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Гледайки речта на Доналд Тръмп от този 
вторник, имах дежавю от 2016-а, когато той 
слезе по златния ескалатор в небостъргача 
си в Ню Йорк и пред шепа платени актьори 
за публика обяви, че ще се кандидатира за 
президент. 6 години по-късно залата е друга 
– в имението му в Мар-а-лаго във Флорида, 
публиката е вече от негови верни фенове, 
но речта е същата.

Репортери на място разказват, че мно-
зина се отегчили от продължилата повече 
от час реч и започнали да напускат залата. 
В един момент хората на Тръмп им казали, 
че не могат да си тръгват по-рано, явно от 
страх да не изглежда празно. Изглежда, че 
дори и най-върлите фенове на президента с 
един мандат им е дотегнало от лъжите, пре-
увеличенията и обвиненията му.

Апокалиптичната му реч беше подобна 
на тази от 2016 г., описваща тежка икономи-
ческа, политическа и социална ситуация в 
САЩ – полуистини, премесени с популист-
ки твърдения и обещания и преувеличе-
ния на постиженията му, докато беше пре-
зидент.

Кандидатурата му идва след бурно пре-
зидентство, разклатило демократичните 
институции в страната и в момент, когато 
мнозина в Републиканската партия искаха 
Тръмп да изчака с официалното обявява-
не заради балотажа за сенатското място в 
Джорджия. Но Тръмп не може да чака. Той 
има и други цели.

Твърде ранното обявяване на кандидату-
рата му вероятно идва и след калкулация, 
че това може да му даде защита от множе-
ството разследвания срещу него от Право-
съдното министерство. Там има специални 
правила, които действат за разследвания 

срещу кандидати за федерални постове. 
Тръмп със сигурност ще използва всяко об-
винение срещу него с политически цели, 
обвинявайки всички институции в заговор. 
Той намекна за това във вторник вечер.

Речта на Тръмп идва само седмица след 
неубедителното представяне на републи-
канците на междинните избори в Конгре-
са и ще принуди партията да реши дали да 
прегърне кандидат, чийто отказ да приеме 
поражението през 2020 г. доведе американ-
ската демокрация до ръба на пропастта.

Избирателите го напускат, Иванка и дру-
ги членове на семейството му няма да са 
част от тази кампания, феновете му си тръг-
ват от залата където говори, проучванията 
дават преднина на Рон Десантис от Флори-
да, но… Доналд Тръмп е доказал, че може 
да излезе от всяка ситуация и да я обърне 
в своя полза. Дали ще му се получи и този 
път, зависи основно дали ще се намерят 
достатъчно хора с топки в Републиканската 
партия. Видяхме веднъж как те почти се от-
рекоха от него след опита му за преврат и 
щурма на Капитолия от 6 януари. Но много 
скоро след това отново се върнаха в отбора 
на бившия президент, който им обеща чер-
вена вълна на междинните избори. В край-
на сметка е ясно, че републиканците ще се 
откажат от Тръмп, когато видят, че той е гу-
бещ и те губят с него. А това са третите избо-
ри, в които републиканците губят начело с 
Тръмп (2018, 2020 и 2022). Дали е достатъч-
но и имат ли куража? Съмненията остават, 
но времето ще покаже.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Кога републиканците  
ще се откажат от Тръмп

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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Българските служби, заедно с различни 
международни организации, търсят 
над 1000 безследно изчезнали деца. 

Голяма част от тях, ако са живи, вече би тряб-
вало да са пораснали мъже и жени, тъй като 
статистиката на МВР е от последните 20 го-
дини. За това време са изчезнали над 25 000 
души. Много от тях са намерени, но в графа-
та „студени досиета“ все още седят снимки-
те на близо 1000 момчета и момичета, които 
така и не са се завърнали при близките си, 
показва проверка на BG VOICE.

Според служители от сектор „Издирва-
не“ към ГДНП немалка част от тези липсва-
щи деца са станали жертва на престъпление. 
Някои са убити, други са отвлечени. Не липс-
ват и предположения за търговия с органи, 
тъй като в началото на годините от Прехода 
групи от Турция, Гърция и Албания

често са били засичани 
в България

Тяхното поле на действие е било именно 
търговията с органи. А детските са едни от 
най-ценните.

