022 г.
Източник: realtor.com

Актуализирана прогноза за 2022 г.

Прогноза за инвентара на жилищата

https://angelovrealtor.com/
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КЪНЕВ

 блог

Според американския икономист Duncan Black изборите 
обикновено се печелят от партията, която стигне най-ефек-
тивно до т.нар. среден избирател. Този избирател се мени 
според политикономическата конюнктура и винаги се на-
мира в медианата на електората - сред най-голямата маса от 
хора със сходни потребности към деня на изборите.

Това са наблюденията за целия следвоенен период в САЩ. 
Винаги когато някоя от двете партии издигне като основен 
проблем такъв на някоя маргинална група - то тя губи избо-
рите. А тази, която е по-умерена, по към средата, където се 
предполага да е най-голямата маса хора - печели.

У нас може да се направи също подобен извод. Без първи-
те (фалшифицирани) избори за целия преход само два пъти 
партии са печелили избори със самостоятелно мнозинство 
в парламента: БСП през 1994 г. и ОДС през 1997 г., а само два 
пъти се управлявали сами като малцинство - СДС (1991) и 
ГЕРБ (2009).

В тези случаи партиите, успели да оглавят масовия протес-
тен вот, са печелили изборите.

Все още обаче няма задълбочени изследвания какво е 
формирало и как е изглеждал средният избирател във всич-
ки тези избори. Вероятно през 1991 г. изборът е бил по-ско-
ро геополитически (антикомунистически); през 1994-1997 г. 
- по-скоро просоциален (антипазарен) или пропазарен (ан-
тисоциалистически), през 2001 г. - елитарен (антиграждан-
ски); през 2009 г. по-скоро граждански (антиелитарен).

Общото е, че на всички тези избори е имало една домини-
раща тема, която по-лесно е събрала големи мнозинства.

Но както в САЩ - анализира авторът на „Защо нациите се 
провалят“ Ачемоглу - след 2016 година се забелязва радика-
лизация на политиката и все по-трудно намиране на среда-
та, в голяма степен това важи и за България от 2020 г. насам.

Нашето общество е дълбоко разделено по всички важни 
оси на своето развитие:

(1) Изток - Запад
(2) корупция - антикорупция
(3) демокрация - автокрация
Независимо от публичното говорене, по никоя от тези 

теми няма внушително мнозинство.
Тогава майсторлъкът в една кампания, която иска да наме-

ри през златно сечение голямо мнозинство за своята полити-
ка, е да се разшири максимално избирателната база.

Така например, ако за основна тема е избрана борбата с 
корупцията - то не може и не бива да се заемат твърди и ка-
тегорични позиции по другите теми. Така се случи със сегаш-
ната коалиция - понеже антикорупционният блок срещу ГЕРБ 
също твърдо се асоциира със САЩ и Запада, така се изгуби 
тази част от русофилския вот, който е също срещу корупция-
та - и това наложи нежеланата коалиция с БСП.

В отговор, всъщност партиите на корупцията издигнаха 
като основна тема заплахата за евроатлантическия избор на 
България. Но за да звучи тази заплаха автентично, създадо-
ха свои отрочета като „Възраждане“ и „Има такъв народ“, като 
им осигуриха плацдарм за своята пропаганда с любезната 
помощ на медиите.

Целта е ясна - пробутването на идеята за общ евроатланти-
чески алианс срещу „заплахата“, за да изперат своя корупцио-
нен имидж. И в мрежата им попадат достатъчно хора, чрез 
които се отнемат мандати и се блокира борбата с корупцията.

Големият въпрос е къде в обществения дебат са медиите. 
Дали работят с разбирането кои са приоритетите ни като об-
щество? А именно - че без справяне с корупцията не може 
да има реална демокрация, а в дългосрочен план е застра-
шен и евроатлантическият избор на България. Ако беше така 
- дали нямаше вече да имаме голямо антикорупционно мно-
зинство?

По отношението им към корупцията ще ги познаете.

Възможно ли е  
голямо мнозинство  
в парламента?

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

„Единственият 

еднорог по врем
ето 

на ГЕРБ е „Капитан 

А
ндреево".“

Арм
ан Бабикян 

иронизира по 

врем
е на дискусия 

за акт
уалнат
а 

полит
ическа 

обст
ановка, че т
ова 

е единст
веният
 

„иноват
ивен продукт
“ 

на ГЕРБ.

„Политика се прави с ум и сърце, 
а не с лакти, зъби и нокти. Ако 
липсата на ум може да бъде 
компенсирана, то липсата на 
сърце – никога.“

Бившият депутат от ИТН 
Виктория Василева при напускането 

на парламента

„Сегашният парламент е фалирал морално 
и управленски. Идейно е импотентен.“

Лидерът на „Възраждане“ Костадин 
Костадинов се мотивира защо трябва да 

има избори

„Единственият еднорог по 
времето на ГЕРБ е „Капитан 
Андреево".“

Арман Бабикян иронизира по 
време на дискусия за актуалната 

политическа обстановка, че това 
е единственият „иновативен 

продукт“ на ГЕРБ.

„Промяната ни нанесе повече щети, отколкото 
COVID кризата.“

Лидерът на ГЕРБ Бойков Борисов в реч пред 
симпатизанти

„Бориславова е като Кралят-слънце.  
Тя управлява държавата в момента.“

Депутатът от ГЕРБ Тома Биков за ролята 
на шефа на кабинета на Кирил Петков, Лена 

Бориславова, в управлението на страната

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Е
дна баба в България и внук на хи-
ляди километри зад Океана имат 
особена връзка. Чрез устройство-
то, което магистърът по компю-
търни науки от Масачузетския 

Технологичен Институт в САЩ, Румен Хри-
стов, е създал, той следи здравословното й 
състояние в България. Румен пояснява, че 
в годините на разработка лекари, болници 
и фармацевтични компании са проявява-
ли интерес към безжичния сензор. А пан-
демията се оказва подходяща за развитие-
то му.

„Аз й го инсталирах по Коледа и това ми 
разрешава да наблюдавам здравето на баба 
ми от хиляди километра разстояние. Мога 
да видя дали е прекарала целия ден в лег-
лото

защото няма сила да стане
Дали е излизала навън. Мога да видя тези 

всичките неща от разстояние“, разказва 
младият българин.

Румен Христов e софтуерен инженер, но-
сител е на грамотата „Джон Атанасов – про-

ект с голям обществен принос“. С информа-
тика се занимава от пети клас.

Живее в Бостън от около 10 години. С 
една от преподавателките си от универси-
тета и част от студентите основават компа-
нията Emerald. Основният фокус в работата 
им е устройство, подходящо за хора с хро-
нични заболявания, които рядко посещават 
лекаря си. „То е толкова чувствително, че 
може да засича честотата на дишане и пул-
са“, обяснява софтуерният инженер.

„Нищо в света не е невъзможно да се дос-
тигне. Аз бях момче от гимназията в Шумен. 
С успехите ми в състезанията успях да стиг-
на до най-добрия университет по компю-
търни науки в света. Ако се бориш доста-
тъчно, нищо не е недостижимо“.

Ето какво още разказа Румен Христов за 
рубриката БГ свят на БТА.

Румен заминава за Бостън преди близо 10 

години. Приет е в Massachusetts Technology 
Institute. Завършва бакалавърска и магис-
търската си степен, а остава,

защото основава 
компанията Emerald.

„Близо 5 години, откакто завърших, работя 
по това. Тук е основно екипът, с който рабо-
тя в компанията. Има и много предпоставки 
за успешен бизнес в Америка и по-специал-
но в Бостън. Много фармацевтични компа-
нии са тук, както и едни от най-добри соф-
туерни инженери, и обстановката е много 
по-добра за основаване на бизнес компа-
ния“, обяснява младият инженер.

Румен не би нарекъл лесно адаптиране-
то си за живот в чужбина, но е щастлив да 
има българи покрай себе си – малък брой 
приятели, хора, дошли от същото място. „Ес-
тествено и балансираш, защото не искаш да 
изкараш цялото си време с българи и да си

тотално изолиран 
в новата си държава

Мисля, че аз намерих този баланс – из-
карвах време с българи, но и се адаптирах в 
новата среда. Започнах да поемам от мест-
ната култура и да комуникирам с хора, кои-
то живеят тук“, казва той.

Един от по-популярните проекти на Ру-
мен, върху които се фокусира в момента, ка-
сае устройство с големината на рутер, което 
може да следи превантивно здравословно-
то ни състояние, докато сме си вкъщи - като 
например пулс, колко спим и т.н.

„Продуктът, който разработихме, е ус-
тройство, което също наричаме Emerald. 
С него наблюдаваме от дистанция здраво-
словното състояние на хората в техния дом. 
Ковид е специфичен пример, при който мо-
жем да следим някои симптоми и евентуал-
но да помогнем на хората, но сме работили 
с много лекари и когато става дума за реди-
ца други заболявания, някои от които хро-

Сензор на дишането, изобретен от българин, 
следи дистанционно пациенти с COVID-19

�Софтуерният инженер, превръща мечтите си в проекти

Сн.: Румен Христов, личен архив

https://www.facebook.com/milanabash78
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Сензор на дишането, изобретен от българин, 
следи дистанционно пациенти с COVID-19

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

нични. Анализираме съня, виждаме как ня-
кой се движи у дома

честотата на дишане 
и на пулс

От цялата информация извличаме раз-
лични характеристики за здравното състоя-

ние на даден човек“, говори възторжено Ру-
мен за работата си.. 

Основната цел на екипа на компанията му 
е да се използва това устройство за наблю-
дение и подобряване на здравето на хора-
та. „Следващата още по-голяма стъпка би 
била да можем да помагаме на здрави хора 
– в момента много от нас използват различ-
ни тракери, например с телефона си следят 
колко километра/стъпки дневно са измина-
ли в приложение, за да поддържат активно 
физическо състояние. Някои имат пръстени 
или гривни, които дават някаква информа-
ция. Ние имаме различни проблеми с тези 
неща, искаме проектът ни да може

да е полезен 
на абсолютно всеки човек

за да наблюдава състоянието си, да може да 
инсталираш това устройство и интерфей-
сът да дава полезна информация на хората 
– ако нещо се влошава с теб, нямаш добър 
сън, тоест всеки да има това устройство“, 
разяснява ползата от новото устройство 
българинът.

„В момента здравите хора ходят на годи-
шен преглед при лекар, ние искаме това да 
го направим един вид по-често. Да получа-
ваш същата информация всеки ден, без да е 
нужно да ходиш до лекарския кабинет, как-
то обикновено, за преглед. Сега въпросът е 
как точно ще се използват тези данни – по 
същия начин, по който лекарят те следи 
веднъж в годината, по този начин и нашето 
устройство те следи, но по-често“, обяснява 
още Румен.

