
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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It’s Election Year. Ако живеете в САЩ, чува-
те това от миналата година. Но това е и поло-
жението в България – четвърти парламента-
рен вот за година и половина. Това е рекорд 
в най-новата ни история, но все още има да 
гоним израелците.

Има нещо общо в контекста на изборите 
в САЩ и България. През март домът на бив-
шия премиер Бойко Борисов беше претър-
сен, а той самият задържан за 24 часа. Дали 
нещо, представляващо интерес, беше иззе-
то, не стана ясно. От всичко това, разбира се, 
нищо не последва. Дори напротив – любез-
ният български съд обяви ареста на Бори-
сов за незаконен.

Преди седмица ФБР претърси дома на 
бившия президент Доналд Тръмп във Фло-
рида. Това стана след разрешението на 
съда, който е видял достатъчно доказател-
ства, за да даде зелена светлина на такова 
безпрецедентно действие.

Агентите на ФБР са иззели кашони с доку-
менти, включително „Различни класифици-
рани/TS/SCI документи“, съкращение, което 
се отнася до строго секретна/чувствителна 
информация. Някои от документите могат 
да се разглеждат само в специални защите-
ни помещения и никога да не бъдат изнася-
ни от тях. Сред класифицираните документи 
има такива, свързани с ядрени оръжия, пре-
зидента на Франция и други. Да припомним, 
че тези наистина секретни документи са от-
крити в дома на човека, който през цялата 
си кампания за президент през 2016 г. не 
спираше да мрънка за частния имейл сър-
вър на опонента си Хилари Клинтън. А тя 
беше разследвана от ФБР и не бяха открити 
нарушения.

Междувременно, публичните изслушва-
ния в Конгреса за щурма от 6 януари ясно 
показаха, че Тръмп е знаел много добре, че 
няма изборни измами и е загубил (по думи-
те на дъщеря му, министъра на правосъди-
ето му и мнозина негови съветници). Той е 
бил и наясно, че някои от поддръжниците 
му са били въоръжени, преди да ги насъска 
да тръгнат към Капитолия. Разследването на 
Комисията ясно показва, че щурмът, завър-

шил с девет жертви и множество ранени, не 
е бил просто спонтанен протест, а „опит за 
преврат“, провокиран и организиран от До-
налд Тръмп и хора от неговото обкръжение.

Дали ще има правосъдие за Тръмп, е труд-
но да предвидим. Никой друг американски 
президент не е имал толкова легални про-
блеми – от граждански и данъчни дела до 
разследвания за опит за въздействие върху 
изборния резултат (в Джорджия) до опит за 
преврат. Но това, което прави Америка ве-
лика наистина, е, че правосъдието важи за 
всеки с еднаква сила.

Превратът в България не беше толкова 
драматичен. Но беше очакван, методичен и 
като цяло лишен от фантазия и размах, като 
този от 6 януари във Вашингтон. И за разли-
ка от него беше успешен.

След като 7 месеца новото правителство 
със странна четворна конструкция беше 
подложено на натиск, атаки и клатене от въ-
тре и вън, се стигна до логичното – предс-
рочни избори. И не, не е заради „Маке-до-
оо-нниияяяя“. Разбира се, че е за пари. И за 
посоката на България – на Запад или отново 
към руския ботуш, под който така умело жи-
вуркаме. Това ще са съдбовни избори и ще 
покажат готови ли сме да платим цената за 
тази неизвоювана от нас, все още, свобода. 
Епична битка с епично нисък интерес, ако 
съдя по разговорите си с познати и прияте-
ли. А изборите са след по-малко от два ме-
сеца.

ЦИК вече обяви, че където е имало секции 
в чужбина, пак ще има. Това важи за САЩ и 
Канада също. Има опции да се отворят и 
нови, а сроковете за това са много кратки.

Демокрацията работи само когато всички 
участваме в процеса – дори и ако само гла-
суваме. Изборната есен ще бъде интерес-
на, гореща и драматична от двете страни на 
Океана и ще зададе посоката на България и 
на света в следващите месеци и години.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Обиски в домовете на Тръмп  
и Борисов – прилики и разлики

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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Месец преди изборите лидерът на 
„Има такъв народ“ Станислав Три-
фонов призова българите да гла-

суват на референдум и да изберат дали 
България да остане парламентарна, или да 
се превърне в президентска република.

„Аз видях политическата система отвъ-
тре и ще ви кажа следното: Там има основ-
но лицемерие, лъжи, корупция, задкули-
сие, интриги и болезнена жажда за власт“, 
каза Трифонов на фона на драматична му-
зика, облечен с черно кожено яке.

Според него не само трябвало да се раз-
бие моделът ГЕРБ, а цялата сегашна поли-
тическа система, и затова призова за

национален референдум
дали България да стане президентска ре-
публика.

Идеята на Трифонов идва след като не-
говата партия стана причината за разпада-
нето на четворната коалиция в последния 
парламент и последвалите предсрочни 
парламентарни избори.

Според социолозите обаче „Има такъв 
народ“ няма да мине 4-процентната барие-
ра и да влезе в следващия парламент.

Трифонов и екипът му вече организира-
ха един референдум с основни точки за-
дължително гласуване, мажоритарен вот в 
два тура и намаляване субсидията на пар-
тиите. Резултатите обаче не бяха достатъч-
ни, за да стане задължителен.

Сега Трифонов изглежда е преосмислил 
идеята си за парламент, избран с мажори-
тарно гласуване, и предлага президентска 
република.

В трите парламента, в които партията на 
Слави Трифонов участва, не успя да приве-

де в действие нито една от точките на пър-
вия си референдум, за който пак обяви, че 
ще е гарант.

Едната от тях бе законопроект за мажо-
ритарна избирателна система с абсолютно 
мнозинство в два тура.

Драматичното му клипче, излъчено в 
кабелната му телевизия „7/8 ТВ“, завърши 
с думите: „Има такъв народ – сами срещу 
всички, заедно с вас“.

По-късно обаче съпартийката му Ива 
Митева обясни, че ставало въпрос не за 
президентска, а за

полупрезидентска форма
на управление.

„Разликата в двете форми на управле-
ние е много голяма. В много държави я има 
полупрезидентската република и работят 
много добре. Дори принципът на разделе-
ние на властите е много добре разграни-
чен в полупрезидентската република. При 
тази форма Народното събрание е пряко 
избирано, президентът е пряко избран. То-
гава те ще работят в симбиоза, т.е. Народ-
ното събрание ще се избира от народа, а 
президентът ще посочи министър-предсе-
дател, който ще формира своя кабинет и 
след това правителство ще поиска вот на 
доверие от Народното събрание“, обясни 
Митева какво е искал да каже Слави Три-
фонов.

Реакциите не закъсняха. „Сам срещу 
всички,

това е най-новото шоу
което ще води“, каза лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов за предложението на Слави Три-
фонов.

„Когато говоря за Слави Трифонов, ни-
кога не бих го нарекъл певец от миналото, 
а бих го поставил сред най-добрите певци 
на България. Неговите хитове се слушат на-
всякъде. От това той разбира много“, каза 
Борисов.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова зая-
ви, че това би било разрушително. „Имаме 

Промяната на формата на държавно уп-
равление е описана в чл. 158 на Конститу-
цията, като гласи, че това може да напра-
ви само Велико Народно събрание. Може 
ли да има референдум? По принцип той 
се провежда по инициатива на една пета 
от депутатите, президента, МС или с под-
писка от 200 000 граждани.

Според редица юристи обаче референ-
дум по темата е невъзможен, защото въ-
просът е от компетентността на Великото 
Народно събрание. Именно на този прин-
цип бяха отхвърлени като недопустими 
част от въпросите на Слави Трифонов за 
референдума през 2016 г.

Така че вероятно тук ще трябва първо 
да бъде сезиран Конституционният съд.

Може ли да бъде свикано Велико На-
родно събрание?

След изборите на 2 октомври самото 
Народно събрание може да реши да се 
разпусне и да свика Велико Народно съ-
брание с две трети от гласовете. Прези-
дентът насрочва тези избори в тримесе-
чен срок.

А Великото Народно събрание, ако 
трябва да промени формата на държавно 
управление, трябва да гласува три пъти в 
три различни дни и да събере две трети, 
тоест 267 от 400 гласа.

Може ли България да стане 
президентска република?

Предизборни алабализми
XСлави поиска президентска република, но не точно

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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нужда от стабилност, а не от допълнително 
разбиване“, посочи тя.

С референдум не може да се промени 
формата на управление на България. Един-
ственият начин е Велико Народно събра-
ние, обясни тя.

„Трифонов обяви, че ИТН ще бъдат га-
рант за този референдум, но нека си при-
помним какъв гарант бяха за предишния 
такъв. Нищо не се случи, само употреби-
ха гласа на хората. Това, което иска Слави 
Трифонов, е невъзможно“, подчерта още 
лидерът на БСП.

„Всяко шоу си има своето време. Шоуто, 
което иска да прожектира Слави Трифо-
нов, е от миналия сезон. Той трябва да ос-
тане в миналото“, каза пък съпредседате-
лят на „Продължаваме промяната“ Кирил 
Петков, който определи предложението за 

референдум като „евтин трик, с който Три-
фонов иска да бъде

на вълната на някаква 
нова популярност“

Лидерът на ПП е убеден, че вече никой не 
го взима насериозно.

Президентската република в едно неу-
крепнало общество е решителна крачка към 
авторитаризъм. Такъв е коментарът на бив-
шия правосъден министър Надежда Йорда-
нов по повод предложението на лидера на 
ИТН за провеждане на референдум за про-
мяна на държавното устройство към прези-
дентска република. Според нея изявлени-
ето му дава много нагледно обяснение за 
поведението на ИТН в последните 3 парла-
мента, в които на практика беше блокирана 
всяка възможност за стабилно управление.

От ПГ на ГЕРБ-СДС също поискаха да 
се направят промени в Конституцията на 
България и Наказателния кодекс. „ДБ и ПП 
показаха, че не могат да направят съдебна 
реформа. През последните години темата 
за съдебната реформа беше иззета първо 
от ДБ, а след това и от ПП.“ Това заявиха от 
партията на брифинг в централата.

ГЕРБ са категорични, че именно те са за-
почнали съдебната реформа в България и 
тя никога не е спирала. „Ние разбираме ре-
формата като промяна за по-добро, а не за 
овладяване на съществуващото. Това ще е 
призмата, през която ще подхождаме в бъ-
деще към всички предложения за проме-
ни в нормативната уредба“, обясни Росен 

Желязков.
Промени в Конституцията искат от ГЕРБ. 

„Промените ще са да се намери подхо-
дящ вариант за независимо разследване 
на главния прокурор“, каза евродепутатът 
Емил Радев.

От партията искат въвеждане на фигура 
или орган с тричленен състав, за да могат 
да се преодолеят потенциалните пробле-
ми, свързани с обективната невъзможност 
за изпълнение на задълженията.

„Необходимо е да се въведе пряката 
конституционна жалба. Тя ще даде въз-
можност всеки гражданин пряко да сези-
ра Конституционния съд с индивидуална 
жалба.“

И ГЕРБ поискаха промени 
в Конституцията

Сн.: БГНЕС

Сн.: БГНЕС
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П
арашутистът Павел Филатиев 
напусна Русия и избяга в Па-
риж, след като разказа в книга 
за престъпленията на руската 
армия в Украйна. Той поиска 

политическо убежище във Франция.
Още след пристигането си на летище 

„Шарл дьо Гол“, Филатиев изгори руските 
си документи - паспорти, военна книжка и 
ветеранска карта от Кавказ.

Той показа това във видео, което снима 
сам с телефона си. То беше публикувано в 
официалния канал в YouTube на правоза-
щитната организация Gulagu.net, която му 
помогна да напусне Русия. Под записа е 
написано, че това е протест срещу

мафиотската политика
на руския диктатор Владимир Путин и 
войната, която той разпали, убивайки де-
сетки хиляди руснаци и украинци“.

Във видеото Филатиев критикува ру-
ските власти и се оплаква, че винаги е бил 
патриот, но се е оказал безполезен, както 
повечето други войници, които получават 
мизерни пари.

„Обичам Русия, обичам целия ни народ, 
но Путин не е Русия и сегашното ни прави-

телство не е Русия. Путин, иди на х*й!“, каз-
ва накрая избягалият военен. Този при-
зив на защитниците на Змийския остров в 
Черно море се превърна в един от основ-
ните, които се използват срещу руската аг-
ресия в Украйна.

Филатиев изрича призива и след това 

къса всеки от документите. Накрая ги из-
хвърля в тоалетна и пуска водата.

Известната журналистка
от опозиционното издание „Новая газета“, 
която също беше принудена да напусне 
Русия след заплахи и палеж на автомоби-
ла й, обяви, че се очаква интервю с Фила-
тиев.

В електронната книга „ZOV“, която пуб-
ликува в своя акаунт в социалната мре-
жа „ВКонтакте“, Филатиев описа как руски 
войници, изпратени в Украйна, са участ-
вали в грабежи на цивилни по заповед на 
командването.

Павел Филатиев рискува тежка присъ-
да, но казва, че не може повече да мълчи 
и иска да спаси живота на много руснаци 
и украинци.

„Влязохме в офиси, които разполагаха 
с кухня и хладилници. Ние, като диваци, 
изядохме всичко, което имаше - зърнени 
храни, овесени ядки, сладко, мед, кафе. 
Беше ни абсолютно безразлично, вече бя-
хме доведени до краен предел. До какво 
дивашко състояние можеш да доведеш 
хората...“, пише Филатиев в книгата си.

След публикуването на текста той се е 

укривал в продължение на две седмици в 
различни хотели, за да не бъде заловен от 
руските власти. След като избяга от Русия, 
той първо обяви, че ще замине за САЩ, 
но в крайна сметка потърси убежище във 
Франция. Очаква се решението на власти-
те в Париж.

„Като диваци изядохме всичко“
XРуски парашутист издаде тайните на войската, разкъса документите си и избяга във Франция



31 август - 6 септември 2022 г. 7

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

http://sttransport.net/
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П
очина Михаил Горбачов, чове-
кът, който промени хода на ис-
торията. Харесван повече на 
Запад, отколкото в Русия. Той 
доведе до разпада на СССР, сло-

жи точка на Варшавския договор, оттегли 
контрола на Москва върху Източна Европа, 
изведе съветските войски от Афганистан, 
освободи пресата от държавен контрол, от-
ключи пазарната икономика.

Михаил Горбачов е роден през 1931 г. в 
село с около 5000 жители в Северен Кавказ. 
Майка му е украинка, а баща му – руснак.

Малкият Михаил преживява германска 
окупация на селото си, докато баща му е на 
фронта. Той едновременно учи и работи в 
колхоза на дядо си. На 21 г. става член на ко-
мунистическата партия. По това време вече 
учи право в Москва. В трети курс се запоз-
нава със студентката по философия Раиса, 
за която по-късно се жени и не се разделят 
до смъртта й през 1999 г.

След завършването си Горбачов работи 
само няколко дни по специалността и я за-
меня с партийна работа. Повече никога не 
се връща към правото.

Има късмет с историческата епоха, в коя-
то започва партийната си кариера – тече 
1956 година и официална Москва публично 
се отказва от сталинизма, реабилитира реп-
ресираните, осъжда култа към личността.

Това е периодът, в който СССР се ръково-
ди от Никита Хрушчов. Той влиза в история-
та с израза „размразяване“ (Оттепель).

През 1956 г., на самия гребен на вълната 
на десталинизацията, Михаил Горбачов ста-
ва първи секретар на градския комитет на 
комсомола в родния си край – Ставропол. 
През 1961 г. вече е първи секретар и на це-
лия район и делегат на партийния конгрес. 
Това е и времето, в което го забелязват в 
Москва – той е едва 30-годишен,

твърде млад
за обичайната възраст на делегатите, кога-
то „истинските болшевики“ от времето на 
октомврийския преврат имат превес в пар-
тийните събития. А те са на доста повече от 
65 години.

Голямата година за него е 1973 г., когато 
става кандидат-член на Политбюро – ръко-
водният орган на партията. Тогава е на 42, 
а страната му е вече друга – от няколко го-
дини начело е Леонид Брежнев, който спи-
ра глътката въздух, осигурена от Хрушчов, 
и дава име на най-дългия период в съвет-
ската история след този на Сталин – нарича 
се „Брежневски застой“ и продължава общо 

16 години.
Това е времето на „тихите“ репресии, ре-

жисираните процеси срещу интелигенция-
та, усиленото изселване на дисидентите, по-
тискането на всякаква иновативна форма в 
културата, нападението над Афганистан, къ-
дето съветските войски ще останат 10 годи-
ни. Това е и времето на невидимия за публи-
ката разкол вътре в Политбюро. Менторите 
на младия Горбачов тогава са хората от гру-
пата, която е против клана на Брежнев.

Той става член на Политбюро през есен-
та на 1981 г. До смъртта на Брежнев остава 
година. Горбачов е на 50. След две смени 
начело на СССР той оглавява комунистиче-
ската партия, а с това и страната. Това става 
през март 1985 г.

