
XБСП не събра мнозинство за програмата си и връща неизпълнен мандат

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

ОТ РЕДАКТОРА

BG VOICE е издание на„BG VOICE” Inc.

Николай Кръстев | Ясен Дараков
Божидар Божков | Галина Петрова | Сибила Патси | Невена Георгиева | 

Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев | Анастасия Върбанова | Пролетина 

Николова | Борислав Михайлов  

Дизайн и предпечат: Стефан Бабуков | Снежана Панайотова | Сузана Илиевска 

За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com

За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, 

като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мне-

нието на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 

отговорност за съдържанието на материала си. 

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 
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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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БСП ще върнат неизпълнен третия 
мандат за съставяне на правител-
ство. Това обяви председателят на ПГ 

на БСП за България Георги Свиленски, след 
като точката за проекторешението за зако-
нодателна програма на Народното събра-
ние за следващите шест месеца бе отхвър-
лена от дневния ред на парламента.

Той каза, че въпросът за насрочването на 
предсрочни парламентарни избори следва 
да се отправи към президентската институ-
ция.

Имахме програма и амбиции
но няма необходимото мнозинство, каза 
той. Според Свиленски с гласуването в под-
крепа на отпадане на проекторешението за 
законодателна програма се е видяло, че от 

едната страна са застанали партиите, които 
искат да се борят с корупцията, а от друга-
та – тези, „които искат да защитават коруп-
цията“. Председателят на парламентарната 
група на „БСП за България“ припомни, че 
предложената законодателна програма е 
разработена от социалистите, „Продължа-
ваме промяната“ и „Демократична Бълга-
рия“.

В предложението, което парламентът не 
разгледа, бяха включени няколко приори-
тета, чието изпълнение е обвързано с кон-
кретни срокове. Изборът на председател 
на Народното събрание следваше да се 
проведе до 31 юли, а промените в Правил-
ника за организацията и дейността на На-

родното събрание и състава на парламен-
тарните комисии – до 15 септември.

В проекта на решение бяха заложени 
също номинирането на Бойко Рашков за 
председател на антикорупционната коми-
сия (КПКОНПИ). Срокът за това е до 15 ав-
густ.

„Това, което се случи днес, показа на бъл-
гарското общество кой от коя страна на 
тази разделителна линия на хората и пар-
тиите, които искат да се борят с корупция-
та, и на тези, които

искат да защитават 
корупцията

кой от коя страна застава“, каза в сряда 
Свиленски, веднага след като БСП взе ре-
шението.

Той смята, че от гласуването в пленарна-
та зала е станало „ясно, че „Възраждане“ са 
патерица на ГЕРБ, а ИТН – на ДПС“.

„Никой да не се заблуждава за зависимо-
стите между тези четири партии“, добави 
социалистът.

Всичко това се разигра часове, след като 
Националният съвет на левицата реши, че 
БСП ще се опита да реализира третия ман-
дат. След тричасово заседание във вторник 
социалистите обявиха, че кабинетът тряб-
ва да е с хоризонт на управление от 6 ме-
сеца.

„Открито и честно водихме преговори за 
съставяне на правителство. През този пе-
риод изработихме управленска и законо-
дателна програма за следващите 6 месе-
ца. Ако програмата събере мнозинство от 
121 човека поне, на следващия ден внася-
ме кандидат за премиер,

той ще бъде Асен Василев
Ако програмата не събере мнозинство, 

връщаме мандата неизпълнен в петък“, 
каза лидерът на БСП Корнелия Нинова.

Отиваме на избори

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XБСП не събра мнозинство за програмата си и връща неизпълнен мандат

Сн.: БГНЕС

След като президентът получи третия 
мандат неизпълнен, той трябва да разпус-
не Народното събрание и да насрочи дата 
за избори.

„От Президентството са готови със със-
тав на служебен кабинет. Със сигурност 
ще бъде по-различен от предишните. Ки-
рил Петков и Асен Василев няма да бъдат 
в служебния кабинет“, заяви проф. Пламен 
Киров още във вторник.

„Това е най-краткият мандат на парла-
ментарно излъчено правителство в по-
следните 31 години и единственото, което 
си е отишло от власт с вот на недоверие“, 
добави още проф. Киров.

„Служебният кабинет няма да разслед-
ва, да търси вини, няма да се занимава с 
нищо друго, освен с това да гаси пожари и 
да разрешава кризи. То ще бъде едно анти-
кризисно правителство“, заяви още проф. 

Киров. Според него президентът ще раз-
пусне парламента в понеделник или втор-
ник и ще насрочи избори на 2 октомври.

Служебният кабинет е готов, 
избори на 2 октомври

Сн.: БГНЕС

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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От началото на прехода България има 
7 служебни правителства. Скоро 
ще има и осми кабинет, назначен от 

президента Румен Радев. Но кой в близко-
то минало пое отговорността да управлява 
България тогава, когато Народното събра-
ние губеше своя потенциал, а държава-
та трябваше да намери спешни решения в 
трудни моменти?

Първият служебен кабинет е начело с Ре-
нета Инджова. Той работи от октомври 1994 
г. до януари 1995 г. Остава и единственото

правителство с жена премиер
Сформира го президентът Желю Желев 

след отказа на СДС и БСП да направят коа-

лиционен кабинет.
Премиер на второто е Стефан Софиян-

ски. Работи от февруари до май 1997 г. 
Сформирано е от президента Петър Стоя-
нов, а основната му задача е да стабилизи-
ра финансово страната след тежката криза 
при управлението на Жан Виденов.

Третият служебен кабинет ръководи Ма-
рин Райков. Назначен е от президента Ро-
сен Плевнелиев след подадената оставка 
на кабинета „Борисов“ в отговор на анти-
монополните протести.

Плевнелиев назначава и втори служебен 
кабинет с премиер Георги Близнашки. Той 
управлява от 6 август 2014 г. до 7 ноември 
2014 г. До него се стига след подадената ос-
тавка на кабинета „Орешарски“, станал пе-
чално известен с предложението бизнес-
менът Делян Пеевски да стане председател 
на ДАНС.

Петият служебен кабинет е начело с Ог-
нян Герджиков. Назначен е от президен-
та Румен Радев след оставката на кабинета 
„Борисов 2". Служебното правителство ра-

боти от януари до май 2017 г.
Шестият служебен кабинет е с премиер 

ген. Стефан Янев и отново е назначен от 
Радев. На 14 септември 2021 година става 
най-продължително управлявалото слу-
жебно правителство в българската исто-
рия,

надминавайки 
продължителността

на това на епископ Климент през 1879-1880 
година. Любопитен момент е въпросът кон-
ституционно ли е назначаването на слу-
жебния министър на икономиката Кирил 
Петков, с оглед на това дали е прекратил 
канадското си гражданство успешно преди 
встъпването си в длъжност.

Последният 7 служебен кабинет отново е 
с премиер ген. Стефан Янев. Действа до 13 
декември, преди успешното сформиране 
на коалиционно правителство с 4 партии - 
БСП, „Демократична България“, „Продължа-
ваме промяната“ и „Има такъв народ". Янев 
остава в новата изпълнителна власт като 
министър на отбраната, но малко след из-
бухването на войната в Украйна подава ос-
тавка.

Служебните кабинети
XИли когато държавният глава трябва да се погрижи за изхода от парламентарната нестабилност

ЦВЕТИН  
ФИЛИПОВ

cvetin@bg-voice.com

ген. Стефан ЯневРенета Инджова е първият служебен премиер след 1989 г. 

Сн.: БГНЕС Сн.: БГНЕС
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С
едмици след жестокия инци-
дент на булевард „Черни връх“ 
в София, който погуби два мла-
ди живота, а държавата все още 
„уточнява“ детайли около прес-

тъплението, силовото министерство гони 
от нисък старт джигитите на пътя. Пресцен-
търът на МВР чинно докладва установени-
те нарушения. Толкова много и толкова на-
всякъде.

В събота служители на „Пътна полиция“ 
заловиха 23-ма души зад волана след упо-
треба на алкохол и 9 души - след порядъчна 
наркотична почерпка. Още не знаем какви 
ще са наказанията, но всички се надяваме 
да има такива. Ден по-рано 19-годишен шо-

фьор вдигна колелата на колата си във въз-
духа с промил алкохол и амфетамин в кръв-
та. Возил шестима души - четири в купето 
и двама в багажника. Като индийските ав-
тобуси, които гледаме по документалните 
филми за Далечния изток - хора няма един-
ствено под гумите. И нашият герой спазил 
това правило на източноазиатските доку-
менталки. Но пратил двама души в реани-
мация.

Хлапе на 19 години
Едва свалил абитуриентския костюм от ра-
менете си.

„Младото поколение масово се дрогира, 
което виждате до какви тежки последствия 

води“, заяви директорът на „Пътна полиция“ 
към СДВР Тенчо Тенев.

Признанието за младежките залитания на 
все още неопитните шофьори, които освен 
умения за рефлекси на асфалта, тепърва из-
граждат инстинкти за различаване на пра-
вилно и неправилно, звучи като присъда. 
Присъдата, че едно общество в продълже-
ние на десетилетия не съумява да възпита 
не просто отговорност към шофирането, а

отговорност към 
чуждия живот

Семерджиев е символът, но колко от мла-
дите авантюристи зад волана строят истин-
ското тяло на айсберга, докато татуираното 
му лице се подава на повърхността отгоре? 
Ето и малко статистика за последните ня-
колко седмици.

От началото на разпоредената след тра-
гедията на бул. „Черни връх“ специализи-
рана полицейска операция са проверени 
5263 моторни превозни средства, като са 
съставени 1165 фиша и над 460 акта за на-
рушения. Акцията е за недопускане на уп-
равление от водачи, употребили алкохол, 
наркотични вещества и/или техни анало-
зи, както и управление на МПС от неправос-
пособни шофьори. Това означава, че цели-
ят амбалаж, който МВР е написал, подписал 
и „съставил“, е за хора, които са пили, дру-
сали или приели, че са последна инстан-
ция за преценката могат ли да шофират или 
не. Ако бившият футболист на Левски не бе 
профучал в онази трагична за две семей-
ства нощ в центъра на столицата, колко ли 
акта от съобщените МВР щеше да напише?

Тероризъм е отказът да шофираш отго-
ворно. Както и да стягаш дисагите на кару-
цата си, когато единственото, което виждаш 

от магарето, са ноздрите му над водата, да-
вещо се, след като не си си свършил рабо-
тата по-рано. Някой претрепе друг на пътя, 
започнат да се появяват полицаи зад всеки 
храст и от всяка сляпа точка.

Неграмотен пътен ремонт
обърне на капак някого (в добрия случай 
само това), започнат проверки и конста-
тации за пътната настилка. Срути се тунел 
върху главите на шофьорите, държавата 
вземе да го ремонтира. С поне 15 години за-
къснение. Междувременно никой не може 
да каже точно какъв е процентът на умиш-
лено неконстатирани от „Пътна полиция“ 
нарушения на пътя, защото служителите са 
„почерпени“.

ЦВЕТИН  
ФИЛИПОВ

cvetin@bg-voice.com

Бавната държава в каубойските 
реалности на пътя

Сн.: БГНЕС

Сн.: БГНЕС

XПияни и надрусани 
шофират 
необезпокоявано 
по пътищата

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Междувременно държавата търси пана-
цея на собствената си безпомощност. Пре-
венция е една от най-експлоатираните 
думи. В шофьорските курсове, в глобите, в 
инфраструктурата. Но тази спирала от кли-
шета омръзва на онези, които искат резул-
тати и скоростна ефективност от страна на 
държавата.

Катастрофата на „Черни връх“ се случва 
на 5 юли. В центъра на София. Камери има 
навсякъде. Цялата държавна машина рабо-

ти по изчистване на неясните моменти око-
ло случая. На изслушване пред специално 
сформираната парламентарна комисия по 
вътрешна сигурност стана ясно, че дисци-
плинарното производство срещу Симона 
Радева, сочена за помагач на Семерджиев, 
още не е приключило. Както и все още не е 
установено дали е била в колата на бившия 
футболист.

По време на заседанието на комисията е 
представена близо 10 страници справка за 

поведението на Георги Семерджиев по пъ-
тищата. Председателят на комисията Атанас 
Атанасов от „Демократична България“ обя-
ви, че още в годината, в която Семерджиев 
е получил книжката си, е успял да извърши

три сериозни нарушения
Съставяни са му множество актове през 

годините, но лошият герой от страшния 
филм е бил неоткриваем и така полицията не 
е успявала да му връчи наказателните поста-

новления. От Антикорупционния фонд твър-
дят, че Семерджиев е свидетел по ключо-
во дело на Специализираната прокуратура. 
Според Атанасов депутатите от комисията 
по вътрешна сигурност не са „чули данни за 
това да е имало някакъв чадър“ върху него.

Има някаква странна симбиоза между не-
мощността на държавата да решава бързо 
проблемите на обществото и онази част от 
него, която неуморимо продължава да ги 
създава. Докога?

Сн.: БГНЕС

Сн.: Надежда Дойчева/Facebook

https://danieliusa.com
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ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА

До 13 млрд. долара годишно са 
стигнали приходите от трафик 
на нелегални мигранти през гра-
ницата между САЩ и Мекси-
ко, в сравнение с едва $500 млн. 

през 2018 г., показва доклад на Homeland 
Security Investigations, федералната аген-
ция, която разследва подобни случаи.

Контрабандата на мигранти по южната 
граница на САЩ се разви през последните 
10 години от разпръсната мрежа от трафи-
канти на свободна практика в междунаро-
ден бизнес за милиарди долари, контро-
лиран от организираната престъпност, 
включително някои от най-жестоките нар-
кокартели в Мексико.

Смъртта на 53-ма мигранти в Сан Анто-
нио миналия месец, които бяха натъпкани 

в задната част на ремарке с влекач без кли-
матик, дойде след затягане на ограничени-
ята по границата заради пандемията, което 
накара повече мигранти да се обърнат към 
каналджиите.

Повече от 5046 души бяха арестувани и 
обвинени в контрабанда на хора миналата 
година спрямо 2762 през 2014 г. През 2021 г. 
почти ежедневно федерални агенти разби-
ваха тайници със скрити в тях десетки хора.

Заповедта за обществено здравеопазва-
не, въведена от администрацията на Тръмп 
в началото на пандемията от COVID-19, раз-
реши незабавното експулсиране на онези, 
които са хванати да пресичат границата не-
законно, което накара мигрантите да пре-
минават многократно с надеждата в крайна 
сметка да успеят. Това доведе до

значителна ескалация 
на броя им

по границата и оживен бизнес за контра-
бандистите.

Служителите на реда са участвали в бли-
зо 50 преследвания на контрабандисти в 

Ювалди, Тексас, между февруари и май, така 
че училищни служители признаха, че не са 
приели сериозно заповедта за блокиране 
по време на масовата стрелба през май, за-
щото често са ставали свидетели на подоб-
ни заповеди в последните месеци.

Теофило Валенсия, чиито синове на 17 и 
19 години загинаха при трагедията в Сан 
Антонио, каза, че е заложил дома си, за да 
плати на контрабандистите по $10 хил. за 
транспорта на всеки от синовете си.

Таксите обикновено варират от $4000 за 
мигранти, идващи от Латинска Америка, до 
$20 000, ако трябва да бъдат транспорти-
рани от Африка, Източна Европа или Азия, 
каза Гуадалупе Кореа-Кабрера, експерт 
по контрабандата в университета Джордж 
Мейсън.

Години наред независими трафиканти

плащат данък на картелите
за да водят мигранти през контролирана от 
тях територия по протежение на границата, 
докато самите те се придържаха към тради-
ционния си бизнес, контрабандата на нар-
котици, който е много по-доходоносен.

Това започва да се променя около 2019 
г., каза пред Конгреса миналата година 
Патрик Лехлайтнер, заместник-директор на 
Службата за имиграция и митническо пра-
воприлагане на САЩ. Големият брой хора, 
които искат да преминат, превърна контра-
бандата на мигранти в неустоим инстру-
мент за печелене на пари за някои картели, 
заяви той.

Доскоро мигрантите, влизащи в Ларедо, 
Тексас, прекосяваха реката сами и изчез-
ваха в гъстия градски пейзаж. Сега е невъз-
можно да се премине,

без да се плати на трафикант
свързан с Cartel del Noreste.

Контрабандистите често набират тийней-
джъри да транспортират пристигащите до 
къщи в работнически квартали. След като 
съберат няколко десетки души, те товарят 
мигрантите на камиони, паркирани в огро-
мния складов район на Ларедо.