Въпросът е каква е регулацията и как-
ви са условията за това от кого се използ-
ват тези данни. Навсякъде по света, особе-
но в Европа, има толкова много правила за 
това какво може и какво не. Тези регулации 
са толкова стриктни и всяка компания, коя-
то ги ползва, реално не може да ги използва 
по друг начин

освен да подобри здравето 
на хората

Самият Румен се опитва да ограничи вре-

мето, което прекарва пред компютър, с те-
лефона или с таблета, макар че това е свър-
зано с работата му. Опитва се да ползва 
по-малко време най-вече телефона си.

„Ползвам приложения и чрез компютъ-
ра си, все пак работата ми е там и комуни-
кацията ми е свързана с него – с родители, 
приятели и т.н. Мисля, че технологиите са 
ни дали изключително много положителни 
неща, те могат и да са загуба на време, ако 
се ползват по лош начин. Но това не е само с 
технологии, същото е например и с храната 
– може да ядеш здравословна храна, както 
и такава, които влошава здравето. Въпросът 
е хората да направят своя избор“, казва ин-
женерът.

„България много ми липсва. Винаги са 
ми липсвали семейството и приятелите ми. 
Имало е моменти, когато не съм успявал 
да се прибера за Коледа или Нова година. 
Празници, на които близките ми са се съби-
рали, и това са, може би

най-трудните моменти
които съм имал в чужбина“, обяснява Румен.

„Мисля, че за повече хора, които опитват 
да правят бизнес в България, проблемът е 
бюрокрацията. Положителното от моята 
гледна точка е, че всяка година става все по-
лесно. Има все повече и повече компании. 
Преди няколко месеца дори имахме пър-
ва българска компания, която е на стойност 
над 1 млрд. долара. Определено бизнес об-
становката в България, особено за техноло-
гични компании, се разраства адски много“, 
разказва Румен.
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-годишно момченце 
застреля 8-годишното 
си братче в инцидент, 
за който полицията в 
Арканзас смята, че се 
дължи на безотговор-

но съхраняване на оръжие. 
Простреляното дете е на-
мерено без признаци на 
живот в четвъртък в дома 
си в Пайн Блъф, на 65 км 
южно от Литъл Рок. Смър-

тта на малкия е удостове-
рена на място. Шерифската 

служба съобщи, че според раз-
следващите изстрелът е произ-

веден по случайност.

 в цифри

234,25 

куфара с багаж върна от Лондон в САЩ специално из-
пратен самолет на Delta. Така багажът беше върнат на соб-
ствениците му в Мичиган, след като полет за Детройт от ле-
тище „Хийтроу“ по-рано бе отменен поради „ограничения 
в обема на пътникопотока“ в лондон-
ското летище и пътуващите полу-
чиха резервации за друг полет. 

Говорителят на Delta Морган Дюрант окачестви реше-
нието на ситуацията като „иновативно“. Бри-
танското летище страда от недостиг на пер-
сонал по време на летните пътувания и 
бе принудено 
да обяви горна 
граница на броя 
на обслужвани-
те пътници.

1000

5

долара за ръчен часовник, принад-
лежал на лидера на нацистка Гер-

мания Адолф Хитлер. Личният аксе-
соар на фюрера беше продаден на 

търг в САЩ. Часовникът е произве-
ден от швейцарския производител 

на луксозни часовници LeCoultre. 
Златният корпус е украсен с ембле-
мата на Третия райх, гравирани са 

инициалите на политика и три знакови 
за него дати: раждането му, назначаването му 

за канцлер на Германия и победата на нацистката 
партия на изборите. Специалистите смятат, че аксесоарът 

е подарен на Хитлер от членове на нацистката партия през 1933 
г., а на 4 май 1945 г., няколко дни преди самоубийството на фюре-
ра, часовникът е откраднат от френски войник.

куфара с багаж върна от Лондон в САЩ специално из-
пратен самолет на Delta. Така багажът беше върнат на соб-
ствениците му в Мичиган, след като полет за Детройт от ле-
тище „Хийтроу“ по-рано бе отменен поради „ограничения 

долара за ръчен часовник, принад
лежал на лидера на нацистка Гер

мания Адолф Хитлер. Личният аксе
соар на фюрера беше продаден на 

търг в САЩ. Часовникът е произве
ден от швейцарския производител 

на луксозни часовници LeCoultre. 
Златният корпус е украсен с ембле
мата на Третия райх, гравирани са 

4
млн

.

но съхраняване на оръжие. 

тта на малкия е удостове
рена на място. Шерифската 

служба съобщи, че според раз
следващите изстрелът е произ

веден по случайност.

55
години е възрастта, след която 
алкохол в умерени количества 
става полезен за здравето, уста-
новиха учените. Според тях упо-
требата на чаша вино или една 
бира дневно не представлява 
проблем за здравето и дори от 
това може да има полза. Нови-
ните обаче на са така радостни 
за младите пиячи. За тези на по-
млада възраст се препоръчва 
трезвеност. Алкохолът не дава 
при тях никакви ползи за здра-
вето, а довежда до „много здрав-
ни рискове“, в това число от 
наранявания, автомобилни ката-
строфи и самоубийства.

40

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

В „Календар - Алманах за 1920 г.“, изда-
ние на вестник „Народен глас“ - Чика-
го - Илинойс, е поместена сравнителна 

таблица за стойността на чуждестранни-
те валути в американски пари. Онова, кое-
то прави впечатление на пръв поглед, е, че 
повечето държави имат различни, понякога 
дори по пет вида, валути, които се оценяват, 
разбира се, по различен начин и в различна 
стойност в американски пари. Такъв е слу-
чаят с Великобритания, която в таблицата е 
изписана като „Велико - Британия“.

Обявените британски валути са: „коро-
на“, „флорина“, „гвинея“, „паунд“ и „шилинг“. 
Съответно и стойността е различна, как-
то следва: една „корона“ (сребро) струва 
1,220 американски пари (АП), една „флори-
на“ (сребро) струва 0,490 АП, една „гвинея“ 
(злато) струва 5,040 АП, един „паунд“ (злато) 
струва 4,865 АП и един „шилинг“ (сребро) 
струва 0,240 АП.

Разбира се, златото се цени повече като 
по-скъп метал. Защо обаче са били нужни

пет вида валути
на една държава? Това се обяснява с раз-
витието на търговията. Развитите в търгов-
ско отношение държави, каквато е и Вели-
кобритания, поддържат толкова валути, 
защото с различните държави търгуват с 
различни валути, в зависимост от региона, 
икономическата география и социално-
политическата стратиграфия. Например в 
търговията с Америка Великобритания би 

ползвала валутите си, които имат златно по-
критие, защото имат по-висока стойност и с 
по-малко такива пари може да се купи пове-
че стока.

В същото време, с някоя по-малко развита 
в икономическо отношение държава от ази-
атския или южноамериканския регион, тър-
говията би могла да се осъществява с пари, 
които имат сребърно покритие, защото сто-
ките там са по-евтини и с валута с по-ни-

ска „благородна себестойност“ могат да се 
купят толкова стоки, че сделката да е поне 
толкова изгодна, колкото същата със Север-
на Америка, където ползваните валути са с 
по-висока стойност.

Един изключително интересен факт може 
да концентрира вниманието ни и това е, че 
българският сребърен „лев“, както и парите 
на Венецуела (в сребро), Сърбия (в злато), 
Франция (в сребро), Белгия (в злато), Швей-
цария (в злато), Румъния (в сребро), Италия 
(в сребро), Финландия (в злато) и Испания 
(в сребро) са оценени по абсолютно един 
и същи начин. Всяка една от тези парични 
единици струва точно 0,193 американ-
ски пари.

Ако трябва да направим някаква 
сравнителна статистика в популярен 
стил, трябва да отбележим, че през 
1920 г.

най-евтината 
чуждестранна валута

спрямо американските пари тогава е 
била турската сребърна „пара“, коя-
то е оценена на 0,001 американски 
пари (АП), следвана от медния френ-
ски „сантим“ - 0,002 АП, медното мек-
сиканско „центаво“ - 0,005 АП, и мед-
ния китайски „каяш“ - 0,006 АП.

Безапелационен лидер, като най-скъпо 
оценена чужда валута, е колумбийският зла-
тен „кондор“, оценен на 10,000 американски 

пари.
Елегантно, но на почетно разстояние, 

„кондорът“ е следван от златната британска 
„гвинея“, оценена на 5,040 АП, златната пе-
руанска „либра“ - 4,865 АП, и аржентинската 
златна „аржентина“ - 4,820 АП.

Освен търговията, разбира се, голямо зна-
чение за оценяването на вида чуждестранна 
валута има и покритието й със злато, сребро 
или мед. Статистиките показват, че българ-
ските емигранти са пътували до Америка с 
относително малко средства, в сравнение 
например с емигранти от някои западноев-
ропейски държави. Нашенците са

свикнали на лишения 
и оскъдица

поради което те са вземали със себе си тол-
кова пари, колкото да си платят пътуването 
до Америка и да си осигурят елементарни 
условия в началото на престоя си.

Все пак те са имали предварително угово-
рена работа в новата държава и са разчита-
ли на средствата, които ще получават. Жи-
вели са скромно, дори понякога в мизерия, 
спали са по няколко души в една стая, но 
това е била цената, за да съберат малко със-
тояние, което да вложат след това в нещо 
значимо в „стария край“.

Преди около 30 години в България се зна-
еше, че най-добре обезпечените български 
пари (като копюри) бяха сивите банкноти от 
10 лв. Почти като легенда се носеха слухове, 
че в зависимост от номера на банкнотата, 
тя има повече или по-малко златно покри-
тие (обезпечение). Именно тези банкноти се 
приемаха на Запад и в повечето бивши со-
циалистически страни от „съветския блок“ и 
именно те се оценяваха по-високо от оста-
налите банкноти и копюри.

Както можем да видим, принципите не са 
се променили до днес, защото те са универ-
сални и имат ярко изразен характер на оп-
тимални показатели за оценка и контрол на 
парите.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Когато българският сребърен 
„лев“ беше конвертируем и в САЩ

�Финансовите принципи за оценка на парите не са се променили до днес

Трима млади мъже, български емигранти в Америка - Денвър, Колорадо, 1910 г. 

Снимка от http://www.lostbulgaria.com.

Строеж на железопътен мост, сред работниците са и група български емигранти от Лудогорието, Чикаго 1911 г. 

Старите сиви „социалистически“ 10 лева с образа на 
„вожда и учителя“ Георги Димитров, които се ценяха 
много на Запад и в бившите социалистически страни от 
„съветския блок“, защото имаха високо „благородно“ 
покритие. 

Снимка от http://www.lostbulgaria.com.
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„Когато се изкачих на самия връх 
Еверест, плаках, а сълзите замръз-
ваха на кристалчета по лицето ми... 