Промените в СССР
започват почти незабавно и месеци преди 
Горбачов официално да въведе думата глас-

ност (1986). Две години по-късно тя вече се 
пише с главна буква и означава периода на 
отмяна на цензурата.

Първата видима промяна е в медиите. В 
тях вече може да се прочете много повече 
от партийни лозунги, а след година-две из-
чезват и самите лозунги. През 1986 г. абона-
ментите за редица издания отбелязват тро-
ен скок, в някои случаи до над 4 милиона 
екземпляра.

Литературните списания не смогват да 
отпечатват всичко, което до предния ден е 
било заключено в чекмеджетата. За първи 
път излизат трите основни книги за лагери-
те: „Архипелаг ГУЛАГ“ на Солженицин, „Ко-
лимските разкази“ на Варлам Шаламов, „Те-
жък маршрут“ на Евгения Гинзбург.

Но тази свобода на словото все още е 
доста частична. Когато през 1986 г. гръмва 
аварията в Чернобил, цензурата сработва 
почти постарому и информацията се наба-

вя от чуждестранни медии.
Години по-късно Горбачов е обвиняван в 

това, че е „отпуснал юздите“ на медиите, ос-
тавяйки реформата на икономиката за по-
сле. И че с това е сгрешил, защото е тласнал 
една непригодена за свободната икономи-
ка страна по пътя на промяна, невъзможна 
без демонтиране на плановото стопанство 
и държавния контрол над всичко.

Горбачов идва официално на власт и с 
още едно послание: за

нуждата от „ускорение“
Така нарича процеса, който според него 

трябва да започне в едно социалистическо 
общество – с компютризация, автоматиза-
ция, борба с корупцията, раздаване на жи-
лища за социално слабите.

През 1986 г. той прави още една стъп-
ка - позволява на хората да създават мал-
ки частни фирми за първи път от близо се-
дем десетилетия. Валутната търговия е вече 
възможна.

През 1987 г. Горбачов лансира и послед-
ния термин на времето: Перестройка. Тя 

Горбачов: Човекът, който 
промени историята
XПоследният съветски лидер става идол на 

Запад, но остава недооценен в родината си

Сн.: ЕРА/БГНЕС

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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върви с думата демократизация, но и с по-
нятието „социалистическо общество“.

Страната определено е излязла от застоя, 
в големите градове кипи обществен живот: 
възникват сдружения, свободни са конта-
ктите с чужденци, политиката сякаш си е 
намерила място в театрите и кината – оста-
ват й съвсем малко години, докато излезе 
на обичайното си място по политическите 
трибуни и в изборите.

Горбачов се среща с министър-председа-
теля на Канада Пиер Трюдо и с британската 
министър-председателка Маргарет Тачър 
още преди да заеме ръководния си пост 
начело на СССР. След назначаването си той 
има пет срещи с американския президент 

Роналд Рейгън.
Тогава това не са просто сигнали за нова-

та ориентация на Москва, а се възприема 
като революция. От най-дребния знак – че 
Горбачов пътува с жена си Раиса, до това, че 
съветският лидер обявява предстоящ мо-
раториум върху ядреното оръжие от руска 
страна и извеждане на съветските войски 
от Афганистан.

За западните общества това е образът, с 
който е запомнен последният съветски ли-
дер.

През декември 1987 г. Рейгън и Горба-
чов подписват безсрочен договор за ликви-
дирането на ракетите със среден обсег на 
действие. През 1988 г. президентът Рейгън 

казва, че вече не смята СССР за „Империя на 
злото“, както я е наричал по-рано.

През 1988 и 1989 г. СССР извежда войски-
те си от Афганистан.

Най-видимият резултат от управлението 
на Горбачов е

падането на Берлинската 
стена

през ноември 1989 г., последвано от сваля-
нето на диктатурите в България, Румъния и 
Чехословакия. Режимите падат, защото са 
съборени отвътре, но са подети от хората 
на улиците, удивени от това, че никой не ги 
арестува.

Но преди зрелищното срутване на сама-
та стена има и други промени, които загат-
ват, че краят на комунизма е близо. Това е 
премахването на укрепленията по граница-
та между Унгария и Австрия през май 1989 
г. и съставянето на правителството на „Со-

лидарност“ в Полша през август 1989 г. Два 
факта, които в съвсем недалечното минало 
са водили до окупация от войските на Вар-
шавския договор – военна организация на-
чело с Москва, която обединява армиите на 
комунистическите държави. Под ръковод-
ството на Горбачов тя е премахната през 
юни 1991 г.

Новият курс на държавата струва на Гор-
бачов един опит за военен преврат – през 
август 1991 г., когато противостоящите му и 
ретроградни членове на партийното ръко-
водство изкарват танкове на улицата. Това 
става след много опити на републиките в 
състава на СССР да получат независимост. В 
някои от тях Москва изпраща войски за по-
тушаване на конфликта, но духът е вече из-
пуснат от бутилката.

През декември 1991 г. се разпада и сами-
ят СССР – държавата, на която се крепи ко-
мунистическото движение в Европа и света.

Сн.: ЕРА/БГНЕС

Сн.: ЕРА/БГНЕС
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Един от най-богатите българи в САЩ, 
Фил Филипов, изненадващо си отиде на 
76-годишна възраст. Той издъхна в дома 

си в Маями след кратко боледуване в четвър-
тък през нощта. По негово желание беше по-
гребан на частна церемония, а в Германия, 
Чикаго и родното му село Стрелча бяха орга-
низирани събития в негова памет.

На официалния сайт FILOSOPHIES by Fil 
Filipov – Nothing is Forever близките на Фил съ-
общиха:

„С прискърбие съобщаваме за внезапната 
смърт на Фил Филипов на 75 години. Той се 
бори два месеца с много агресивен рак и за-
губи битката. В този период на инфлация, кра-
ят на празниците и трудности при пътуването, 
желанието на Фил е да има частно погребение 
с много ограничен брой присъстващи“.

Филантропът Шефкет Чападжиев и един от 
най-близките му приятели, който беше на лят-
на почивка в България, замина по спешност за 
САЩ, след като научи за кончината му.

„Беше най-добрият ми приятел“, каза Ча-

паджиев, преди да се качи на самолета. 

Историята
на 76-годишният Фил е много пъстра и инте-
ресна.

Той е определян за „най-мразения шеф в 
Германия“, емигрант и щастлив съпруг. Дели 
времето си между Америка и останалия свят. 
Вероятно е най-богатият българин в САЩ.

Фил Филипов е едва на 17 г., когато бяга от 
България през 60-те години на миналия век. 

Но не казва, че е заради комунизма. „Ние бя-
хме на по 17 години, никой не е бил полити-
чески. Аз избягах, защото на Запад имаше и 
коли, и жени, и други работи, които не ни поз-
воляваха в този режим“, откровен е той.

Минава през лагер в Гърция и после отива 
в Чикаго, където среща Шефкет Чападжиев – 
един от най-успешните български имигран-
ти в Америка. „Той дойде с 3 други момчета. И 
още като се запознахме, той беше на 17-18 го-
дини – много млад, си дадох сметка, че това 
момче рано или късно ще бъде нещо със си-
гурност“, казва Чапата. И се оказва прав.

„Нямам думи, с които да го опиша. Ние сме 
приятели повече от 50 години. Миналата сед-
мица трябваше да бъдем заедно в България и 
имахме планове да останем 10 дена“, тъжи Ча-
паджиев.

„Знаех, че Фил не е добре, и като стана ясно, 
че няма да се видим, разбрах, че работата е се-
риозна. Все се надявах, че ще му се размине, 
но за съжаление не“, допълни той.

Чападжиев припомни, че приятелството им 
е започвало през далечната 1992 година.

„Тогава аз бях на върха на моя бизнес, а той 
беше дошъл от Франция и работеше на запла-
та към една компания. Те тъкмо бяха я закри-
ли и когато си видяхме, той ми каза: „Ти си най-
известният и най-богатият:

ще те мина и 
по двете“

Пошегува се, но всичко, което каза, се слу-
чи. Фил работеше много и правеше големи 
крачки. Винаги е бил честен и е работил за 
България“, припомни неговият приятел.

През 1966 година Фил започва като метач 
във фирмата за подемна техника International 
Harvestar. Постепенно се издига, а през 1979 
година е пратен в офиса на компанията в Па-
риж.

През 1993 година фирмата е купена от Terex 
Cranes и става една от най-големите в Европа 
за производство на кранове и подемна техни-
ка. А Фил Филипов вече е президент на ком-
панията.

10 години по-късно напуска и започва 
собствен бизнес – купува компании в тежко 
състояние и ги оздравява с брутална дисци-
плина.

Често го наричат

Добрия диктатор
„Такъв съм – без колебание отсича Фил. – И 
съм много добър в лошо време. Знам как да 
организирам предприятия. Над 30-40 пред-
приятия съм вдигнал на крака. Последното в 
Германия „Атлас“ преди 6-7 години губеше по 
2 и половина милиона на месец, а сега пече-
лим.“

Българинът често влиза в сблъсъци със син-
дикатите – включително и тези в Германия, 
когато отказва да преговаря с тях като соб-
ственик на компанията за кранове „Атлас“. „Аз 
имам алергия срещу синдикатите, категори-
чен е бизнесменът. – Синдикатите не плащат 
на работниците. Синдикатите се раждат, кога-
то мениджърите не си вършат работата.“

Кой е най-ценният урок, който един мъж 
трябва да научи за себе си на 70 години? Без 
да се колебае, Фил отговаря така: – „Да бъде 
себе си. Да не забравя откъде идва. Да няма 
много фукане и най-важното е да знае, че 
нищо не е вечно.“

Въпреки че живее повече от 50 години в 
чужбина, казва, че никога не е успял да се по-
чувства на мястото си. „Най-трудното дори и 
днес е да си чужденец. Много от младите, кои-
то са излезнали след 1989-а, разбират, че

най-трудното 
е да си чужденец

Купиш си кола, няма на кого да се похва-
лиш, няма с кого да пиеш по едно за честито. 
Аз самолет си купувам и няма с кого. 52 годи-
ни след това винаги си чужденец. Никъде не е 
лесно да си емигрант.“

Фил обаче казва, че големият удар в живота 
му не е някоя голяма бизнес сделка… а сре-
щата му с Вероник – неговата съпруга фран-

Отиде си Фил Филипов
XОт метач до един от най-богатите българи: Ето историята му

ЯСЕН  
ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

ГАЛИНА  
ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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цузойка. „Късметът му дойде, като се запозна 
с Вероник“, казва Шефкет Чападжиев. А Фил 
не отрича. Според него след всеки успял мъж 
трябва да има жена. Той посвещава на Веро-
ник цяла глава в книгата си „Философиите на 
Фил“. Двамата са заедно повече от 25 години.

Освен много успешен бизнесмен от двете 
страни на Океана, Фил Филипов беше и един 
от големите дарители в българската общност. 
Една от големите каузи, които подкрепяше до 
последно, беше българската църква „Св, Со-
фия“ в чикагското предградие Дес Плейнс. 
Филипов участваше и в делегацията, която 
представи българската общност в САЩ пред 
Конгреса на Илинойс преди 5 месеца.

Генералният консул на България в Чикаго: 
Говореше с любов за България и съпругата си

С голямо прискърбие научих, че вчера ни е 
напуснал Фил Филипов, един голям приятел 
на България и българската общност в Чикаго.

Едно от нещата, които няма да забравя от 
срещите ни, беше как с готовност и желание 
реагира на поканата ми да се включи в деле-
гацията на България в Конгреса на Илинойс 
тази година.

Вместо обичайните студенина и подозри-
телност, присъщи на повечето успели хора, 
той се отзова със сърдечност, позитивизъм 
и разбиране към възможността заедно с Ше-
фкет Чападжиев, проф. Самуил Рефетов и То-
мас Лебамов да представим заедно България 
в Капитолия в Спрингфийлд.

В няколкото ни срещи от него запомних 

безпределната любов, с която говори за две 
неща - България и прекрасната му съпруга 
Вероник.

Днес мислите ни с Мария са и за Вероник, 
една прекрасна, деликатна и едновременно 
с това силна жена, която в действителност 
беше опората и вдъхновението на обичания 
от нас Фил.



31 август - 6 септември 2022 г.12

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

Най-богатият брокер на стоковата бор-
са в САЩ. Така Мартин Тренеборг се 
представя пред жертвата си, която по-

късно упоява, отвлича и брутално изнасилва 
в построен от него таен бункер, където я дър-
жи като пленница.

Животът на Мартин изглежда изключи-
телно добре, радва се на охолство и освен 
това успява да открие красавица от Сток-
холм, Швеция. Същата не просто се захласва 
по него, но иска да се срещнат и мисли за по-
здрави отношения. Единственият проблем е, 
че дамата така и не разбира за едно от хоби-
тата на Тренеборг –

той строи таен бункер 
с години

През 2015 г. дамата от Стокхолм започва 
своята връзка с 38-годишния Мартин Трене-
борг.

Двойката си говори по телефона, разменя 
си снимки и мъжът твърди, че е богат амери-
канец и фирмата му е разположена в Лондон. 
Жената от другата страна е впечатлена. Кани 
го у дома си и двамата се срещат в нейния 
апартамент на 10 септември 2015 г., разказва 
chr.bg. Прекарват вечерта в разговори и уго-
ворката за втора среща. На 15 септември се 
срещнат още един път. Тренеборг също не от-
стъпва, пристига с шоколадови бонбони, яго-
ди и шампанско. Прекарват вечерта си спо-
койно на дивана с малко питиета и храна.

Шведката така и не разбира, че Мартин ни-
кога не е виждал стокова борса. Той има ус-
пешна кариера като лекар и тя също е доста-

тъчно впечатляваща.
Какво тогава го кара да бъде толкова пота-

ен

и да си измисля 
други истории?

Все пак не е толкова лошо за един човек 
да бъде лекар в САЩ, нали? Има причина за 
всичко това. Преди да се усети, домакиня-
та е погълнала много силно успокоително 
– рохипнол. Той маркира някои от бонбони-
те и ягодите със специален знак и използва 
всички чисти за себе си. Така може да полу-

чи всичко от дамата и да продължи смело на-
пред, при това без да му се налага да търси 
някакви други посоки.

След известно време домакинята започва 
да се чувства замаяна, а

преди да се усети, 
вече не е в съзнание

Веднъж след като няма никакъв двигате-
лен контрол, Тренеборг ще я изнасили. След 
половия контакт намира ръчна количка, сла-
га жертвата си, а след това я качва в автомо-
била си, паркиран пред въпросната коопе-

рация. Поставяйки дамата в автомобила си, 
мъжът кара повече от 700 километра, като 
прави кратки паузи, за да продължава да 
подсилва опиата в тялото й. Със себе си носи 
две гумени маски, една на възрастен мъж и 
още една на един брадат мъж.

Поставя една от маските на жертвата си 
и една върху себе си и продължава да кара, 
прикривайки цялата си самоличност. Целта е 
град в Швеция – Криштиндат, където е и род-
ният му дом. Истината е, че Мартин е прека-
рал

последните 5 години в една 
много сериозна подготовка

Строежът на неговия таен бункер е толко-
ва добре замаскиран като барака за домаш-
ни уреди и градинарски инструменти, че ни-
кой не би обърнал внимание.

Цялата конструкция е изработена от бетон, 
стените са достатъчно дебели и запечатани с 
двойни метални врати. Площта на подземи-
ето е около 150 квадратни метра. Налична 
е кухня, спалня и баня. Бункерът разполага 
дори с вътрешна градина, в която влиза свеж 
въздух, и така неговата жертва спокойно ще 
може да се разхожда, като същевременно 
никой няма да може да я види и няма да съ-
буди подозрения.

„Най-богатият брокер в САЩ“: Отвличане, 
упояване и изнасилване в таен бункер

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

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

След като жената отваря очи за първи път, 
признава, че никога не е виждала това място. 
В ръцете й има два абоката. В легло е, а срещу 
нея стои похитителят й. Тренеборг успява да 
упои жертвата си и да я държи под контрол, 
а след като вече е у дома му, тя е тествана за 
болести, предавани по полов път. Принужда-
ва я да пие контрацептиви и в следващите 6 
дена я държи в бункера си, изнасилвайки я 
ежедневно.

При всеки опит за бягство или съпроти-

ва Мартин ще й напомня, че само още един 
коментар да тръгне по негов адрес и никой 
няма да открие нейното вмирисано тяло. 
Често ще й разказва какво точно е напра-
вил с нея, докато е била упоена. Мартин има 
планове да отвлече и още една жена, която 
да доведе в бункера. Според жертвата него-
вият избор е известна дама от шоубизнеса. В 
някакъв момент дори заявява, че най-веро-
ятно може и майка му да бъде третата дама в 
бункера. По време на престоя шведката по-

лучава цял списък със сексуални желания и 
фантазии, включително и болезнени такива. 
При отказ насилието може да ескалира в ня-
колко степени. Мартин има цяла система за 
действие. Ако му се откаже секс, той ще доба-
ви още 100 дена към престоя на жертвата си. 
В случай, че се опита да избяга, присъдата е 
с допълнителни 5 години. Една година може 
да се откупи с изпълнение на всички фанта-
зии, както и поддържането на форма. Мартин 
е донесъл дори тренажор в бункера.