„Шофьори се набират в барове, спирки за 
камиони“, каза Тимъти Тъбс, бивш специа-
лен агент, отговарящ за разследванията на 
вътрешната сигурност за Ларедо, преди да 
се пенсионира през януари. След това ка-
мионите, превозващи мигранти, се смесват 
с над 20-те хиляди камиона, които пътуват 
ежедневно по магистрала I-35 до и от Ларе-
до, най-натовареното сухопътно пристани-
ще в страната.

Агентите на граничния патрул, команди-
ровани на контролно-пропускателните пун-
ктове, проверяват само малка част от всич-

ки превозни средства.
Откритият на 27 юни 

влекач със задушени до 
смърт мигранти е преми-
нал през контролно-про-
пускателен пункт на около 
45 км северно от Ларедо, 
без да събуди подозре-
ния. Докато спре три часа 
по-късно на отдалечен път 
в Сан Антонио, повечето 
от 64-те души вътре вече 
са починали. Шофьорът, 
Хомеро Заморано млад-
ши, един от двамата мъже, 
обвинени в четвъртък във 
връзка с трагедията, каза, 
че не е знаел, че клима-
тичната система е повре-
дена.

Мексикански наркокартели 
печелят милиарди  
от трафик на хора в САЩ

XПреминаването на нелегални мигранти през границата, 
без да си платят на „водач“, вече е невъзможно

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

В исторически ход министърът на об-
ществената безопасност на Британска 
Колумбия Майк Фарнуърт обяви, че 

провинцията ще прекрати своя договор за 
задържане на имигранти с Канадската аген-
ция за гранични служби (CBSA).

„Днешното решение е важна стъпка. Поз-
дравяваме Британска Колумбия за това, че 
е първата провинция, която спира да дър-
жи под арест кандидати за бежанци и ми-
гранти в своите затвори единствено по 
имиграционни причини“, каза Кети Нивя-
банди, генерален секретар на Амнести Ин-
тернешънъл Канада. „Това е истинска по-
беда за правата на човека, която защитава 
достойнството и правата на хората, които 
идват в Канада в търсене на безопасност 
или по-добър живот.“

Знаменателното съобщение на Британ-
ска Колумбия дойде, след като провинци-
ята приключи прегледа на своя договор за 

задържане на имигранти. В хода му провин-
цията получи изявления от Human Rights 
Watch и Amnesty International заедно с ба-
зирана в Британска Колумбия коалиция за 
социална справедливост от академични 
и масови организации, застъпници с жив 
опит в имиграционни задържания, както 
и медицински центрове, адвокати, учени и 
религиозни лидери в Канада.

През юни градският съвет на Ванкувър 
гласува единодушно да призове правител-
ството на Британска Колумбия да прекрати 
задържането на имигранти в затворите на 
провинцията. През последните пет години 
CBSA

затвори стотици хора
по имиграционни причини в провинциал-
ните затвори на Британска Колумбия.

В доклад от юни 2021 г. Human Rights 
Watch и Amnesty International документира-
ха как хората в канадските имиграционни 
арести редовно биват оковавани с белезни-
ци и държани без почти никакъв контакт с 
външния свят.

Канада е сред малкото държави без зако-
ново ограничение за продължителността 
на имиграционното задържане, което озна-
чава, че хората могат да бъдат задържани с 
месеци или години.

Хората с психосоциални увреждания 
(или състояния на психичното здраве) са 
подложени на дискриминация по време 
на процеса на имиграционно задържане. 
Например, политиката на CBSA показва, 
че задържаните имигранти с психосоциал-
ни увреждания могат да бъдат затворени 
в провинциални затвори, а не в специални 
федерални имиграционни центрове за за-
държане, за да получат достъп до „специа-
лизирани грижи“. Хората от цветнокожите 
общности, и по-специално чернокожите, 
изглежда са задържани

за по-дълги периоди
в имиграционни арести и често в провин-
циални затвори вместо в центрове за за-
държане на имигранти.

Кампанията #WelcomeToCanada започна 
в Британска Колумбия през октомври 2021 

г. и от тогава се разшири до Квебек и Нова 
Скотия.

Решението на Британска Колумбия е ва-
жен крайъгълен камък по пътя към пре-
кратяване на задържането на имигранти в 
провинциалните затвори в Канада, заявиха 
Human Rights Watch и Amnesty International.

BC Corrections обявиха пред Human Rights 
Watch и Amnesty International, че провин-
цията ще даде на CBSA своето 12-месечно 
писмено предизвестие за прекратяване на 
договора за задържане на имигранти след-
ващата седмица.

„Развълнувани сме, че Британска Колум-
бия предприе тази историческа стъпка, за 
да премахне някои от най-лошите злоупо-
треби в имиграционните арести“, каза Са-
мер Мускати, асоцииран директор по пра-
вата на хората с увреждания в Human Rights 
Watch. „Призоваваме другите провинции и 
федералното правителство да последват 
примера, като сложат край на тази вред-
на практика в цялата страна и да поемат по 
пътя към премахване на имиграционните 
задържания.“

Британска Колумбия спира да задържа 
кандидат-имигранти в арестите

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XТова е първата канадска провинция, която разваля договора за задържане с Агенцията за гранични служби

Сн.: Pixabay

Сн.: Pixabay
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Все по-голям брой републиканци от-
крито насърчават конкуренцията за 
номинация на кандидат-президент 

от партията за изборите през 2024 г. Мно-
го членове на Републиканската партия ста-
ват все по-разтревожени от идеята Доналд 
Тръмп отново да стане техен кандидат за 
президент – особено на фона на изобли-
чителните разкрития за действията му по 
време на щурма на Капитолия на 6 януари 
2021 г.

Конгресменът Дан Креншоу, член на кон-
сервативния Републикански комитет за 
проучване, каза, че партията има „много 
добри възможности“ и се надява „всички да 

се включат“ в надпреварата. Тексаският ре-
публиканец добави, че не смята, че Тръмп 
автоматично ще бъде фаворит, ако реши да 
се кандидатира отново за Белия дом.

Сенаторът от малцинството Джон Тюн 
пък каза пред CNN, че през 2024 г. ще има 
„други привлекателни“ републикански 
кандидати освен Тръмп, повтаряйки неот-
давнашните коментари на лидера на репу-
бликанците в Сената Мич Макконъл, който 
прогнозира, че това ще бъде „претъпкано 
поле“.

Конгресменът Дъсти Джонсън, републи-
канец от Южна Дакота и член на двупартий-
ната група за решаване на проблеми, пък 
каза, че смята, че би

било здравословно 
за Републиканската партия

да има дебат за това кой трябва да бъде 
следващият им кандидат.

„Със сигурност се надявам, че ще имаме 
много кандидати, за да можем да прове-
дем солидна дискусия“, каза Джонсън пред 
CNN. „Тръмп ще има известно предимство. 
Така че, да, той ще бъде напред в ранните 
анкети. Но също така знам, че тези първич-
ни избори почти никога не вървят според 
сценария“, добави той.

Въпреки че Тръмп все още има по-голяма 
подкрепа сред републиканците, отколкото 
всеки друг потенциален претендент, има 
нарастващи страхове вътре в Републикан-
ската партия относно евентуалните правни 
проблеми, пред които може да бъде изпра-
вен бившият президент, което кара някои 
законодатели да гледат към алтернативни 
възможности.

В кръговете на Републиканската партия 
има особена загриженост относно наказа-
телното разследване на окръжната проку-
ратура на окръг Фултън, което проучва за-
говора на Тръмп и неговите съюзници за 
назначаване на фалшиви електори в Джор-

джия в опит да се отменят резултатите от 
изборите през 2020 г.

„Няма да подкрепя Доналд Тръмп за пре-
зидент или нещо друго“, каза и сенатор Мит 
Ромни от Юта, водещ глас против Тръмп 
в Републиканската партия, който гласува 
срещу него и в двата процеса за импийч-
мънт. „Мисля, че

той навреди 
на нашата партия

и мисля, че продължава да го прави.“
И все пак повечето републиканци – дори 

тези, които се притесняват от ново канди-
датиране на Тръмп – сигнализират, че ще го 
подкрепят, ако той в крайна сметка надде-
лее на първичните избори.

„Винаги е било моята практика да под-
крепям кандидата“, каза Тюн, запитан дали 
би подкрепил Тръмп като кандидат на Ре-
публиканската партия, дори ако постави 
под въпрос годността му за поста.

Специалната комисия на Камарата на 
представителите, разследваща щурма от 
6 януари, публично разкри пагубни под-
робности за ролята на бившия президент 
в атаката срещу Капитолия, а самият Тръмп 
започна да претегля шансовете си да се кан-
дидатира за Белия дом – потенциално дори 
преди междинните избори. Най-яростните 
му съюзници приветстваха идеята. „Комиси-
ята за 6 януари на председателя Пелоси не 
е нищо повече от партийна измама. Амери-
канският народ го разбира“, каза председа-
телят на конференцията на Републиканска-
та партия в Камарата на представителите 
Елиз Стефаник. „Силно подкрепям прези-
дента Тръмп и се надявам той да се канди-
датира отново през 2024 г. И ако изборите 
се провеждаха днес, няма съмнение, че той 
би победил Джо Байдън с лека ръка“.

Редица републиканци започнаха да про-
учват потенциални други кандидатури за 
президент и да се срещат с дарители. Ня-

Републиканците се оглеждат  
за друг кандидат за Белия дом
XНасърчават конкуренцията, притеснени от разследването за ролята на Тръмп в щурма на Капитолия

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: ЕРА/БГНЕС

http://www.trifonovalaw.com/
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кои от тях не изключват директно да оспо-
рят Тръмп за номинацията, ако той реши да 
се включи в надпреварата.

Конгресменът Остин Скот, република-
нец от Джорджия, каза пред CNN, че смята, 
че би било „страхотно“ да види множество 
кандидати да се състезават за партийна-
та номинация, отбелязвайки, че макар той 
„вероятно“ да подкрепи Тръмп, също така е 
приятел с губернатора на Флорида Рон Де-
Сантис и бившия държавен секретар Майк 

Помпео.
Конгресменът Дан Нюхаус от Вашингтон, 

един от 10-те републиканци в Камарата на 
представителите, които гласуваха за им-
пийчмънт на Тръмп за подстрекаване на 
щурма, се съгласи, че трябва да видят „кой 
има всички най-добри идеи“ за 2024 г.

Бившият вицепрезидент Майк Пенс с ня-
колко хода миналата седмица също даде да 
се разбере, че активно обмисля възможна-
та си кандидатура за президент през 2024 г. 

и работи, за да спечели опора в уморените 
от Тръмп ъгли на Републиканската партия.

Депутатът от Републиканската партия 
Грег Пенс от Индиана каза, че се надява 
брат му да реши да се кандидатира за пре-
зидент и ще го подкрепи на „100%“, ако го 
направи.

Някои републиканци обаче продължават 
да избягват въпроси за 2024 г., заявявайки, 
че са съсредоточени върху предстоящите 

междинни избори. „Няма да се намесвам в 
първичните президентски избори“, каза се-
натор Джон Корнин от Тексас, член на ръ-
ководството на Републиканската партия.

„Няма да се тревожа за президентските 
избори, докато не влезем добре в събра-
нието в Айова“, добави сенатор Чък Грас-
ли, републиканец от Айова. „Но всеки, кой-
то иска да се кандидатира за президент, ще 
трябва да се състезава за това.“

Сн.: ЕРА/БГНЕС

Сн.: ЕРА/БГНЕС
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Историята на д-р Джордж Тилър, чо-
векът, отказал да затвори клиника-
та си за аборти, заради което нами-

ра смъртта си, става все по-актуална днес, 
след като Върховният съд на САЩ отмени 
правото на аборт на жените, а множество 
активисти, институции и дори президентът 
Джо Байдън се възпротивиха на това реше-
ние.

До 2009 г., след повече от 40 години меди-
цинска практика, д-р Джордж Тилър вече си 
е изградил репутация в цяла Америка. Той е 
директор на една от едва трите клиники за 
аборти в Съединените щати, които предос-
тавят на жени манипулацията в късен тер-
мин. Но така става и мишена за активисти.

В продължение на десетилетия онези, 
които не са съгласни с процедурите, пре-
доставяни от него, се опитват да затворят 
клиниката му по всякакви възможни начи-
ни. След редица неуспехи обаче

някои протестиращи 
прибягват и до насилие

за да изпълнят тази цел: Тилър преживя-
ва най-малко две атаки срещу живота си… 
преди в крайна сметка да бъде убит, пише 
chr.bg.

На 31 май 2009 г. Скот Родър застрелва 
Джордж Тилър в главата, докато лекарят 
раздава брошури преди стандартната за 
САЩ църковна служба в неделя сутрин.

Както животът, така и смъртта на Тилър 
изобилстват от противоречия. В продълже-
ние на повече от 30 години той се сблъсква 
с постоянна опозиция срещу работата си, а 
убийството му предизвиква национален де-

бат. Но докторът казва, че всичко,

което някога е искал, 
е да помага на жените

Как д-р Джордж Тилър става мишена на ак-
тивисти против абортите?

Джордж Тилър е роден в Уичита, Канзас, 
на 8 август 1941 г. Според Embryo Project 
Encyclopedia той следва стъпките на баща 
си и посещава медицинско училище към 
Медицинския факултет на Университета в 
Канзас. След това стажува във Военномор-
ската болница на САЩ в Пендълтън, Кали-
форния, преди да започне работа като хи-
рург.

За разлика от баща си, който е виден об-
щопрактикуващ лекар, Тилър планира да 
стане дерматолог. Но след като родители-
те му загиват в самолетна катастрофа през 

1970 г., той започва да изпитва немалък на-
тиск да поеме семейната практика.

Докато работи в клиниката на баща си, 
чува история за местна жена, която

почива при нелегален аборт
процедура, която баща му можел безопасно 
да извърши в кабинета си – и тази история 
го убеждава, че трябва все пак да поеме се-
мейната практика и да се съсредоточи вър-
ху грижата за жените вместо върху дерма-
тологията.

Няколко години по-късно Джордж Тилър 
открива клиниката за здравни грижи за же-
ните в Уичита през 1975 г. и бързо става ми-
шена на организациите, подкрепящи пра-
вото на живот. Тилър осигурява аборти в 
късен термин в много специфични случаи: 
когато една жена открие, че плодът има 
тежки или фатални дефекти, или ако двама 
лекари потвърдят, че животът й ще бъде за-
страшен от бременността или раждането.

Въпреки че Канзаската коалиция за жи-
вот провежда ежедневно бдение пред сгра-
дата, където практикува, през последните 
пет години от стажа на Тилър той се

сблъсква с насилие 
още от самото начало 
на практиката си

През юни 1986 г. по клиниката е хвърле-
на запалителна бомба. Той успява да се въз-

станови от щетите, но бързо идват и други 
атаки.

На 9 август 1993 г. Шели Шанън, екстре-
мистка против абортите, прострелва Тилър 
пет пъти, докато той седи в паркираната 
си кола. Тя е осъдена на 11 години за опит 
за убийство и допълнителни 20 години за 
връзката й с атаки срещу други клиники за 
аборти.

Според Kansas City Star Шанън пише в 
писмо до дъщеря си: „Не отричам, че съм 
застреляла Тилър. Но отричам това да е 
грешно. Това е най-святото и най-праведно-
то нещо, което някога съм правила. Не съ-
жалявам.“

Нарастващите протести 
срещу доктора

През 1991 г. клон на организацията 
Operation Rescue премества централата си 
от Калифорния в Уичита – специално за да 
се насочи към клиниката на Тилър. Те се 
преименуват на Operation Rescue West и 
действат под ръководството на вицепрези-
дента Шерил Съленгер.

Активистите от организацията започват 
своята работа срещу клиниката скоро след 
като тя се премества в района с акция, коя-
то наричат „Лятото на милостта“. През този 
период те протестират пред всички клини-
ки за аборти в града, но фокусират най-го-
лямо внимание върху тази на Тилър.

Д-р Джордж Тилър – разстрелян, защото 
отказал да спре абортите в САЩ

XАктивисти разстрелват лекаря, докато той е пред църквата си

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Б
ойното поле в Уичита в крайна 
сметка привлича вниманието на 
водещия Бил О’Райли, който чес-
то води кампания срещу Тилър 
в своето шоу по Fox News. През 

2006 г., според Murderpedia, той твърди, че 
разполага с информация, която доказва, че 
лекарят е извършвал аборти в късен тер-
мин, за да коригира „временната депресия“, 
защото е бил „дивак на свобода, който уби-
ва бебета наляво и надясно.“

Практиката на Тилър отново влезе в на-
ционалните медии през 2007 г., когато са му 
повдигнати обвинения в 19 престъпления, 
след като е заподозрян, че се е консултирал 
с лекари, с които е финансово свързан, по 
случаи на аборт. Законът на Канзас изисква 
лекарите, които консултират за и против аб-
орта, да не са свързани по никакъв начин с 
лекаря, който извършва аборта.