Беше много тежко, много страшно, имах па-
ник атаки, задушавах се, тялото отказваше 
да се подчини, да продължи... Кошмарни 
вертикални заледени скали, на които котки-
те на обувките не могат да се забият и увис-
ваш безпомощно на въжето... Да, около теб 
шерпи, но осъзнаваш, че всъщност си сам 
срещу този упорит за побеждаване връх... 
Защо го направих?... Защото много силно го 
поисках!“ Силвия и сега се вълнува, като си 
спомня паметния 15 май, когато се изкачва 
на най-високата точка на земята, Покривът 
на света - връх Еверест.

Без да е била някога професионален 
спортист, без да се е занимавала сериозно с 
алпинизъм, крехката 36-годишна красавица 
Силвия Аздреева успява да стъпи на връх-
ната точка на Първенеца на света. Записва 
се като втората българка (след Петя Кол-
чева), изкачила Еверест (8848 м), първата 
наша сънародничка, стъпила на четвъртия 
в света връх Лхотце (8516 м). А също и пър-
ва сред българите, осъществила траверса 
Еверест - Лхотце, като двата върха е изкачи-
ла общо за... 27 часа. Силвия го отчита като

състезание със самата себе си
като победа на духа над физиката и психи-
ката.

Още от малка усеща, че е необикновена. 
Палаво дете, родено да стане нещо повече. 
Има силно биополе, може да лепи предме-
ти по ръцете си... „Виж, ти си първият човек, 
с когото го споделям“, казва тя и допълва, че 
заради тези способности хората я викат да 
лекува болни, вярват, че излъчва лечебни 
биотокове и тя наистина го прави. „Може би 

е било една свръхдарба, която не съм раз-
вила“, споделя Силвия пред „Труд“.

От дете показва разностранни таланти. 
Рисува толкова хубаво - предимно животни 
и пейзажи, че нейни рисунки украсяват сте-
ните на началното училище в родния й Пе-
трич. Там завършва гимназия по икономика 
и туризъм. Няколко години по-късно учи и 
в международното бизнес училище „Kaplan 
International“ в Лондон. Пет години работи 
в рекламния отдел на вече несъществува-
щата телевизия „Тв7“, после продължава със 
собствен бизнес в сферата на туризма. От 
16 години живее в София.

Не е алпинист, не е практикувала това 
преди, просто много обича планината. „Ня-
как усещах, че един ден ще покорявам вър-
хове, защото никога нищо не ми е било дос-
татъчно, искам още, и още, имам вътрешен 
порив за това“, споделя Силвия. Изкачва 
почти всички български върхове и в един 
момент

родните планини 
й „отесняват“

После катери върхове в Австрия.
Преди 10 години участва в трекинг до ба-

зовия лагер на Еверест в Тибет, а също и 
около свещената планина Кайлас, като сти-
га до 5630 м. Емоциите от това пътешествие 
са толкова силни, че се запалва по Химала-
ите и мистичната будистка култура. Зарича 

се един ден да посети Тибет и Непал.
Пътешествала е много по света, и вина-

ги - по места с планини, винаги търси нещо 
по-високо. Споделя през смях, че обича да 
стои на високото. Сяда не на дивана, а на не-
говата облегалка. На 14 юни е навършила 36 
години. „Аз съм като хамелеон, но всичките 
ми лица са с положителна окраска. С как-
вото се захвана, ми се отдава, а дори да не 
знам нещо, бързо го схващам и научавам“, 
откровеничи Силвия.

Мисълта за Еверест влиза в главата й пре-
ди няколко месеца. Преди това има мечта 
да изкачи връх Ама Даблам в Хималаите - 
много труден, само за големи професио-
налисти. „Бях тръгнала само за трекинг до 
базовия лагер на Ама Даблам, но два дни 
преди старта реших, че трябва да го изка-
ча веднага“, спомня си тя. Водачите как ли 
не се опитват да я откажат, обясняват, че хо-
рата с месеци и дори с години се готвят за 
един от най-трудните за изкачване върхове 
в света - 6812 м. Накрая решават да риску-
ват с нея.

На Ама Даблам тя се изкачва на 11 ноем-
ври 2021 г. „Толкова беше тежко и страшно! 
Много пъти си задавах въпроса

какво правя там
Не дадох воля на страха си, много плаках, 

задушавах се от паник атаки, но успях и да 
сляза обратно, което беше още по-опасно“, 

споделя тя.
Когато се връща, първо решава да проб-

ва с Аконкагуа в Аржентина, първенецът на 
Южна Америка, 6962 м, но след тежкия Ама 
Даблам я привлича нещо по-трудно - осем-
хилядник. През януари тази година вече ми-
сли единствено за Еверест. Подготвя се се-
риозно с кардио тренировки в зала в The 
Attitude Center в Лондон, специално при-
годена за алпинисти - с ниско налягане и с 
ниско ниво на кислорода. Чрез специална 
маска на устата й правят изследвания как 
реагира сърцето по време на натоварване, 
а също и всички показатели на тялото при 
голяма надморска височина - над 5000 м, 
където най-опасни са недостатъчният кис-
лород и ниското атмосферно налягане.

За Катманду заминава в края на март, 
след като цялото й семейство - родители, 
брат, сестра, близки - плачат заедно с нея. 
В началото на април започва експедицията. 
Трябва да се адаптира и аклиматизира. Гот-
ви се няколко месеца, тренира 6 дни в сед-
мицата, 2 пъти дневно.

„Кое беше най-страшното? Всичко. Цяло-
то ти всекидневие е

едно огромно усилие
през цялото време. Спиш при адски студ, 
без топла вода, ставаш много рано, всич-
ко е под режим и под час. Храната поняко-
га не ти понася на стомаха. Къпането е поч-
ти невъзможно. Чакането е изтощително, а 
тренираш да се катериш на ледопада Кхум-
бу - най-опасната зона, където падат много 
лавини, чупят се огромни ледени блокове“, 

Силвия Аздреева, която 
победи себе си на ЕверестБОРЯНА 

АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

�Тя е втората българка на Покрива на света, първата на Лхотце 
и единственият българин с траверс между двата 8-хилядника

Леденият път до Еверест. На връх Лхотце.
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Силвия Аздреева, която 
победи себе си на Еверест

разказва тя.
За аклиматизация се качват до около 6 

хиляди метра и се връщат през цялото вре-
ме, докато започне ротацията - изкачване 
от базовия лагер до 3-ти лагер на височина 
7300 м. От базовия лагер се изчаква подхо-
дящ времеви прозорец, като водачите сле-
дят времето през няколко сателитни про-
грами и изчисляват кога ще е най-точният 
момент да бъдат на върха и колко дни пре-
ди това да тръгнат.

Силвия има късмета неин водач да е Нир-
мал Пурджа – име, легенда сред алпинисти-
те, който преобръща представите, като из-
качва 14-те осемхилядника за 6 месеца и 
6 дни. „Запознанството ни с Нирмал няма 
нищо общо с катеренето на планини, беше 
преди моите луди планове. Реших, че мога 
да му се доверя и като приятел, и като чо-
век, който може да опази живота ти там“, 
казва тя.

Доверяваш се, но в един момент

оставаш сам срещу планината
а Нирмал, който е на 50 м след теб, не може 
да катери вместо теб. Над 8000 м е Зоната на 
смъртта, или мъртвата зона. „В този момент 
планината е много важна и ако тя не те до-
пусне, дори и да си с най-извънземния кос-
мически водач, няма да се изкачиш... Мисля, 
че имах късмет, а и нали винаги съм била в 
някаква вътрешна хармония с планината, от 
малка съм привлечена от нея“, казва Силви. 
Най-големият й кошмар са 4-те тела на за-
гинали алпинисти, които среща - 3 на Еве-

рест и едно на Лхотце. Починали са на въ-
жето и само са леко отместени встрани, за 
да не пречат на пътеката.

„В планината ти наистина си сам - казва 
Силвия. - Разбрах го, когато изпадах в паник 
атака. Дори водачът да е до теб и да се оп-

итва да те успокои, ти дори не го чуваш как-
во ти говори. Ти си като в дупка, мислиш си, 
че в този момент ще свърши животът ти. За-
душаваш се... Но нито веднъж не поисках да 
се върна обратно. Очевидно съм имала си-
лен дух и воля. Там са едни наистина много 
големи физически и психически страдания. 
Но важното е да се надскочиш, да победиш 
себе си...“

Горе, в подножието на върха, е като леде-
на пустиня, разказва тя. Само лед и много 
стръмни и хлъзгави супер голи скали, като 
измити, без мъхове по тях или нещо грапа-
во, за което да се захванеш. Повечето нямат 
и цепки, в които да забиеш котките на обув-
ките. Държиш се здраво за въжето.

В планината й се случва и нещо необи-
чайно - тя се сприятелява с принцесата на 
Катар Асма Алтани, която също изкачва 
върха на същата експедиция. „С Асма се за-
познахме по време на експедицията на Ама 
Даблам и отново се срещнахме на Еверест. 
Тя изкачи на върха оригиналната топка на 
Световното първенство по футбол, което 
ще се състои в родината й Катар“, разказва 
Силвия.

На 15 май тя стъпва на връх Еверест. Ос-
тава само около 25 минути, за да пести кис-
лорода, макар че носи и втора кислородна 
бутилка. Когато се връщат, същия ден през 

нощта тя вече тръгва към Лхотце, макси-
мално изтощена, но упорита, макар всич-
ки мъже да са се отказали, освен само един. 
Пет пъти я питат дали е сигурна за Лхотце. 
„Честно казано, не си представях как ще 
стане, това е висок връх, само с 300 м по-
нисък от Еверест. Изкачих двата общо за 27 
часа.“

Цената? Изгаряния от вятъра, слънцето 
и сухия въздух, рязка, драстична загуба на 
много килограми. Месец и половина след 
слизането от Хималаите още не се е въз-
становила. Има кожни проблеми по лицето 
и по тялото, а измръзналият палец на кра-
ка още няма чувствителност. И до днес има 
нарушения в съня.... Какъв ли мъж би заста-
нал зад такава жена, без да се комплексира? 
„Много силен и широко скроен мъж. Но до-
тук, не казвам дали има такъв“, смее се Сил-
вия.

След Покрива на света към кои върхове 
гледа днес дамата? „Със сигурност нямам 
намерение да качвам 14-те 8-хилядника - 
казва тя. - Гледам да си слагам спирачки на 
поривите. Имам и други приоритети в жи-
вота, много лични. Чувствам много голяма 
енергия в себе си, много, много съм в сила-
та си и със сигурност ще изкача още някой 
друг връх, пак осемхилядник.“

С легендата на легендите Райнхолд Меснер - първият 
човек, изкачил всички 14 8-хилядници на планетата.

С принцесата на Катар Асма Алтани.

С Нирмал Пурджа в Катманду, Непал.

Тренировки в The Attitude Center в Лондон.
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Т
ри от общо 56 български шипко-
ви храста засадиха от генерално-
то консулство в Торонто в канад-
ския град Шипка.