Принуждавал я да пие противозачатъчни

XМартин подлъгал жертвата си, приспал я с бонбони и се гаврил с нея в тайното си скривалище

Мартин и красивата му жертва. 
Foto: Jennifer Glans
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Похитителят: „Кажи,  
че си била с мен на почивка“

Похитителят се връща след седмица в 
апартамента на жертвата, за да вземе ня-
кои от личните й вещи. Докато е в Сток-
холм, разбира, че близките вече са обя-
вили жената за изчезнала. Ключалката 
на входната врата също е сменена. Па-
никата бързо се повишавала. Мартин се 
връща бързо у дома и вози дамата в по-
лицейското управление в Стокхолм. Пре-
ди да стигнат дотам, той настоява много 
ясно да се сподели, че не е била отвлече-
на или изчезнала, а просто е била с него 
на почивка. Двамата стоят в стаята за раз-
пит, където споделят ска-
лъпената история. Швеция 
има някои позитиви и един 
от тях е действащи и разум-
ни полицаи. По настояване 
на униформените двойката 
се разделя и след по-обсто-
ен разпит похитената разказ-
ва всичко.

Тренеборг е арестуван, 
всички доказателства показ-
ват, че е имал огромното же-
лание да държи жертвата си 
поне няколко години. Още 
по-жестокото е, че е постро-
ил бункера си за повече от 
една жертва. Извратената 

му фантазия е да разполага с нещо като 
бункер. Притеснително е, че това е била 
практика и преди, но без отвличането. 
Това не е първият случай на подобни из-
вращения. Джоузеф Фритц държи своята 
дъщеря Елизабет в плен в продължение 
на 24 години. Според адвоката на Мартин, 
той е бил много тъжен и самотен човек. 
Не е имал приятелка и закупил къщата в 
провинцията, за да доведе жена, която да 
му бъде партньорка. Искал е да живее с 
някого, но очевидно не е познавал систе-
мата за флирт и печелене на внимание.

Оцелялата е била щастлива, че най-на-
края е свободна и ще види правосъдието 
в действие, но прекараното време се от-
разява на психиката й. Нещо повече, спо-
мените се връщат всяка вечер и напом-
нят в ярки детайли за всичко преживяно. 
Въпреки лечението за посттравматичен 
шок, както и други заболявания, дамата 
не може да се възстанови толкова лесно. 
На адвоката си Дженс Хьогсторм ще обяс-

ни, че всяка вечер сънува как се намира 
в бункера.

Мартин Тренеборг е признат за вино-
вен по обвинение за отвличане, но е оп-
равдан за изнасилванията поради лип-
са на доказателства. Неговата присъда е 
за 10 години в затвора, като и в момента 
е там. Що се отнася до бункера, планове-
те на шведските власти са същият да бъде 
разрушен.

Всяка вечер го сънувам
Маските, с които изнасилвачът е скрил неговото лице и това на момичето, за да я отведе в бункера си.

В скривалището имало спалня, кухня и дори градина, в която момичето 
да се разхожда и никой да не я вижда. 

Сн.: Reuters

https://danieliusa.com
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COVID пандемията доведе до безпреце-
дентни закъснения при обработката на 
милиони визи, разрешителни за рабо-

та, зелени карти и петиции за натурализация, 
както и случаи, отлежаващи в имиграционни-
те съдилища.

Въпреки че закъсненията са отличителен 
белег на всеки бюрократичен процес, в кон-
текста на имиграцията човешката цена може 
да бъде огромна. Едно проучване на Cato 
Institute изчислява, че 1,6 милиона души ще 
умрат, преди да успеят да дойдат законно в 
САЩ.

Висящите заявления в службите за граж-
данство и имиграция на САЩ са се увеличили 
с една трета от началото на пандемията, дос-

тигайки близо 8,6 милиона през март. Имиг-
рационните съдилища имат

1,8 милиона висящи дела
което е с 25 процента повече от началото на 
фискалната година.

Закъсненията пречат и на работодателите 
да наемат служители, необходими за запъл-
ване на недостига от близо 5 милиона работ-
ници.

Говорителят на Министерството на труда 
Моника Верийн каза, че исканията за сезонни 
селскостопански работници и други времен-
ни позиции са се увеличили, но бюджетните 
кредити на Конгреса не са в крак с търсенето.

Тъй като консулствата на САЩ бяха отворе-
ни отново след затварянето на пандемията, 
времето за изчакване за получаване на визи 
скочи рязко. Държавният департамент съоб-
щи миналия месец, че близо 410 000 кандида-
ти за имигрантски визи, чиито случаи иначе 

са завършени, все още нямат насрочено ин-
тервю. Това е в сравнение със средно 61 000 
кандидати, които са били в същата позиция 

през 2019 г.
Времето за изчакване за интервюта за виза 

сега варира значително в различните консул-
ства. Туристите и пътуващите по работа чакат

средно 247 дни
спрямо само 17 дни преди пандемията.

Конгресът разрешава до 675 хиляди зеле-
ни карти всяка година, повечето от тях запа-
зени за членове на семействата на граждани 
или жители на САЩ. Законът позволява всич-
ки зелени карти, спонсорирани от семейство-
то, които не са били предоставени за една го-
дина, да се прехвърлят в следващата година, 
преди да бъдат обявени за невалидни. Мина-
лата фискална година федералното правител-
ство не успя да издаде близо 67 хил. налични 
зелени карти, преди да изтекат на 30 септем-
ври. Обработката на имигрантски визи е на-
маляла с 23 процента спрямо пика си през 
юли 2021 г.

Милиони хора може да не дочакат 
одобрение за зелена карта

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: USICS

XБезпрецедентният наплив от молби и закъсненията в обработката, дължащи се 
на пандемията, причиниха натрупване на милиони необработени визи

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Доларът удари 20-годишен връх спря-
мо основните световни валути в по-
неделник, след като председателят 

на Фед Джером Пауъл заяви позицията, че 
лихвите ще останат високи за по-дълго вре-
ме в отговор на растящата инфлация.

Той предупреди, че ще бъде причинена 
„известна болка“ на домакинствата и бизне-
са, защото ще е нужно време на Фед да успее 
да овладее инфлацията.

Доларовият индекс достигна рекордните 
от две десетилетия 109.44 пункта след нача-
лото на търговията в Азия, което пък тласна 
другите основни валути към нови дъна. До-
ходността на щатските облигации също се по-
виши в понеделник на фона на изказването 
на Пауъл, като доходността на двугодишните 
облигации достигна до 3.4890%. Това е най-
високата стойност от края на 2007 година.

Само ден по-късно обаче американската 
валута се понижи спрямо другите основни 
световни валути, отстъпвайки от 20-годиш-
ния максимум. Еврото се повиши с 0.08 на сто 
до 1.00045 евро за долар, след като през по-
следната седмица не успя да се задържи над 
паритета с американската валута.

„Еврото намери известна стабилност, в 
близост до паритета, благодарение на очак-
ванията, че ЕЦБ може да вдигне основната си 
лихва със 75 базисни пункта на заседанието 
си през септември“, каза Шон Калоу, валутен 
стратег в австралийската банка Westpac. По 
думите му еврото остава

непривлекателна инвестиция
а задълбочаващата се газова криза в Европа 
означава, че по-агресивните повишения на 
лихвите от страна на ЕЦБ само ще задълбочат 
рецесията.

„Очакваме валутната двойка евро/долар 

да достигне нови дъна през следващите дни, 
като 0.98 евро за долар е следващата очевид-
на цел“, добави Калоу.

На фона на ръста на цените на суровините, 
който е все по-осезаем от началото на война-
та в Украйна, силният долар допълнително

забавя растежа
на международната търговия на най-голе-
мите икономики в света, стана ясно пък от 
доклада за ръста на международната търго-
вия на страните от Г-20 през второто триме-
сечие на 2022 г.

Общият износ и внос са нараснали съот-
ветно с 2.1% и 2.6% през периода април-юни, 
спрямо 4.8% и 6.2% през първото тримесечие 
на годината.

Същевременно повишаването на цените на 
енергията стимулира търговията в Северна 
Америка през второто тримесечие, като из-
носът за периода се повишава с 10.2% в САЩ 
и с 11% в Канада. Износът на стоки от ЕС отчи-
та минимален ръст от едва 0.3%, докато вно-
сът нараства с 3%, което се дължи основно на 
вноса на енергия. Износът в Източна Азия пък 
се свива.

Вашите 
пари

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

XЕврото отслабва на фона на газовата криза

Доларът удари 20-годишен връх

Сн.: Pixabay
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(Продължение от предишния брой)

В исторически контекст по време на жи-
лищната криза имаше твърде много 
жилища за продажба и това доведе до 

падане на цените. Днес предлагането нара-
ства, но все още има недостиг на имоти.

Графиката по-долу използва данни от На-
ционалната асоциация на брокерите на не-
движими имоти (NAR), за да покаже как това 
време се сравнява със срива. Днес непрода-
дените запаси се намират само за 3,0-месеч-
ни доставки при текущия темп на продажби. 
(Снимка 1)

Една от причините предлаганите за про-
дажба имоти да са все още недостатъчно е 
продължителното недострояване. В съчета-
ние с продължаващото търсене от купувачи, 
това продължава да оказва натиск върху це-
ните на жилищата. Ограниченото предлага-
не в сравнение с търсенето на купувачите е 
причината експертите да прогнозират, че це-
ните на жилищата този път няма да паднат.

Ипотечните стандарти бяха

много по-облекчени
по време на катастрофата.

По време на наближаването на жилищна-
та криза беше много по-лесно да се получи 
заем за жилище, отколкото днес. Графиката 
по-долу показва данни за Индекса за налич-
ност на ипотечен кредит (MCAI) от Асоциа-
цията на ипотечните банкери (MBA). Колкото 
по-висока е цифрата, толкова по-лесно е да 
получите ипотека. (Снимка 2)

До 2006 г. банките създаваха изкуствено 
търсене, като намаляваха стандартите за от-
пускане на заеми и улесняваха почти всеки 
да се класира за жилищен кредит или да ре-

финансира наличния си за текущия си дом. 
Тогава кредитните институции поемаха мно-
го по-голям риск както за лицето, така и за 
предлаганите ипотечни продукти. Това дове-
де до масови неизпълнения, възбрани и па-
дащи цени.

Днес нещата са различни и за одобрение 
купувачите трябва да отговарят на много по-
високи изисквания от ипотечните компании.

Освен това обемът на фалити не е такъв, 
какъвто беше по време на кризата. Най-оче-
видната разлика е броят на собствениците 
на жилища, които са били

изправени пред фалит
след спукването на жилищния балон. Купу-
вачите днес са по-квалифицирани и е по-
малко вероятно те да просрочат заемите си. 

Графиката по-долу използва данни от ATTOM 
Data Solutions. (Снимка 3)

В заключение: ако се притеснявате, че 
правим същите грешки, които доведоха до 
жилищния срив, графиките по-горе трябва 
да помогнат за облекчаване на притеснени-

ята ви. Конкретни данни и експертни про-
зрения ясно показват защо това не е като по-
следния път.

Отговорите на останалите 4 въпроса, оч-
аквайте в следващите броеве!

Като агент на недвижими имоти, аз не 
само помагам на своите клиенти със закупу-
ване, продажба и отдаване под наем, но и не-
престанно ги уведомявам относно всеки въз-
можен аспект, който би повлиял на тяхната 
дългосрочна инвестиция, която всъщност за 
повечето хора е най-важната и най-голяма-
та, която те са направили или ще направят 
някога в живота си. 

Ако имате въпроси, свързани с тази или 
други мои статии досега, или въобще с всич-
ко свързано с пазара на недвижимите имо-
ти, 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 пише-
те на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също уебсайт, за повече информация: 
GerganaTodorova.BairdWarner.com Консулта-
цията е винаги безплатна и не ви ангажира 
по никакъв начин.

Ситуацията на имотния пазар е 
коренно различна от тази през 2008 г.

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

XНова катастрофа не се очаква

(Снимка 1)

(Снимка 2)

(Снимка 2)

Доставката на жилища няма нищо общо с последния път

Дейност по възбрана тогава и сега

Стандартите за кредитиране все още са под контрол

Средна годишна доставка на месечна база за 1999 - 2021 г.

Имоти в САЩ с документи за възбрана

Исторически данни за индекса за наличност на ипотечни кредити (MCAI)

Над 1 милион

Имотния балон: 868,7

https://angelovrealtor.com/
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От години си бия политологическата гла-
ва в стената на политици, които с остъклен 
поглед повтарят „социология, социология". 
И после правят обратното на това, което 
трябва да се прави в политиката, защото - 
„социологията"...

Да се разберем. Политиката, т.е. обектът, 
изследван от политологията, съществува от 
около 2500 години. Политологията, т.е. дис-
циплината, която изследва политиката, съ-
ществува от около 2300 години. Общество-
то, т.е. обектът, изследван от социологията, 
съществува от около 200 години. Социоло-
гията - от малко над 100.

Едно е да стъпваш върху хилядолетен 
опит, друго - на столетен. Хилядолетният е 
по-солиден, нали така?

Да минем към по-фундаментални неща. 
Ако си политик, това означава, че искаш да 
въздействаш върху нещата, да ги насочваш 
в определена посока, да водиш някакви 
процеси. Социологията обаче е пасивна на-
ука. Тя може само да констатира.

Социологията дава моментни снимки, тъй 
като няма инструментите да гледа нещата в 
движение. „Хората над 65 по селата предпо-
читат еди-какво, а под 40 и по градовете – 
еди-що“.

Тук, за един политик, има поне два про-
блема. Първият: всяка такава снимка е от-
преди поне две седмици. Освен че е овехтя-
ла, е и неподвижна, като онези кафеникави 
снимки, на които виждаме да позират, тър-
жествено, нашите далечни предци от нача-
лото на 20-ти век. Те гледат тържествено в 
обектива, за да не се изложат. Това е втори-
ят, за един политик, проблем: повечето хора, 
в контакта си с анкетьори, отговарят така, 
както мислят, че е редно - така, че да не се 
изложат, ако наистина кажат какво мислят. А 
кое се смята за редно - това хората вземат от 
медиите. При един вид медии в дадена стра-
на получаваш един вид отговори; при друг 
- друг.

Основният обаче проблем е третият. Спо-

ред социологията онова, което се случва, е 
разположението на неподвижни неща в ня-
каква равнина. А политикът работи с проце-
си - със снопове от събития, които никога не 
са разположени в покой, в някаква равни-
на. Те са в постоянно движение и постоянно 
променят посоката си. А задачата на поли-
тика е да намери начин да ги насочи в опре-
делено направление, в което те без него не 
биха тръгнали.

Политиците, които следват неподвижни-
те снимки, фиксиращи непроменяща се рав-
нина, са осъдени да се спъват из нещата, 
разположени в нея. По-важното: спъвайки 
се, не само не могат да променят посоката 
на процесите, като ги ръководят, а остават 
встрани. Още по-зле - остават зад тях, съзер-
цавайки задните части на публиката, както 
се е изразил Чърчил, когато са му препоръ-
чали да не прави, каквото си знае, а да „след-
ва общественото мнение“.

Наследничката на Чърчил, Маргарет Та-
чър, е по-директна: „Не следвай навалица-
та; нека навалицата следва теб". Това е вече, 
както горното от Чърчил, изказване на ис-
тински голям политик - на онзи, който иска 
да движи и променя нещата, а не просто да 
бъде избран, защото се е харесал на макси-
мално количество хора. Впрочем Тачър има 
размишления и по този въпрос: „Ако просто 
искаш да бъдеш харесван, ще бъдеш готов 
на компромис за всичко и по всяко време и 
няма да постигнеш нищо.“

На друго място Тачър натъртва: „Работата 
на лидера е да лидира". В превод на обикно-
вен български: „Работата на ръководителя е 
да ръководи". Да хване за ръката хората и да 
ги води. Ако не умее това, остава в ролята на 
коментатор, каквито прочее са мнозинство-
то български политици.

Накратко: социологията е пасивна нау-
ка, полезна за наблюдатели и коментатори. 
Политикът е активен субект. От моментни-
те снимки на социологията има, разбира се, 
полза. Те дават знание за контексти, което е 
полезно. Но тези снимки не могат да вземат 
решенията вместо политика.

Извод: когато един политик каже, че ще 
обяви някакво свое решение, след като 
„види социологията“, той е едно от три неща: 
по призвание не е политик, а констататор, 
зрител; в момента минава през детската въз-
раст на политиката; и накрая задължително 
няма да постигне резултатите, на които се 
надява.