Две години по-късно Тилър е признат за 
невинен по всички обвинения, но кампани-
ята срещу него продължи онлайн. Според 
Лигата за борба с клеветата, Скот Рьодер 
публикува този коментар на уебсайта на 

Operation Rescue през 2007 г.: „Тилър е кон-
центрационният лагер „Менгеле“ на нашето 
време и трябва да бъде спрян, преди той и 
онези, които го защитават, да осквернят на-
цията ни пред Бог.“

Коментарът е маркиран и докладван, но 
Рьодер планира да действа според убежде-
нията си, тъй като е обсебен от клиниката и 
Джордж Тилър.

Бруталното убийство 
на доктора

Манията на Скот Рьодер по Джордж Ти-
лър продължава по време на процеса сре-
щу лекаря и достигна своя връх през 2009 
г. Рьодер отдавна е свързан с екстремист-
ки групи и вярва, че е част от армия, коя-
то трябва да спре хора като Тилър. Когато 
лекарят е признат за невинен през 2009 г., 
Рьодер е в съдебната зала и след присъдата 
той вярва, че съдебната система е провали-
ла жените, за които Тилър се грижи.

На 31 май 2009 г. Рьодер решава да про-
дължи коментара си в интернет. Предиш-
ния ден той се опитва да залепи ключалките 

на вратите на клиниката. Но когато планът 
му не проработва, той взема още по-драс-
тични мерки. Същата неделна сутрин Тилър 
стои на входа на църква, която посещава, 
както прави всяка седмица, за да раздава 
църковни брошури, докато паството изпъл-
ва пейките.

Рьодер пристига с колата си при църква-
та, отива до вратата и прострелва Джордж 
Тилър отстрани в главата.

Той е арестуван и обвинен в убийство 
първа степен и в нападение с утежняващи 
вината обстоятелства.

След 40-минутно съвещание съдебните 
заседатели го намират за виновен и по три-
те обвинения и той получава доживотен за-
твор без право на замяна до излежаване на 
50 години. През 2016 г. присъдата му е сме-
нена на доживотен живот с възможност за 
предсрочно освобождаване след прераз-
глеждане на държавните закони.

Живот след смъртта: 
„Доверете се на жените“

След смъртта на Тилър Operation Rescue 

West осъжда насилието и отрича Рьодер 
някога да е бил член на тяхната организа-
ция. Разследващите обаче откриват номера 
на мобилния телефон на Шерил Съленгер в 
колата на Рьодер и тя по-късно признава, че 
му е предоставила датите и часовете на съ-
дебните заседания на Тилър.

Бил О’Райли също отрича шоуто му да е 
фактор за смъртта на доктора. Едни от пър-
вите му публични думи за трагедията са: 
„Когато чух за убийството на Тилър, знаех, 
че привържениците на абортите и проти-
вниците на Fox News ще се опитат да ни об-
винят за престъплението.“

Днес д-р Джордж Тилър продължава да 
бъде поляризираща фигура и неговата па-
мет като доктор, занимаващ се с аборти, 
продължава да се появява в дебатите за 
телесната автономия днес. Но мотото му – 
„Доверете се на жените“ – все още служи 
като обединителни думи за активистите за 
правата на жените в цялата страна.

„Дивак на свобода, който убива 
бебета наляво и надясно“

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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България ще бъде представена в ма-
щабна пътуваща изложба „Първите 
крале на Европа“. С проекта са анга-

жирани Националният исторически музей, 
Варненският регионален исторически му-
зей и Русенският регионален исторически 
музей.

От Родината отвъд Окена ще заминат по-
голямата част от съкровището от могилата 
Маломирово-Златиница в Южна България, 
включително златен венец, златен пръстен, 
наколенник и ритон, съобщиха от Нацио-
налния исторически музей.

„Това е почти целият инвентар от погре-
бението - вероятно погребение на тракий-

ски аристократ“, коментираха още от НИМ.
Експонатите

не са излизали от страната
за такова участие от доста време, а проек-
тът вече е бил отлаган веднъж с една година 
заради COVID.

Отвъд Океана ще отпътува и Боровското 
съкровище, което е изложено в НИМ, но е 

собственост на музея в Русе. Много интере-
сен артефакт, също от Русе, е бронзов сли-
тък от късната бронзова епоха: заготовка, 
използвана от производители на сечива с 
формата на волска кожа.

Подготвена от археолозите Уилям Пар-
кинсън (Музей по естествена история, Чи-
каго) и Атила Гюча (Университет на Джор-
джия), изложбата ще бъде разположена на 

площ от 700 кв. м и ще върне посетители-
те 8000 години назад. Тя ще включва някол-
костотин предмета и съвкупности от нео-
лита, медната епоха, бронзовата епоха и 
желязната епоха в Северна Америка, за да 
илюстрира как възникващият елит

увеличава своята власт
и влияние чрез натрупване на богатство и 
контролиране на търговията, ритуали, це-
ремонии и война.

Изложбата ще бъде открита в Института 
за изследване на древния свят в Ню Йорк 
през септември 2022 г. и ще пътува до По-
левия музей в Чикаго през март 2023 г. Се-
верноамериканската обиколка ще завър-
ши в Канадския исторически музей в Гатино 
(Квебек) през 2025 г.

Очаква се около 750 000 посетители да 
посетят изложбата по време на обиколката 
й в Северна Америка. Предстои да бъдат из-
дадени и богато илюстриран каталог и съ-
пътстваща книга с есета. 

Български съкровища ще бъдат 
изложени в Чикаго, Ню Йорк и Канада

XПътуващата изложба ще остане в Северна Америка до 2025 г.

АЛЕКСАНДЪР  
АНТОНОВ

alexander@bg-voice.com

Сн.: БТА
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(Продължава от предишния брой)

Първото нещо, което аз бих направил, 
е да вдигна покритието на поне $250 
000 на човек (дори и това може би не 

е достатъчно, когато има деца, за които се 
грижите), но е по-високо от това, което сте 
имали досега и съответно дава по-голяма 
сигурност. Следващата стъпка е да взема 
разликата от $643 (старата цена на застра-
ховката) и $126 (новата цена на застрахов-
ката), при което ни остават чисти $517 всеки 
месец, които спокойно можем да инвести-
раме към инвестиционен или пенсионен 
акаунт.

Във вашата ситуация бих избрал една от 
двете посоки - Traditional IRA или Roth IRA, а 
защо не и комбинация от двете заедно.

При Traditional IRA тези $517 на месец 
биха ви помогнали

да намалите данъчната си 
облагаемост

за годината с $6204, като ги приспаднете 
общо от вашите семейни данъци с вашата 
съпруга. По този начин вие спестявате от 
данъци и в същото време ги инвестирате в 
дългосрочен инвестиционен акаунт, който 
има за цел да подпомогне вашето пенсион-
но осигуряване след 59½-годишна възраст. 

Ако изберете да внасяте тези пари в Roth 
IRA, вие няма да можете да ги приспаднете 
от данъци още сега, но пък лихвите, натру-
пани през годините на инвестиране, ще ви 
бъдат предоставени без никакъв данък, об-
ложен върху тях.

Нека да видим кое би било по-изгодно 

за вас и колко пари биха се натрупали през 
всичките години.

Независимо дали ще изберете Traditional 
IRA или Roth IRA, при среден годишен рас-
теж от 7% на портфейл от взаимни фондове 
на големи и средноголеми американски и 
международни корпорации с добавката на 

ценни книжа, то след 35 години (когато из-
тича застраховката) в този инвестиционен 
акаунт бихме имали $942 526.

От този сбор внесената сума е $217 140, 
а лихвата под формата на растеж, корпо-
ративни печалби и дивиденти е $724 868. 
Това би била сумата, събрана на 74-годиш-

на възраст, когато застраховката ви изтича. 
До този момент ние сме плащали по $126 на 
месец за застраховка, което ни дава сбор от 
плащания в състояние на $52,920 за всички-
те 35 години.

След като сме пресметнали всички плю-
сове и минуси, виждаме, че сме платили 
общо $270 060 за застраховката и инвес-
тиционния акаунт през всички 35 години 
и очакваме да получим $942,526 при сред-
на лихва от 7%, което е напълно нормално 
и дори подценено като възвращаемост от 
фондовете сравнено с последните 50 годи-
ни.

От всичко казано дотук излиза, че ако 
следваме моята стратегия, можем автома-
тично да вдигнем покритието на застра-
ховката, спестяването отделно от нея и уве-
личаването на данъчните ни потенциални 
спестявания - днес и в годините на пенси-
онирате. В същото време, ако сме живи и 
здрави и никога не ни се е наложило да из-
ползваме застраховката,

сметката ни излиза 
на печалба

от $672,466 като приспаднем разходите по 
застраховката и инвестицията през години-
те. 

Това е стратегия, която прилагам при 
всички мои клиенти с цел възможно най-
високо покритие на семейството и най-до-
бра бъдеща възвращаемост на спестявани-
ята, и бих се радвал да покажа как такава 
стратегия може да предпази всеки един чо-
век, според неговите нужди и отговорно-
сти, и, разбира се, който би искал да има та-
къв тип покритие.

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

Това е от мен за днес. Ако и вие имате въ-
проси или се интересувате от различните 
аспекти на финансовата част от живота, 
можете да си запазите час за 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.

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

XКъде да инвестираме парите си?

Застраховка или 
пенсионен фонд?

Сн.: Pixabay

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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(Продължение от предишния брой)

Повече жилища, от които да избирате, 
е страхотна новина, ако жадувате за 
повече възможности при търсенето 

на дом, но имайте предвид, че на хоризон-
та не се очаква внезапен излишък от домо-
ве за продажба, а постепенно ще се стигне 
до стабилизиране на пазара в следващите 
поне 2-3 години. Предлагането на жилища 
все още е слабо, така че е добре да си пар-
тнирате с агент, за да сте в крак с това, което 
се предлага на вашия пазар, и да действа-
те бързо, когато намерите това, което най-
много ви допада. Няма да е лесно да си на-
мерите дом, но със сигурност няма да е и 
толкова трудно, колкото беше през послед-
ните две години.

Прогнозите за цените на жилищата все 
още са за темпо

„непрекъснато поскъпване“
Поради дисбаланса между броя на жи-

лищата за продажба и броя на купувачите, 
които искат да направят покупка, заради 
пандемията увеличенията на цените на жи-
лищата са рекордни. 

Според CoreLogic те са поскъпнали с 15% 
през 2021 г. и са продължили да се покач-
ват и през тази година.

Въпреки че предлагането на жилища 
вече се увеличава, все още има повече ку-
пувачи, отколкото имоти за продажба, и 
това поддържа натиска върху цените. Ето 
защо експертите не предполагат, че цени-
те ще се понижават, а по-скоро прогнози-
рат, че те ще продължат да се покачват, но 
с по-умерени темпове тази година. Средно 
се предвижда имотите да поскъпнат с око-
ло 8,5% през 2022 г. (Графика 1)

Селма Хеп, заместник главен икономист в 
CoreLogic, обяснява защо на жилищния па-

зар ще има забавяне, но не и обезценяване.
„Настоящият темп на растеж на цените на 

жилищата е неустойчив и по-високите лих-
вени проценти по ипотечните кредити, съ-
четани с повече инвентар, ще доведат до 
по-бавен растеж на цените на имотите, но е 
малко вероятно те да поевтинеят.“

За настоящите собственици на жилища, 
които искат да продават, знайте, че стой-
ността на вашия дом не се очаква да падне. 
От друга страна, ако сте на пазара като ку-
пувач, изчакването да направите покупка-
та означава, че следващият ви дом може да 
струва повече, тъй като цените на жилища-
та продължават да се повишават. Ето защо, 
ако обмисляте да купите имот и сте гото-
ви да предприемете преместване, може да 
има смисъл да го направите сега, преди це-
ните да се повишат още. Но бъдете сигурни, 
че щом си купите жилище, това повишава-
не на цената ще помогне да

увеличите стойността
на вашата инвестиция за в бъдеще.

В заключение, независимо дали сте ку-
пувач или продавач на жилище, трябва да 
знаете какво се случва на пазара, за да мо-

жете да вземете възможно най-информи-
раното решение. Свържете се с нас, за да 
обсъдим вашите цели и какво предстои, за 
да може да направите най-добрия план.

Като агент на недвижими имоти, аз не 
само помагам на своите клиенти със за-
купуване, продажба и отдаване под наем, 
но и непрестанно ги уведомявам относно 
всеки възможен аспект, който би повли-
ял на тяхната дългосрочна инвестиция, 
която всъщност за повечето хора е най-
важната и най-голямата, която те са на-
правили или ще направят някога в живо-
та си. Ако имате въпроси, свързани с тази 
или други мои статии досега, или въобще с 
всичко свързано с пазара на недвижимите 
имоти, ще се радвам да ме потърсите, а за 
мен ще е удоволствие да мога да помогна. 
Моят директен номер е: 773-827-7827, или 
ми пишете на емайл: gergana.todorova@
bairdwarner.com. Също уебсайт, за повече 
информация: GerganaTodorova.BairdWarner.
com Консултацията е винаги безплатна и 
не ви ангажира по никакъв начин.

Ръстът на цените на жилища 
се забавя, но продължава

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com
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Пропуснатите ползи  
за България

С гневното изявление на Слави Трифонов 
стана ясно това, което мнозина отдавна по-
дозираха: никакво правителство с третия 
мандат няма да има, България отново отива 
на избори. Неидентифицираният полити-
чески субект „Има такъв народ“ и скандал-
джийският манталитет на неговия лидер ус-
пяха да провалят три поредни парламента.

Има такъв юридически термин - пропус-
нати ползи. С него най-често се обозначават 
печалбите, които би могъл да имаш, но кои-
то си пропуснал благодарение на умишле-
но създадени от друг негативни обстоятел-
ства. Сигурен съм, че ако някой се наеме да 
изчисли пропуснатите ползи за България от 
арогантното присъствие на ИТН в полити-
ческия живот през последните година и че-
тири месеца, би се получил безкрайно инте-
ресен резултат. И в още нещо съм сигурен: 
нанесените на българската държава щети 
ще се измерват с милиарди лева. Като до-
бавим към това и обстоятелството, че това 
става в периода на най-тежката политиче-
ска, икономическа и здравна криза в Евро-
па от Втората световна война насам, степен-
та на проявената от ИТН безотговорност 
става повече от явна.

Нека се опитаме да сумираме пропусна-
тите ползи и настъпилите вреди за страна-
та ни в течение на година и четири месеца 
досега - и неизвестно още какъв период в 
бъдеще:

- Гражданската енергия, породена от про-
тестите срещу статуквото, е до голяма сте-
пен пропиляна. Българите имат основание 
да се чувстват измамени и това предполага 
спад на активността по време на предсто-
ящите избори под санитарния минимум.

- Съдебната реформа, в името на която 
бяха съсредоточени усилията на партиите 
на протеста, няма да се състои. Още отсега 
може да се предположи, че законът за анти-
корупционната комисия няма да бъде гла-
суван и Бойко Рашков няма да бъде избран 
за неин председател (Позволявам си хи-
потезата, че тъкмо тази перспектива беше 
причината за оттеглянето на ИТН от пре-
говорите за правителство.) ВСС също няма 
да бъде сменен в обозримо бъдеще - няма 
мнозинство, което да гласува парламен-
тарната квота, а скоро няма да има и пар-

ламент. Главният прокурор няма да бъде 
отстранен - и има основание да ликува - за-
едно с крепеното от него задкулисие.

- Митичните 22 закона, необходими за по-
лучаване на милиардите от ЕС по плана за 
възстановяване и устойчивост, няма да бъ-
дат гласувани. Получаването на тази насъщ-
на за България помощ ще се отложи за не-
определено време, а част от траншовете 
вероятно изобщо няма да бъдат получени.

- Корупционерите могат да бъдат спокой-
ни - със свалянето на правителството на Ки-
рил Петков мерките срещу корупцията вече 
започнаха да буксуват, а в бъдеще вероят-
но ще си останат само на хартия. Съдебни-
те решения, засягащи „Капитан Андреево“ и 
КЕВР, са показателни в това отношение.