Събитието се проведе в деня на 
света Марина, в един от трите най-горещи 
дни през годината.

Целта на инициативата е да направи Бъл-
гария все по-видима в Канада и да запознае 
местното население с родните вековни тра-
диции и обичаи.

„Местните ни приятели вече знаят всичко 
за нашата Родина и продължават да любо-
питстват. Харесва им да опитват българско 
вино, баница и да копаят канадската поч-
ва за засаждане на три от поредицата ши-
пкови храсти, които ще облагородят техния 
дом. Благодарим на всички, които пазят и 
зачитат българската традиция макар и на 
хиляди километри от България“, написа-
ха от Генералното консулство на Фейсбук 
страницата си.

Инициативата е на екип от генералното 
консулство на България в Торонто и е по по-
вод 56-тата годишнина от установяване на 

дипломатически отношения между нашата 
страна и Канада.

По-рано тази година генералният консул 

на България в Торонто Велислава Панова 
посети и местната Варна, която носи също-
то име като черноморския град в Родината. 

Селото се намира в Онтарио, окръг Хюрон, 
и е с население от едва няколкостотин жи-
тели.

Варна е получила своето наименование 
от заселника г-н Джосия Секорд на името на 
родната черноморска столица. Когато г-н 
Секорд пристига през далечната 1854 годи-
на, той открива първия магазин и поща в се-
лото. Искал да кръсти мястото на най-хуба-
вия град, който е виждал дотогава.

Български шипки вече растат 
край канадския град Шипка

Обявява

�Три от общо 56 храста засадиха от генералното консулство в Торонто

Сн.: Facebook/Генерално консулство в Торонто

https://www.iskraabv.com
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�Три от общо 56 храста засадиха от генералното консулство в Торонто

https://lionbg.net/
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Не е тайна, че сънят играе голяма 
роля за цялостното ни здраве, но ко-
гато става въпрос за поддържане на 

здравословно тегло, от колко сън всъщност 
се нуждаем?

В ново проучване, представено на Евро-
пейския конгрес по затлъстяване, учените 
се доближиха до отговора на този въпрос.

За това проучване малко под 200 въз-
растни със затлъстяване са инструктирани 
да се придържат към строга диета в про-
дължение на осем седмици. Участниците са 
загубили средно 12 процента от телесното 
си тегло, пише „Main Body Green“.

Екипът, който провежда това проучване, 
иска да разбере как различните фактори 
ще повлияят на поддържането на загуба на 
тегло през цялата година. Били измерени и 
навиците за сън на участниците, както и ка-
чеството на съня.

Въз основа на резултатите от това проуч-
ване, изглежда, че достатъчно добрият сън

може да бъде от голяма полза
когато става въпрос за поддържане на 
здравословно тегло, а освен това упражне-
нията подобряват съня.

Не само продължителността и качест-
вото на съня са се увеличили при всички 
участници след първоначалния им осем-
седмичен диетичен план, но и хората, кои-
то са тренирали по време на проучването, 
са успяли да поддържат този подобрен сън, 
докато тези, които не са трени-
рали, не са успели да го на-
правят.

В допълнение, тези, 
които спят средно 
по-малко от шест 
часа на нощ, и тези, 
които съобщават 
за лошо качество 
на съня, отбеляза-
ли увеличение на 
индекса на телесна 
маса (ИТМ) през годи-
ната.

Както обяснява съавто-
рът на изследването Адри-
ан Бог, „беше изненадващо да се 
види как

загубата на тегло 
при възрастни

подобрява продължителността и качество-
то на съня за толкова кратко време и как уп-
ражненията за поддържане на здравослов-
но тегло подобряват качеството на съня“.

Съавторът на изследването добавя, че е 

интригуващо, че възрастните, които не по-
лучават достатъчно сън или имат лошо ка-
чество на съня след загуба на тегло, изглеж-
дат по-малко успешни в поддържането на 

загуба на тегло, отколкото тези с добро ка-
чество на съня.

Да спим по-добре и по-дълго е желание 
на много от нас, но това определено не е 
лесно. Вечер вземаме със себе си в легло-
то и проблемите, грижите и стреса от це-
лия ден. Може би и вие в последните миго-
ве преди заспиването мислено извършвате 
преценка на новите възприятия и получе-
ната информация.

Има обаче как да подобрим съня си. Ето 
например кои билки трябва да има в спал-
нята ни за по-добър сън.

Доказано е, че билките могат да повлияят 
добре на продуктивността на хората, а има 
и такива, които

помагат за по-лесното 
заспиване

и по-качествения сън.
Първо в списъка е змийското растение, 

известно като „тъщин език“. Докато повече-
то стайни растения преобразуват въглерод-
ния диоксид в кислород през деня, това той 
го прави и през нощта, което ще ви помогне 
да се успокоите и да заспите по-лесно.

Фикусът може да бъде и полезен, тъй като 
има големи листа, с помощта на които „аб-
сорбира“ токсините и така пречиства за-

мърсения въздух.
Сред растенията, които подпомагат съня, 

са лавандула и гинко билоба, те имат

отпускащ ефект 
върху организма

благодарение на което ще заспивате по-
лесно. Ароматът на лавандулата действа ре-
лаксиращо. Според портала Country Living 
той ще успокои нервната ви система и ще 
ви помогне да заспите.

Между растенията, които подобряват 
съня, се нарежда и коренът от валериана, 
който подпомага заспиването, а също така 
подобрява и качеството на съня.

Лилията увеличава количеството вла-
га във въздуха, което също улеснява съня 
през по-топлите месеци. Внимавайте оба-
че, ако имате домашен любимец. Особено 
вреден е за кучета и котки, ако го погълнат. 
Също така трябва да го пазите на място, не-
достъпно за деца.

Въпреки че алое вера вероятно е най-
известно с това, че помага при болезнени 
слънчеви изгаряния, то също е чудесен из-
бор за качествен сън. Той освобождава кис-
лород изключително през нощта и по този 
начин пречиства въздуха, докато си почи-
вате.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Качественият сън прочиства мозъка 
от токсини, пази и от много болести

Лавандулата в спалнята ни осигурява бързо заспиване и здравословен сън

n Един час преди лягане изклю-
чете телевизора и компютъра, опи-
тайте се да не използвате телефона 
си, да четете книга, да вършите до-
макински задължения и особено да 

работите. Всичко това стимулира 
активацията на нервната систе-

ма и пречи на съня. Можете 
да слушате спокойна му-

зика или да направите 
равносметка на деня си.

n Чаша чай от лай-
ка преди лягане също 
ще ви помогне да зас-
пите, тъй като напит-

ката съдържа глицин, 
който отпуска мускулите 

и успокоява нервите. Осо-
бено полезно е този чай да 

се пие заедно с мед.

n Изпийте чаша обезмаслено 
мляко, хапнете банан, мед или малко 
ядки. Тези храни съдържат съставки, 
които причиняват сънливост. Медът 
и млякото притежават свойства, кои-
то са били използвани като решение 
при проблем със съня в продълже-
ние на векове.

Съвети
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Лято 2022: Шалът е 
плaжният aкcecoap,  
бeз кoйтo нe мoжeм
Ако е достатъчно дълъг, може да се носи като блуза без ръкави

K
oгaтo cтaнe въпpoc зa лятo или 
мope, кaтo чe ли чaнти, oбyвки и 
aкcecoapи ocвeн нeoбxoдимocт, 
ca и cвeж eлeмeнт във визиятa 
ни. Te ca финaлният щpиx, кoйтo c 

лeкoтa зaвъpшвa cтилa ни и ни пpaви paз-
лични.

Toвa лятo имaмe гoлямo мнoгooбpaзиe 
и кoнтpacт oт paзлични aкcecoapи. Kaтo ce 
зaпoчнe oт oбeмни и cилнo впeчaтлявaщи 
oбeци и кoлиeтa, кoитo ca пpи тoвa и acи-
мeтpични, пpeминe ce пpeз eфиpни шaлoвe 
и клacичecки бpoшки, тa cтигaмe дo чaнти и 
oбyвки c мнoгo цвeтя и pecни пo тяx.

Koгaтo cтaнe въпpoc зa шaлoвe, тe ca 
плaжният aкcecoap, бeз кoйтo нe мoжeм. Ho 
тoвa лятo тe ca шик нe caмo

нoceни oкoлo кpъcтa
нo и нa вpaтa, пpeмeтнaти нeбpeжнo или 
въpзaни нa пaндeлки.

Шаловете са практичен детайл, който 
може да се носи по различни начини и на-
истина си заслужава да го имате в гардеро-
ба си. Но това лято шалът не се носи само 
около врата, защото стана многофункцио-
нален.

Независимо дали е от коприна, памук или 
друга материя, шалът е абсолютен хит този 
летен сезон, а ние ви предлагаме как да го 
използвате.

Ако е достатъчно дълъг, шалът може да се 

носи като блуза без ръкави, която се връзва 
отпред, отзад или около врата.

Предвид различните модели, съчетани с 
вашето въображение, това може

да бъде уникално творение
Ако е много голям шал, може да служи и 
като плажна рокля, или ако го вържете по 
уникален начин, можете да пиете сутреш-
ното си кафе на всяко туристическо място, 
докато го носите.

Освен това можете да завържете шала 
около ръката си като ръкавица или около 
главата си по различни начини.

През лятото всяко момиче иска нейният 
образ да бъде уникален. Прическата играе 
ключова роля във визията, но можете да я 
разнообразите с помощта на цветен шал с 
меки и ефирни тонове или ярки и наситени.

Цветът на вашия шал със сигурност тряб-
ва да се съчетае с тонуса на кожата и

да подчертае очите ви
С успешна комбинация ще видите как 

цветът на очите ви е станал по-дълбок, а ли-
цето ви се е променило.

Този сезон изборът е наистина голям - от 
завързване като лента за коса или декора-

ция на шапка, до завързване като тюрбан, 
както през 60-те години шаловете са били 
носени от известни актриси или вързани 
зад ушите, не класически.

Носенето на шала около врата този се-
зон също е специално и прилича повече на 
бижу, а ако сте облечени минималистично, 
ще стои идеално.

Можете също така да вържете шал на чан-
тата си или лятната чанта за плажа.