В политиката побеждава онзи, който води 
отпред. Който се суети отзад - губи. Или за 
да завърша с Чърчил: „Хвърчилата се изди-
гат най-нависоко, когато застават срещу вя-
търа - а не когато се опитват да го следват.“

Работата на политика 
е да ръководи, а не да се 
съобразява със социологията

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

„Даже Тодор Живков не си е 
позволявал да концентрира 
толкова власт.“
Съпредседателят на „Продължаваме 
промяната“ Асен Василев иронизира 

идеята на Трифонов за референдум 
за президентска република

„Трябва да ви кажа, че съм готов в 
парламента журналистите да направят 
конкурс за красота за мъже, жени, девойки 
и старци и ще ги пребием във всяка една 
възрастова група.“
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов хвали хората 

в кандидатдепутатските си листи

„Има съмнения дали нашите политици се 
държат като висши бозайници или като 
едноклетъчни същества. Боя се, че една 
голяма част не показаха признаци на висши 
бозайници.“

Евродепутатът Радан Кънев по адрес на 
политиците, които във време на война и 

коронавирусна епидемия са оставили България 
без правителство

„Топлината няма цвят. Няма политически 
пристрастия.“

Служебният министър на отбраната Димитър 
Стоянов отговори на въпрос поема ли служебният 

кабинет нов курс към Москва

„Единственото, от което съм 
впечатлен, е от лидерското място 
на Нинова в Благоевградски 
окръг. Смятам, че там я очакват с 
фанфари.“

Изключеният и след това 
възстановен член на БСП Кирил Добрев 

с подигравка коментира подредбата 
на листите за предстоящите избори

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Сутиеска е река на границата на Черна 
гора и Босна и Херцеговина. Тя е при-
ток на доста по-голямата и известна 

Дрина. Реката образува живописен каньон в 
планината Дурмитор. И точно там, от 15 май 
до 15 юни 1943 г., в битка влизат югославски-
те партизани, предвождани от Тито, и силите 
на Страните от Тристранния пакт, в случая во-
енни сили от Хитлеристка Германия, Италия 
на Бенито Мусолини, Независимата хърват-
ска държава и Кралство България (61-ви Тра-
кийски полк и 63-ти полк).

Цял месец продължава отбраната на бъ-
дещия глава на Югославия и хората му. Те са 
около 22 000 души, докато отсреща си имат 
120 000 войници, които използват и авиа-
ция. Тито разчита на помощта на Британските 
сили, тъй като е наясно колко

стратегическо е 
мястото на битката

Ако партизаните се предадат, Тристранният 
пакт лесно ще се добере до излаз на Среди-
земно море.

Броз не отстъпва заетите територии, въ-
преки че загубите са големи - близо 7500 от 
хората му умират в битката при Сутиеска. Са-
мият Тито също е ранен. Неговите биографи 
пишат, че е спасен, благодарение на кучето 
си Лукс. Почти невероятно звучи, че немска-
та овчарка закрила с тялото си комунистиче-
ския лидер, когато до колоната на Върховния 
щаб на партизаните пада бомба. Лукс умира, 
а Тито е ранен в ръката.

Битката при Сутиеска се смята за повратна 
точка във Втората световна война на Балка-
ните.

След като Тито взема властта във вече не-
съществуващата страна Югославия през 
1944 г., разказите и преданията за въпросна-
та битка

се превръщат в цял епос
а през 1975 г. излиза и филмът „Битката за Су-
тиеска". Той е режисиран от хърватина Стипе 
Делич и се смята за най-скъпата продукция 
на югославското кино.

Самият Тито е консултант, когато се пише 
сценарият, и сам довежда на снимачната пло-
щадка звездата Ричард Бъртън, за да играе... 
него.

Ако се чудите откъде ви е познат, това е 
човекът, изиграл Марк Антоний в класиката 
„Клеопатра“ от 1963 г., Александър Велики 
от едноименния филм от 1956 г., Джордж от 
„Кой се страхува от Вирджиния Улф?“ от 1966 
г. и О'Брайън от класическата екранизация 
на „1984“ на Джордж Оруел.

Извън екрана Бъртън е известен с двата си 
брака с друга велика актриса - Елизабет Тей-
лър. Тя също се среща с Тито и съпругата му 
Йованка по време на снимките на филма.

В своите дневници, които ще бъдат пред-
ставени от издателството на университета 
Йейл, актьорът Ричард Бъртън описва сре-
щата с Йованка и Йосип Броз-Тито, като обяс-
нява защо двойката никак не го е впечатлила.

Бъртън забелязва, че Тито и Йованка

живеят в невероятен лукс
несравним с всичко, което е виждал досега, 
че Тито изглежда малко се страхува, докато 
храни слона, и успява да говори с него какво 
мисли за Сталин.

Когато Ричард Бъртън и Елизабет Тейлър 
пристигат на Брайъни на 31 юли 1971 г., те са 
посрещнати от, както актьорът пише в днев-
ника си, „жена с провинциален вид и дребен 

XИзлязоха подробности от дневниците на известния актьор за срещата му с бившия югославски вожд през 1971 г.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Ричaрд Бъртън: Тито харесва Сталин,  
съпругата му Йованка се държеше като селянка

Ричард Бъртън (в униформа) с Тито и Йованка Броз.

Ричард Бъртън, Елизабет Тейлър и Йосип Броз Тито през 1971 г.

Сн.: Музей на историята на Югославия

Сн.: Музей на историята на Югославия

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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мъж с голям корем“. Тя е очарователна, с уни-
щожителна усмивка, докато Бъртън не може 
да види очите на Тито заради тъмните стък-
ла на очилата му. Актьорът е изненадан кол-

ко едра е жената, а мъжът - „дребен и делика-
тен“, както казва самият той.

Съдейки по това описание, сигурно е, че 
Тито и Йованка не са впечатлили Бъртън.

През далечната 1971 г. известната холивуд-
ска двойка пристига в Югославия, за да се

подготви Бъртън за ролята 
на Тито

който играе във филма „Битката при Сутие-
ска“.

Съпругата му Елизабет Тейлър го придру-
жава, а Бъртън описва приятелството си с 
Тито в дневниците, които ще бъдат публику-
вани от университета Йейл. Срещата на Тито 
с холивудски звезди по това време привли-
ча голямо внимание в югославската общест-
веност.

Тито е отегчен от Бъртън, но се казва, че 
Тейлър е била очарована от югославския ли-
дер в същото време.

„Пристигнахме щастливи и потеглихме 
към Пула с Mercedes-Benz, където ни чакаше 
лодка. На летището ни чакаха голям брой фо-
тографи, журналисти и телевизионни лица. 
Обичайните въпроси – какво е чувството да 
играеш голям мъж и колко знаеш за Тито“, оп-
исва срещата им Бъртън.

„Дадоха ни вила недалеч от Тито. Много го-
рещо, без климатик. Мадам Броз ни посрещ-
на във вилата.

Едра жена, с много селски вид
и изключително чаровна, с унищожителна 
усмивка. Предложиха ни канапета с вкусно 
месо, които изядох, оставяйки настрана хля-
ба, и шампанско, което отказах, както и вкус-
но турско кафе, което не отказах“, пише Бър-
тън в дневника си.

„Луксът, в който живеят, е несравним, раз-
бирам какво иска да каже британската прин-
цеса Маргарет, като отбелязва, че съпос-
тавен с това, кралският дворец Бъкингам е 
по-скоро средна класа“, е написал още ак-
тьорът в своя дневник.

Той добавя, че е харесал образа на войни-
ка на Тито, който играе, но не и самия юго-
славски лидер.

„Малко ме дразни нервността, с която ни 
обслужват от службата. Тито и Йованка жи-
веят в невероятен лукс, несравним с всичко

което съм виждал досега
След обяд президентът и аз говорихме 

много за войната и особено за Сутиеска. По-
питах го дали обича Сталин. Той чакаше дъл-
го с отговора и накрая каза, че го харесва, то-

ест, че му се възхищава като политик, но не го 
харесва като човек“, посочва Бъртън.

Тито се споменава за последен път в днев-
ника на актьора в запис от 2 август 1971 г.

„Всъщност, ако Елизабет не беше възхите-
на от силата и славата на всичко това, щях да 
направя всичко възможно да спра и да избя-
гам. Толкова голямо усилие е

да издържиш 
на скуката

особено на безкрайните преведени разгово-

ри. И Тито, и мадам Броз разказват дълги ис-
тории, поради което не позволяват на прево-
дачите да ги прекъсват, така че след края на 
последната не му пука за какво говорят“, оп-
исва Бъртън разговорите си с Тито и Йован-
ка Броз.

Подигравките на Бъртън към Тито се ко-
ментират от мнозина и като резултат от рев-
ност, че жена му Елизабет Тейлър се радва на 
компанията на югославския лидер.

Бъртън обаче признава, че е имало и ярки 
моменти по време на срещите.

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

За Тито се разпространяват различ-
ни слухове: някои смятали, че е руски 
офицер, други – че е полски граф или 
украинец, трети смятали, че е богат ин-
дустриалец евреин.

Той е роден на 7 май 1892 г. в село 
Кумровец, в многодетното семейство 
на ковача хърватин Франьо Броз и сло-
венката Мария Явершек.

Още от дете бъдещият маршал оби-
чал красивите костюми. На 18 години 
заминал за град Сисак, за да стане кел-
нер, отчасти защото келнерите според 
Йосип са винаги добре облечени, сити 
и се движат сред прилични хора.

През 1913 г. във Виена живели Тито, 
Хитлер, Сталин, Троцки и Зигмунд 
Фройд, при това наблизо един до друг.

Тито се женил три пъти. Първата му 
жена била рускинята Пелагея Белоусо-
ва, която му родила син.

Тито обичал животните. На архипела-
га Бриони той основал лятна резиден-
ция със собствен зоопарк, в който има-
ло редки животни от цял свят.

Йосип Броз обичал хубавата храна и 
изисканите питиета. На Бриони често 
го посещавали световни кинозвезди: 
Джина Лолобриджида, двойката Ели-
забет Тейлър и Ричард Бъртън, който 
дори се снимал в ролята на Тито в един 
партизански екшън.

Тито пушел по 120 цигари на ден и 
всяка сутрин правел зарядка.

През 1953 г. Тито посетил Великобри-
тания. Той бил първият комунистиче-
ски лидер, приет от кралицата. Визи-
тата била осъществена при най-строга 
секретност. С маниерите, с умението си 
да свири на роял и да общува, югослав-
ският лидер произвел на Елизабет Вто-
ра силно впечатление.

Тъмнозеленият кадилак, в който Тито 
е возил много световни лидери из хър-
ватския остров Брион, е в отлично със-
тояние и се дава под наем на туристи за 
1350 евро на час.

Интересни 
факти

През 1953 г. Тито бил първият комунистически лидер, приет от кралицата на Великобритания. Тъмнозеленият кадилак, в който Тито е возил много световни лидери.

Сн.: Музей на историята на Югославия Сн.: Музей на историята на Югославия

https://connectmortgagecorp.com/
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 в цифри

234,25 

-ата си годишни-
на от сватбата от-
празнува 87-го-
дишна жена от 
Съмърсет с 47-го-

дишния си съпруг и сподели 
тайната на щастливия брак. Една 

и Саймън Мартин се срещат за 
първи път на концерт преди 18 го-

дини. Двойката твърди, че това е била 
любов от пръв поглед. Саймън не се сму-

ти, че е почти наполовина по-млад от люби-
мата си. „Възрастта е състояние на ума. Ако се 

чувстваш стар, значи си стар“, обясни той. На 8 юли 
2005 г. двойката се ожени.

набра на телефон палава маймуна и вдигна на 
крак калифорнийската полиция. Диспечерите 
изпратили служителите да разследват възможна 
спешна ситуация, след като получили обаждане 
на 911, но връзката прекъснала. Заместниците 
на шерифа в окръг Сан Луис Обиспо проследи-
ли обаждането до офисите на „Зоопарк за теб“, 
природозащитен парк на 320 км северно от Лос 

Анджелис, но не могли да открият хора в беда. „Очевидно 
Рут е взела мобилния телефон на зоологическата градина... 
който е бил в количката за голф, която се използва за прид-
вижване из 40-акровия терен на зоопарка". Капуцините са 
особено любопитни същества, които обичат да човъркат 
предметите, които взимат.

-километрово турне 
по пивниците на Евро-
па предприеха амери-
кански абитуриенти. 
Приятелите планират 
120-дневно бар пътува-

не, по време на което ще посетят Хо-
ландия, Германия, Чехия, Словения, 
Хърватия, Черна гора, Албания, Ко-
сово, Северна Македония, България, 
Гърция и Турция. Крайната точка на 
маршрута е Истанбул, до който ще 

стигнат през октомври. До момента те 
са изминали около 2000 километра и са 

стигнали до Словения. Пътуващите спят 
в палатки или в къщи на фермери, които 

ги канят да се изкъпят, да ядат или да изпе-
рат дрехите си.

-милионен звяр, обитавал 
моретата, беше открит в 
Мароко. Това е новооткрит 
вид мозазавър - гигантски 
морски влечуги, които са 
ловували в океаните през 
късната креда. Нарича се 
Thalassotitan atrox, а износ-
ването на зъбите му заедно 
с други останки, открити на 
мястото на разкопките, под-
сказва, че това страховито 
животно не е било кротък 
гигант, а е пирувало с трудна 

плячка като морски костенурки, плезиозаври и други мозазаври. Днес не живее нито едно 
влечуго, което да е от мащаба на мозазаврите, достигали дължина от 12 метра - два пъти 
повече от най-големите съвременни влечуги - крокодилите. Вместо това мозазаврите са 
роднини, и то далечни, на съвременните змии и игуани.

66
са изминали около 2000 километра и са 

стигнали до Словения. Пътуващите спят 
в палатки или в къщи на фермери, които 

ги канят да се изкъпят, да ядат или да изпе
рат дрехите си.

5000

17 911

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

„Секция 7“ ("Служба 7") на ПГУ (Пър-
во главно управление) на ДС 
(Държавна сигурност) – това е 

комунистическата служба – тайна поли-
ция, наричана по това време милиция, 
по съветски образец. Оказва се, че това е 
структурата, която е дерибействала извън 
границите на страната ни по време на ко-
мунистическото управление на България.

Голяма част от архива на „Служба 7“ е 
унищожен след демократичните промени 
у нас през 1989 г. Останали са

само 300 страници
Освен тези документи, показващи с как-

во се е занимавал този отдел за така наре-
чените „остри мероприятия“ на ПГУ и кол-
ко е струвала работата му, са унищожени 
близо 3 хил. страници лични или групови 
разработки и дела за издирване на така 
наречените изменници на Родината.

Поради силно ограничения достъп на 
хора извън границите на комунистическа 
България, всеки, който е дръзнал да замине 
без резолюция на партията и държавното 
ръководство, което всъщност е едно цяло, 
се счита за „изменник на родината“! Защо е 
така? Защото така нареченото нерегламен-
тирано напускане на страната, колкото и то 
да е почти абсолютна рядкост, все пак озна-
чава, че този човек е против така наречени-
те „мероприятия на народната власт“, 
 тоест, че не е чистокръвен комунист, който 
вярва безпрекословно в комунизма и в не-
говите вождове. Така този човек се превръ-
ща автоматично във „враг на народа“.

Най-вероятната причина за унищожа-
ването на тези документи е, че в делата е 
имало подробна информация за готвени-
те операции, за планираните методи и из-
пълнители, за мероприятията по зашиф-
ровката и операциите, които трябва да 
бъдат проведени след акциите за засил-
ване на ефекта – така, както е изисквала 
Инструкцията за воденето на разработки-
те в „Служба 7“.

Тази структура е била

„острата“ структура 
на Държавна сигурност

Така наречените „либерални“ служ-
би са били „Славянският комитет“ напри-
мер, който с манипулации и фини изма-
ми и преиначавания е постигал желания 
ефект и е следял и контролирал българ-
ските емигранти, които са идвали от за-
падни държави в България по време на 
комунистическото управление.

До 1972 г. „Служба 7“ е работила по 10 
случая за ликвидиране, отвличане или 
компрометиране на наши емигранти във 
Великобритания, Дания, Италия, Турция, 
Франция, Етиопия и Швеция. Първите раз-
работки под съответните кодови назва-
ния са заведени в началото на октомври 
1964 г. Тоест „острата“ служба се е намес-
вала само тогава, когато е било неизбеж-
но, когато нещата наистина са опирали до 
кокал, когато партията, държавата, което 
е същото, и нейните лидери и вождове са 
се чувствали

персонално застрашени
Тогава се е налагало бързо и ефективно 

действие – тоест – ликвидиране, отвлича-
не или компрометиране на хора от диас-
пората ни.

Във всички останали случаи се е дейст-
вало меко. „Славянският комитет“ добре 
си е вършел работата на парамилицио-
нерска структура, която е изпълнявала 
задачи по контрол на емигрантите в стра-
ната, по време на техния престой. Орга-
низирали са се „културни мероприятия“, 
които под формата на запознаване на хо-
рата с историята и културата на България 
на практика са ги обрамчвали в схеми, от 
които те понякога и не са могли да изля-
зат.

Ако тези меки действия не помогнат, 
както е например в случая с писателя еми-
грант Георги Марков, тогава се намесва 
„острата“ „Служба 7“.