- Категоричната евроатлантическа пози-
ция, заявена от досегашното правителство, 
ще бъде замъглена и дискредитирана чрез 
търсене на нов договор с „Газпром“, отказ от 
военна помощ за Украйна и твърде вероят-
на ревизия на нотата за изгонването на 70 
руски дипломати от страната ни. Ще се за-
говори отново за неутралитет и за отказ от 
санкциите срещу Русия, а в перспектива ве-
роятно и за референдум, поставящ под въ-
прос евроатлантическите приоритети на 
България.

- Както ясно личи от социологическите 
проучвания, бъдещият парламент ще бъде 
също толкова фрагментиран и неефекти-
вен, както досегашният. Той няма да успее 
да излъчи правителствено мнозинство - 
освен с цената на тежки компромиси, кои-
то ще минират неговата ефективност и не-
говото политическо бъдеще. Вероятният 
ефект ще бъде нови предсрочни избори - и 
влизане в изборна спирала, при което Бъл-
гария ще бъде управлявана от служебни 
правителства, назначавани от един откро-
вено проруски президент.

Този списък може да бъде продължен. Но 
и това е достатъчно, за да могат избирате-
лите да си направят крайно нужната равно-
сметка - каква е цената на техния избор, на 
това да се гласува за съмнителни спасители 
и повратливи шоумени.

Равносметка трябва да си направят и по-
литиците - добре е останалите партии да 
разберат, че политическата идентификация 
не може да се гради само върху негатив-
ния патос - примерно върху „изчегъртване-
то“ на ГЕРБ - хората трябва да са наясно и 
за какво си - какво предлагаш като алтерна-
тива на досегашното статукво, как и с кого 
реализираш тази алтернатива, какви са ос-
нованията да избереш съответните парт-
ньори и какви са гаранциите, че те няма да 
обърнат палачинката и да разрушат всич-
ко, градено до този момент. В противен слу-
чай идеологията, градена само върху отри-
цанието, се превръща в стъклен похлупак, 
под който се пържиш под слънцето и от 
който не можеш да излезеш.

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.

„Децата от детската градина 
„Продължаваме промяната“ са си 
загубили едно камионче и не искат 
никой да си играе с него.“

Лидерът на „Движение 21“ и бивш 
депутат Татяна Дончева коментира 

поведението на най-голямата 
политическа сила при опитите да се 
състави правителство след вота на 

недоверие, който получи

„Вие сте решили да изберете начело на 
комисията човек с вид и характер на 
Николае Чаушеску.“
Тома Биков за номинацията на Бойко Рашков 

за председател на КПКОНПИ

Пропуснатите ползи  
за България

„От ДПС ни е страх и би трябвало 
и българските граждани да ги 
е страх, когато хора като Бойко 
Рашков, стар комунистически 
динозавър, могат да заемат 
подобни позиции.“

Депутатът от ДПС Джейхан 
Ибрямов относно преговорите за 

правителство и назначаването 
на Бойко Рашков за председател на 

КПКОНПИ

„Демократична България“ в 47-ото НС е основният 
реставратор на комунизма и комунистическия 
режим в надпревара с БСП и с внуците на 
комунистите.“

Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ в коментар 
за приемането на процедурни правила за избор на 

председател на КПКОНПИ

„Парламентарната група на „Има такъв народ“ 
трябва да си отговори на един прост въпрос. 
Какво точно ще се случи от това, че са се 
нацупили и фръцнали?“

Това коментира съпредседателят на 
„Демократична България“ Христо Иванов по 

повод почти сигурния провал да се състави 
правителство с третия мандат

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Хиляди сънародници живеят по света, 
имат престижни професии, ползват 
се с авторитет в обществото. Мнозина 

са и българите, успели през годините да по-
стигнат американската мечта.

Росен Райчев е един от най-успелите съ-
временни български художници. Живее в 
САЩ от 14 години, но казва за себе си, че 
винаги ще си остане българин. Роден е на 
23 март 1964 г. Започва да рисува още на 
6-годишна възраст, завършил е Национал-
ната художествена академия като ученик на 
Светлин Русев, за чието творчество издаде 
книга.

Преди да заживее в САЩ, прекарва 5 го-
дини в Япония. Известен е със своите порт-
рети, рисувал е Морган Фрийман, Джаки 
Кенеди, двамата президенти Буш и пред-
шественика им Джими Картър и др.

Малко портретни художници имат спо-
собността да пресъздадат феномена на 
портретното изкуство като форма на исто-
рическа памет и да пресъздадат един жи-
вот, уловен върху платно. Това изкуство 
умело развива българинът Росен Райчев с 
артистичен псевдоним Росин.

Известен повече в чужбина
отколкото в България, той е създал портре-
ти на някои от най-знаменитите фигури на 
Америка и в света.

Портретът на Васил Левски е нарисуван 
през пролетта на 2008 година в ателието на 
Росин в Атланта. Ценната творба пропътува 
океана, за да стигне до България на 2 юни в 
Деня на Ботев през 2010 г., и е посрещната в 
президентството с много почести. Първата 

идея на Росен е да го подари на българския 
парламент, но в хаоса на злободневието и 
амбициите идеята пропада. Действащият 
тогава президент Георги Първанов предла-
га портретът да се закачи в президентство-
то, защото Левски е символ на българския 
дух и идентичност.

С портрета на баща и син Буш, сега кра-

сящ Президентската Библиотека, както и с 
този на американските президенти на 20 
век, българинът се утвърждава като един от 
водещите и всеобхватни

портретни художници 
в цяла Америка

Неговите творби включват портрети на 

президенти, губернатори, артисти, бизнес 
магнати, религиозни и политически лиде-
ри, както и семейни и индивидуални порт-
рети.

Поръчките му за портрети и самостоя-
телните му изложби го отвеждат в Япония, 
страните от Персийския залив, Франция, 
Англия, Германия, Белгия, Гърция и Близ-
кия изток. В творбите на Росин оживяват ис-
торически личности като Линкълн, Жаклин 
Кенеди, Ицхак Рабин, Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan и др. Неговото невероятно 
реалистично изкуство, съчетано с класиче-
ската маслена техника на старите майсто-
ри, вдъхва вечност и живот на създадените 
портрети.

Росен Райчев е рисувал двамата Буш, кои-
то красят библиотеката в Белия дом. Пред 
нашенеца е позирал холивудският гуру 
Морган Фрийман. Доналд Тръмп пък е бил 
домакин на рожден ден на артиста от Русе.

Едно от най-известните творения на Ро-
сен е

портрет на английския 
крал Джордж VI

специален подарък от художника за Елиза-
бет II. Идеята за създаването му идва слу-
чайно, след като граждани решили да изне-
надат кралицата по случай диамантената й 
годишнина. Росен обаче признава, че най-
голямо вдъхновение получил от филма 
„Речта на краля“, посветен именно на Джор-
дж VI. Елизабет II веднага взима платното за 
колекцията си, макар че по принцип не при-
ема подаръци.

Във Вашингтон се състоя церемония по 
пускането на нова пощенска марка с порт-
рета на Мая Анджелоу, сътворена от бъл-
гарина. Американската поетеса, писателка, 
актриса и общественичка е от видните фи-
гури на феноменална памет. Известни са с 
това, че помнят дати, имена и събития - без 
помощ, без секретари. Открай време вяр-

Русенец от Атланта е сред  
най-търсените художници в Щатите

XБългаринът Росин създава уникални портрети в Америка

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Портретистът Росен Райчев – Rossin.

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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ват в демокрацията, в хуманизма. Българи-
нът е убеден, че всичко това е задължител-
но за всеки политик

който иска страната му 
да е силна

Любопитна е срещата на Райчев с Морган 
Фрийман. Запознава ги Андрю Янг, легенда-
рен борец за граждански права, пръв съвет-
ник на д-р Мартин Лутър и бивш американ-
ски посланик в ООН. Той е личен приятел с 
носителя на „Оскар". Идеята е да се срещнат 
и Росен да го нарисува. Случва се през 2011 
г. в Атланта, където Фрийман снима поред-
ния си филм. След като портретът е готов, 
той е показан след година с тържествена 
церемония в Атланта.

На специалния коктейл по този повод ид-
ват кметът на града, губернаторът и местни-
те политически величия. Тогава българинът 
обявява, че започва следващия портрет на 
Фрийман, който е за Националната галерия 
във Вашингтон

висока чест, 
рядка за живи художници

А Райчев вече има три свои произведе-
ния там. Освен на Морган, другите два порт-

рета са на Андрю 
Янг и Ханк Аарон - 
живата бейзболна 
легенда

на САЩ.
Художникът раз-

казва за малко из-
вестни подробнос-
ти от характера на 
актьора. Фрийман 
много обича да пъ-
тува и често живее 
повече от месец на 

яхтата си. Обикаля пристанищата, много 
чете, много пише. Прави и страхотни доку-
ментални филми, за които сам твори сцена-
риите.

„Той често задава провокативни въпроси, 
не обича инерцията, статуквото и общопри-
етите фактори. По време на обяда с елита 
на Атланта му казах, че работя по „Тайната 
вечеря". И от немай-къде той ме пита: „Ми-
слиш ли, че Дева Мария е девица?". Отго-
ворих му: „Не знам, не съм бил там, но до-
колкото знам, Христос има братя, така че 
евентуално не е била чак толкова дева". На 
него му хареса този отговор“, споделя ху-
дожникът с гордост.

Когато Райчев решава да празнува рож-
ден ден в кънтри клуб в Палм бийч във Фло-
рида, се оказва, че заведението е собстве-
ност на Доналд Тръмп. А милиардерът също 
е там - идва на масата на рожденика, поз-
дравява го, говорят си.

„Моите родители и родителите на съпру-
гата ми живеят в България, както и прияте-
лите и роднините ни, затова се връщаме в 
Родината поне веднъж годишно.

Всичко най-ценно 
от България е в мен

в съзнанието и в сър-
цето ми. Това е ця-
лата духовна съкро-
вищница: картините 
на нашите майстори, 
и поезията, и музи-
ката... всичко, което 
е ценно. Патриотич-
ното чувство пре-
ди години беше тол-
кова спонтанно и 
естествено в цялата 
обществена и учи-
лищна програма, че е 

останало завинаги в мен. Завинаги съм бла-
годарен на тази задължителна система, бла-
годарение на която учехме по 10-12 стихо-
творения наизуст годишно. В момента мога 
да изрецитирам поне една дузина основ-
ни стихотворения: цялото „Опълченците на 
Шипка“, на Вапцаров (любимия ми поет), Де-
белянов, Яворов...“, обяснява художникът.

„Нося България в себе си, където и да оти-
да, независимо от обстоятелствата. Давам 
си сметка, че е известен лукс да живея там, 
където искам, и да

работя това, 
което искам

но в същото време съзнавам, че всичко най-
хубаво и ценно е в Родината. Нося България 

във възможно най-чист вид и тази енергия 
избива по един или друг начин. Както бе с 
портрета на Левски и както ще се случи с 
Ботев“, допълва Росин..

„Това, което най-живо ме интересува, е 
човешката природа, характерът на човек. 
Онова, което ни кара да се замислим кои 
сме, откъде сме... всичко, което ни мотивира 
и радва... целият характер и драма в човеш-
ката природа. Нарисувал съм хиляди лица 
през последните 15 години. Човешката при-
рода е това, което ме интересува - многоо-
бразието, дълбочината и драмата. Как най-
добре би била изразена тя, ако не в портрет 
- в човешкото лице и очи, в това, което се 
крие зад тях...“, обяснява Росен защо обича 
да рисува портрети.

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

Портрет на Апостола на свободата Васил Левски.

Американският актьор Морган Фрийман и Росен Райчев.

https://connectmortgagecorp.com/
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 в цифри

234,25 

1047 112,5
млрд. долара състояние натрупа индийският биз-
несмен Гаутам Адани, което го направи четвъртия 
най-богат човек в света, оставяйки съоснователя на 
Microsoft Бил Гейтс зад себе си. Даренията на Гейтс 
допринесоха за възхода на Aдани. Това издигане в 
класацията за богатство, в която обикновено доми-
нират американските технологични предприемачи, 
насочи всички погледи към Гаутам Адани. Докато 
даренията на Гейтс и продажбата на технологични 
акции бяха една от причините за спада в класация-
та, тази ситуация повлия на възхода на Aдани.

-килограмов бик е 
пръв приятел с куче. 
Огромното живот-
но се сприятелило с 
домашния любимец 
още като малко теле. 

Днес той трябва да легне, за 
да могат да играят безопас-

но. „Първоначално те бяха 
почти еднакви по размер, 
беше като да гледаш как 
две кученца си играят“, 
казва собственикът и до-
бавя: „Те подхождат към 

играта по два различни на-
чина, но се разбират много 

добре.“ Теленцето, наречено 
Джон Луис, е доведено в при-

юта за животни Gentle Barn, ко-
гато било само на една седмица.

4,7
милиона евро събраха поля-
ци, за да подарят на Украй-
на турски дрон „Байрактар“. 
Идеята е на Славомир Сера-
ковски, създател на полско 
ляво онлайн издание. Той се 
вдъхновил от Литва, където 
през май имаше също подоб-
на кампания. Над 200 000 по-
ляци са участвали в събира-
нето на парите. Дроновете 
„Байрактар“, с които Анкара 
се гордее и с които се сдоби 
Киев, влязоха в действие още 
в първите часове на руската 
инвазия в Украйна и се ока-
заха особено опасно оръжие.

112,5112,5112,5

Днес той трябва да легне, за 
да могат да играят безопас

но. „Първоначално те бяха 
почти еднакви по размер, 

чина, но се разбират много 
добре.“ Теленцето, наречено 

Джон Луис, е доведено в при
юта за животни Gentle Barn, ко

гато било само на една седмица.

450

са жертвите на горещата вълна, която мина 
през Испания. Смъртните случаи са регистри-
рани между 10-19 юли, когато живакът скочи 
над 40 градуса по Целзий в по-голямата част от 
страната. Непоносимите жеги засегнаха най-
вече възрастните хора: 672 от пострадалите 
са на възраст над 85 години, 241 са в групата 
75-84 години и 88 са на възраст между 65 и 74 
години. Беа Хервея, говорител на Испанската 
метеорологична агенция (AEMET), каза, че по-
вечето от жертвите са страдали от сърдечно-
съдови и респираторни заболявания.

http://www.prospectlicensing.com/
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Поздравителните картички днес вече 
може и да са историческа отживя-
лост, но преди години те бяха не 

просто начин за комуникация, но и форма 
на политическа изява! Да, именно това има-
ме предвид, защото поздравителните кар-
тички се възприемаха в България и като 
идеологическа диверсия.

Особено картичките, които идваха от 
САЩ, в годините на комунистическото уп-
равление в Родината се приемаха като опит 
за диверсия. Най-често поздравителни кар-
тички се изпращаха по повод празниците 
Коледа, Нова година и Великден. Останали-
те поводи бяха и са от по-частен характер и 
сякаш не привличаха чак такова внимание, 
но големите празници бяха

под наблюдението 
на властите

За какво става дума?
В онези години комунистическата власт 

в България не толерираше религиозните 
празници. Коледа и Великден бяха нежела-
ни празници. На тях официално се работе-
ше, нямаше почивни дни и медиите не раз-
работваха темите за съответния празник. 
Тези дни не бяха празници, защото кому-

нистическата държава

не приемаше религията
А тя не приемаше религията, защото са-

мата тя трябваше да бъде религия.
Така например дядо Коледа беше заме-

нен от съветския му аналог дядо Мраз. Алю-
зията беше същата, но напълно механично 
беше пренесена цялата семантика от еди-

ния празник към другия, за да се поясни, че 
не съществува „Санта Клаус“, а има някакъв 
друг добър старец, който носи подаръци. 
Така се избягваше религиозният елемент. 
За да се придаде нова ситуация, изведнъж 
се появи някаква „Снежанка“, която беше за-
имствана от едноименната приказка. Сне-
жанка се оказа „спътница“ или направо „съ-
пруга“ на дядо Мраз, а децата им бяха така 
наречените „джуджета“. Така цялата идея за 
празник като Коледа беше променена, из-
вратена и напълно подменена.

Колкото до другия голям християнски 
празник – Великден, комунистическата 
власт просто

забрани боядисването 
на яйца

и празникът изчезна, сякаш никога не го е 
имало. Хората боядисваха яйца, но тайно, а 
боята се намираше по-трудно, както и така 
заветните в онези години американски до-
лари.