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас 
C за Straight truck local. Заплащане процент от рей-
та с договаряне. Може и без опит. Monday-Friday 
6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси 
шофьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъ-
щи всеки уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 
1500 с бонуси. 7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чис-
тене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 
7087708483 №18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори 
за dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx 
Ground, doubles endorsement and 1 year experience. 
6302903092 №18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time 
Caregiveri/Companions. Locations: Suburbs (Ho� man 
Estates, Highland Park,Schaumburg), City Chicago. 
Zaplashtane $15.00-$18.00 na chas. Zapochvane na 
rabota vednaga. 847-813-5108, 224-500-2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим 
работник за поддръжка и почистване в сервиз. 
6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota 
za CDL sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka 
vecher v kashti. Za poveche informaciq tel 7739412232 
№18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators 
за локална/регионална работа в радиус от 200 мили 
от вашия паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи 
всяка вечер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 
№18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa 
компания набира котрактори с CDL за съвместна ра-
бота. За повече информация търсете Зори 224-659-
2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & 
Maintenance is looking to hire front desk associate at 
full time. For more information please call 872-303-1060 
Stan №18756

Chicago + suburbs

ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ, 
Цена US$ 20, Зипкод 60025, Търся жена за чистене 
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

МЕХАНИК - 100,000$, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Малка траснпортна 
компания търси да назначи механик за работа само 
по собствени камиони (без външни клиенти). Отлич-
но познаване на Волва Д12 и Д13. Заплата - 2000$ на 
седмица. За повече информация - 3129123808, оста-
вете съобщение или СМС. 3129123808 №19389

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

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

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

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

OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна компания пред-
лага работа за Owner Operators! Only 8 % dispatch 
fee ; 24/7 Dispatch ; Коректно отношение! ЗА ПОВЕ-
ЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (630)290-7566 - Andy 6302907566 
№19338
OWNER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Малка компания наби-
ра контрактори с драй ван ремаркета за съвместна 
работа. За информация позвънете на 224-659-2356. 
№19334
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, систе-
мен интегратор търси Field/Network engineer за ра-
йона на Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля 
в дейностите по внедряване и поддръжка, отговаря 
за предоставянето на професионални мрежови ус-
луги. Контакт: simona.zareva@tbs.tech 359877980442 
№19092
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver 
for Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every 
Week. Sighn Up Bonus! Volvo Automatic. For more info 
Call 7739837254 $2000 - $2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи механици на камиони и трейлъри. 
Опит не е задължителен, но е препоръчителен. За по-
вече информация, моля позвънете на 773-656-8076. 
№18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business 
is looking for a self-motivated truck and trailer mechanic. 
Experience is a plus own set of tools is required. For 
additional info please call 630-948-4547 or text 773-946-
7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR 
за dry van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. 
Заплащането е 0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in 
business need experienced dispatcher and safety to 
work in o�  ce / not from distance/ 2245202269 №18971

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

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

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

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

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

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

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

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси шофьор Class A за регионална 
работа. Заплащането е за заработена седмица, 
с възмойност да се заработят до $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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ТЪРСЯ ШОФЬОРИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся шофьори с обик-
новена книжка за малко камионче . За повече инфор-
мация се обадете на 224-817-6515. №19382

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

CDL DRIVER 0,75-0,90, 
Цена US$  , Зипкод 150000, Tърся тим или соло 
за на East or South заплащане ,0,75-solo 0,90 team 
8472542504 №19349

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

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

OTR DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Малка компания 
набира шофьори за драй ван и флатбед. Ван 
0.70-0.75; Флатбед 0.80-0.90. Нови камиони KW 
and Volvo. О/О 12% комисионна; намаления на 
горивото $0.60-$0.90 на галон. Ремакета под 
наем. За информация 847-737-5460 №19417

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

ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи момиче за работа като офис асис-
тент и касиер. Опит не се изисква. За повече инфор-
мация, 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 сед-
мица, за сингъл драйвър с опит , клас А, дабъл-три-
пъл, 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

ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ , 
Цена US$ 4.00, Зипкод 82001, Работим за вашата ком-
пания: Добре платени товари къси и дълги разстоя-
ния Всичко свързано със ДИСПЕЧЕРСТВОТО: Broker 
Setup Packets, Appointments Lumper/Detention TONU, 
invoices, Factoring, Fuel Cards, имного повече. Плаща-
те за диспечерски услуги -4% 3073005409 №19413
DISPATCH 4 %D, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за вашата ком-
пания: Добре платени товари къси и дълги разстоя-
ния Всичко свързано със ДИСПЕЧЕРСТВОТО: Broker 
Setup, Appointments-pickups & deliveries, Lumper, 
Detention, TONU, Invoices, Factoring, Fuel Cards. Всичко 
това за 4%. 3073005409 №19419
OFFICE ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Need o�  ce assistant. 
www.tocconsult.com 3039748716 №19379
AUTO MECHANIC, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17109, Need Auto mechanics. 
www.tocconsult.com 3039748716 №19380
HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 14.00, Зипкод 17110, Need housekeepers 
3039748716 №19381
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти 
асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище по дого-
ворка 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 не-
деля 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 Бълга-
рия +359877981874 53 V/R/F/Hz call/text/email 
Viber+359877981874 359877981874 №19360
CDL, 
Цена US$ 1,234.00, Зипкод 60016, Търся фирма готова 
да извърши sponsorship на шофьор на камиони при 
успешна процедура и издаване на документи поемам 
цялата сума по раззходите Watsup +359876655659 
Viber +112242093339 2242093339 №19365
CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, A female CDL Class A 
truck driver is looking for team driving with another 
female driver. Please call 224-659-0358 №19326

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

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

COAST TO COAST
SAFETY CONSULTING, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, YOU NEED HELP 
WITH IFTA, IRP, PERMITS -KY, NY, NM, OR, HAZMAT 
PERMITS, HWY TAX 2290, CORPORATIONS, MCS150, 
CORPORATIONS, DOT AUDIT ASSISTANCE AND MUCH 
MORE, CALL US! 2523052273 №19104

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ ПО НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Давам обзаведена стая 
под наем $430.Всички консумативи включени.Полз-
ване на кухня.Супер локация близо до магазин Ма-
линчо.Телефон 224-399-7284 №19411

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. Давам под 
наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Всич-
ки кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, електричество, 
internet, gas, пералня и cyшилня) Близo дo Balkanika, 
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $470. За OTR шофьо-
ри 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 локация и 
училище. 2246229705 №19406

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 550, Обзаведена стая под 
наем от garden apartment в Elmwood park.Всич-
ко включено.Безплатна пералня със сушилня 
в апартамента.Има също и безплатен интер-
нет-$550.Депозит за един месец 7734142633 
№19416

СТАИ ПОД НАЕМ $350, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, ДАВАМЕ СТАИ ПОД 
НАЕМ $350 И $395 НА МЕСЕЦ ВСИЧКО ВКЛЮЧЕНО ЗИП 
КОД 60659 КЛИМАТИК КУХНЯ СОБСТВЕН ВХОД ПЕ-
РАЛНИ ИНТЕРНЕТ И ДР ЕКСТРИ ХРИСТО 7738170102 
franwalk@gmail.com 7738170102 №19397
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 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 цената. 
6307649725 №19374
2 BEDS/1BATH CONDO, 
Цена US$  1,400.00, Зипкод 60173, Апартамент под 
наем в Schaumburg, IL. 2 спални/1 баня. Отлична ло-
кация и училище. зип 60173 5738254801 №19359
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 съквартирант/
ка в Schaumburg. Самостоятелна стая,баня+тоалетна.
Общ хол,кухня и паркомясто.Апартаментът е прос-
торен с всички ел уреди.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 обзаведена стая 
под наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland 
& Foster близо до I-90 близо до Blue Line обща перал-
ня 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. Включе-
но всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/
Narragansett 7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен га-
раж в Glenview Разполага с огромно patio. В компле-
каса има вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. 
Оглед по всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ 
За повече инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, 
паркинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са 
гарантирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. 
За повече инфо моля драснете съобщение на 305-
916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, 
great schools, brand new kitchen remodeled, freshly 
painted, call 708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. 
Convenient location near Costco, Wood� eld Mall, I-90. 
Second � oor with balcony. Central A/C. Pool in the 
complex. For more information call 847 312 0278 or 773 
996 8900 №18764

FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for 
rent in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, 
great location and schools! For information: 847 630 
8884 Stancho №18755

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

ИМОТИ 
Продавам

SOMEWHERE ELSE
КЪЩА В ДИМИТРОВГРАД, 
Цена US$ 140,000, Зипкод 6400, Разкошна Самосто-
ятелна двуетажна къща 150 кв.м разгърната площ 
и 500 кв.м двор на тиха улица. След основен ремот. 
Външна изолация, нов покрив, пергола, кладенец, 
гараж, две летни кухни. Цена $140,000 7577056618 
№19410

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
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
MALKI OBIAVI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, BOIADISVANE I SHPAKLOVKI 
3127227479 №19412
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 домаш-
ни филми като ги презапишете на DVD преди касети-
те 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 негативни 
филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете ва-
шите стари ленти като ги направите дигитални сним-
ки преди на станат неизползваеми. 630-456-1366 
6304561366 №19367
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни 
филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете ва-
шите стари ленти като ги направите дигитални сним-
ки 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 психотерапев-
тична подкрепа на Българи живеещи в чужбина. По-
вече информация можете да получите от сайта ни. 
359889291674 №18960

COAST TO COAST
DISPATCH 4 %, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за вашата ком-
пания: Добре платени товари къси и дълги разстоя-
ния Всичко свързано със ДИСПЕЧЕРСТВОТО: Broker 
Setup, Appointments-pickups & deliveries, Lumper, 
Detention, TONU, Invoices, Factoring, Fuel Cards. Всичко 
това за 4%. 3073005409 №19418

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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Пролетното равноденствие носи чу-
деса в природата - и не само в при-
родата, но и за здравето на хората. 

Водата в горски извори и църковни аязма 
става изключително лековита, и то доказано 
се превръща в такава. Подобно чудо има в 
Трънския край, където природата е изклю-
чително лековита, а билките - дар за здра-
вето.

Изключителното целебно аязмо със сре-
бърна вода се намира на половин киломе-
тър над Забелския манастир „Св. Димитър“. 
Аязмото се намира между селата Забел и Ту-
роковци. То блика от скала в местността За-
белски камък.

Мястото е известно от древността. Набли-
зо е открито антично селище и вила на за-
можни люде. Предполага се, че хората

са идвали тук като 
на санаториум

Изворчето е известно и с това, че мно-
го болни са се излекували. Тези, които са 
се изцерили, твърдят, че помага при кожни 
и очни болести, както и при проблеми със 
стомаха и бъбреците.

Там могат да се чуят всякакви истории за 
болни, които са намерили изцеление от сре-
бърните води на манастирското изворче.

Преди няколко години с водата се изле-
кувала от нелечим кожен проблем млада 
девойка. Тя само се намазала с водата и на 
следващия ден непоносимият сърбеж из-

чезнал, все едно никога не е съществувал.
Днес хора се стичат от близко и далече, за 

да пълнят съдове с целебната течност. Вода-
та до чешмата идвала

от стар римски водопровод
Преди години забелчани тръгнали да ви-

дят къде е хваната водата, откъде извира, но 
така и не открили нищо.

Екстрасенси, идвали тук, разказали, 
че в местността слизат ангели, които 
помагат на болните, зареждайки вода-
та с някаква неземна сила и енергия.