Разбира се, ако имаха силите, правата, 
възможността, властите тогава щяха да

избият всеки дръзнал
да се завърне по каквато и да е причина в 
Родината си, само защото преди това я е 
напуснал, или пък просто се е озовал по 
един или друг начин и по една или дру-

га причина на Запад, или поне не в стра-
на, която е от така наречения „соцлагер“. 
Това сега се случва в Северна Корея, по-
ради което там туризъм почти няма, а се-
вернокорейци, които са успели по няка-
къв удивителен начин да се измъкнат от 
този съвременен концлагер, дори и не 
си помислят да се завърнат и на екскур-
зия, дори и само за един час в родината 
си. Това за тях би било равнозначно на си-
гурна смърт или най-малкото - доживотен 
затвор.

Българският комунизъм и въобще со-
циалистическата система, която беше на-
ложена от СССР, през ХХ в. не стигна чак 
до такива ексцентрични ексцесии в оста-
налите червени „народни демокрации“, но 
определено се доближаваше до тях, защо-
то всеки, който беше хванат в опит да из-
бяга от България през границата, без да 
има официално разрешение да я напус-
не, биваше най-малкото осъждан да лежи 
в затвора! А семейството му биваше дам-
госвано почти завинаги!

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

„Секция 7“ тероризираше емигрантите
XВсеки, който заминава на Запад без разрешение от партията, се считаше за „изменник на родината“

Държавна сигурност – вездесъщата служба, която беше държава в държавата по време на комунистическия режим у нас.

http://www.trifonovalaw.com/
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„За пръв път допускам някого толкова 
близко до метода ми на лечение на 
наркозависими - казва той. - Защо го 

правя?... Защото искам хората да повярват, 
че спасението от тази смъртоносна зави-
симост не е мисия невъзможна. На нея съм 
посветил 20 години от живота си...“

Славата на психиатъра д-р Ивайло Дими-
тров от Бургас се носи от уста на уста в Бъл-
гария и по света. Реклама не му е нужна. Ре-
зултатите от работата му са нечувани - до

90% от пациентите
му остават „чисти“ след критичните пър-
ви 5 години. После благодарните пациен-
ти разказват за него на близки и познати. 
Разбира се, заобиколен е от скептици: „Как 
е възможно 90% успеваемост, при десетина 
процента в световен мащаб?!“

Не прилича на другите психиатри, които 
изслушват пациентите си с каменно лице. 
Доктор Иво, както го наричат с любов зави-
симите, е топъл, сърдечен и много емпати-
чен човек. Уверява, че наистина обича свои-
те пациенти, помни хиляди човешки съдби, 
историите на семействата им, на борбата 
им. Не обвинява нито зависимите, нито тех-
ните близки. За него зависимите не са нито 
болни, нито луди, нито престъпници, а хора 
както всички други, но с голям проблем, с 
който трябва да се преборят. Заедно, под-
чертава той пред „Труд“.

Не си води статистика колко зависими от 
дрогата е спасил в Родината и по света, но 
са хиляди - от цяла Европа, Русия, Щатите, 
Африка, много от Индия, Китай. По неговия 
метод, който е без аналог в света -

позитивна психотерапия 
и хомеопатия

са изградени и работят 4 клиники в Индия, 

в градовете Делхи, Калкута, Бангалор и Ко-
чин.

Завършил е Медицинския университет в 
София през 1998 г. и не е спрял да се учи и 
сега, когато е на близо 55 години. Специа-
лизирал е психиатрия и хомеопатия, рабо-
та със зависими от психоактивни вещества 
в Бон, групова динамика и позитивна пси-
хотерапия в Петербург, фамилно консулти-

ране в Стокхолм, овладяване на стреса в 
Тбилиси и много други. Преподавал е хоме-
опатична терапия за лекари и фармацевти в 
медицинските университети в София, Плов-
див, Варна, Плевен и Истанбул, но се е отка-
зал, защото пациентите му са се увеличили 
многократно.

И въпреки международната си слава д-р 
Димитров продължава да живее скромно 
със семейството си в малък апартамент в 
родния си град Бургас. Осъзнат личен из-
бор. „Който иска аз да го лекувам, идва до 
Бургас“, смее се той. Вземат самолета и чуж-
денци, настаняват се в хотели, за да ходят на 
сеанси при него.

С работата си д-р Димитров се движи по 
острието на бръснача. От една страна, е 
конкуренцията. Не говори за проблемите 
си с колегите, но става ясно, че ги дразни. 
Не стига, че постига невероятни резултати, 
но и методът му е много по-евтин. „Не ми се 
говори за проблемите, искам да съм жив и 
здрав“, казва многозначително д-р Иво.

От друга страна, е нападан с това, че тра-
диционната медицина все още е скептична 
към хомеопатията. „Силата на енергийната 
медицина – хомеопатията, е, че

балансира 
вътрешната енергия

която е под контрола на мозъка - обясня-
ва лекарят. - Чрез хомеопатията „упълномо-
щаваме“ мозъка отново да поеме контрола 
върху функциите, които е изпуснал при упо-
требата на дрогата. Чували сте за изключи-
телни случаи на „отписани“ пациенти, които 
оживяват благодарение на силния си дух. 
Ние упълномощаваме духа да поеме кон-

трола над тялото. Не друсаме пациентите, 
като заместваме една зависимост с друга - 
метадон, бензодиазепини, антипсихотици. 
Тази химия има много странични ефекти, 
водещи до диабет, напълняване, еректилна 
дисфункция, високо кръвно.“

Периодът на терапията при традиционна-
та медицина е между 5 до 10 години, докато 
д-р Димитров и колегите му - двама психо-
лози - спират наркотиците, не дават нищо, 
освен енергийно повлияване с хомеопатия, 
която много бързо сваля тревожността, аг-
ресивността и най-вече балансира вътреш-
ната енергия. Докторът работи и с всички 
други зависимости - от алкохол, никотин, 
хранителни разстройства като анорексия и 
булимия, а също и хиперфагия - преяждане 
с храна.

Минал е през всички периоди на смяна 
на актуалните наркотици - хероин, мариху-
ана, екстази, метамфетамини, пико, кокаин. 
По време на пандемията пък се появява пик 
на зависимост към хазартните онлайн зала-
гания. Започват много добре да се разпрос-
траняват домашно приготвените наркоти-
ци като пико и чай на растителна основа, 
към който се добавят метамфетамини, съз-
даващи изключително сериозни зависимо-
сти, и то в рамките на до 15 опита.

Тази нова дрога въвлича хората в

състояние на неадекватност
от 6 часа до 5 дена. И в тези няколко десетки 
часа с напушените хора може да бъде злоу-
потребявано. Момичетата са нападани сек-
суално, принуждавани да проституират, а 
момчетата ги използват, за да разпростра-
няват наркотици.

Докторът разказа много фрапиращ слу-
чай. Дама пътува във влака от София за Бур-
гас, на Карнобат остава сама в купето с един 
мъж и го моли да й пази чантата, докато е в 
тоалетната. Като се връща, пие от газирана-
та си напитка, която е оставила на масичка-
та. „Изведнъж започна да става нещо стран-
но около мен - споделя тя с доктора. - Този 
човек... Май слязохме от влака, май бяхме у 
тях, май секс правихме... Нямам спомен.“ На 
другия ден си връща спомените - че се е съ-
будила ужасена чисто гола в канавката на 
пътя от Бургас за Слънчев бряг, без дрехи, 
без документи.“

„Най-вероятно в напитката й е сипано 
пико или някой от другите бързодействащи 
метамфетамини. Да съжаление подобни ма-
нипулации се случват често в нощните заве-
дения, дори и в кафенетата“, казва лекарят.

Най-силното, което впечатлява у док-
тор Димитров, е неговата топлота. „Кога-
то зависимите дойдат при мен, трябва да 
се чувстват спокойни - казва той. - Да усе-
тят топлота, която може би не са усещали от 
години. Много често семействата реагират 

Доктор Иво измъкнал 
хиляди зависими по света 
от лапите на дрогата

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XС уникална терапия психиатърът постига нечувани резултати

На презентация на хомеопатични медикаменти.
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много странно, понякога много агресивно, 
с отхвърляне, неразбиране или пък с пре-
небрегване на проблема. И честно казано, 
през годините много пъти съм влизал по 
малко и в ролята на родител. Освен това за-
дължително работя с близките, имаме спе-
циални сеанси с тях.“

Най-трудният момент е, докато човекът 
вземе решението, че с дрогата в този живот 
е приключил. Следват 6 месеца на

абстинентни кризи
между първия и десетия ден, между 20-тия 
и 40-тия ден, и третата, най-дългата - целия 
3-ти и 4-ти месец. Три кризи, в които „змий-
чето на провокацията - да взема само вед-
нъж за последно и повече няма“, се появява 
много пъти на ден.

„За всяка една от тези кризи изработва-
ме концепция как да „режем главата на зми-
ята“ на тази провокация, с която човекът е 
свикнал - споделя лекарят. - И винаги най-
важното е хората да започнат да наблюда-
ват по-добре себе си и външния свят, който 
ги провокира. А „змията на провокацията“ 
се отключва от два момента - позитивен и 
негативен. Или „нещо хубаво ми се е случи-
ло, чакай да се наградя с дрога“, или „много 
съм ядосан, отчаян, безпомощен, чакай да 
си взема дрога, за да се успокоя“.

Докторът им помага с „Правилото на 15-те 
минути“: „В момента, в който се появи „змий-
чето“, имаш максимум 15 минути да насо-
чиш вниманието си в друга посока. Просро-

чиш ли това време, дори да удариш главата 
на змията, като в приказките, се появяват 2 
глави - желанието нараства двойно, много-
кратно и многоглавият змей те изяжда“.

Той отделя специално внимание на мо-
тивационните сеанси. През цялото време 
е важно човекът да издигне собственото си 
усещане за уникалност. Казва му: „Ние ра-
ботим върху диаманта вътре в теб, върху 
твоята уникалност“. То е като редене на пъ-
зел. От едната страна са светлите и краси-
вите неща, с които човекът се гордее, неща-
та, които трябва да съберат и да инвестира 
в тях. От другата са тъмните моменти - стра-
хове, невъзможности, неща, с които не се 
гордее, че е направил. Те трябва да бъдат 
преработени, за да не го дърпат надолу.

Следващият етап е да изградят един из-
ключително ефективен

нов модел на защита
който няма нищо общо с модела, с който 
човекът отива при него. „Той е като една 
бетонна стена, с която си ходи от сутрин 
до вечер, и го държи далече от родители 
и външния свят, който е агресивен спрямо 
наркозависимите - обяснява лекарят. - Хар-
чи много енергия, но е сам. Тази безумна 
стена разрушаваме и на нейно място из-
граждаме нов модел - „Моят енергиен щит, 
моето защитено лично пространство“. Една 
достатъчно гъвкава система, която позво-
лява диамантът вече да бъде видим и чо-
векът да научи цената на това, което умее 

да прави, като качества, като система, но 
вече без да се чувства застрашен от външ-
ния свят.

Третата част е, когато зависимият вече е 
наясно със себе си и има енергийна защи-
та, да се уточни каква е мисията в живота 
му. Какво иска да направи, какви цели иска 
да постигне. След тези 6 месеца той про-
дължава да поддържа връзка със своя док-
тор, особено в критичните моменти.

„Днес моето семейство от излекувани и 

поели своя път хора е огромно и съм много 
щастлив с тях - казва докторът. - Някои от-
давна вече са известни бизнесмени, уважа-
вани дами и господа; хора, които създадоха 
семейства, често ставам кръстник на деца-
та им. Животът им продължи напред с всич-
ко, за което са мечтали. Вече са абсолютно 
различни. Казвам това не за да изтъкна кол-
ко съм успешен, а за да дам шанс на много 
други хора, които през годините са търси-
ли възможност и не са успели.“

На семинар за майки с деца и техните здравословни проблеми.

„Кой от двама ни е по-голям магьосник?“ - пред скулптурата на Хари Потър в Музея на восъчните фигури в Лондон.

С колеги от Франция и Англия, включили се в екипа му в клиниката в Бангалор, Индия, работеща по неговия метод.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Р
екордните 179 български уче-
ници, разпределени в пет групи, 
участваха през тази година в учеб-
но-тренировъчния космически 
лагер Space Camp Turkey по мо-

дел на американската космическа агенция 
НАСА, съобщи БТА. Заедно с тях в програма-
та се включиха 9 учители от София, Бургас, 
Плевен, Павликени и Белослав.

По време на лагера българските учас-
тници успяха да извоюват множество отли-
чия, сред които престижната награда Kaya 
Tuncer „Right Stu�“ (Кая Тунчер „Правилни 
неща"), спечелена от осмокласника Максим 
Стойчев, възпитаник на СУПНЕ „Фридрих 
Шилер“ в Русе, както и медалите за изклю-
чително представяне Outstanding Camper, 

присъдени на 15-годишните възпитанички 
на Софийската математическа гимназия „Па-
исий Хилендарски“ Александрия Чальовски 

и Йоана Старкова, както и на Ивайло Мано-
лов, на 12 години, от Частното основно учи-
лище „Света София". Много отбори с бъл-

гарски ученици се представиха отлично и 
извоюваха отборни награди.

Тази година в журито на конкурса за кос-
мическия лагер участваха експерти с бо-
гат опит и с разнообразна експертиза, сред 
които Петър Теодосиев, д-р инж. Ивайла Со-
потенска, лабораторен техник в голяма мул-
тинационална компания, а Татяна Иванова, 
чиято амбиция е да стане

първата българка 
космонавтка

и тази година е патрон на Space Camp Turkey.
Следващото издание на конкурса се оч-

аква да започне през есента. От Центъра 
за творческо обучение се надяват да при-
влекат повече общини в партньорската си 
програма, както и още спонсори, които да 
обезпечат участието на повече български 
ученици в космическия лагер.

През 2022 г. Центърът за творческо обуче-
ние успя да осигури 53 стипендии, осем от 
които са предоставени от спонсорите - фон-
дация „Лъчезар Цоцорков“, фондация „Леко-
ви“ и Еконт, а пет - от партньорските общини 
Русе, Казанлък, Козлодуй, Пловдив и Сили-
стра.

Рекордно участие на българчета 
в космическия лагер на НАСА

Обявява

XБългарски ученици спечелиха и престижната 
награда Kaya Tuncer „Right Stuff“

Сн.: БТА

https://www.iskraabv.com
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Според една версия Китай се смята за 
родното място на кайсията, а според 
друга - Армения. Днес най-много кай-

сиеви насаждения има в Турция, Италия, Уз-
бекистан, Алжир и Иран.

Кайсиите напълно са заслужили славата 
си на плод с безчет отлични ефекти за здра-
вето. Според исторически данни се е полз-
вала дори кората на дървото – отвара от 
нея се препоръчвала в някои национални 
традиции при хора с епилепсия и мозъчни 
увреждания. Универсалността на кайсиите 
е вплетена в живота на индиански племе-
на, на абхазките народи, както и на племето 
Хунза, обитаващо територии от Пакистан.

Хималайското племе Хунза

останало незасегнато 
от болестите

бичове за цивилизацията, е консумирало 
основно пресни и натурално сушени кай-
сии. Извън сезона хунза са били запасени с 
изсушени плодове и докато новата реколта 
се появи, оставали за продължителни пери-
оди само на сушени кайсии и вода.

Кайсиите се смятат за едни от най-полез-
ните плодове, тъй като съдържат бета-каро-
тин, холин, витамини А, В3, В2, В5, В6, В9, С, 
Е, Н и РР, минерали калий, магнезий, желя-
зо, йод, фосфор и натрий, пектини, инулин, 
диетични фибри, захари, нишесте, танини, 
както и киселини: ябълчена, лимонена и ви-
нена.

Кайсиевите плодове повишават хемогло-

бина в кръвта, имат благоприятен ефект 
върху процеса на хемопоеза, което е мно-
го важно

за страдащите от анемия
Вкусният плод повишава умствената дей-

ност и подобрява паметта поради високото 
си съдържание на фосфор и магнезий. Кай-
сиите също съдържат пектин, който може 
да премахне токсичните метаболитни про-
дукти и холестерола от тялото.

Наличието на голямо количество желязо 
играе важна роля при анемия, заболявания 
на сърдечносъдовата система и други, кои-
то са съпроводени с развитие на калиев де-
фицит.

Кайсиите са показани при стомашни за-
болявания и метаболитни нарушения. Те 
нормализират киселинността на стомаш-
ния сок, което нормализира дейността на 
панкреаса, следователно се подобрява

работата на черния дроб
и жлъчния мехур.

Но хората с диабет трябва да ядат кайсии 
с повишено внимание. Въпреки че е ниско-
калорична храна, тя съдържа значително 
количество захар.

Ядките на кайсиите също не са за подце-
няване. Смята се, че като хранителен състав 
и полезни вещества са близо до бадемите. 
Ядките отдавна се използват от народната 
медицина за облекчаване симптомите при 

бронхит и ларингит, както и някои други за-
болявания на дихателните пътища.

От кайсиевите ядки се приготвя кайсие-
во масло, което подхранва, омекотява и то-
низира кожата. Освен на кожата, това масло 
придава кадифена мекота и на косата, като 
предотвратява накъсването на връхчета и 
косопад.