Така властта на практика изтри постепен-
но, но сигурно религиозните празници от 
съзнанието на повечето българи. Някои от 
тях обаче получаваха поздравителни кар-
тички от чужбина. Такова е и семейството 
на Николинка от София. Тя получава писма 
от своята леля в Америка, която я поздравя-
ва и за Коледа, и за Великден, а това не се ха-
ресва на властите, защото Николинка е мла-
до момиче, което не бива да се „заразява“ 
с „отровата“ на Запада. А религията е една 
от „отровите“, които властите не желаят да 

допускат на територия-
та на една напълно зави-
сима от СССР комунисти-
ческа държава, лишена 
от собствена вътрешна и 
външна политика, каква-
то беше България в оне-
зи години.

На картичките въпрос-
ната леля поздравява се-
мейството на Николинка 
и за Коледа, и за Велик-
ден. В текстовете на тези 
картички, макар и на ан-
глийски език, пише: „Бог 
да Ви пази“, „Бог да Ви 
благослови“, а тези тек-
стове представляват аб-
солютно неприемливи 
намеци за съществуване-
то на „свръхсила“, която 
не е под контрола на ко-
мунистическата партия.

Това е и една от причи-
ните за едно от основни-
те престъпления в оне-
зи години, които касаеха 
пощите и пощенските ус-
луги. Тогава хората, кои-

то масово ползваха услугите на „Български 
пощи“, поставяха най-различни знаци на 
слепката на пощенските пликове с надеж-
дата те да не бъдат отлепвани, защото няма 
да може да се възстанови знакът.

Градската легенда твърдеше, че когато се 
попадне на такива пликове, те се отварят и 
се унищожават. Властите не искаха извън 
България да излиза информация, която не е 
била контролирана от тях, а когато се видят 
такива нишани на плика, те предполагат, че 
вътре има съдържание, което уронва прес-
тижа на комунистическа България пред све-
та.

Но не само това не се преследваше от 
властта, не се преследваше и когато пощен-
ски служители си позволяваха да отварят 
писма от чужбина и особено от Америка, 
защото вътре имаше

пеещи картички
Такива в България все още нямаше. Пър-

воначално много хора се оплакваха, че 
картичките им не достигат до тях, а техни-
те близки се бяха постарали да им изпратят 
най-новите пеещи картички, които бяха ис-
тинска атракция в България.

Неполучаването, при това масово, на тези 
пратки така и не направи впечатление на 
властите, никой не взе мерки да ограничи 
тези набези върху личната кореспонденция 
на хората. Така те не получаваха поздрави 
за празници, които тук не се празнуваха, 
които бяха забранени, които не бяха праз-
ници, а най-обикновени делници.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Когато получавахме картички 
за „забранените“ празници
XКак дядо Коледа стана дядо Мраз, а Снежанка се оказа негова съпруга...!

Коледна картичка, на която се вижда Богородица и младенецът, нещо, което притесняваше комунистическите власти в България.

Великденска картичка, на която се вижда Спасителят.
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„Преди да заминем за Дубай, с То-
дор и наши приятели отдавна сме 
обсъждали идеята за малко обще-

ство, далече от града, но тогава ни се стру-
ваше по-скоро като утопия“, казва Илиана. 
Тя дава интервю от кемпера. Подготвя го 
за поредното пътешествие на семейството, 
докато трите й невръстни деца тичат весело 
и свободно наоколо. Тръгнат ли на път, кем-
перът се превръща във весела Дядова ръ-
кавичка, приютяваща петимата. Но те обо-
жават този начин на живот - на път.

На върха на кариерата си, Илиана Митова 
и Тодор Милев вземат смело решение -

да напуснат Лондон
собствен дом и високо платена работа и да 
заживеят в родопско село. Тръгват да поко-
ряват света с по едно куфарче, а се връщат 
с тон и половина обзавеждане и багаж, но 
не в родната София, а в село Полковник Се-
рафимово.

И двамата са израснали в центъра на Со-
фия. Илиана завършва английската гимна-
зия, а със сестра й Елена пътешестват от 

6-годишни, тъй като майка им е в туристи-
ческия бизнес. Мечтата на Илиана е да след-
ва интериорен дизайн. По това време така-
ва специалност в България няма, а за учене 
в чужбина трябват много средства. Като на 
шега тя пуска обява в авиокомпанията „Еми-
рейтс“. Междувременно работи в хотел „Ра-
дисън“ и там среща любимия си - Тодор. 
Одобряват я за стюардеса и заминава за Ду-
бай през 2008-ма. Сам-самичка. Тодор, с ко-
гото тогава са още гаджета, пристига година 
по-късно, разказва тя пред „Труд“.

Той е роден в аристократичния квартал 
Лозенец, завършил е физика в Софийския 
университет, но избира компютърните на-
уки, като превръща хобито си в професия. 
Минава през различни курсове и преква-
лификации по компютърни науки, със сер-
тификати от СISCO. Когато пристига при лю-
бимата си Илиана в Дубай, започва работа 
като инфраструктурен инженер (архитект). 
Изгражда от нулата инфраструктурите на 
големи, чисто нови хотели, като отговаря за 
цялата компютърна и информационна сис-
тема в тях.

„Оженихме се в Дубай, малко

бяхме като Ромео и Жулиета
споделя Илиана. - Нямахме право да живе-
ем заедно, тъй като в Арабските емирства 
това не беше разрешено без сключен брак. 
Половин година живяхме отделно и реши-
хме да се оженим през 2010-та.“

Бракът в Дубай е скромен, само с двама 
свидетели. Затова пък меденият им месец е 
разкошен - в Бутан, където, облечени в тра-
диционните местни дрехи, обикалят, пра-
вят трек в Хималаите за 5 дена. От Дубай 
пътуват много по света - Перу, Непал, Шри 
Ланка... Илиана, която пътешества от дете, е 
посетила 70 държави, тези на Тодор са по-
малко, но и за двамата пътешествията са го-
ляма страст.

Когато през 2001 г. й свършва 3-годишни-
ят договор с авиокомпанията, Илиана вече 
решава да следва по любимата специал-

ност. Двамата с Тодор заминават за Лондон, 
без да знаят къде ще живеят и какво ще им 
се случи. Там Илиана завършва интериорен 
дизайн в университета „Лондон Метрополи-
тан“ - с отличен успех и в топ 5 на випуска. 
Веднага й предлагат работа към световно-
известни компании, отличени с големи на-
гради.

Тя постъпва в „Билдинг дизайн партнър-
сшип“ (BDP). Работи в отдела по ритейл и 
офис дизайн и се среща с едни от най-голе-
мите интериорни дизайнери в света. Участ-
ва в дизайна на един от най-големите мо-
лове в Шефийлд, на офисите на Google, 
Microsoft, на големи бизнес компании във 
Великобритания и по света. Правили са 
офисите на „Астра Зенека“ в Кеймбридж и 
на няколко мола в Русия.

Тодор работи в компания, специализи-
рана във футболната индустрия. Навигират 
камери, които имат сензори и наблюдават 
играчите по време на мач, водят статистика 

кой колко гола е реализирал, какви фалове 
е имало и т.н. После Тодор се премества в 
друга компания, която се занимава със за-
ложните къщи при спортни състезания. Там 
работи около 4 години, а офисът е в центъ-
ра на Лондон, близо до „Лондон Ай“.

След 5 години живот

в английската столица двамата успяват да 
си купят собствен апартамент от 50 кв. м. 
Илиана натрупва доста опит в корпоратив-
ната сфера. Но когато се появява първият 
син Тео, трябва да се върне на работа след 
година и започва на 3-дневна работна сед-
мица, а детските градини в Англия са много 

Илиана и Тодор: Дългият път от София 
през Дубай и Лондон до Родопите

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XНа върха на кариерата си в Англия, двамата българи се преместват 
да живеят в смолянското село Полковник Серафимово

Илиана като стюардеса в Дубай.

Къщата мечта в Полковник Серафимово.

Илиана и Тодор играят български народни танци в Хайд парк.
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Илиана и Тодор: Дългият път от София 
през Дубай и Лондон до Родопите

скъпи. „Това не ни задоволяваше и двамата 
с Тодор отдавна си говорехме как искаме да 
живеем на село в България“, казва Илиана. 
С Тодор се прибират всяко лято и зима в Ро-
дината и обикалят родопските села в ради-
ус от 30 км от Пампорово, защото и двамата 
са запалени скиори.

Накрая те откриват своето място - село 
Полковник Серафимово, на 12 км от Смо-
лян в посока Рудозем. Харесва им, защото 
е „живо“ и

интернационално село
В него живеят хора от почти цял свят - от 
Южна Африка, Великобритания, Германия, 
Австрия, Украйна, Русия, Холандия. Селото 
е известно извън България и с музикалния 
си фестивал „Meadows In The Mountains“ - 
един от 10-те топ фестивали в света. Про-
вежда се всяка година в началото на юни и 
идват около 2-3 хиляди човека от цял свят. 
Фестивалът е с екологична насоченост, не 
се допуска никаква пластмаса и всичко се 
рециклира.

В селото двамата намират своята къща 
мечта. Собственичката - шотландка, е на-
правила пълен ремонт, с изграждане на 

баня, перално помещение, котелно, въ-
трешна тоалетна. Илиана и Тодор я купуват 
за космическа за българско село цена, но 
предпочитат напълно ремонтирана къща, 
вече е на път и вторият им син Борил. Той се 
появява на бял свят в Лондон, в специална 
стая за естествено раждане във вода.

Седмица по-късно, през 2018-та, семей-
ството си събира багажа и преди Борил да 
е навършил месец, Илиана заедно с децата 
и майка си лети за София, а Тодор пътува с 
бус, пълен догоре с обзавеждане и багаж.

Първия зимен сезон карат ски на Пампо-
рово заедно с Тео. Тогава той е на 2 години 
и половина, за първи път се качва на сноу-
борд и така изкарва целия ски сезон. А Или-
ана слага бебето Борил на слинг и практи-
кува ходене със ски до Снежанка. В края на 
сезона тя разбира, че е бременна с третото 
дете.

През това време Тодор все още работи в 
Лондон, дистанционно, от Полковник Сера-
фимово, и трябва на всеки 2-3 месеца да е 
в английската столица за седмица. Заедно 
с него пътува цялото семейство. Малката 
Яна също се ражда във вода, в Лондон, на 
12 януари 2020-та и петимата се прибират в 

родопския си рай на 3 март, преди да затво-
рят всички граници заради COVID.

Сестрата на Илиана също ражда дете 3 
дена преди нея и нейното семейство също 
остава 3 месеца в Полковник Серафимово 
по време на локдауна. „Сестра ми Елена и 
мъжът й Андрей толкова се влюбиха в село-
то и в начина ни на живот, че също реши-
ха да останат и сега си строят чисто нова 
къща“, казва Илиана.

Тодор продължава да

работи дистанционно
за „The Royal Society of Chemistry“ - „Крал-
ското дружество по химия“ на Великобри-
тания, за поддържане на световна база дан-
ни, свързани с химията.

Днес Илиана и Тодор продължават да жи-
веят щастливо в Родопите с трите си деца - 
Тео на 5 и половина, Борил на 3 и полови-
на и Яна - на 2 годинки. „Как се оправяме? 
Все още се оправяме някак си и понеже не 
желаем децата ни да учат в системата, в мо-
мента работим по няколко проекта, свърза-
ни с образование, за да развием района тук 
и да го направим по-благоприятен за млади 
хора, а и за самите нас“, казва Илиана.

Заедно със своя приятелка - Велика Ди-
мова - тя се опитва да направи кооператив 
- родители се редуват да отглеждат децата 
си, като ангажират понякога и детска учи-
телка да ги занимава и възпитава. Не се съ-

бират обаче достатъчно желаещи.
Илиана среща педагога Миглена Улева, 

специалист по Валдорфската образовател-
на система. При нея е изключително важно 
детето да се отглежда в среда, близка до до-
машната - детска градина, която прилича на 
дом. Двамата с Тодор пък отглеждат децата 
си по системата „Горско училище“, като чес-
то излизат в гората около селото.

Сега Илиана, Миглена и Велика разработ-
ват

център за ранно 
детско развитие

и полудневна детска градина по Валдорф-
ската образователна система в Смолян. На-
мерили са стара детска градина, закрита 
преди 10 години, която общината им пре-
доставя.

Когато се ражда Яна, Илиана и Тодор ре-
шават да си купят кемпер, защото вече им е 
трудно да пътешестват с три малки деца. На 
кемпера петимата пътуват от Полковник Се-
рафимово до Гърция или Турция. Планът им 
е да отидат и до Иран.

Двамата никога не са съжалили, че са се 
върнали в България. „Шегуваме се, че дру-
гите хора ходят при родителите си на село, 
а ние при нашите - „на град“, смее се Илиана. 
- Харесваме си мястото, хората, с които об-
щуваме, и нещата, които имаме свободата 
да правим.“

Деца играят вън - пред къщата в Полковник Серафимово.

Илиана като интериорен дизайнер с екипа на BDP.
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О
смокласникът Иван Георгиев, 
отличен ученик в българското 
училище „Св.св. Кирил и Мето-
дий“ в Барселона, стана шам-
пион на Каталуния по стрелба 

с лък. Той се нареди на първо място в Liga 
Catalana с два златни медала.

„Исках да започна да се занимавам с този 
спорт още на пет или шест години, след 
като гледах филма за Робин Худ, но започ-
нах на осем, защото бях прекалено малък“, 
сподели за рубриката „БГ Свят“ на БТА Иван.

Той обяснява, че категориите в този спорт 
са pre-Benjamín, Benjamín, alevín, infantil, 
cadete, júnior, senior и veterano. „Аз сега съм 
в alevín, а

до година ще съм в infantil“
с гордост заявява българчето. Младежът се 
обучава при треньора Карлос Санчес в Club 
Escola Arquers de Barcelona.

„Наскоро се присъедини и една нова 
треньорка - Елена Гомес, която има много 

награди от стрелба с лък. Тренирам в от-
критата част на един спортен център в Бар-
селона. Две съботи в месеца ходя на трени-
ровки при олимпийския шампион Антонио 
Васкес. Тези тренировки се организират от 
федерацията на Каталуния за талантливи 
спортисти. Това е причината, поради която 
понякога отсъствам от българското учили-
ще“, разказва Иван.

До момента младият българин има 1 
бронзов, 3 сребърни, 4 златни медала и 4 
трофея от състезания на Каталуния.

„Догодина ще ходя на състезания на Ис-
пания и заради това с треньора ми обмис-
ляме да тренирам три пъти в седмицата. 
Целта ми е да спечеля олимпийско злато“, 
допълва Иван.

Българче е шампион по 
стрелба с лък на Каталуния

Обявява

XОсмокласникът Иван Георгиев учи в българското училище в Барселона

Сн.: БТА

Сн.: БТА

https://www.iskraabv.com
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Обичаме топлото време през лятото и 
най-вече когато сме на плажа. Всич-
ки прекарваме много време, на-

слаждавайки се на слънцето, и е добре да 
не забравяме да нанасяме слънцезащитен 
крем. Някои хора изваждат флакона слън-
цезащитен крем от миналата година, дока-
то други излизат по магазините, за да си ку-
пят нов. И така, замислихме се: наистина ли 
слънцезащитният крем от миналата година 
все още работи правилно?

Миналогодишният слънцезащитен крем 
може да увреди кожата ви, а експертите 
обясниха как.

Всеизвестно е, че слънцезащитата е от 
съществено значение, особено през лятото. 
Дори времето да е облачно, това не означа-
ва, че опасността от ултравиолетовите лъчи 
е неутрализирана.

Затова е важно да използвате крем със 

защитен фактор, но, разбира се, да

обърнете внимание 
на срока на годност

Сигурно тези дни, преди да излезете на по-
чивка, се чудите дали можете да използвате 

миналогодишния крем. Експерти 
обясниха как можете да про-
верите дали кремът е с из-
текъл срок на годност, 
тъй като може да се 
изтрие датата.

Също така и как-
во може да се слу-
чи, ако използвате 
продукт с изтекъл 
срок на годност.

Най-лекото, с 
което можете да 
се разминете, е кре-
мът да не действа и 
кожата ви да се ока-
же напълно незащитена. 
Възможни са и неприятни 
реакции

като раздразнение 
и зачервяване

Ако вашият слънцезащитен крем е с изте-
къл срок на годност, вероятно няма да по-
лучите UV защитата, от която се нуждаете, и 
може да изложите кожата си на риск от ста-
реене.

Специалистите препоръчват да не из-
ползваме крем с изтекъл срок на годност. 
Може да изгорите по-лесно, защото актив-

ните слънцезащитни химикали се разграж-
дат с времето. В най-лошия случай

можете да получите 
изгаряния

които ще увредят кожата и ще увеличат ри-
ска от развитие на рак, твърдят дерматоло-
зи.

Тъй като активните съставки на крема с 
изтекъл срок на годност се разграждат, той 
може да раздразни кожата.