Някои хора обаче клатят недовер-
чиво глави на тези разкази. Те отдават 
лечебната сила на извора на минерал-
ния състав на скалите, през които во-
дата си проправя път от недрата. Над 
местността Забелски камък са се нами-
рали галериите на древни сребърни 
мини, прорязващи снагата на планина-
та Руй. Входът към галериите им може 
да се види и днес наблизо. Предпола-
га се, че

сребърни йони 
се отделят във водата

и я правят изключително лечебна.
Наблизо до аязмото се намира трънската 

мина Злата. Предполага се, че 
водите му минават през ней-
ните златоносни пластове, 
които също са свръхцелебни.

„Живеем бедно над подзе-
мен Клондайк, поне лековита 
вода пием“, шегуват се пък жи-
телите на близкото село Туро-
ковци, цитирани от местния 
интернет портал tranonline.
info. Самото име на селото оз-
начава паричка. Легенди да-
ват и друго обяснение за сила-
та на водата. От стари времена 
бабите разказват как над ска-
лата имало седем малки езер-
ца, а в тях през пролетта ид-
вали да се къпят самодиви и 
водите ставали лечебни.

Сребърна вода от лековито аязмо 
цери кожни и бъбречни проблеми
�В Трънския край природата е изключително лековита, а билките - дар за здравето

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Слабо известно целебно аязмо се на-
мира в дупнишкото село Червен брег. 
То извира под възрожденската черк-
ва, а днес енорийски храм, „Св. Николай 
Мирликийски Чудотворец“. До него се 
стига за 5 мин. пеша от центъра на село-
то, по десния бряг на река Джубрена.

Църквата е построена през 1874 г. вър-
ху по-стара такава. Има предположения 
за съществуването на крипта със запазе-
на обстановка на стара подземна черква 
под сегашната.

В светата обител са останали стенопи-
си, като най-уникалният от тях е сцената 
„Кръщенето на св. цар Борис“.

От по-старите градежи е останал само 
свещеният извор аязмо. Хората казват, че 
водата е лечебна за почти всички боле-
сти, познати на човека, стига да се под-
хожда към мястото с вяра в Бога.

Възрожденска черква 
пази свещен извор

Целебното аязмо се намира над Забелския манастир „Св. Димитър“.

Сн. Фейбук

Църквата „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ в с. Червен брег.Екстрасенси твърдят, че в местността слизат ангели, които 
помагат на болните.
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Учителят:

- Знаеш ли защо  

ти писах двойка?

Ученикът:

- Погледнете се, господине! 

Пишете двойки наляво и 

надясно, а сам не знаете защо!

  
Шеф на ресторант се хвали на клиент:
- Тук при нас са най-големите охлюви.
- Знам, знам. Вчера ме обслужи един.

  
- Какво ми препоръчвате за отслабване - зелен 

чай или зелено кафе?
- За бързи резултати, изяжте онзи зелен салам. 

Гаранция, че до края на деня ще сте свалили поне 
3 килограма!

  
Из коментарите на готварски сайт:
„Уважаеми приятели, рецептата „Скариди с ана-

нас“ много ми хареса. Скаридите замених със 
свинско, а ананаса - с кисело зеле, но като цяло 
„Скариди с ананас“ е чудесна.“

  
Младеж и девойка се свалят в бара, след кое-

то той я качва на колата, излизат извън града и си 
свършват работата. Докато се облича, тя му казва:

- Знаеш ли, аз забравих да ти кажа, че всъщност 
съм проститутка и това удоволствие ще ти стру-
ва 50 лева.

- Аз пък - отвръща той - забравих да ти кажа, че 
съм таксиметров шофьор и курсът дотук и обра-
тно излиза 55 лева.

  
- Дайте определение за „празно пространство!“
- Уф, в главата ми е, ама не мога да се сетя...

  
Блондинка катастрофира леко на кръстовище, 

след което събира изпопадалите чаркове от ко-
лата в багажника и отива при автомеханик. Той ги 
разглежда един по един и мърмори:

- Тази е счупена, ще трябва нова, това тука ще 
стане, това е счупено... а този капак от шахта да го 
върнеш там, откъдето си го взела...

  
- Годеникът ти знае ли на колко години си?
- Донякъде.

  
Двама приятели си говорят.
- Когато си в заведение, как можеш да познаеш 

коя блондинка е сервитьорката?
- Тя е единствената, която има тампон зад ухото 

си и се чуди къде си е завряла молива.

  
Английски лорд пристига за първи път в Щати-

те. Разхожда се по Бродуей, стига до количка, на 
която пише „Хотдог“.

Лордът, несвикнал с речника на американския 
потребител, решава, че става дума за топло ку-
чешко, духът на изследователя се събужда в него 
и решава да опита местната кухня.

- Един „хотдог“, ако обичате, сър!
Продавачът му връчва сандвича, лордът внима-

телно разглежда пакетчето и го връща:
- Бихте ли ми дали някоя друга част от кучето?

  
- Пешо, ти защо се раздели с Мимето?
- Щото има противен смях!
- Странно... не съм забелязал!
- Е... Ти не си се събличал пред нея!

  
Жена към мъжа си:
- Скъпи, мога да готвя само зеле и крем карамел!
- Добре, а това на масата кое от двете е?!

  
- Абе, ние, дебелите, ще отслабнем, ама вие, глу-

павите, какво ще правите?
- И ние ще отслабнем!

  
По телефона:
- Здрасти.

- Да.
- Трябва да кажеш първо „Здрасти“, а не „Да“. Ти 

у вас ли си?
- Здрасти.

  
- Защо психиатрите са толкова вежливи с паци-

ентите си?
- Защото знаят, че техните пациенти не подле-

жат на наказателна отговорност.

  
Полицай спира автомобил за проверка.
- Давай да видя книжката!
- Забравил съм я, старши! - жалва се водачът.
- Значи пиша акт. Казвай име!
- Тони Стораро!
- Ти мен на луд ли ме правиш? Знам го много до-

бре Тони Стораро! Казвай името, иначе те карам в 
районното!

- Ок, старши, спокойно! Иван Вазов!
- Аха-а, можело значи! Защо трябваше да се раз-

правяме?

  
Висят няколко прилепа на една жица. Изведнъж 

единият се изправил. Останалите се спогледали:
- Брато, тоя пак припадна?!

  
Запознават се мъж и жена, водят непринуден 

разговор:
- Какво работите?
- Учителка. А вие?
- Доктор.
- Гинеколог?
- Не... но мога да погледна.

  
- Ще умрете самотен, в мизерия и ще страдате 

жестоко.
- Извинете, не ви чух?
- Казвам, че кредитът ви е одобрен!

  
Контрольор се обръща към пътник с куче в рей-

са:
- Платихте ли за кучето?
- Не, то ми е подарък.

  
След няколко неуспешни опита да разреже пър-

жолата си, клиентът вика сервитьора:
- Моля, вземете я обратно!
- Не мога, сър! Издраскали сте я...

  
Не искам да живея в Париж! Първо, не знам 

френски, и второ - далече ми е от работата.

  
Син пише на майка си писмо:
- Скъпа, мамо! Роди ми се син. Жена ми няма 

мляко и бебето сучеше от една негърка. Затова за 
една седмица то почерня.

Отговорът на майката:
- Скъпи, сине! Когато се роди ти, аз също нямах 

мляко и затова ти давах от крава, но рогата ти по-
раснаха едва на 30 години.

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
Перспективите са обещаващи, но 
с малки изключения. Добре е, че 
сте наясно с евентуалните пре-
пятствия и бихте могли да ги пре-
одолявате с по-малко загуби. Но 

не изразходвайте цялата си енергия в тази посока. 
Обърнете внимание и на другите важни неща за вас. 
Децата ще ви напомнят за нуждите си, а партньорът 
ще пожелае повече време да споделяте заедно. Нека 
това не ви отегчава, напротив. Дошъл е моментът, в 
който да направите равносметка на постигнатото и на 
амбициите си.

РАК
По-малко вълнения, повече и 
успешни реализации. В такъв 
дух ще премине периодът за 
вас. Търпеливо и последовател-
но отхвърляйте задачите си, без 

силово да налагате волята си. По пътя на убеждени-
ето ще ви бъде по-лесно и здравословно. С творче-
ски подход и мисъл ще пристъпвате към поредното 
предизвикателство, доказвайки и на самите себе си, 
че имате потенциал да се справите с всяка задача. 
Стресът ще отстъпи място на градивната ви енергия 
и ще създавате значими неща.

ВЕЗНИ
Младите, които търсят своето 
ново поприще, ще имат добър 
шанс за реализация. Ще привле-
чете силна подкрепа, ако пока-
жете желание и готовност да се 

реализирате. Търсете равновесие във всичко, което 
правите, за да не нарушите баланса в себе си. Запа-
зете свободата си и не разголвайте душата си пред 
всекиго. Но там, където търсите съчувствие, подкре-
па и любов, не се показвайте слаби. Излагайте тезите 
си аргументирано и без излишни емоции следвайте 
уверено пътя си.

КОЗИРОГ
Добротата ви е начин да избег-
нете разочарованията и да за-
пазите всичко онова, което сте 
постигнали дотук. Ако имате 
планове за разширяване на биз-

неса си, изберете внимателно подходящия човек, 
който ще ви подкрепи финансово и с професионал-
ни навременни съвети. Притесненията ви, свърза-
ни със здравето, ще отшумят по-бързо, ако вземе-
те мерки и следвате препоръките на специалистите. 
Учейки се от чуждия опит, повишавате своя, без 
това да се отразява негативно на авторитета ви.

ТЕЛЕЦ
Утвърдете постигнато, като не 
забавяте темпото, така ще сте 
наясно къде сте и къде бихте 
желали за стигнете. Превърне-
те пропуските в свои учители, 

не ги подминавайте. Опрете се на способността си 
да прозирате в детайлите и ще можете с лекота да 
насочите интересите на другите във вашата посока. 
Работните ви идеи ще се осъществят по-скоро, от-
колкото предвиждате. Парите, необходими за реа-
лизацията им, ще дойдат по линия на спонсорство и 
перспективни познанства.

ЛЪВ
Имайте позитивна нагласа не 
само към собствените, но и 
към чуждите успехи, и не хабе-
те силите си в търсене на чуж-
ди грешки и пропуски. Никой не 

е съвършен, грешките имат място в живота на все-
ки един от нас. Предстоящ проект ще ви погълне с 
работа и за маловажните неща ще ви остава все по-
малко време, което не е толкова лошо. Финансови 
придобивки ще ви позволят да направите повече за 
семейството и дома. С времето ще отшумяват и вре-
менните здравословни неразположения.