Освен с вкусовите си качества, този плод 
е известен и със своето приложение в коз-
метиката. Установено е, че кайсията има

впечатляващи ползи 
за кожата ни

бързо се абсорбира и не омазнява след на-
насяне.

Смачканите плодове ще успокоят болка-
та при слънчеви изгаряния. За лицето ще са 
ви нужни 2-3 кайсии, а за по-големи участъ-
ци използвайте повече. Обелете ги и ги на-
мачкайте до получаването на каша. Нама-
жете се и изчакайте да подейства около 10 
мин. След това веднага ще усетите успокоя-
ващия ефект.

Заради високото съдържание на вита-
мин А тези плодове предотвратяват поява-
та на бръчки. Същевременно правят кожата 
мека, гладка и чиста. Плодовите киселини 
подпомагат

отстраняването 
на мъртвите клетки

и стимулират регенерацията. Може да ги 

включите в много домашни маски за лице, 
скрабове и кремове.

Ако имате мазна кожа, направете си мас-
ка с 2 студени и сварени моркова, 1 кайсия, 
3 супени лъжици мед и 2 супени лъжици 
кисело мляко. Блендирайте или пасирай-
те съставките. После нанесете получена-
та смес върху лицето и оставете така за 15 
мин. След това измийте с топла вода. Праве-
те тази маска два пъти седмично.

Ако искате да хидратирате и освежите ко-
жата си, има две лесни рецепти с кайсии. За 
едната са ви необходими две кайсии и 2 су-
пени лъжици кисело мляко. Първо намач-
кайте плодовете и ги смесете с млякото. На-
несете кашичката върху почистено лице и 
изплакнете след 15-20 мин.

За втората маска използвайте една кай-
сия и 1 супена лъжица затоплен зехтин. На-
мачкайте кайсията и я смесете със зехтина. 
Нанесете сместа на предварително почис-
теното си лице и я изплакнете след 15-20 
мин. Тази комбинация

ще хидратира и 
освежи кожата ви

Освен за маски за лице кайсиите влизат 
и в направата на домашни скрабове, които 
премахват мъртвите клетки и почистват ко-
жата. Повечето купени ексфолианти съдър-
жат фино стрити костилки от кайсии, но в 
домашни условия може да използвате фини 
овесени ядки или кафява захар.

Необходими са ви 1 с.л. фини овесени 
ядки или кафява захар и половин чаша па-
сирани кайсии. Смесете добре и нанесете 
върху кожата с кръгови движения. Маса-
жирайте добре няколко минути и после из-
плакнете с вода.

Малко по-сложна рецепта за скраб е, 
като смесите 4 кайсии, 1 авокадо, 2 морко-
ва, 1 с.л. кисело мляко и 1 с.л. мед. Може да 
сложите всички съставки в блендера или 
да ги пасирате. Нанесете с кръгови движе-
ния върху лицето или тялото и изчакайте 20 
мин. После изплакнете с хладка вода.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

включите в много домашни маски за лице, 
скрабове и кремове.Чудният плод е изключително полезен както суров, така и сушен

Кайсията повишава умствената 
дейност и подобрява паметта

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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И
деалната лятна гама обувки включ-
ва сандали с каишки, джапанки и 
удобни пантофки. Но сезонът, за 
съжаление, е към своя край, което 
означава, че почти е време да про-

мените гардероба и стелажа си за обувки. Ня-
кои знаменитости дори вече го направиха.

По-рано през месеца Кендъл Дженър, Хей-
ли Бийбър и Лили Колинс носеха едни и същи 
вечни обувки, към които посягаме като по ча-
совник всяка есен. Точно така – става дума за 
любимите ни мокасини, устояли на времето и 
промените в модата.

Бийбър носеше тясна черна рокля с бели чо-
рапи и черни мокасини на Chanel, а Колинс се 
разхождаше в парка с чифт в кремав цвят, кой-
то допълваше нейната рокля с буфан ръкави в 
цвят горчица, пише и tialoto.bg.

Дженър съживи версия от 90-те и беше забе-
лязана в Лос Анджелис с черно горнище, омб-
ре миди пола и лачени мокасини.

Класическите мокасини не трябва да ви бър-
кат толкова дълбоко в джоба. На пазара има 
различни модели

които ще се впишат чудесно
както в бюджета, така и в стила ви.

Мокасините никога не са излизали от мода, 
но миналата зима и пролет бяха навсякъде. По-
степенно любовта към мокасините става все 
по-силна. Миналия месец „лятната униформа“ 
на Ема Чембърлейн, която включваше чифт ма-
сивни мокасини с бели чорапи, се превърна в 
хит в социалната мрежа TikTok.

Спокойно можем да кажем, че мокасините 
са основна част от гардероба на звездите, като 
комфортът и гъвкавостта, които предлагат, до-
казват защо. Можете да ги носите навсякъде – 
с дънки и блейзър в офис, но и с романтична 
рокля на вечерна среща. Като се започне от ма-
сивни модели и се стигне до по-елегантни, не-
претенциозни стилове, има мокасини за всеки 
вкус.

Докато черното е класическият избор, кафя-
вите, бежовите и белите нюанси

са също толкова популярни
Късите рокли не са единствените, които се 

съчетават перфектно с мокасините. Дългите 
модели също изглеждат страхотно с варианти 
на тази задължителна за есента обувка. Въпре-
ки това, за да изглежда резултатът свеж, заба-

вен и интересен, препоръчваме да замените 
чорапите с чорапогащник или да ги обуете на 
гол крак, тъй като повечето материи в тоалета 
може да се превърнат в грешен избор.

В списъка с артикули, които правят своето 
завръщане през 2022 година, черните панта-
лони определено са в челната петица. Въпреки 
че са основен продукт, когато става въпрос за 
работни униформи и официални събития, мо-
касините всъщност могат да помогнат да на-
правите този стил подходящ за излизане след 
работа. Това е универсална комбинация, която 
със сигурност

ще привлече 
вниманието през есента

Може да се чувствате комфортно и в също-
то време да изглеждате стилно. Когато напри-
мер носите обемно, пухкаво или голямо палто, 
една елегантна, тясна обувка – в този случай 
мокасина – може да балансира външния ви 
вид. Добавете чифт тесни дънки или дори мал-
ка черна рокля, за да завършите всичко и ще 
имате подходящо облекло за есента.

Обувки за есента: Мокасините 
са любимите на звездите

Добавете чифт тесни дънки или малка черна 
рокля и ще имате подходящо облекло за есента
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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 препо-
ръчителен. За повече информация, моля позвъ-
нете на 773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned 
business is looking for a self-motivated truck and 
trailer mechanic. Experience is a plus own set of 
tools is required. For additional info please call 630-
948-4547 or text 773-946-7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за 
OTR за dry van. Freightliner Cascadia automatic, 
fully loaded. Заплащането е 0,75cpm. 5082809522 
№18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y 
in business need experienced dispatcher and safety 
to work in o�  ce / not from distance/ 2245202269 
№18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор 
клас C за Straight truck local. Заплащане процент 
от рейта с договаряне. Може и без опит. Monday-
Friday 6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op тър-
си шофьор за dedicated run Minooka IL - Dayton 
OH вкъщи всеки уийкенд. Твърдо заплащане за-
почващо 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

Chicago + suburbs
СТРОИТЕЛНА ФИРМА ,
Цена US$ , Зипкод 60056, Строителна фирма тър-
си да назначи майстори на лепене на плочки. 
Опит в областта задължителен. Добро заплаща-
не и гъвкаво работно време. За повече инфор-
мация и въпроси може да се свържете с нас на 
773-656-1757 №19475
ДИСПЕЧЪР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Транспортна компа-
ния търси да назначи диспечър на пълно работ-
но време П-П 7-4 или 8-5. Компанията се намира 
в East Dundee, IL. Заплащането е по договаряне, 
спрямо опита! 8472208098 №19476
ШОФЬОР ЗА BOX TRUCK ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60458, Търся шофьор за 
26ft Box Truck over the road (ОТR). Нов 2022 Hino 
L6 камион. За повече информация 703-939-3432 
(Гергана). №19478
TARSQ DETEGLEDACHKA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsq detegledachka 
za bebe part ili full time v Des Plaines.Cenq po 
dogovarqne.ZA kontakt 773-996-0940 №19467
ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ , 
Цена US$ 25, Зипкод 60025, Търся жена за чисте-
не на офиси и къщи c кола. 2247666445 №19470

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

МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз за камиони 
търси да назначи механици. Предишен опит е 
препоръчителен, но не е задължително условие. 
За повече информация, моля обадете се на посо-
чения телефон. 6303509989 №19453
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с 
обикновена книжка тел.2248176515 №19454
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с 
обикновена книжка тел.2248176515 №19455
БОЯДЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся бояджия с 
опит. Целогодишна заетост и добро заплащане. 
За повече информация:224-388-2390 2243882390 
№19439
ТЪРСЯ 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
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка компания 
търси шофьор за драй ван. За информация се 
обадете на 224-595-9093. №19391
ГОТВАЧ В ПИЦАРИЯ, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60202, Sarpino`s Evansaton 
предлага работа за готвач. 10am-7pm и 6pm-3am 
. 7748105573 №19392
ГОТВАЧ В ПИЦАРИЯ, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60202, Sarpino`s Evansaton 
предлага работа за готвач. 10am-7pm и 6pm-3am 
. 7748105573 №19393
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна компания 
предлага работа за Owner Operators! Only 8 % 
dispatch fee ; 24/7 Dispatch ; Коректно отноше-
ние! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (630)290-7566 - 
Andy 6302907566 №19338
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, 
системен интегратор търси Field/Network 
engineer за района на Чикаго,САЩ. Служителят 
има ключова роля в дейностите по внедряване и 
поддръжка, отговаря за предоставянето на про-
фесионални 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

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 №18426PRODUCTION 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 $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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ТЪРСИМ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с 
обикновена книжка тел.2248176515 №19456

ТЪРСИМ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с 
обикновена книжка тел.2248176515 №19457

ТЪРСИМ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с 
обикновена книжка тел.2248176515 №19458

CDL-A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, DM Express Inc 
-OTR/Midwest/Southeast райони -Седмично за-
плащане, базирано на опита -Заплащане на до-
пълнителен стоп и Detention/Layover -Вкъщи 
всяка седмица или всеки две седмици, според 
желанието на шофьора -Работа с опитни и про-
фесионални диспечери -Камиони Freightliners 
-Dry vans 8472626855 №19460

ТЪРСИМ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 6091, Търсим детегледач-
ка за момчe на 6 месеца от понеделник до петък 
07:30-16:30 / Wood Dale 7082524868 №19462

OWNERS-DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-
ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и 
CDL шофьори! *Тел. 847-665-9273 или (847) 483-
8787 *24/7 Диспеч * Регионална работа * Предим-
но леки товари * Чек всеки петък* Fuel Discounts 
– до 70 цента на галон!!! 8476659273 №19452

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

ТЪРСИ МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Сервиз за ками-
они в Arlington Hts търси механици, със или без 
опит. За повече инфо тел. 6308735507 №19471

DENTAL RECEPTIONIST AND ASSISTANT,
Цена US$ , Зипкод 60015, Deer� eld Dental O¡  ce 
търси да назначи на пълно работно време 
Dental Receptionist. Заплащане : $16 -$18 на час 
за старт в зависимост от опита. Обадете се на 
тел: 847-312-5549 Говорим български. №18931
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 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

РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назна-
чим работник за поддръжка и почистване в сер-
виз. 6303509989 №18694
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner 
operators за локална/регионална работа в ра-
диус от 200 мили от вашия паркинг. $800-$1400 
оборот на ден, вкъщи всяка вечер. Нови Dry Van 
ремъркета. 8476370772 №18772
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 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
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa 
компания набира котрактори с CDL за съвмест-
на 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 
$275 per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки 
уикенд в къщи. За повече информация се обаде-
те на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 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

OFFICE ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Need o�  ce 
assistant. www.tocconsult.com 3039748716 
№19379
AUTO MECHANIC, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17109, Need Auto 
mechanics. www.tocconsult.com 3039748716 
№19380
HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 14.00, Зипкод 17110, Need housekeepers 
3039748716 №19381
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти 
асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище по 
договорка 3039748716 №18968

COAST TO COAST
ОТR DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка семейна 
фирма с 10 години опит наема OTR drivers and 
owner operators,разполагаме с камиони за рабо-
та кам фирмата с 0 % down ,0 % interest.Честност 
и коректност. 7738187459 №19477

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Трябва ти Диспечер 
-опит, професионализъм и добро отношение. 
Правилния човек -на правилното място. Защо да 
плащаш $$$ за офис и работници? Мога да по-
могна:5618770865 №19424
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, Търся оунери ра-
ботя от вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 
7278355206 №19431

АТЛАНТА
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери работя от 
вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206 
№19432

ФЛОРИДА
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери работя от 
вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206 
№19433
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

НЮ ЙОРК
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери работя от 
вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206 
№19434

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
2 BEDS/2 BATHS,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60126, Elmhurst. 
York Rd & Grand Ave. 3rd Floor. Close to ORD and 
I-290. Master bedroom, balcony, SS appliances, 
Central AC/HVAC, furnished, underground garage 
and storage cage. No smoking and pets. Quiet 
neighbours. Rent period: 2+ years. Please contact 
me for more pictures and showing. 7089452999 
№19472
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 600.00, Зипкод 60656, NEAR 
CUMBERLAND&LAWRENCE INCLUDING ALL 
UTILITIS 6305394849 6305394849 №19473
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, Furnished Room for 
Rent In Townhouse, Schaumburg Close to Hwy 90, 
290, 355, 390 IKEA, Wood� eld Mall $ 670/month. All 
inclusive! Tel: 847-630-7078 Please, leave detailed 
message 8476307078 №19459
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
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  600.00, Зипкод 60193, Търся съ-
квартирант/ка в Schaumburg. Самостоятелна 
стая,баня+тоалетна.Общ хол,кухня и парко-
място.Апартаментът е просторен с всички ел 
уреди.Намира се на Roselle rd/Weathers� eld 
Way.Бърз достъп до I90,I290,I390,I355.Наемът е 
$600/месец+ток(обикновенно е около $30/ме-
сец на човек)Свободен от 1ви март. 3129532101 
№19207
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  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 пове-
че 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 драс-
нете съобщение на 305-916-0160. 3059160160 
№18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent 
townhouse 3 bedrooms, 1.5 baths in Mount 
prospect, great location, great schools, brand new 
kitchen remodeled, freshly painted, call 708 415 
7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth 
apartment available for RENT in Schaumburg as of 
July 1st. Convenient location near Costco, Wood� eld 
Mall, I-90. Second � oor with balcony. Central A/C. 
Pool in the complex. For more information call 847 
312 0278 or 773 996 8900 №18764

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

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
ПРОДАВАМ SAAB 900S,
Цена US$ $700, Зипкод 60047, ПРОДАВАМ SAAB 
900S 1995. Aбсолютно безотказен.$700. Тел 630-
542-4695 Пламен №19479
PRODAVAM KOLELO, 
Цена US$ 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
ПЪТНА ПОМОЩ 24/7,
Цена US$ , Зипкод , Пътна помощ 24/7. Толвачка. 
Пламен. Тел: 630-542-4695 и 773 563 1200 №19480
ГЛЕДАМ НА КАФЕ/КАРТИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Гледам на кафе и 
карти, намирам се в Маунт Проспект, за повече 
информация обадете се на 847-471-1832, Силвиа 
№19461
РЕМОНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60139, Ремонт на домашни 
уреди, перални , Хладилници сушилни , миялни 
,ТВ, лаптопи, Николай 6302200138 №19425
MALKI OBIAVI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, BOIADISVANE I 
SHPAKLOVKI 3127227479 №19412
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 психо-
терапевтична подкрепа на Българи живеещи в 
чужбина. Повече информация можете да полу-
чите от сайта ни. 359889291674 №18960

COAST TO COAST
ГОВОРЕТЕ ДО БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Международни разгово-
ри до България и целия свят. Най-ниски цени. Ре-
гистрация в същия ден. Говорим български.Тел: 
(847) 854 – 8094. №19468
ШОФЬОРСКА КНИЖКА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Шофьорска книжка, ID 
card. Международна шофьорска книжка, ID card. 
Без Социален номер, без изпит. Валидна 10 г. За 
студенти, туристи, временно пребиваващи. Тел: 
224-713-5534, е-майл: dimitrova07@yahoo.com 
2247135534 №19469

SOMEWHERE ELSE
ВОДОПРОВОДЧИК ВАРНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 9000, Ако имате нужда от 
висококачествен водопроводчик във Варна, не 
се притеснявайте, а позвънете на 0700 33 700! 
Посетете нашия уебсайт за повече информа-
ция. https://fantasticservices.bg/vik-i-otoplenie/
vodoprovodchik/varna/ 70033700 №19466

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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В
сички сме гледали филми за къщи, 
обитавани от духове, независи-
мо дали става въпрос за докумен-
тални или игрални такива. Там не 
може да се живее, а малцината, ос-

мелили се дори да влязат вътре, са преслед-
вани от проклятия.