Слънцезащитните продукти са ефек-
тивни в продължение на три години. За да 

поддържате оптималния срок на 
годност на слънцезащитния 

крем, е необходимо да го 
съхранявате на стай-

на температура и на 
тъмно място. При-

знаците, че кремът 
се е развалил, са 
промяна в цвета, 
консистенцията 
или миризмата. Е, 
дори ако няма та-

кива признаци и 
срокът е минал

най-добре 
е да 

го изхвърлите
са съветите на дерматолози.

Затова препоръката на дерматоло-
зи и козметици е слънцезащитните проду-
кти да се подменят всяка година и да не се 
ползват опаковки, престояли отворени за 
дълъг период от време.

По този начин действителният слънцеза-
щитен фактор накрая не отговаря на този, 
посочен върху опаковката на продукта, 
така че защитата му да не е адекватна за на-
шия тип кожа, с по-висок риск от слънчево 
изгаряне.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Какво става, ако е по-стар  
и с изтекъл срок на годност?

Може да ви се струва невъз-
можно, но ултравиолетовите 
лъчи могат да навредят на кожа-
та ви и при облачно време, кога-
то дори няма и помен от слънце 
в небето. Оказва се, че 80% от УВ 
лъчите преминават и през обла-
ците. Специалистите съветват да 
нанасяте слънцезащитен про-
дукт и когато няма слънце.

Внимание
Какво става, ако е по-стар Какво става, ако е по-стар Какво става, ако е по-стар Какво става, ако е по-стар 

Дерматолози: 
Миналогодишният 
слънцезащитен крем може 
да увреди кожата

Сн.: Pixabay
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Слънчевите очила за лято 2022: 

Само моделите с маркировка UV-400 ще ви 
осигурят максимална безопасност на очите

Ч
удите се кои очила са подходя-
щи за вашето лице? Или какви 
рамки и цвят на стъклата да из-
берете? Този текст ще ви помог-
не в избора:

Време ви е за нови слънчеви очила. Но 
какви? Накратко – колкото пo-екстравагант-
ни, толкова по-добре!

Всички отдавна са престанали да се учуд-
ват на напълно непрактичните и неразби-
раеми модели в колекциите на световните 
дизайнери. На последните седмици на мо-
дата колекцията от очила на Louis Vuitton 
беше най-интересна и разнообразна: от мо-
дели с „диадеми“ на челото, рамки под фор-
мата на крила на пеперуда до очила

наподобяващи 
карнавална маска

Независимо от избора на рамка и форма, 
винаги проверявайте стъклата да са с висо-
ка степен на UV защита. Само очила с мар-
кировка UV-400 ще осигурят максимална 
безопасност. В същото време степента на 
потъмняване на стъклата не влияе по ни-
какъв начин на UV защитата, а при липса на 
UV филтри тъмните очила могат да причи-
нят щети.

При избора на този важен аксесоар е ва-

жно да се вземат предвид пропорциите на 
лицето, а не само овала. Двама души може 
да са с една и съща форма на лицето, но с 
много различни черти, така че е важно да 
разгледаме външния вид като цяло. Как да 
се уверите дали моделът е подходящ за вас? 
Ще споделим едно просто правило – търсе-
те рамка

противоположна на 
овала на лицето

за да намерите перфектния баланс.

Дамските слънчеви очила този летен се-
зон радват окото с разнообразна палитра 
от цветове. Диктаторките на модата пре-
поръчват очила с цветни рамки в нюанси 
на червено, люляк, оранжево или карамел. 
През лятото на 2022 г. са актуални и рамки-
те с кристали, перли, мъниста, метални и 
пластмасови детайли.

Ако сте решили да направите впечатле-
ние на всяка цена, изберете модел във фу-
туристичен стил. Слънчевите очила на бъ-
дещето подхождат на смелите, които не се 
страхуват да експериментират с външния 
вид и стил. Формите на рамките на такива 

очила са поразителни с невероятните си 
размери и модели, цветовете на стъклата

са не по-малко разнообразни
Слънчевите очила трябва да подчертават 
положителните ви черти, затова е важно 
да изберете идеалните рамки. Има седем 
основни форми: кръгла, овална, продълго-
вата, триъгълник с основата надолу, триъ-
гълник с основата нагоре, диамант и чети-
риъгълник.

Лице с форма на сърце: Ако лицето ви е 
с форма на сърце, това означава, че има-
те широко чело и изпъкнали скули, докато 
брадичката ви е по-тясна. В такъв случай 
изберете очила, които насочват погледа 
надолу, така че лицето да изглежда по-из-
дължено. Това са котешко око, плосък връх, 
правоъгълни рамки и авиаторски модели.

Квадратно лице: Лице с ясно изразе-
на линия на челюстта и по-широко чело е 
най-подходящо със заоблени рамки, които 
омекотяват острите черти на лицето, като 
създават баланс.

Овалните рамки омекотяват
изразената линия на челюстта, така че са 
добър избор за всеки с квадратна форма на 
лицето.

Кръгло лице: Кръглото лице се характе-
ризира с ясно изразени скули, тясно чело и 

по-тясна челюст. Дължината и ширината на 
това лице са приблизително еднакви, така 
че те приличат на кръг, на който е кръстена 
тази форма на лицето. Ако лицето ви е кръг-
ло, повечето очила ще ви стоят добре.

Лице с форма на диамант: Това е лице, 
при което ширината на челото е по-малка 
от ширината на бузите, докато

брадичката 
е изключително тясна

Може да се каже, че тази форма на лицето е 
благодарна и за избора на рамки, защото на 
такова лице подхожда всяка рамка.

Овално лице: Челото, скулите и челюстта 
са в баланс. Овалното лице ви дава възмож-
ност да излезете от зоната си на комфорт и 
да изберете стилен модел. Който и да избе-
рете, няма да сбъркате.

Екстравагантни, 
с невероятни 

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

Chicago + suburbs

ТЪРСИА CDL DRIVERS , 
Цена US$ , Зипкод , търся CDL шофиори тим за 
нов камион 2023г работа за Amazon 5-дни в сед-
мицата се работи 2500$ на човек за singal 2000$ 
6304400902 №19421

ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка транспорт-
на компания предлага работа за регионални CDL 
шофьори и собственици на камиони! Без чакане 
за товари! Midwest Accounts! Strong 24/7 Dispatch! 
Предимно леки товари! Direct Deposit всеки пе-
тък! Fuel Discounts - up to $0.70 / gal.847-665-9273 
№19422

ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ, 
Цена US$ 20, Зипкод 60025, Търся жена за чис-
тене на къщи и офиси в удобно за нея време. 
2247666445 №19402

ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ, 
Цена US$ 25, Зипкод 60076, Търся жена за чистене 
на къщи и офиси със собствен превоз. 2247666445 
№19403

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

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

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

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

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

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

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

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

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 $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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МЕХАНИК � 100,000$, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Малка траснпорт-
на компания търси да назначи механик за рабо-
та само по собствени камиони (без външни кли-
енти). Отлично познаване на Волва Д12 и Д13. 
Заплата - 2000$ на седмица. За повече информа-
ция - 3129123808, оставете съобщение или СМС. 
3129123808 №19389
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
CDL DRIVERS , 
Цена US$  , Зипкод 1800, Предлагам локална ра-
бота от Chicago за AMAZON 6304400908 №19357
CDL DRIVER 0,75�0,90, 
Цена US$  , Зипкод 150000, Tърся тим или соло 
за на East or South заплащане ,0,75-solo 0,90 team 
8472542504 №19349

ACCOUNTANT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, GMG EXPRESS INC 
located in Burr Ridge is looking for accountant 
Candidate must have: Good planning, attention 
to detail, organizational and prioritization 
skills, ability to multitask and work under time 
constraints. Job Functions include but are not 
limited to: • Accounts Receivable • Customer 
invoice preparation and sending invoices to 
customers. • Collections • General ledger • Data 
entry, fi ling and scanning reports and payments • 
Driver’s settlement. 6304682472 №18682

CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers 
Предлага почасова работа за почистване на до-
мове и офиси. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586

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

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

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

ФЛОРИДА
HABIRAME CONTRAKTORI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Zdraveite,malka 
transportna compania nabira contractori da ni 
pridrugat. 15 godini expiriance dispatch excellent 
reputation 90% gross IFTA Fuel discount Za contact 
Tel:941-586-9386 №19375
HIRE OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 34240, We hire owner 
operators to join our team. The best possible rates at 
the request of the driver. 15 years of experience 10% 
Dispatch Fuel discounts Ifta 9415869386 №19344

SOMEWHERE ELSE

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

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 
компания: Добре платени товари къси и дълги 
разстояния Всичко свързано със ДИСПЕЧЕРСТВО-
ТО: Broker Setup Packets, Appointments Lumper/
Detention TONU, invoices, Factoring, Fuel Cards, им-
ного повече. Плащате за диспечерски услуги -4% 
3073005409 №19413
DISPATCH 4 %D, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за вашата 
компания: Добре платени товари къси и дълги 
разстояния Всичко свързано със ДИСПЕЧЕРСТВО-
ТО: 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 Пропър-
ти асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище по 
договорка 3039748716 №18968

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
CDL, 
Цена US$ 1,234.00, Зипкод 60016, Търся фирма го-
това да извърши sponsorship на шофьор на ками-
они при успешна процедура и издаване на доку-
менти поемам цялата сума по раззходите Watsup 
+359876655659 Viber +112242093339 2242093339 
№19365

ФЛОРИДА
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, На този маркет/
цени на гориво- имаш нужда от Диспечер с опит 
да разбира и работи правилно!Защо да плащаш 
за офис?Предлагам решение! +359877981874 
№19420
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
APARTMENT FOR RENT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Apartment for rent 
from 09/01/22 2 beds/2 bath,good condition,good 
location,parking, close to school,metro,shopping 
plaza. 8641 1/2 Foster Ave, Chicago IL $1350/
monthly. Call for more information 773-269-0260 or 
773-953-3720 №19423
СТАЯ ПО НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Давам обзаведена 
стая под наем $430.Всички консумативи вклю-
чени.Ползване на кухня.Супер локация близо до 
магазин Малинчо.Телефон 224-399-7284 №19411
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. Давам 
под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaртaмeнт. 
Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, електри-
чество, internet, gas, пералня и cyшилня) Близo дo 
Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $470. За OTR 
шофьори цeнa $380.Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-
222-3412 №19404
3 BEDS/2 BATHS CONDO, 
Цена US$ 2.00, Зипкод 60195, Апартамент под 
наем в Schaumburg. 3 спални/2 бани . Отлична ло-
кация и училище. 2246229705 №19406

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 $395 НА МЕСЕЦ ВСИЧКО ВКЛЮЧЕ-
НО ЗИП КОД 60659 КЛИМАТИК КУХНЯ СОБСТВЕН 
ВХОД ПЕРАЛНИ ИНТЕРНЕТ И ДР ЕКСТРИ ХРИС-
ТО 7738170102 franwalk@gmail.com 7738170102 
№19397
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в Des 
Plaines за непушач 7739344547 №19383
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60120, Давам обзаведе-
на стая под наем в къща.Квартирата е свободна от 
07/01/22 се намира в Elgin,близо до кръстовище 
на US59 и US20.Всички разходи включени в цена-
та. 6307649725 №19374
2 BEDS/1BATH CONDO, 
Цена US$  1,400.00, Зипкод 60173, Апартамент 
под наем в Schaumburg, IL. 2 спални/1 баня. От-
лична локация и училище. зип 60173 5738254801 
№19359
ONE BEDROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, 1BED1BATH LUXURY 
APARTMENT FOR RENT AT CUMBERLAND&LAWRENCE 
AREA.6305394849 Also room available. №19329
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  600.00, Зипкод 60193, Търся съ-
квартирант/ка в Schaumburg. Самостоятелна 
стая,баня+тоалетна.Общ хол,кухня и паркомяс-
то.Апартаментът е просторен с всички ел уре-
ди.Намира се на Roselle rd/Weathers� eld Way.
Бърз достъп до I90,I290,I390,I355.Наемът е $600/
месец+ток(обикновенно е около $30/месец на 
човек)Свободен от 1ви март. 3129532101 №19207
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse 
in SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 
$670/month , Furnished, All inclusive 1-847-630-
7078 Please, leave a detailed message 18476307078 
№19053
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведе-
на стая под наем, хол и кухня за общо ползване. 
Cumberland & Foster близо до I-90 близо до Blue 
Line обща пералня и сушилня $600, вода и газ са 
включени в цената. За контакт Мирко (773) 510-
4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
CUMBERLAND&LAWRENCE BEHIND UCRAINIAN 
CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE AND CLEAN 
UPDATED APPTMNT,6305394849 READY NOVEMBER 
1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Вклю-
чено всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - 
Belmont/Narragansett 7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с под-
земен гараж в Glenview Разполага с ог-
ромно patio. В комплекаса има вътрешен 
басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по вся-
ко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За повече 
инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 
3b/3b къща в Elk Grove village 60007. Перално по-
мещение, паркинг, обзаведени общи части, WiFi 
и нетфликс са гарантирани :) френдли съм, но не 
pet friendly, sorry. За повече инфо моля драснете 
съобщение на 305-916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent 
townhouse 3 bedrooms, 1.5 baths in Mount 
prospect, great location, great schools, brand new 
kitchen remodeled, freshly painted, call 708 415 
7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth 
apartment available for RENT in Schaumburg as of 
July 1st. Convenient location near Costco, Wood� eld 
Mall, I-90. Second � oor with balcony. Central A/C. 
Pool in the complex. For more information call 847 
312 0278 or 773 996 8900 №18764

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

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

ИМОТИ 
Продавам

SOMEWHERE ELSE
КЪЩА В ДИМИТРОВГРАД, 
Цена US$ 140,000, Зипкод 6400, Разкошна Самос-
тоятелна 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 до-
машни филми като ги презапишете на DVD пре-
ди касетите да станат неизползваеми. Презапис 
от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-456-1366 
6304561366 №19366
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запа-
зете вашите стари ленти като ги направите диги-
тални снимки преди на станат неизползваеми. 
630-456-1366 6304561366 №19367
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запа-
зете вашите стари ленти като ги направите диги-
тални снимки преди на станат неизползваеми. 
630-456-1366 6304561366 №19368
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in 
Arlington heights, haircut, color, highlights, perm, 
keratin straightening treatment, 708 415 7911 
№18763
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v 
doma si v Ho� man estate.Predlagam domashno 
prigotvena hrana,mnogo igri,razhodki i zabavleniq 
Tel: 224 659 1156 №18609

ФЛОРИДА
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние сме 
екип от специалисти, които предлагат психотера-
певтична подкрепа на Българи живеещи в чужби-
на. Повече информация можете да получите от 
сайта ни. 359889291674 №18960

COAST TO COAST
DISPATCH 4 %, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за вашата 
компания: Добре платени товари къси и дълги 
разстояния Всичко свързано със ДИСПЕЧЕРСТВО-
ТО: 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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К
огато корабът „Титаник“ се удря 
в айсберг и потъва в нощта на 14 
срещу 15 април 1912 г., бедствие-
то доминира в заглавията на ме-
диите и информационните аген-

ции по света. А хората скоро са шокирани 
и от приликите между реалната трагедия 
и една измислена история, публикувана в 
списание, появило се седмица по-рано.

„Белият призрак на бедствието“ излиза в 
списание Popular и е приписван на автор с 
името капитан Мейн Клю Гарнет. В зловещо 
пророческия къс разказ Гарнет описва при-
видно непоклатим океански лайнер, съд-
боносната му среща с айсберг в Северния 
Атлантик и ужасяващата загуба на стотици 
животи. Множество подробности - големи и 
малки - като че са излезли направо от нови-
нарските репортажи за катастрофата на „Ти-
таник“, с изключение на факта, че те вече са 
били отпечатани, когато корабът потъва...

110 години след бедствието обаче запле-
тената история за убийство, интриги, секс и 
отмъщение зад загадъчния Гарнет си заслу-
жава да бъде преразгледана.

Корабът „Адмирал“ в историята на Гар-
нет е дълъг 800 фута („Титаник“ - 883). Пъ-
лен е с „хиляда и повече души“ и „товари на 
стойност милиони долари“. Подобно на „Ти-
таник“, който потъва при първото си пъту-
ване, „Адмирал“ е нов кораб, описан като 
имащ „най-краткия живот“. „Адмирал“ се 
врязва в айсберг край Гранд Банкс на Ню-
фаундленд, като игнорира предупреждени-
ята за ледени блокове в близост и се движи 
твърде бързо за метеорологичните усло-
вия. Капитанът на кораба, който е отгово-
рен за тази безразсъдна скорост, в крайна 
сметка се самоубива с пистолет - както се 

предполага, че е сложил край на живота си 
и капитанът на „Титаник“ Едуард Смит. (Ин-
тересно е, че помощник-капитанът в „Адми-
рал“ също се казва Смит.)