СКОРПИОН
Можете да видите по-скоро осъ-
ществени намеренията си, ако 
през тези дни си поставяте крат-
косрочни цели и работите за 
тяхното изпълнение. С настро-

ение и добри очаквания ще работите и върху пре-
ките си задачи, задоволявайки наред с всичко ос-
танало и финансовите си нужди. С участието си в 
значими проекти някои от вас ще поставят начало-
то на по-мащабна дейност. Чуждестранни инициа-
тиви и полезни контакти ще ви потопят в реалност, 
към каквато се стремите от дълго време.

ВОДОЛЕЙ
Онези, чието съзнание и мисле-
не е свързано с промените, ще 
търсят начини за печеливши ин-
вестиции. Опитността ще им по-
мага да минават през непозна-

тите сфери на живота си по-леко. Щом намеренията 
ви са чисти, ще печелите симпатията и активността 
на хора, имащи добро положение в обществото, и 
заедно ще преодолявате проблемите. По-малко се 
притеснявайте, повече вниквайте в хубавите стра-
ни на живота си. При много от вас те преобладават 
и ще сте сред щастливците.

БЛИЗНАЦИ
Останете си земни и добри и 
не пренебрегвайте молбите на 
нуждаещите се към вас. Липса-
та на доверие би ви подейства-
ла като студен душ, не го допус-

кайте да се случва. В интимния свят на мнозина от 
вас ще настъпят промени към по-добро. Самотата 
ще отстъпи място на по-добре организиран семеен 
свят и ще постигнете духовен напредък в прагматич-
ното си мислене. Ставате по-добри и уверени в себе 
си хора, можещи да посрещнат всяко предизвика-
телство, вземайки правилното решение.

ДЕВА
С умението си да се владеете 
и да подчертавате силните си 
страни, ще успеете да извлече-
те максимума за себе си в една 
ситуация. Също така ще можете 

да влияете върху хода на събитията, поне в частта, 
която зависи от вашите решения. Много от вас ще 
получат благоприятни възможности за изява от раз-
личен характер, както и постижения, за които ще 
се говори. Безработните ще получат предложение, 
което може и да не ги удовлетвори поради времен-
ния си характер и ниско заплащане.

СТРЕЛЕЦ
Целенасочените ви действия ще 
ускорят развитията и на други 
полезни начинания, които счи-
тате за важни. Не пренебрегвай-
те никого, уважавайте труда на 

всички и всяка полезна инициатива, насочена към 
сближаване, подпомагане и насърчаване активност-
та и добрите намерения у другите. Близките ви ще 
проявят разбиране и с помощта им ще преодолеете 
възникващите напоследък затруднения. Бъдете тър-
пеливи и не пресирайте събитията, желаейки по-ско-
ро да видите финалните резултати.

РИБИ
Периодът е много много гради-
вен за вас и с прозорливите си и 
правилни ходове ще си осигури-
те напредък в професионалния 
ви и в личния ви живот. Корект-

ните взаимоотношения с партньорите ще ви позво-
лят да се наложите над конкуренцията и които го ос-
ъзнаят навреме, ще спечелят. Вървете уверено по 
пътя си и по-малко се тревожете, за да не губите от 
енергията си, която иначе не ви липсва. Няма да ос-
танете незабелязани и ще получите добри оценки за 
вас самите и за труда си.

https://www.brookhavenmarket.com/
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От смъртта на един диктатор до раз-
рушително земетресение - пред-
сказанията на прочутия ясновидец 

Нострадамус не вещаят нищо добро за све-
та през 2022 година. Той е написал в мъгляв 
стил, допускащ тълкувания, общо 6338 про-
рицания за това как, кога и защо ще свърши 
светът, който познаваме.

Много от приписваните му според тъл-
куванията предсказания, като възходът на 
Хитлер, Френската революция и терорис-
тичните атаки от 11 септември, се смятат от 
неговите почитатели за точно изпълнили 
се. Някои ентусиасти поддържат тезата, че 
70% от прорицанията на французина вече 
са се случили в реалността.

Френският астролог е починал през 1566 
г., но неговите предсказания, написани в 
четиристишия (катрени), организирани в 
по-големи раздели (центурии или векове), 
продължават да вълнуват духовете и днес. 
Какво ни е оставил той за 2022 година и 
дали някои неща вече са са случили?

Смъртта на Ким Чен-ун
Според интерпретациите на творчест-

вото на астролога той е предсказал смър-
тта на севернокорейския лидер Ким Чен-ун 
през 2022 година.

В 14-и катрен на Центурия 4 той пише, че 
„внезапната смърт на първата личност/ще 
доведе до промени и може да сложи друга 
изтъкната личност начело на кралството". 
Тук няма пряка препратка към Ким, но тъл-
кувателите го виждат като най-вероятната 
фигура в това предсказание заради слухо-
вете за здравословни проблеми и изненад-
ващото му и бързо отслабване.

Диктаторът на Северна Корея направи 
дълга пауза в показването си пред обще-
ството в края на 2021 година, всъщност най-
дългата, откакто е на власт, а мимолетните 
му появи след това само подхранват слухо-
вете.

Катастрофално земетресение
Третият катрен от третата центурия на 

Нострадамус е схващан като прогноза за 
мощно земетресение, вероятно в Япония:

„Към средата на деня земетресение екс-
тремно в града те ще извикат от дълбочи-
ните на Азия.“

Катренът е много объркан и са възмож-
ни различия в преводите, но е ясно, че зе-
метресение в средата на деня може да пре-
дизвика големи щети. Отново Япония е 
посочена като най-вероятно място по пред-
положение, а не според реална опора за 
това в текста. Катастрофални земетресения 
обаче по света стават по няколко годишно, 
така че със сигурност това „предсказание“ е 
или изпълнено, или ще се изпълни.

Война в Европа
Тук изглежда, че Нострадамус е ударил в 

„десетката". В средата на годината в Украй-
на се вихри кървав конфликт с известен по-
тенциал да се разрасне. Почитателитe на 
Нострадамус се опасяват именно от това, 
тъй като всъщност той говори, че Франция 
ще вземе участие във войната.

Френската столица в тази война ще бъде 
обсадена:

„Навсякъде около Великия град ще има 

укрепени войници по полетата и селищата.“
Нахлуването във Франция на враг от из-

ток е повтаряща се тема в творчеството на 
ясновидеца, но за долния стих се смята, че 
предсказва събития от пролетта на 2022 го-
дина.

„Синята глава ще бъде наранена от бяла-
та

до такава степен,
каквато за добро на Франция ще се струпа 
и върху двете.“

В края на зимата руснаците от изток на-
хлуха, но не във Франция, а в Украйна, така 
че от точността на това предсказание досе-
га има какво да се изисква.

Миграционна криза
Тук няма какво да се каже, освен че тя не 

е само една и прорицателят трудно може да 
сгреши. И все пак той говори за „бедствие от 

кръв и глад“, което веднага насочва към съ-
битията в Украйна, за достигане до морския 
бряг (морските маршрути на мигрантите?) и 
за мащабен глад и пленничество, което на-
помня за зърнената криза поради войната 
в Украйна.

Тъй като ясновидецът говори за седем-
кратно достигане на бреговете, експертите 

по предсказанията му смятат, че това значи 
седем пъти повече имигранти по вода тази 
година. Имат още 6 месеца да познаят. Инак 
дотук - точка в полза на предсказателя по 
темата за бежанците.

Разпадането на ЕС
Някои смятат, или така им се иска, че 

Нострадамус е предсказал и разпадане на 
ЕС през 2022 година. Той пише, че „свеще-
ните храмове в разцвета на Римския стил/
ще отхвърлят набраздените си основи“.

Това тълкувателите интерпретират като 
препратка към Договора от Рим от 1957 го-
дина, който фактически основава ЕС. Брек-
зит пък е смятан за първа стъпка към пъл-
ното разпадане на съюза през 2022 година. 
Вярно е, че ЕС среща трудности, не на по-
следно място и заради вече споменатата 
война в Украйна, но все пак шансът това 
предсказание да се сбъдне до края на годи-
ната клони към нула. Има обаче време.

Удар на астероид в Земята
От всичките страхотии в предсказани-

ята тази е най-голямата, а и в писаното от 
Нострадамус този път няма нищо неясно:

„Огън виждам, че ще падне от небесата.“
Лошо. За щастие обаче не е ясно за кога е 

насрочено това ужасяващо събитие, което 
разбирачите на творчеството на Нострада-
мус пращаха още през 2021 г., но очевидно 
то не се случи. За 2022 година не се очак-
ва също нищо такова. Земята обаче от вре-
ме на време се разминава с опасни косми-
чески скали, така че е неизбежно рано или 
късно да възникне реална заплаха. Никой 
не знае колко години ще минат дотогава. 
Явно дори и Нострадамус, който не датира 
събития в писанията си.

Въпреки че някои „предсказания“ наисти-
на изглеждат точни, те най-често са от тези, 
за които не се иска особен ясновидски дар. 
Някои твърдят например, че Нострадамус е 
предсказал и сегашната инфлация, но това 
вече е твърде несериозно. Критиците на те-
орията за ясновидството на френския ас-
тролог често изтъкват, че с прекалените си 
фантазии в тълкуването на писанията му ен-
тусиастите по предсказанията, без да искат, 
изместват вниманието от истинската стой-
ност на творбите на астролога.

Война в Европа, 
мъртъв диктатор
�Кои предсказания на Нострадамус за 2022 г. вече се сбъднаха?

ВАСИЛ 
ДИМОВ

vasil@bg-voice.com



20 - 26 юли 2022 г.36

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

Актрисата с български про-
изход Нина Добрев се гмурна 
с акули. Това стана ясно от ви-
део в профила й в Instagram, 
на което се виждат подводни-
те й забавления с три тигрови 
акули.

„Много обичам свободно-
то гмуркане с акули. Преди 
се страхувах от тях, докато не 
влязох във водата, за да се оп-
итам да преодолея страха си. 
Тогава разбрах колко неза-
интересовани са те от хора-

та. Била съм във водата с тол-
кова много различни видове 
акули. Моята мечта беше да 
плувам с тигрови акули, която 
най-накрая успях да осъщест-
вя“, казва Добрев.

Тя разказва, че в този ден е 
имало три представителки на 
вида във водата.

В поста си, тя отбелязва и 
колко е важен океана и как за-
ради тези състезания за уби-
ване на акули, те скоро ще из-
чезнат и океанът ще умре.

Нина Добрев плува  
с тигрови акули

Хума Абедин, бившата дясна ръка 
на Хилари Клинтън, е новата любов на 
Брадли Купър.

Някои медии съобщиха, че актьорът 
от „Роди се звезда“ има нова половин-
ка, която не е нито актриса, нито мо-
дел, а политик, дългогодишен помощ-
ник на Хилари Клинтън, особено по 
време на президентската й кампания.

Хума беше омъжена за бившия кон-
гресмен Антъни Уайнър, от когото има 
10-годишен син.