Само че тези филми винаги разказват за 
къщи в САЩ, Канада или някъде из Европа 
- спрямо националността на екипа, заснел 
лентата.

Истината обаче е, че и на родна българска 
земя има немалко такива къщи. Те не се раз-
личават по нищо от много изоставени други 
по българските села. Архитектурата им също 
не е нещо особено. Но тя е свързвана от мно-
зина

със страховити истории
Демонична къща е предизвикала зло и 

смърт за обитателите си. Според легендата 
на това място свещеници искали да изгра-
дят църква през 60-те години на миналия 
век. Дотогава във варненското село нямало 
построен никакъв божи храм.Тогавашната 
власт не разрешила и дала общинското ме-
сто за дом на младо семейство.

Те построили къща в село Цонево и зажи-
вели в нея. Мъжът ходел на работа, а жената 
се грижела за дома и градината. После ста-
нала учителка. Но тогава се случило странно 
нещо. От стаите се чували призрачни шумо-
ве, стенания,

страховити вопли 
идвали и от мазето

Един ден те решили да отидат във Варна 
за някакво тържество с колата. Автомоби-
лът им обаче загаснал точно на жп линията 
и младото семейство загинало, пометено от 
влака.

По-късно къщата е закупена от селскосто-
пански производители. Възрастното семей-
ство не вярвало на приказки за призраци, 
демони и зли сили. Но един път, на полето, 
мъжът едва не паднал от движещия се трак-
тор. Съпругата му пък си отрязала два пръ-
ста на лявата ръка с косачката. Те отдали 
това на лош късмет и продължили да живе-
ят в страховития си дом. Докато на полето 
не ги връхлетяла изневиделица буря и по-
сле

мълния ги убила на място
Трето семейство се настанило, учителят 

се занимавал с окултни науки. Въпреки ри-
туалите, които направил, едва навършил 40 
години и починал.

Последният обитател също бил намерен 
мъртъв, без да се разбере причината за това.

От тогава призрачната къща пустее и не 
може да бъде продадена. Но странни шумо-
ве се чуват вечер. Хората в селото се заключ-
ват, щом се мръкне, а майките не разрешават 

на децата си да играят по тъмно.
Селяните разказват, че много млади хора 

починали без причина, удавниците в мест-
ния язовир също не били малко. Въпреки че 
най-после има построена църква, злото от 
село Цонево още не си е отишло.

Къща, обитавана от зли духове, 
сее смърт и пустее празна
XДемоничната постройка е предизвикала зло и смърт на всичките си обитатели

Същество 
с блестящи 
очи убива 
в затвора 
„Алкатрас“

Най-строгият затвор в Щатите е оби-
таван от множество духове. Очевидци 
свидетелстват, че са видели призраците 
на трима затворници, които се опитали 
да избягат и са били застреляни на мяс-
то от надзирателите.

Килия 14D е друго място в затвора, за 
което се носят легенди за привидения. 
Според разказите една вечер затворни-
кът, който бил заключен там, крещял, че 
същество с блестящи очи се опитва да 
го убие. На другия ден той бил намерен 
удушен.

Говори се, че духът на самия Ал Капо-
не обитава празните килии на затвора

Сред най-интересните мистерии е 
тази на гайдаря от замъка в Единбург, 
Шотландия. Легендата разказва, че мла-
дият мъж е бил изпратен да проучи под-
земните тунели, тъй като бил и охрана в 
крепостта. Така и не се върнал, а разка-
зите на посетителите свидетелстват, че 
неговата гайда се чува из целия замък.

Други туристи обясняват, че са за-
белязвали духове на колониалните за-
творници от Американската война за 
независимост и френски затворници от 
Седемгодишната война.

Хиляди черепи „гледат“ под 
земята в Парижките катакомби
Едно от местата, което ви гарантира 

среща с призраци, са катакомбите под 
френската столица Париж. Те съдържат 
останките на шест милиона души, главно 
обезглавени войници, екзекутирани по 
време на Великата френска революция.

Ако това не е достатъчно страховито, 
костниците са една малка част от широ-
ка мрежа от тунели и пещери под Париж. 
През 1871 г. френски революционери 

са избити от група монархисти в една от 
подземните пещери. И до днес посетите-
ли свидетелстват, че стоновете им се чуват 
още в тунелите.

Злокобното място има и друга специ-
фична особеност. В тъмното се вижда ши-
рока гама от цветове, които в миналото са 
били считани за душите на покойниците, 
но де факто представляват метанови из-
парения.

Демоничната къща в с. Цонево.



31 август - 6 септември 2022 г. 33

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

33

BG VOICE

33

Прибира се един от работа 

и гледа - на масата бележка: 

„Мама е болна. Ще спя при 

нея.“ После гледа - бележка 

на хладилника: „Стопли си 

вечерята в микровълновата.“ 

На спалнята - друга бележка: 

„Лека нощ! Сънувай ме!“

Писнало му, облякъл се, 

рекъл да си обуе обувките, 

а там - бележка: „Къде, бе? 

Къде?“

  
На смъртния одър на стария Джепето Карабас-

Барабас го пита:
- Кажи ми твоята тайна, преди да умреш, как ус-

пяваш да управляваш дървена кукла без конци?
Старият Джепето, с последни сили:
- Уай-фай, брат... уай-фай...

  
Наскоро срещнах красиво момиче. Поканих я в 

нас и като гостоприемен домакин казах:
- Чувствай се като у дома си!
Тя отиде в хола, седна на дивана, кръстоса кра-

ката си на масичката за кафе и с важен глас обяви:
- Тук няма да е зле да се пребоядиса! А може и 

тапетите да се сменят...

  
Просяк проси пари от минувач по улицата.
- Няма да ти дам. Ще ги изпиеш.
- Не близвам алкохол.
- Тогава ще ги изхарчиш за някоя проститутка.
- Не се занимавам с жени.
- Добре, тогава ще ти дам петдесет лева, но ще 

дойдеш с мен. Нека жена ми да види какъв може 
да стане мъж, който не пие и не хойка.

  
Конят се оплакал на магарето:
- Леле, счупват ме от работа! Цял ден и цяла нощ 

работя - не издържам вече...
Магарето посъветвало коня да пусне писмо с 

оплакване до агенцията за защита на животните, 
обаче конят, като чул, отсякъл:

- А-а-а, не! Тоя използвач, шефът, ако разбере, че 
мога да пиша, ще ме хване и в офиса да работя!

  
Мечокът дал на две зайчета пари и ги изпратил 

да му купят цигари от лавката в гората. Зайците не 
се сдържали и изпили парите и след това... ужас! 
Какво да кажат на мечока?

Единият заек казал:
- Като отидем при него и ни попита къде са му 

цигарите, ти само погледни към мен. А аз ще се оп-
равям някакси.

- Добре, брато! Разчитам на тебе! - казал втори-
ят заек.

Речено-сторено. Отишли при мечока.
- Къде са ми цигарите, бе?
Единият заек погледнал към другия, както се 

били уговорили. Другият заек извикал:
- Какво ме зяпаш бе, тъпак? Изкърка парите на 

мечока, а сега ме зяпаш!

  
Мишките отиват при бухала за съвет:
- Кажи ни като най-мъдро животно какво да на-

правим? Всички ни гонят - котки, сови, всякакви 
други хищници.

- Станете бодливи като таралежите, никой няма 
да ви закача.

- А как да станем бодливи?
- А-а-а, не ме занимавайте с подробности, аз съм 

стратег, тактиката си е ваша работа.

  
- Авраме, не разбирам защо всички казват, че 

Павароти е голям талант! Ми той пее фалшиво и 
фъфли...

- Е, ти пък как разбра? Да не си ходил на кон-
церт?

- Не, бе... Моше вчера ходил и като се върна, ми 
го изпя.

  
- Миличка, ти като умреш, в какво искаш да се 

преродиш?!
- В овца. Спокоен живот, ливади..
- То два пъти в едно и също не може...

  
Прибира се мъж от сватба:
- Жена, ако знаеш как се напих, няма да повяр-

ваш...
- Като те гледам с булчинската рокля, направо 

ти вярвам.

  
- Защо французите обичат да ядат охлюви?
- Защото мразят бързата храна!

  
Разговор между съседки:
- Видях мъжа ти на плажа с една стройна блон-

динка.
- Ти пък с к`во очакваш да го видиш, с кофичка 

и лопaтка ли?

  
- И какво казва жена ти, когато те хвана със съ-

седката?
- Нищо! Аз тия двата предни зъба и без това щях 

да си ги вадя...

  
Между приятелки:
- Представяш ли си, трети месец не можем да за-

почнем ремонта в банята!
- Защо?
- Ами, каквито плочки да избера, мъжът ми все 

е съгласен!

  
Жена гледа през прозореца:
- Идва дъжд...
Мъжът, без да се откъсва от вестника:
- Кажи, че ме няма.

  
Приближават новогодишните празници. Мъж в 

командировка решил да изпрати на жена си пода-
рък. Получила тя колета и като го отворила, наме-
рила вътре чорапогащник. На единия му крачол 
било написано „Честита Коледа“, а на другия „Чес-
тита Нова година“.

Тогава жената изпратила на мъжа си следната 
телеграма:

„Благодаря ти за подаръка. Надявам се, че ще 
дойдеш да ме видиш между двата празника...“

  
Малкия Иванчо казва на баща си:
- Вече за Нова година не искам влакче, а колело!
- Вече не искаш ли влакче?
- Искам, но намерих едно в шкафа ти.

  
- Ще дойдеш ли с нас да пием на Нова година?
- Не, вкъщи ще съм... освен ако не се скарам с 

жената.
- Постарай се, все пак е Нова година!

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
Някои дребни на пръв поглед 
неща могат сериозно да ви по-
дразнят. Не приемайте твърде се-
риозно проблемите и потърсете 
съвет от другите. Всяка комуни-

кация води до разширяване на хоризонта пред вас. 
Щом го търсите, ще намерите правилния начин как 
да постигнете по-добър баланс в живота си. Бъдете 
умерени в действията си и слушайте инстинктите си. 
Бъдете дискретни по отношение на бъдещите си пла-
нове и действайте предпазливо и с разумно взети на-
временни решения.

РАК
Звездите ви съветват да бъде-
те предпазливи и да планира-
те бюджета си предварително. 
Може да страдате от неразбира-
нето на околните към вас, да ви 

измъчват подозрения или съмнения, ако не сте на-
пълно уверени в себе си. По-добре е да не правите 
нищо и да не бързате със заключенията, тъй като те 
едва ли ще бъдат правилни. Добре е да почистите 
дома си, да се освободите от неща, които са загуби-
ли стойност. Премервайте думите си, тъй като всич-
ко казано може да ви повлияе негативно.

ВЕЗНИ
Ще прозрете, че за да бъде ус-
пешно предстоящо занимание, 
е нужно да приобщите и онези, 
които досега дистанцирахте от 
себе си. Ако се доверите на разу-

ма, а не на чувствата, така, както вие можете, няма да 
срещнете затруднения по пътя си. Извисете се над 
дребните неща и дайте предимство на по-хуманни-
те си цели. Имате доста срещи и различни въпроси 
за уговаряне, затова не губете времето си в излиш-
ни разисквания, а пристъпете към реални действия 
и разумни решения.

КОЗИРОГ
Очакваните печалби ще ви дър-
жат будни и в кондиция. Осво-
бодете се от връхлитащите ви 
емоции, запазете мисълта си 
спокойна и пъргава. Емоционал-

но сте нестабилни, за това търсете по-самостоятел-
ни изяви. Не влизайте в пререкания и в никакъв слу-
чай не бързайте да давате мнение, може да се окаже 
доста погрешна позиция. Обърнете внимание на въ-
прос, който лично ви интересува. Покупката на вещ 
за дома ще сплоти семейството. Не приемайте пре-
калено доверчиво думите на важни за вас хора.

ТЕЛЕЦ
Имате нужда от умствена сила, 
за да подходите конструктивно 
към определен проблем. Хуба-
во е, че не разчитате на помощта 
на хората около вас и се изпра-

вяте сами пред своите отговорности. По-добре е да 
разчитате на вдъхновението, а не на случайността. 
Поддържайте приятелски отношения с колегите си. 
Изберете да се занимавате с това, което ви е при-
ятно и харесвате да го правите. Вие сте в топ фор-
ма, но това не означава, че трябва да се справите с 
всички предизвикателства наведнъж.

ЛЪВ
Вие сте конструктивни, всеот-
дайни и успешни. По-лесно ви 
е да изразявате мислите си, да 
убеждавате другите и да осъ-
ществявате контакти. Може би 

събитията ще ви помогнат да преосмислите някои 
неща. Подходящ момент за разширяване на инте-
лектуалния ви хоризонт и разбиране на света око-
ло вас. Но може да се притеснявате от емоционални 
проблеми, ще е трудно да споделите с другите това, 
което чувствате. Имате желание да похарчите пари 
както за себе си, така и за любим човек.

СКОРПИОН
Очаквате твърде много от свой 
колега, който едва ли ще опра-
вдае очакванията ви. Въпре-
ки това ще ви се наложи да се 
справите с въпрос, който касае 

и него. Прекалено прибързани сте в личен план, а 
това не е желателно. Близо сте до целта, остава да 
детайлизирате подробностите по изпълнение на 
задачите си. Трудности не са изключени, но това не 
бива да ви притеснява. Силни сте и ще се справите. 
В интерес на работата си, проявете търпение и раз-
читайте на себе си.

ВОДОЛЕЙ
Преценете добре обстановката, 
и ако не се налага, не отстъпвай-
те от позициите си. Проявете по-
вече търпение. Не пропускай-
те случай да се разтоварите от 

напрежението. Бъдете внимателни в ангажименти-
те си, особено когато става дума за преговори или 
срещи. Ще трябва да заложите на умереността в ду-
мите и реакциите. В противен случай рискувате да 
загубите добрите си позиции, а това едва ли е целта 
ви. Откривате ценен сътрудник в лицето на колега, 
доверете му идеите си.

БЛИЗНАЦИ
Ще получите отговорите на въ-
просите, които ви вълнуват, 
просто трябва да сте търпели-
ви. В любовта е възможно да из-
питате нова страст. Ще мислите 

за много дейности, с които да запълните свободно-
то си време. Продължавайте напред към основната 
цел, но не забравяйте да отделяте време за почивка, 
да дишате свободно и да се отпускате от време на 
време. Единственото нещо, което може да пострада 
в този момент, са парите ви, дори няма да забележи-
те как портфейлът ви се изпразва.

ДЕВА
Вие сте сърдечни и емоцио-
нални, общувате с хората с удо-
волствие. Решенията ще дой-
дат сами при вас, издигайки се 
от дълбините на подсъзнание-

то. Бизнесът изцяло ще погълне времето ви, но за-
това пък ще имате успехи. Ще ви занимават обаче 
проблеми със здравето, вашето и на близките ви. Не 
се преуморявайте, не ви се отразява добре напре-
жението. Запазете доброто си отношение към окол-
ните, това ще се отрази и на тяхното поведение към 
вас. Мислете позитивно и се радвайте на живота.

СТРЕЛЕЦ
Бъдете овладени, можете да по-
стигнете много и без да се за-
бърквате излишно в конфликти. 
Не бъдете резервирани към съ-
ветите на близките си, кой друг 

ви обича повече от тях. Отнесете се с внимание към 
делово предложение, като освен разума слушайте и 
сърцето си. Ще направите добър избор, в това няма 
съмнение. Ще продължите да работите по започна-
ти проекти и допълнителни ангажименти. Периодът 
е силен за всяка ваша активност и не можете да си 
позволите отпускане.

РИБИ
Нова работа или друга сериозна 
промяна ще ви споходят. Имате 
достатъчно време, за да решите 
какво да направите. Със сигур-
ност няма да сгрешите, просто 

се доверете на интуицията си. Не проявявайте за-
вист към чуждите дадености, защото съвсем скоро 
и вие ще станете обект на засилен интерес, предвид 
предстоящите новости около вас. Имате много въз-
можности за развлечение и едва ли ви липсва прият-
на компания. Можете да разнообразите времето си с 
кратко пътешествие наблизо.

https://www.brookhavenmarket.com/


31 август - 6 септември 2022 г. 35

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

Сократес Бразилейро Сампайо де Со-
уза Виейра де Оливейра, по-известен 
като Доктор Сократес, е един от дири-

гентите на великия футболен отбор на Бра-
зилия от началото на 80-те години през ми-
налия век заедно със Зико.

По ирония на съдбата, нито той, нито по-
големият от него с една година Зико успя-
ват да сбъднат мечтата си и да спечелят све-
товната титла.

Вече повече от десетилетие

Доктора не е сред живите
Той почина през 2011 година, едва на 57.

Споменът за него обаче никога няма да 
избледнее, след като в родината на футбо-
ла – Англия - и по-конкретно в Западен Йор-
кшър имат интересна история за Доктор 
Сократес.

Есента на 2004-та, десета дивизия на Ос-
трова. Гарфорт Таун е домакин на Тадкас-
тър.