Ето как са предадени мислите на капита-
на на „Адмирал“ в късия разказ:

„Капитан Браунсън погледна назад над 
палубите. Той наблюдаваше безлично тъл-
пата и му се стори странно, че толкова мно-
го ценен материал трябва да отиде на дъно-
то толкова бързо. Боята беше толкова чиста 
и ярка, месингът беше толкова лъскав. Ця-

лата структура беше толкова старателно 
чиста, спретната и подредена. Беше абсурд-
но. Там той стоеше на онзи мостик, където 
беше стоял толкова често, а тук под него 
имаше стотици умиращи хора — хора като 
плъхове в капан.“

Вестниците в Съединените щати ведна-
га подхващат паралелите между морска-
та приказка на Гарнет и трагедията. New 
York Press съобщава, че идеята е хрумнала 
на Гарнет, докато той е пътувал на борда на 
Olympic, малко по-старият „брат“ на „Тита-

ник". Някои вестници препечатват пълния 
текст на „Белият призрак на бедствието“. 
Една реклама в „ Бъфало таймс“ приписва 
на автора „треперещите сили на ясновидец 
с писалка, направлявана от ръката на Съд-
бата“. Находчив издател бързо прави книга 
с твърди корици, като включва в нея и ня-
колко други статии за Гарнет.

Пророчествата на Гарнет не са стопро-
центови. „Адмирал“ потъва за 15 минути, 
„Титаник“ - за три часа. „Адмиралът“ пътува 
от Ню Йорк, а не към него.

„Белият призрак на бедствието“ прави 
своя автор известен за кратко време. Но 
малцина знаят тогава, че капитан Мейн Клю 
Гарнет всъщност е псевдоним. Истинското 
име на автора е Торнтън Дженкинс Хейнс и 
някога е бил добре познат автор в големи-
те списания.

Името му се свързва и с две убийства. 
През 1891 г., на 24-годишна възраст, той 
прострелва свой приятел в сърцето, докато 
двамата гребат близо до Хамптън, Вирджи-
ния. Свидетелите са били несигурни в по-
казанията си, защото са били далеч от мес-
топрестъплението, и адвокатите на Хейнс 
успяват да оневинят клиента си, като изтък-
ват аргумента „самозащита“.

На 15 август 1908 г. Хейнс придружава по-
малкия си брат - Питър. Баткото ще дава ку-
раж на брат си в среща с изпълнителния ди-
ректор на известно списание - Уилям Анис 
- когото двамата подозират, че има връз-
ка със съпругата на Питър. Големият Хейнс 
вади собствения си пистолет, но Питър 
стреля. Въпреки че Питър е натиснал спу-
съка, Хейнс е обвинен, че го е подтикнал. 
В съда снаха му Клаудия Хейнс отрича да е 
имала връзка с убития, но пък набеждава 
писателя, че й е правел сексуални намеци 
неведнъж и след като му отказала, се зака-
нил да си отмъсти.

Прокуратурата сочи Хейнс като органи-
затор и подстрекател на престъплението и 
предлага смъртна присъда на електриче-
ския стол. Но съдебните заседатели го оп-
равдават.

Писател предсказал 
потъването на „Титаник“
XТой бил обвинен за две убийства

Сн.: State Historical Society of North Dakota via Library of Congress
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- Нане, оти прасето ти е 

без предната десна нога?

- Па нема да убивам 

животното само за една 

пача чорба, я!

  
Мотоциклетист блъска пешеходец, помага му да 

се изправи и казва:
- Братле, голям късметлия си!
- Ама как, можеше да ме убиеш?
- Ми щото днес е неделя и си карам мотора, ако 

беше през седмицата, карам ТИР.

Избягал слонът от зоопарка. Търсят го, тука 
слон, там слон, няма го. След няколко дена Вуте се 
обажда от едно от софийските села.

- Тука у ливадето един голем сив дзвер кине тре-
ва с опашката си!

- И какво я прави тази трева, след като я откъс-
не?

- Ако ти каем, немм'и повераш...

  
Една мадама с много големи гърди карала стар 

Форд. Заваляло дъжд, тя слязла да си оправи чис-
тачките и гръдта й се подпряла на капака.

В това време минал един пиян, видял я и рекъл:
- Госпожо-о-о-о, т'ва и цел живот да го кърмиш - 

БМВ нема да стане.

  
В стрес съм. Загубих се в гробищата и навигаци-

ята ми вика: „Пристигнахте на финалната си дести-
нация“.

  
- Какво си се умислил?
- Всеки път преди да се прибера вкъщи, поглеж-

дам фейсбука на жена си. Ако в кутийката за се-
мейно положение пише „омъжена“, всичко е на-
ред. Ако пише „разведена“ - чака ме скандал.

- А какво пише днес?
- „Вдовица“... Сигурно е научила нещо...

  
Доктор се кара на медицинска сестра:
- И за последен път ти казвам, Иванова! Белите и 

кръглите - това са таблетки, а черните и ръбестите 
са гайки! На теб може да ти е все едно, но пациен-
тите се оплакват.

  
Пациент е на контролен преглед:
- Докторе, не мога да повярвам, че лекарство-

то, което ми изписахте, така ми помогна. Вие сте 
вълшебник!

- Ако трябва да съм честен, то в аптеката са въл-
шебници. Погрешка съм ви дал бланка за рецепта, 
на която съм си разписвал химикалката.

  
Лекар преглежда първокласник:
- Някакви оплаквания от ушите?
- Да. Пречат ми, когато си обличам пуловера!

  
Двама приятели пият в бар. По едно време еди-

ният се гътва от стола, пада на земята и заспива 
на място.

Другият казва на бармана:
- Ей това му признавам на него, винаги знае кога 

да спре.

  
Багер закача последен модел мерцедес. От мер-

цедеса слиза мутра, засилва се към багера и злоб-
но отваря вратата... Вътре седи огромен багерист, 
който едва се побира в кабината... Гледа го от ви-
соко и пита:

- Кво искаш, бе?
- Ами... ключ 19 имаш ли?
- Не, аз до 27 ги завивам с ръка...

  
Всяко нещо си има чалъм: Хванах един шаран, 

набутах му в гърлото едно златно синджирче и го 
занесох вкъщи на жена ми да го сготви. От тога-
ва не искам разрешение да ходя за риба. Жената 
сама ме гони да ходя!

  
Две баби седят на пейка пред блока:
- Параскево, какъв ден сме днес, ма?
- От де да знам, ма! Те всеки ден ги сменят...

  
На пазара:
- Имате ли документи за тази риба?
- Какво ви трябва, смъртен акт ли?

  
Мъж след тежка катастрофа се събужда и пита 

лежащия на съседното легло до него пациент:
- Къде съм?
- 25!
- 25? Парцел или стая?

  
- Миме, а пък моят отиде за риба и цял ден не си 

вдига телефона! Сигурно си е хванал любовница!
- Еее, недей така песимистично - може просто да 

се е удавил!

  
Струпала се е тълпа и гледа нагоре, където са-

моубиец се е надвесил и се кани да скочи. Извед-
нъж от тълпата се чува ядосана жена:

- Скачайте, господине, какво се туткате? Закъс-
нявам за работа! 

  
- Полет 507 вика кулата. Нямаме гориво! Всички 

уреди отказаха! Падаме!
- Какво си се развикал, бе? Разбрах - няма да ка-

цате! Задрасках ви!

  
Детето ми каза, че иска котка за Коледа. Обикно-

вено правя свинско, но щом това ще го зарадва...

  
- Докторе, как са нещата при мен?
- Ами как да ви кажа... може да вземете кредит.
- Но аз няма как да го погасявам!
- Няма и да ви се наложи...

  
Вбесен съпруг крещи на жена си:
- Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката ня-

кой тъпанар, олигофрен, простак!
Тя:
- Поиска я!
- И защо не се омъжи за него?
Тя:
- Омъжих се!

  
Обиколката на Франция. Колоездач се откъсва 

от групата и дълго време кара съвсем сам по праз-
ните пътища. Изведнъж усеща, че някой го насти-
га. Натиска яростно педалите, но не може да се от-
късне. Примирен, той се обръща назад и вижда, че 
след него кара строшен велосипед небръснат тип 
с омазано яке.

- Как мислиш, момче - казва задъхан типът - ще 
стигнем ли, преди кръчмарят да е затворил?

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
Промяната в отношението ви към 
някого ще се отрази на действи-
ята ви, но бъдете разумни и не 
позволявайте на емоциите да ви 
напътстват. Случващото се е част 

от развитието ви като професионалисти и най-вече 
като хора. Това ще ви помогне да отсеете истински-
те си приятели, на които може да разчитате. Давайки 
път на доброто в себе си и насърчавайки изявите му 
и у другите, ще постигнете напредък в делата си. Го-
товността ви да поемете отговорности ще се посрещ-
не с уважение.

РАК
Ще имате всичко, което желаете, 
и ще задоволявате прищевките 
си. Възможни са здравословни 
проблеми с отделителната или 
половата система. Постижения-

та на околните ще ви въздействат позитивно и ще 
търсите по-преки пътища за реализация на наме-
ренията си. Печелившите ви идеи ще ви подтикнат 
към активност, привеждайки в ход дългосрочната 
си програма. Много настроение и радост ще ви но-
сят възстановеното доверие и любов, те ще са из-
между значимите ви постижения през тези дни.

ВЕЗНИ
В ежедневната си работа няма 
да срещнете непреодолими пре-
пятствия, освен ако сами не пре-
дизвикате появата на такива. За-
пазете добри отношенията си с 

околните и не бъдете агресивни, в спокойна атмос-
фера е по-лесно да се работи и живее. В случаи на 
неразбиране или враждебност, с подходящи аргу-
менти и поведение бихте могли да насочите разви-
тията в полза на всички. Съобразете стратегията ви 
за бизнеса с променените пазарни условия, така че 
да не сте от губещата страна.

КОЗИРОГ
Развитията от последните дни 
ще ви обнадеждят и повдигнат 
духа ви. С желание ще работи-
те за овладяване на нови уме-
ния, преодолявайки без много 

шум съществуващите вече пречки. С вътрешна не-
обходимост ще се обърнете към духовното, в стре-
межа си да направите живота - своя и на другите - 
по-добър и смислен. Във взаимоотношенията си ще 
се стремите към повече откритост, ще търсите и от-
кривате силните страни на другите, без да правите 
критични оценки на недостатъците им.

ТЕЛЕЦ
Ще бележите успешно разви-
тие на делата си както в бизне-
са, така и в личните и интимните 
взаимоотношения. Предстои ви 
успешно приключване на сдел-

ка, която ще повиши значително финансите ви. Има-
те качества, които често остават скрити, но не ома-
ловажават достойнството ви. Очертават се промени 
на работното място, както и други развития, които 
ще повишават популярността ви. Пътуванията ще са 
приятни и с очакваните резултати. Намерете време 
за почивка, спортувайте.

ЛЪВ
Приобщите ли към работата си 
близки по дух и опитност хора, 
грижите ви за бъдещето ще на-
малеят. Ще срещате разбиране 
от близките си, запазвайки не-

зависимостта си във всеки един момент. Вниквай-
ки в себе си, ще се освободите от склонността си 
да наставлявате пътя на другите. Ще се съобразява-
те с чуждите решения и ще търсите своето място в 
този пъстър свят. Свободата на избора ще ви носи от 
всичко. С промененото си поведение ще привлечете 
добрите сили на своя страна.

СКОРПИОН
Вземайки под внимание бързо 
развиващи се ситуации, може да 
разчитате на благоприятни раз-
вития. С характерната си бърза 
мисъл и действия ще намирате 

преките пътища за реализации и постигане на на-
меренията си. Успешно завършен проект ще при-
влече вниманието на нови бизнес партньори към 
вас, с което ще поставите началото на по-мащабни 
действия. Финансите ви ще растат, а с тях и всичко, 
което желаете за себе си и близките си. Някои ще 
мислят за смяна на работното място.

ВОДОЛЕЙ
Постепенно осъзнавате, че да-
вайки път на доброто, осигуря-
вате повече място за него в себе 
си. Практичните ви решения ще 
ускорят стартирането на самос-

тоятелен бизнес или чрез тях ще подобрите органи-
зацията си на работа, ползвайки се от опита на успе-
лите. Всичко казано дотук ще се отразява позитивно 
на възможностите ви и това е знак, че сте стъпили 
на своята си пътечка. Животът ви ще се променя в 
положителна посока, процесът е в развитие и от вас 
зависи да продължи.

БЛИЗНАЦИ
Постигане на договорености, 
носещи добри финансови диви-
денти за недалечното бъдеще. В 
тази посока за вас започва нов, 
успешен и продължителен етап 

от живота. Това ще се отрази благоприятно на вза-
имоотношенията в семейството. Само се пазете де-
ловите ви успехи да не повлияят прекалено на само-
чувствието ви и това да помрачи отношенията ви с 
приятели и познати. Имате такава нагласа, а и исто-
рията помни подобни събития. В любовта си ще бъ-
дете неотразими с постъпките си.

ДЕВА
Следвайки интересите си и ра-
ботейки за реализацията им, е 
възможно да срещнете непред-
видени затруднения, които биха 
ви разколебали. Не бързайте да 

се отказвате, помислете и ще получавате бързи и 
удовлетворяващи ви и финансови резултати. Исти-
на е, че енергията ви не е неизчерпаема, но си стру-
ва да продължите, ако сте убедени в правилността 
на действията и решенията си. Щом влагате сърце и 
воля за победа, няма съмнение, че крайният резул-
тат ще бъде във ваша полза.

СТРЕЛЕЦ
Търсейки повече простор за не-
ограничените си умения, ще на-
мирате верните решения. Все 
пак бъдете разумни и не поемай-
те излишни рискове, за да не об-

ременявате психиката си. Уважавайте законността и 
бъдете открити в действията си, включително и пред 
интимния си партньор. Поставете акцента там, къде-
то считате за важен, и работете върху него. Изглаж-
дане на партньорски взаимоотношения, постигане 
на договорености и финализиране на бизнес сделки 
- има какво да ви радва.

РИБИ
Подготвени сте за събитията, 
които предстои да се случат по-
край вас, за това не бъдете при-
прени. Спокойно се отнесете към 
работата и текущите си дела, за-

щото е ясно, че от тях ще дойдат средствата, необхо-
дими ви за всичко останало. Философският поглед 
върху нещата ви спестява главоболия, но и подтиква 
да уреждате личния си живот, съобразявайки се най-
вече със себе си. С рутина ще отхвърляте работата си 
и динамиката на ежедневието по-малко ще ви напря-
га и стресира.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Амбър Хърд прекарва все повече вре-
ме в съдилищата вместо на снимач-
ната площадка. Причината са твърде-

нията й, че е жертва на домашно насилие от 
бившия си мъж Джони Деп. Той категорич-
но отрича и се зае да докаже невинността 
си, като заведе дела за клевета в Англия и 
САЩ.

Новият епизод от сагата се случи преди 
дни, когато Хърд поиска да бъде анулирано 
решението на съда във Феърфакс, Вирджи-
ния, от началото на юни, с което тя и Деп 
бяха признати за виновни във взаимно ок-
леветяване.

Според присъдата тя трябва да плати на 
бившия си съпруг $15 млн., но заради щат-
ското законодателство във Вирджиния су-
мата е малко над $10 млн. Банковата смет-
ка на Деп пък ще олекне с $2 млн. Това е 
заключението на съдебните заседатели в 
процеса, продължил 6 седмици и изкарал 
наяве пикантни подробности от личния им 
живот. Актрисата обяви, че ще обжалва.

Защитата на Амбър, която призна, че

не може да плати сумата
желае нов процес заради проблем с един 
заседател. Искът за анулиране на първона-
чалното решение и насрочването на ново 
дело бе отхвърлен.

Повече от 2 години тя обикаля съдебни 
зали на два континента - в Европа и Север-
на Америка - след шумния им развод през 
2017-та. С него приключи бракът им, про-
дължил 15 месеца.

Заради обвиненията на Амбър през 2018 
г. „Сън“ нарече холивудския актьор бияч на 
жени. Така Хърд се оказа и основен свиде-
тел по време на последвалия процес във 
Върховния съд в Лондон. Деп заведе

дело за клевета
срещу издателя на „Сън“ и главния редак-
тор Дан Утън.