„Брадли се среща тихомълком с 
Хума от няколко месеца, като пред-
почита да стои далеч от обществено-
то внимание“, каза вътрешен човек. „Те 
са идеални един за друг.“

Наскоро 47-годишният актьор го-
вори в интервю за съвместното роди-
телство с бившата си половинка Ири-
на Шейк, от която има петгодишна 
дъщеря. Те бяха заедно четири годи-
ни, преди да се разделят през лятото 
на 2019 г.

Кевин Спейси се призна за невинен по четири 
обвинения за сексуално посегателство над трима 
мъже при първото си явяване в наказателния съд 
в Олд Бейли - централният наказателен съд на Ан-
глия и Уелс.

62-годишният актьор също пледира за невинен 
по обвинение за склоняване на лице да участва в 
проникваща сексуална активност без съгласие.

Спейси, облечен в светлосин костюм, отговори 
„невинен“, когато му бяха прочетени всяко от об-
виненията.

Обвиненията са повдигнати след проверка на 
доказателствата, събрани от столичната полиция.

Случаите са от периода март 2005 г. - август 2008 
г. в Лондон и от април 2013 г. в Западна Англия.

Носителят на „Оскар“ бе освободен под гаран-
ция и му бе позволено да се завърне в САЩ.

Кевин Спейси пледира  
невинен за сексуално насилие

Брадли Купър има  
нова половинка

В интервю, което херцо-
гиня Камила даде пред 
Country Life по повод 75-

ия си рожден ден, тя разкри 
какво прави бъдещият крал 
принц Чарлз щастлив.

Тя го определи като „истин-
ски провинциалец". Независи-
мо дали „строи огради в про-
ливния дъжд, разхожда се, 

изкачва невероятно стръмни 
планински хълмове, засаж-
да дървета или подрязва, там 
той намира истинско спокой-
ствие и тишина.“

Известната „Highgrove 
House“ в Глостър е „убежище“, 
където се грижи за своите ве-
ликолепни розови градини, 
които сам е засадил.

Херцогинята каза за Чарлз, 
че той е „може би най-здрави-
ят човек на неговата възраст, 
когото познавам. Той ходи и 
ще ходи. Той оставя всички на 
километри зад себе си“, каза 
Камила, отдавайки доброто 
си здраве на любовта си към 
природата.

Камила разкрива тайното  
хоби на принц Чарлз

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Шон Мендес получава ме-
дицинска помощ, след като 
призна, че има проблеми с 
психичното си здраве.

23-годишният певец обяви, 
че отменя концертите от све-
товното си турне в следващи-
те 3 седмици.

„Шон е много чувствително 
и грижовно момче. Когато се 
ядоса на нещата около себе 
си, той се затваря и страда. 
Той каза, че получава помощ, 
което е за възхищение“, обяс-
нява източник на „People“.

„Къса ми се сърцето, че 
трябва да кажа това, но, за съ-
жаление, аз ще трябва да от-
ложа концертите през след-
ващите 3 седмици в Ункасвил, 
Кънектикът, до второ нареж-
дане... Трябва да си отделя 

време, в което да се излеку-
вам и погрижа за себе си, и за 
психичното си здраве, на пър-
во място и най-вече“, написа 
самият Мендес в Instagram.

Ник Кенън казва, че бивша-
та му съпруга Марая Кери ви-
наги ще си остане неговата 
любима.

В епизод от подкаста The 
Hottie Talk Show 41-годишни-
ят комик разкри, че все още 
държи вратата отворена към 
възможността отново да се 
събере с 53-годишната изпъл-
нителка.

„Може би защо-
то съм голям ро-
мантик. Вярвам в 
любовта и в нейна-
та сила. Не вярвам 
във времето. Ни-
кога няма да имам 
любов като тази с 
Марая“, откровен е 
Кенън.

Комикът описва 
връзката си с Кери 

като „приказка“, която оба-
че може да бъде провалена, 
ако се прибърза с решение-
то за събиране. По думите му 
би предпочел да остави не-
щата такива, каквито са в мо-
мента, отколкото да развали 
прекрасните моменти, които 
е създал в миналото с бивша-
та си съпруга.

Никол Шерцингер е влюбена в Сан-
торини. Това обяви самата звезда чрез 
публикация в профила си в Instagram.

Певицата е на екскурзия в Гърция с 
гаджето си Том Еванс и явно много се 
наслаждава на почивката си. Тя пост-
на видео, на което се показва в църк-
ва в Санторини, както и снимка с Том на 
фона на красив морски пейзаж.

Никол позира на фона и на дру-
ги красиви гледки в градчето. Тя носи 
мрежеста бяла пола и мрежест бял пот-
ник. Изпълнителката е вързала косата 
си на кок.

„Влюбена съм... в Санторини“, написа 
тя към публикацията си.

Преди дни Шерцингер пък показа и 
страхотни снимки от Миконос. На тях 
тя позира по тъмносин бански от 2 час-
ти.

Певицата се показа и в червен бан-
ски в компанията на любимия си Еванс.

Къщата на американския актьор Уилям Гар-
сън се продава за почти $1,7 млн.

Любимият актьор от „Сексът и градът“, който 
изигра най-добрия приятел на Кари Брадшоу 
(Сара Джесика Паркър) Станфорд Блац, почи-
на миналия септември от рак на панкреаса. 
Той беше на 57 години.

Домът на покойния актьор е във Вали Вили-
дж, Калифорния. Построен е през 1930 г. в „ис-
пански стил“ с басейн и спа. Състои се от три 
спални, розова трапезария и три бани.

Във всекидневната сводестият таван с греди 
придава на къщата специален образ. Има ка-
мина и голям прозорец, за да се насладите на 
прекрасната градина с цветни бугенвилии.

Явори, дъбове, овощни дървета и цветя със-
тавляват красив оазис в задния двор на имота 
според Sotheby's.

Никол Шерцингер  
е влюбена в Санторини

Ник Кенън: Марая Кери е  
истинската ми любов

Шон Мендес призна, че има 
проблеми с психичното си здравеДомът на покойния актьор  

Уилям Гарсън се продава

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Сопот е живописен кът от нашата род-
на страна, в който пристъпяш с въл-
нение, с трепет, с благоговение. Тук 

всичко е спомен. Вървиш по калдъръме-
ните улички, взираш се в китни дворове с 
бухлати чемшири и вити лозници и потъ-
ваш в романтиката на миналото.

Наблизо издига снага древна крепост. 
Внушителните останки от калето се нами-
рат на тесен хребет, спускащ се на юг от 
билото на Балкана. Площта на крепостта е 
5000 кв. м, а крепостните стени са запазе-
ни до 12 м височина. Намерени са остан-
ки още от времето на траките, но калето в 
сегашния си вид е изградено през Втората 
българска държава.

Крепостта се намира на около 3,5 км се-
верно от с. Анево, доскоро квартал на Кар-
лово, на 2 км северозападно от днешния 
Сопот, в южните склонове на Стара плани-
на. В подножието й тече река Стряма. Ос-
танките й се виждат много добре от магис-
тралата София - Бургас и от влака. Може да 
се стигне и от Сопот, като се мине през со-
потския манастир „Възнесение Господне“ и 
покрай подножието на планината се стиг-
не под крепостта. От тук

има много кози пътечки
по които се преодолява голямата стръмни-
на до крепостта.

Аневското кале е един от най-добре съх-
ранените паметници на средновековната 
българска архитектура и култура. Запазе-

ните и до днес 12-метрови останки от кре-
постни стени и кули отдавна привличат 
вниманието на изследователи и любите-
ли на старините. През 1882 г. Иван Вазов го 
споменава в пътеписа си

„Един кът от Стара планина“
Сто години по-късно, през 1983 г., започ-

ват археологически разкопки под ръко-
водството на доц. д-р Иван Джамбов.

Установено е, че крепостта се е разпола-
гала на три нива - едно централно градско 
ядро (цитадела) и две подградия. Самосто-
ятелно е била укрепена само цитаделата. 
Крепостните стени са затваряли площ от 5 
дка. Били са снабдени с мощни кули, басти-
они и контрафорси.

Главният вход към крепостта е бил от юг, 

снабден с надвратна кула. Във вътрешната 
площ на цитаделата са разкрити останки 
на около 15 жилищни постройки. Техника-
та на градеж е била от

ломени камъни, 
споени с бял хоросан

и дървени греди с функция на надлъжни и 
напречни конструктивни възли. Едно во-
дохранилище непосредствено под източ-
ната крепостна стена е снабдявало обита-
телите с вода.

Особен интерес представляват откри-
тите черковни сгради. По план две от тях 
са еднокорабни, едноапсидни, с притвор. 
Били са богато украсени със стенописи от-
вътре и с керамопластика отвън.

По своята архитектура крепостта Анев-
ско кале се явява близък аналог на замъ-
ците на Балканите и Европа. За това сви-

детелства добре запазената северна кула. 
В горното подградие, извън крепостните 
стени, са открити основи на жилища и една

крипта с три християнски 
погребения

Археологическите проучвания в долно-
то подградие доказват наличието на ма-
настирски комплекс от ХIII-ХIV век, възник-
нал на мястото на по-ранен, също с по една 
черква. Около тях е бил разположен голям 
средновековен некропол.

Открити са също много предмети на 
бита, изкуството, монети на български 
владетели и десетки надписи на средно-
български език. Те, както и архитектурата, 
определят времето на възникване на кре-
постта - 40-те години на ХIII век, и края на 
съществуването й през 70-те години на ХIV 
век.

Проучванията дават основание крепост-
та и подградията да се идентифицират със 
смятания доскоро

за изчезнал средновековен 
град Копсис

свидетел на героични събития, отчаяни 
битки и предателства и седалище на дес-
пот Войсил - брат на българския цар Сми-
лец, за когото споменават средновеков-
ните хронисти Георги Пахимер и Йоан 
Кантакузин.

Смилец e български цар, царувал от 1292 
1298 г. Произхожда от „най-знатния род 
сред българите“ - огромните фамилни фе-
одални владения се простирали вероятно 
от Сливен до Копсис.

След абдикирането на цар Георги I Тер-
тер Смилец заема българския престол със 
съгласието на татарския хан Ногай. След 
като става цар, започва война с Византия, 
но претърпява пълен неуспех. Около 1296 
г. жени дъщеря си Теодора за рашкия Сте-
фан Дечански. Смъртта му се отнася към 
ноември 1298 г. и представлява истинска 
загадка пред българската медиевистика.

Аневското кале: Непристъпният страж на 
Хемус, пазителят на Стрямската котловина

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

�През 1882 г. Иван Вазов го споменава в пътеписа си „Един кът от Стара планина“

Крепостта Аневско кале, кацнала на високия каменен рид.

Сн.: Wikepedia

Подход към северната кула.

Изчезналият Копсис - свидетел на героични събития, отчаяни битки и предателства.

Сн.: Wikepedia

Сн.: Wikepedia
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