12 минути преди края на редовното вре-
ме тълпата по трибуните на схлупеното ста-
дионче се раздвижва. Край тъчлинията е 
великата кариока от близкото минало. Док-
тора е облечен в жълто-зеления екип на 
Гарфорт.

Сократес вече е навършил 50 и е приклю-
чил официално кариерата си преди повече 
от 15 години. Въпреки това брадатият бра-
зилски виртуоз откликва на предложението 
на собственика и треньор на Гарфорт - Сай-
мън Клифърд - и пристига да играе в отбо-
ра му.

Да играе е малко пресилено, но все пак 
записва минути и

помага за каузата 
на бизнесмена

който промотира футболните си школи.
Клифърд се познава с бившия полуза-

щитник на Мидълзбро Жуниньо Паулища и 
чрез него успява да се свърже със Сократес. 
Доктора се съгласява да подпише договор 
за един месец с клуба и дори записва офи-
циална среща за Гарфорт.

„Не знам нищо за града, в който ще игра-
ем, но винаги съм щастлив да науча нещо 
ново. Очевидно е, че няма да съм най-бър-
зият играч на терена, но все още мога да по-
кажа част от футболния си арсенал“, разкри-
ва легендата преди схватката с Тадкастър.

И наистина го прави. Веднага след влиза-
нето си на терена Сократес шутира мощно 
от 20-ина метра, а вратарят на съперника 
едва успява да избие топката.

Интересното е, че през второто полувре-
ме Гарфорт пропуска дузпа, а това се случва 
само няколко минути преди в игра да се по-
яви един от най-безкомпромисните изпъл-
нители на наказателни удари на 70-те и 80-
те години.

Мачът завършва 2:2, а своеобразният бе-
нефис на Доктор Сократес в английския 
футбол е видян на живо от около три хиля-
ди души.

„Не съм свикнал на подобна скорост. На 
терена беше истинска битка, но ми хареса. 
Беше едно наистина интересно изживява-
не“, признава впечатленията си след среща-
та вездесъщият южноамериканец.

Сократес така и не се появява повече в 
игра за скромния Гарфорт.

„Реших да го запазя и да не го използвам в 
следващите ни срещи, тъй като ритуалът му 
в съблекалнята се състоеше в това да уда-
ри два бързи Budweiser-а и да изпуши три 

цигари“, обяснява босът Саймън Клифърд.
Тогава вече всички знаят за пороците на 

Доктора, който след като напуска футбола 
през 1989-та, затъва в

огромни проблеми с алкохола
През 2011 година вечният техничар уми-

ра в клиника в Сао Пауло, след като дълго-
годишната злоупотреба с алкохол нанася 
непоправими щети на вътрешните му орга-
ни.

Така двубоят с Тадкастър се явява послед-
ният в живота му.

В средата на първото десетилетие на но-
вия век още няколко известни имена пре-
минават през Гарфорт. Сред тях е Лий Шарп, 
който вкарва шест гола в 21 мача за Таун, 
както и бившият съотборник на Доктор 
Сократес в състава на „селесао“ - Карека. 
Той облича фланелката на състава за прия-
телски двубой.

Доктор Сократес приключва 
с футбола на 50АЛЕКСАНДЪР  

АНТОНОВ
alexander@bg-voice.com

XБенефисът на великия бразилец  
е в треторазряден отбор в Англия

https://www.facebook.com/milanabash78
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Силвестър Сталоун говори 
за причините за развода, по-
даден от Дженифър Флавин в 
съда в окръг Палм Бийч, Фло-
рида.

 В отговор на доклади-
те, че раздялата им се дъл-
жи на разногласия относно 
наскоро придобития от тях 
ротвайлер Дуайт, Сталоун 
казва пред TMZ: „Ние не пре-
кратихме връзката си заради 
такова дребно разногласие. 
Следвахме различни посо-
ки. Изпитвам голямо уваже-
ние към Дженифър. Ще я оби-
чам завинаги. Тя е невероятна 
жена и най-добрият човек, ко-
гото съм срещал.“

Той също така разказа за 

решението си да прикрие та-
туировка, която той и Флавин 
си направиха преди 14 г. на 
кучето му от „Роки“.

Актьорът каза пред TMZ, че 
се опитвал да освежи татуи-
ровката, но тя била избледня-
ла и той решил да я прикрие 
с Butkus, който загубил през 
1981 г.

Сталоун отрича ротвайлерът  
да е причина за развода му

Историята на Тами Фей Меснер се 
насочва към сцената. Музикално-те-
атралната адаптация на живота на 
телеевангелистката и нейния първи 
съпруг Джим Бакър ще бъде режиси-
рана от Елтън Джон.

Мюзикълът „Тами Фей“ трябва да 
излезе през октомври в лондонския 
театър „Алмейда“ с участието на Кей-
ти Брайбен като Тами, Андрю Ранелс 
като Джим и Зубин Варла като коле-
гата телеевангелист Джери Фалуел.

Според прессъобщението на те-
атъра, историята е „завет за вярата, 
устойчивостта и изкушенията на ус-
пеха“.

Шоуто ще продължи до началото 
на декември.

В продължение на две десетилетия 
Тами Фей беше национална икона. 
Тя катастрофира, когато Джим беше 
осъден през 1989 г. за измама на под-
дръжниците на неговото министер-
ство на PTL за повече от $150 млн.

Дългоочакваните мемоари на принц Хари, които 
трябваше да бъдат пуснати в края на ноември 2022 г., 
изглежда ще са отложени за 2023 г.

Слухът за забавяне на излизането на книгата тръг-
на, тъй като заглавието все още не е влязло в списъка 
за предварителна продажба, както обикновено става 
в подобни случаи.

Според Page Six, позовавайки се на източници от 
издателство, Хари все още не е решил дали да включи 
бомби с истината в книгата си.

„Така че това отлагане не е изненада, ако той се нуж-
дае от повече време, за да работи по книгата“, каза из-
точникът.

Миналото лято херцогът на Съсекс обеща да напи-
ше откровена автобиография. Имаше широко раз-
пространени спекулации какво може да съдържа кни-
гата и какви нови обвинения може да отправи Хари.

Мемоарите на принц Хари  
може да бъдат отложени за 2023 г.

Елтън Джон превръща живота  
на Тами Фей Меснер в мюзикъл

Алис Паскуини създава 
мащабни стенописи, в 
които изобразява нежни 

двойки, деца и фигури с особе-
но мили и приятелски лица и 
изражения, които контрасти-
рат с често политически нато-
варени послания, синоним на 
уличното изкуство.

Неотдавна тя беше хедлай-
нер на Cvtà Street Festival в Мо-
лизе, Италия, където участва-
ха улични артисти като Daku, 

Cinta Vidal, Icy & Scott, Ememem 
и Akut и други. „Говоря за чо-
вешките емоции и отношени-
ята между хората. Стените по 
света бяха начин да дадем пос-
лание, че сме обединени, за 
разлика от необуздания цини-
зъм“, каза Паскуини, говорей-
ки за изкуството си в Colossal. 
Нейни стенописи красят стени 
по целия свят, в градове като 
нейния роден Рим, Осло, по-
скоро Торонто и други.

Стенописите на Алис Паскуини  
са нежност и надежда

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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На Идрис Елба му писна да 
го питат дали ще играе тай-
ния агент Джеймс Бонд. За 
49-годишния актьор отдавна 
се говори, че ще замени Дани-
ел Крейг като 007, но сега той 
признава, че е разочарован от 
постоянните въпроси около 
подобни спекулации.

Актьорът смята, че е от-
говорил на всички въпроси 
за легендар-
ния шпионин 
и смята за не-
приятно, че 
медиите про-
дължават да го 
питат за едно и 
също.

Н а с к о р о 
беше съобще-
но, че Идрис е 

напуснал преговорите с шефо-
вете на Бонд, тъй като плани-
ра да стартира своя собствена 
филмова поредица. Съобщава 
се, че той е предложил други 
актьори на продуцента Барба-
ра Броколи.

Филмов човек наскоро зая-
ви, че новият Бонд трябва да е 
на възраст под 40 години и по-
висок от 1,78 метра.

Актьорът Том Харди спече-
ли два златни медала на бри-
танския турнир по жиу-житцу.

Звездата от The Dark Knight 
Rises се състезава на Reorg 
Open в Wolverhampton, Ан-
глия, и спечели две златни 
награди: една в категория Gi 
(традиционни бойни изку-
ства), както и една в катего-
рия No-Gi.

На събитие-
то Хард удиви 
шестгодишния 
фен на Venom, 
като отдели 
време да се 
срещне и да се 
снима с него.

Карла Фрост 
от Улвърхамп-
тън каза пред 
Express and 

Star, че нейният син Оли се 
радва да се срещне със своя 
герой.

44-годишният актьор е го-
лям фен на бойните спортове 
и бойните изкуства, след като 
тренира ММА за своя филм 
Warrior от 2011 г. и се смята, че 
е класиран като син колан по 
бразилско жиу-джицу.

Първата японска фоторепортерка Цунеко 
Сасамото, която улови с обектива си живота 
на гражданите по време на бурната епоха на 
Шова в страната, почина 2 седмици преди да 
отпразнува 108-ия си рожден ден в град Ка-
макура.

Родена в Токио през 1914 г., тя учи илюс-
трация и рисуване. Според официалната й 
биография, през 1940 г. тя официално става 
член на Фотографското дружество на Япо-
ния, като започва блестяща кариера като но-
винарски фотограф.

Тя става известна със своите завладяващи 
портрети на граждани, живеещи в следво-
енно общество, докато по време на Втората 
световна война снима патриотични истории.

През последните години от живота си фо-
тографката разкри „тайната“ на нейното дъл-
голетие, която е чаша червено вино вечер и 
парче шоколад всеки ден.

Джейсън Момоа оплаква загубения си 
корем и обвинява операцията си за хер-
ния.

„Вече не правя коремни преси“, каза 
той на Джеймс Кордън в The Late Late 
Show.

Звездата от „Аквамен“ претърпя опера-
ция след приключването на продължени-
ето на филма през март и присъства на 
94-те награди „Оскар“ ден по-късно.

Въпреки че във филмите си той е неу-
язвим, същото не е така в реалния живот, 
тъй като много пъти той споменава раз-
лични наранявания, които получава по 
време на снимките.

Миналата есен той разкри, че се е нара-
нил няколко пъти на снимачната площад-
ка на „Аквамен 2“.

„Остарявам“, каза той. „Нещо се случи с 
очите ми. Нещо влезе вътре и трябва да 
се оперирам, имам и херния“, каза той.

Почина първата жена 
фоторепортер в Япония

Том Харди спечели 2 златни медала  
в турнир по жиу-джицу

Идрис Елба: Не ме питайте  
дали ще играя БондДжейсън Момоа: Остарявам, 

нещо се случи с очите ми

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Батошево е разположено в началото на 
живописното средно течение на река 
Росица, на левия й бряг, там, където тя 

плавно обикаля хълма. Неизвестно откога 
селото разполагало с храм, посветен на „Св. 
Димитър". В самия край на ХVIII в., по време 
на кърджалийските размирици в Османска-
та империя, черквата на селото била ограбе-
на и опожарена.

Вероятно през второто десетилетие на ХIХ 
в., около 1817 г., селяните възобновили хра-
ма си, но този път той бил малък, дървен и 
полувкопан в земята. Намирал се на 4-5 м из-
точно от олтара на сегашния храм, който бил 
построен през 1864 г.

Не е известно точно кога е основан Бато-
шевският девически манастир „Въведение 
Богородично". Опожарен е през 1674 г. и въз-
обновен два века по-късно от Миню Попко-
ев като „семеен“ манастир, в който първа 
монахиня е една от дъщерите му - Мария. 
Манастирът е свързан и с подготовката на

Априлското въстание 
през 1876 г.

Другата светиня на селището е Батошев-
ският мъжки манастир „Успение Пресвета 
Богородица". Той се намира югозападно от 
селото. Основан е през XIII в. по времето на 
цар Михаил-Асен, за което свидетелства на-
мереният каменен надпис. Турските нашест-
веници го опожаряват и разрушават до ос-
нови, а през 1836 г. пещерският майстор 
Константин го издига наново с красива ка-
менна черква.

Иконите в нея са рисувани от възрожден-
ския иконописец Станислав Доспевски, а 
дърворезбованият иконостас в черквата е 
дело на тревненския майстор резбар Цаню 
Захариев. През Възраждането тук е било 
създадено едно от

първите светски 
килийни училища

По време на Априлското въстание в ма-
настира са пребивавали Бачо Киро и Ангел 
Кънчев.

Според известния Батошевски надпис, на-
мерен в манастира през 1836 г. и съхраняван 
в Националния археологически музей в Со-
фия, обителта е основана през ХIII в. Запус-
тява след падането на България под турско 
робство и бавно се разрушава почти до ос-
нови.

Сред останките на светата обител се за-
селва монахът Исай, който прави неуспе-
шен опит да склони турските власти да му 
се разреши възстановяването на манастира. 

Това се осъществява 3 години по-късно със 
съдействието на родолюбиви граждани от 
Севлиево и майстор Константин от Пещера. 
През 1836 г.

с щедри дарения и 
за рекордно кратко време

164 дни - била построена черквата под ръко-
водството на майстор Константин.

Тук винаги има богомолци или просто 
хора, решили да подишат чист въздух и да се 
насладят на тишината и красотата на светата 
обител. Тихо стъпват по калдъръма, като че 
ли се боят да не пробудят стари, забравени 
спомени. Дали през снежната зима или през 

горещото лято винаги може да пристъпите 
прага на светата обител. Бъдете сигурни - ще 
ви посрещнат с усмивка.

Началото на обучение 
на девойките

Мария, трета дъщеря на дядо Миню, е 
причината за основаването на девическия 
манастир и е първата монахиня и игуменка 
в него. Така се слага началото на грижата за 
грамотността и на девойките.

Когато била едва седемгодишна, тя тежко 
заболяла от едра шарка. Липсата на добри 
лекари и ваксина поставили малкото моми-
че в твърде критично състояние. На изпла-
шените й родители не останало нищо дру-
го освен да отправят горещи молитви към 
Бога, за да не отнеме свидното им чедо. Те 

дали обет, че ако дъщеричката им оздравее, 
ще я посветят цял живот да служи на Бога. 
Не след дълго състоянието на Мария се по-
добрило и

скоро оздравяла напълно
Богобоязливите родители благодарили на 

Господа за великата му милост и като за на-
чало помислили за правилното възпитание 
и обучение на любимото си чедо.

Вкъщи малката Мария била възпитава-
на в истински християнски дух и с мисълта, 
че нейният живот е вече предопределен на 
Бога. В това я насърчавали не само родите-
лите й, но и брат й и двете й по-големи се-
стри. Когато брат й Коста станал учител в 
селото, Мария била изпратена при него в 
мъжкото училище да получи елементарна 

грамотност. Тогава с нея тръгнали на учили-
ще още няколко момичета.

В края на 1860 г. брат й я завел да учи из-
вестно време и в Севлиево при учителя Ма-
рин Калугеров, след което

постъпила като послушница
в Габровския девически манастир при игу-
менката Ефросиния.

През 1865 г. Мария дошла да види роди-
телите си, които решили окончателно да я 
приберат близо до себе си. След дълги уве-
щания я склонили да не се връща вече в 
Габрово. За целта баща й решил тайно (пла-
на му знаел само синът му Коста) да основе 
девически манастир в самото село.

След като брат й бил ръкоположен за све-
щеник, Мария символично, в домашна об-

становка, била посветена в монашество от 
родителите си под името Магдалина. Дядо 
Миню закупил в края на селото място (сега 
това е средата на манастирския двор) за 450 
гроша от стара батошевска фамилия.

През есента на 1871 г. родителите на Ма-
рия завели по най-тържествен начин дъще-
ря си

в новоприготвеното й 
жилище

На въвеждането й в бъдещия манастир 
били поканени много селяни от Батошево 
и околните махали. След като енорийският 
свещеник извършил водосвет, дядо Миню 
произнесъл следното кратко слово: „Чедо! 
Днес изпълнихме обещанието си, което бя-
хме дали на Бога преди време, когато ти 
беше болна от страшната болест шарка. 
Тогава те обрекохме да слугуваш на Госпо-
да през целия си живот, ако той ти подари 
здраве и живот. Той послуша молбата ни. 
Амин!“.

Мария още от 1866 г. се смятала за по-
слушница и смирено се готвела за монаше-
ския постриг. Тя била отведена от близките 
си в Батошевския мъжки манастир, където 
на 26 ноември 1872 г. отец хаджи Севастиян 
я постригал за монахиня под името Магда-
лина.

Така от късната есен на 1872 г. започна-
ло съществуването и на Батошевския деви-
чески манастир „Въведение Богородично“ с 
първа игуменка монахинята Магдалина.

Батошевските манастири: Стари  
български светини в полите на Балкана
XПрез Възраждането тук са получили своето образование отец Матей Преображенски - Миткалото и Бачо Киро

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Батошевски манастир „Успение Богородично“.

Дворът на манастира.
Сн.Уикипедия

Сн.Уикипедия

Местните, спасили се от чумна епидемия, от благодарност даряват средства за църквата.

Сн.Уикипедия
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