Малко сред това адвокатите му внесоха 
съдебен иск и в САЩ, но там ответничка е 
лично Амбър заради своя публикация във 
„Вашингтон пост“. В нея актрисата се пред-
ставя за обществена фигура, жертва на до-
машно насилие - тема, на която е посветен 
материалът. Името на Деп не се споменава, 
но той смята, че бившата му жена косвено 
го клевети. Актьорът категорично отрича да 
й е посягал. Звездата от „Карибски пирати“ 
оцени нанесените щети от тези изказвания 

на $50 млн. Убедена в правотата си, Хърд 
депозира насрещен иск, като настоя за 
двойно по-голямо обезщетение – $100 млн.

По време на заседанията съдебните зали 
в Лондон и Феърфакс се превърнаха в теа-
трални сцени, а присъстващите с интерес 
наблюдаваха изнесените представления от 
бившата двойка. Хвърляха се тежки обвине-
ния, направени бяха признания, пророниха 
се сълзи, имаше гневни изблици.

Върховният съд в Лондон отхвърли иска 
на Деп за клевета срещу „Сън". Съдията пре-
цени, че обвиненията в статията са верни 
по същество - победа, макар и косвена, за 
Хърд.

Актьорът се опита да обжалва, ала на-
празно.

Решението на американския съд обаче 
наклони везните в полза на Джони Деп, кое-
то накара юридическия екип на бившата му 
половинка да търси начин за анулиране на 
решението. Този опит засега е неуспешен.

Процесите, протекли при огромен об-
ществен интерес, повлякоха след себе си и

други съдебни искове
непряко свързани с взаимоотношения-
та между двамата. Застрахователна компа-
ния поиска съд в Калифорния да реши дали 
трябва да плати обезщетения по полица на 

Хърд, след като тя загуби де-
лото във Феърфакс. Сключен 
през 2019-та застрахователен 
документ осигурява на актри-
сата защита от понасяне на от-
говорност за сума до $1 млн. 
Компанията настоява, че няма 
задължения към нея, тъй като 
според разпоредба застрахо-
вателят не носи отговорност 
за загуба, причинена от умиш-
леното действие на застрахо-
вания.

Тя може да се изправи и 
пред съдебни проблеми в Ав-

стралия заради започнало през 2015 г. раз-
следване срещу нея за лъжливи показания 
под клетва за незаконното внасяне в стра-
ната на двете й кучета. Местното законода-
телство изисква задължителна карантина 
за влизащите в страната животни, но това 
не е било спазено. Тогава Хърд се призна за 
виновна във

фалшифициране 
на пътни документи

плати глоба от $1000 и публично се извини 
за поведението си във видео, в което участ-
ва и Деп. Смяташе се, че това е било доста-
тъчно, но разследването отново е актуално 
след нови данни по случая, станали извест-
ни в хода на процеса в Англия.

Така Амбър Хърд може да се окаже в съ-
дебна зала на трети континент - в Австра-
лия. Според „Мирър“ тя се готви да пише 
мемоари, в които да разкаже цялата истина 
за взаимоотношенията си с „карибския пи-
рат“. Актрисата, за която се смята, че е склю-
чила договор за книгата, се надява с при-
ходите да плати обезщетението на бившия 
си мъж.

Многострадалната  
Геновева на 3 континента
XДела срещу Амбър Хърд в САЩ, Европа и Австралия

АЛЕКСАНДЪР  
АНТОНОВ

alexander@bg-voice.com

https://www.facebook.com/milanabash78


27 юли - 2 август 2022 г.36

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

Стивън Тайлър беше 
приет в клиника за ре-
хабилитация през май, 

но сега певецът се е възста-
новил и няма търпение да 
се върне на сцена заедно с 
Aerosmith.

„Той се справя изключител-
но добре и чака с нетърпение 
да бъде на сцена отново“, по-
сочва негов говорител.

74-годишният изпълнител 
влезе в болницата, тъй като 
беше започнал отново да 

взема обезболяващи. Това се 
случило, защото претърпял 
операция на крака.

„Стивън, след операция на 
крака, с която да се подготви 
за сцената и необходимостта 
от контролиране на болката, 
той скоро отново се завърна 
към порока си и добровол-
но започна програма за лече-
ние, за да се концентрира над 
здравето си и възстановява-
нето си“, написаха в официал-
но съобщение от рок бандата.

Стивън Тайлър се възстановява, 
завръща се на сцената

Британската звезда Елтън Джон 
развълнува феновете си в Нова 
Зеландия и Австралия, след като 
разкри, че ще бъде там през яну-
ари 2023 г., като публикува видео 
в Instagram и обяви: „Здравей Ав-
стралия, „Kia Ora“ Нова Зеландия! 
Толкова съм развълнуван да споде-
ля с вас последните си концерти от 
турнето „Farewell Yellow Brick Road“ 
през януари 2023 г.“, каза той във 
видеото.

„Не мога да повярвам, че изми-
наха цели три години от последна-
та ни среща, огромни благодарнос-
ти на Окланд Каунти, че задържаха 
билетите за пренасрочените кон-
церти толкова дълго.“

Елтън Джон беше принуден да 
прекъсне концерта си в Нова Зе-
ландия през 2020 г. заради пневмо-
ния. 72-годишният музикант загуби 
гласа си по средата на концерта в 
Окланд Маунт Смарт Стедиъм.

Емилия Кларк разкри, че част от мозъка й 
липсва заради двете аневризми на мозъка, кои-
то тя получи през 2011 г. и 2013 г., когато участ-
ваше в хитовия сериал „Игра на тронове“.

Актрисата претърпя операции и двата пъти.
Сега тя каза пред „Sunday Morning“, че е забе-

лежително, че може да продължи с живота си 
по нормалния начин след тези страшни случки.

„Бях на 22 г., когато получих първата аневри-
зма, но ми помагаше, че имах „Игра на тронове“ 
да ме вдигне. Част от мозъка ми вече не може 
да се използва - забележително е, че съм спо-
собна да говоря, понякога ясно, и да живея жи-
вота си напълно нормално, без абсолютно ни-
какви последици. Аз съм от наистина малкото 
малцинство хора, които могат да преживеят 
това“, сподели тя.

Емилия Кларк: Част от  
мозъка ми липсва

Елтън Джон се завръща  
в Австралия и Нова Зеландия

Книга на 400 години, из-
вестна като Първото фо-
лио и отпечатана през 

1623 г., беше продадена в Ню 
Йорк за $2,4 млн. Тя съдържа 
комедии, исторически дра-
ми и трагедии на Уилям Ше-
кспир.

Колекцията съдържа 36 от 
шедьоврите на драматурга, 
съставени от неговите коле-

ги Джон Хемингс и Хе-
нри Кондел. Смята се, че 
ръкописите на популяр-
ните пиеси „Макбет“ и 
„Хенри Осми“ биха били 
загубени без публикува-
нето на този сборник.

Обявена в списъка на 
търга като „най-важната 

книга в английската литера-
тура“, книгата включва грави-
ран портрет на автора и пое-
тична почит от Бен Джонсън 
и други.

Първоначално са били от-
печатани около 750 копия от 
първото фолио, но само 232 
са оцелели, твърди аукцион-
ната къща.

Колекция от пиеси на Шекспир е 
продадена за $2,4 млн. на търг в Ню Йорк

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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В малко селце в Катскилс, на 
езерото Кеноза, само на три 
часа път от Ню Йорк, малка 
къща очаква тези, които же-
лаят да отседнат в къща на Хо-
бит в Графството на „Власте-
линът на пръстените“.

Дестинацията се предлага 
на платформата Airbnb и нас-
таняването е придружено и 
от сауна на дър-
ва, която е обли-
цована отвън със 
същите камъни 
като оригинална-
та къща.

Ръчно постро-
ената вила в „The 
Shire“ е разполо-
жена в „обстанов-
ка, подобна на ан-
глийска градина“, 

с изглед към ливада и пълна с 
папрат гора. Може да побере 
четирима гости, като разпола-
га с голяма спалня, баня, мал-
ка кухня и трапезария, която 
също може да се превърне 
във втора голяма спалня. От-
вън гостите имат достъп до 
открито огнище и съоръже-
ние за барбекю.

Феновете на „Семейство 
Симпсън“ се шегуват, че ани-
мационният сериал е „пред-
сказал“ рекордната гореща 
вълна, връхлетяла Обедине-
ното кралство тези дни.

Страната е в разгара на 
екстремен метеорологи-
чен феномен, който причи-
ни най-високите температу-
ри, регистрирани 
някога, а в някои 
райони термоме-
търът показа на 19 
юли до 43 градуса 
по Целзий.

„ С е м е й с т в о 
Симпсън“ стана из-
вестен със способ-
ността си да пред-
сказва световни 
новинарски съби-
тия - от изобретява-

нето на умните часовници до 
избирането на Доналд Тръмп 
за президент на САЩ.

С рязкото покачване на 
температурите в Обединено-
то кралство и части от Европа, 
феновете на сериала споде-
лиха редица снимки от стари 
епизоди, които „предсказват“ 
горещата вълна.

Италианската полиция предотврати 
възможна незаконна продажба от аук-
ционна къща във Виена на картина от 
17-ти век на художничката Артемизия 
Джентилески.

Италианската полицейска дирекция 
за защита на културното наследство 
заяви, че дилърите са описали произ-
ведението като нарисувано от фен на 
Джентилески, а не от самата художнич-
ка, за да получат подвеждащо разре-
шение за износ от италианските власти.

Джентилески беше много успешна, 
въпреки че беше жена художник в до-
минирания от мъже свят на изкуството 
на своето време и се превърна в сим-
вол на смелите жени, защото тя свиде-
телства, въпреки че е била изтезавана, 
срещу мъж, който я изнасилил, когато 
била на 17 години.

Картината е била планирана да бъде 
продадена на търг.

Откакто Антъни и Джо Русо режисираха „От-
мъстителите: Война безкрайност“ и „Отмъсти-
телите: Краят“ на Marvel – два от петте най-ка-
сови филма на всички времена – братята бяха 
сравнително тихи.

Но със „Сивият човек“, дързък звезден три-
лър, базиран на книга на Марк Грийни, братята 
режисьори се завръщат със спектакъл на голе-
мия екран за Net�ix.

Райън Гослинг играе ролята на Country 
Gentry, шпионин на ЦРУ и бивш затворник, кой-
то е вербуван от Фицрой (Били Боб Торнтън) за 
мисия.

Джентри, висококвалифициран оперативен 
агент, известен като Sierra Six, е на терена, ко-
гато открива, че шефът му Дани Кармайкъл 
(Джийн Пейдж от Реге Бриджъртън) далеч не 
служи на най-добрите интереси на страната си.

Във Виена е открита творба 
на Артемизия Джентилески

„Семейство Симпсън“ предсказа 
безпрецедентната гореща вълна

Отседнете в къща на Хобит  
извън Ню ЙоркРайън Гослинг и Крис Еванс  

в екшън трилъра „Сивият човек“

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Манастирите в България са едни по-
особени места за посещение. Не 
само заради факта, че са свети мес-

та, но и за това, че въпреки разрушенията, 
погрома и кланетата по време на турското 
робство са успели да съхранят българския 
дух, традиции и култура.

Също така, повечето от манастирите в 
България са разположени в много живо-
писни местности. Ето защо посещението до 
всеки един от тях съчетава в себе си както 
усещане за покой, уединение и размисъл, 
така също и прекрасна разходка и допир с 
историята и природата.

Според предание на хълма над Хаджиди-
мово съществувал древен манастир, който 
бил разрушен от османския завоевател при 
падането на България под турско робство. 
Същата участ споходила и много други хра-
мове и манастири, разположени в района 
около Неврокопското поле.

Хаджидимовският манастир „Св. Георги 
Победоносец“ е разположен на един от

многото хълмове 
на река Места

Намира се в района на град Гоце Делчев и 
Огняново.

Преданието гласи, че появата му се дъл-
жи на хаджидимовския овчар Атанас Лаза-
ров, на когото насън се явил млад мъж на 
бял кон. Конникът му наредил да разкопае 
могилката, която съществувала на мястото 
на днешния манастир.

След като 3 нощи сънувал едно и също 

нещо, старецът грабнал лопатата, но турци-
те, които имали имоти около могилата, го 
изгонили. На другия ден се върнал отново, 
но този път един от турците първо го набил, 
а после го изхвърлил от могилата.

В същия момент воловете на турчина се 
парализирали и след като размислил, че 
може Аллах да праща стария овчар, той 
лично отишъл да извика дядо Атанас и да го 
помоли да продължи работата си. Още при 
първата забита в могилата лопата воловете 
се изправили на крака, разказва още преда-
нието.

След няколко дни копаене дядо Атанас 
открил напълно запазената икона на св. Ге-
орги.

Пастирът открил 
иконата на мъченика

която и досега се съхранява в църквата на 
манастирския комплекс.

Предполага се, че тя е рисувана през вто-
рата половина на 17 или началото на 18 век, 
като близо 200 години е преседяла под зе-
мята, без да се повреди от влагата и проце-
сите на гниене. Не е известна годината на 
нейното изписване, нито авторът или про-
изходът й.

Собственикът на нивата приел открива-
нето на чудотворната икона за особено Бо-
жие знамение и решил да отстъпи имота си 
на българите. Това въодушевило съселяни-
те на Атанас и много набързо те издигнали 
малко параклисче, на което дали името на 
светията.

По-късно, с помощта на местния бей, хад-
жидимовци извадили султански ферман от 
Цариград за строеж на манастир на мястото 
на параклиса. Храмът е осветен и работи за 
богомолците от 1865 г.

Откритата от дядо Атанас икона на св. Ге-
орги десетилетия наред

стояла забравена 
в светия престол

и едва през 1961 г. била изпратена чрез Не-
врокопска митрополия в БАН за освидетел-
стване. Учените я датират от 1750 г.

На 6 май 1961 г. иконата на св. Георги е 
върната в Хаджидимовския манастир, ко-
гато е осветена и изложена за поклонение.

От тогава чудесата в този манастир не 
свършват. Болни, които лекари са отписали, 
тук намират спасение и изцеление.

На 29 юли 1979 г. в църквата избухнал по-
жар, който унищожил целия иконостас и 
всички икони. Храмът изгорял напълно и от 
него останали само зидовете. Единствено 
иконата на св. Георги по чудо оцеляла сред 
пламъците.

И макар че на няколко пъти е

изравяна 
от тлеещите останки

цветовете й са запазени непроменени. През 

2004 г. иманяр я открадва. На другия ден се 
спъва и падайки, си гълта езика си. За 15 
дни изпада в кома. Когато идва на себе си, 
връща иконата в манастира.

Монашеските записки на чудесиите в 
Хаджидимовския манастир могат да дока-
жат, че иконата на св. Георги в българския 
манастир е християнско чудо, подобно на 
огъня в Йерусалим.

Също като телата на палестинските мона-
си, които се погребват в общ гроб без ков-
чези и не се разлагат с години. Като мис-
териозния камбанен звън на синайския 
полуостров в Египет, който се чува всеки 
ден, въпреки че на него няма дори една 
камбана.

Както и гробът на св. Екатерина, кой-
то е скала с точния отпечатък на тялото й, 
или като къпиновия храст в Египет, растящ 
от Мойсеево време, и др. Описани светов-
ни чудеса, които нямат никакво обяснение 
защо се случват.

Сляпо дете проглежда в манастир  
„Св. Георги Победоносец“ край Хаджидимово

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XБолни, които лекари са отписали, тук намират спасение и изцеление

Хаджидимовският манастир „Св. Георги Победоносец“ отдалеч прилича на крепост.

За да не се спекулира  
с фактите и легендите
Неврокопският митрополит Натана-

ил е разпоредил на монасите да записват 
всяко събитие, което смятат за необичай-
но. Там са се случвали знамения от преди 
много време, но първото чудо от по-нови 
времена датира от 2002 г. След кръщение 
там шестгодишното полурусначе Иван Ку-
ташев прогледнало. Детето по рождение 
било с атрофия на зрителния нерв. Лека-
рите нито в Русия, нито в България не се 
наемали да дадат 100-процентна гаранция 

за положителен резултат след една евен-
туална операция.

17-годишен младеж пък почти ослепял 
след катастрофа. Последвали многоброй-
ни обикаляния по болници и всякакви ме-
дицински светила, но безрезултатно. За 
нещата, които се случват в Хаджидимово, 
той научил от бабата на своя съученичка. С 
много вяра и надежда, преспал край ико-
ната на св. Георги. На сутринта започнал да 
различава предметите около себе си.

Кулата камбанария на манастирския комплекс.

Целебната икона на св. Георги.
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