Българските служби успяват да заловят 
един такъв търговец на органи – еврейски-

ят гражданин Майкъл Зис. Това става ден 
след убийството на банкера Емил Кюлев 
през октомври 2005 г. Тогава е разпростра-
нена снимка на предполагаемия извърши-

тел. Служители на летище София забелязват 
мъж, който прилича на фоторобота. Те опит-
ват да го арестуват, а той припада в ръцете 
им. При обиска се оказва, че той има белег 
от съвсем прясна операция – единият му бъ-
брек е взет.

По горещите следи полицията стига до 
Майкъл Зис, който се оказва, че е оглавявал 
група за кражба на органи, вероятно и та-
кива на деца. Към днешна дата Зис излежа-
ва присъда в затвор в Израел. Не става ясно 
обаче в колко случая е замесен и

колко изчезнали деца 
и младежи се свързват

с дейността на групата му.
Случаите всяка година стават все повече, а 

решаването им от полицията рядко е с поло-
жителен знак. Те просто остават безследно 
изчезнали, докато родители им търсят вся-
какви канали, за да намерят някаква инфор-
мация за децата си.

Подобен е и случаят на Мариан. Той изчез-
ва, когато е едва на годинка - на 22 октомври 
2019 г. За последно е бил в двора на семей-
ната къща в село Николаево.

„Аз съм виновен, признавам си. Оставих го 
за 5 минути без надзор и от тогава няма сле-
да. Кучета, термокамери, доброволци – кой 

България търси над 1000 
безследно изчезнали децаБОЯН ДИМИТРОВ

boyan@bg-voice.com

За 20 години в България са изчезнали близо 25 000 души, сред тях и много деца. 

Много често родители сами отвличат 
децата си и ги изнасят в чужбина. Това се 
случва при неразбирателство в самото 
семейство. Единият от родителите смя-
та, че ще подсигури по-добро бъдеще от 
другия, и затова отвлича детето. За по-
следните две години има 13 такива слу-
чая.

Последният случай е на украинка с 
право на постоянно пребиваване в Бъл-
гария, която взела детето си и потънала 

вдън земя.
По родителските отвличания работят 

няколко служби в България - първи по-
лучават сигнал районните управления по 
местоживеене, а ако има данни, че май-
ката или бащата са заминали в чужбина, 
следва и намесата на дирекция „Между-
народно оперативно сътрудничество“ в 
МВР. По всичките 13 случая на похитени 
деца от м.г. досега дирекцията е влязла в 
координация с чуждите партньори.

Родители отвличат децата 
си, изнасят ги в чужбина

XВ началото на Прехода в Родината пристигат 
много групи, занимаващи се с търговия на органи

Сн.: lipsva.bg

Причините за безследното 
изчезване на един човек мо-
гат да са различни – инцидент, 
убийство, болест. А понякога 
причината е бягство от родни-
ни. „Има и установени в чуж-
бина, които бягат и не искат да 
се каже къде са. Тогава на род-
нините обясняваме, че сме го 
установили, че е добре, няма 
опасност за живота и здравето 
му“, обясняват от МВР.

Независимо от причините, 
хиляди български семейства са 
се сблъсквали с ужаса на неиз-
вестността. Историите, които 
ви разказахме, колкото се раз-
личават заради начините на из-
чезване, времето, града, годи-
ната, дори века, толкова и си 
приличат. Заради мъката, не-
знанието и надеждата, че живо-
тът е по-силен от смъртта.

Защо 
изчезват?
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България търси над 1000 
безследно изчезнали деца

Едни от най-разтърсващите случаи на 
безследно изчезнали са още от края 
на миналия век. Така отвъд бройката 

има случаи като този на Съвестин. Година-
та е 1997. 7-годишният тогава Съвестин жи-
вее в столичния квартал „Люлин“. Баща му 
го пуска навън, за да поиграе с приятели, а 
оттогава до днес следа от 7-годишното дете 
няма.

Само няколко месеца след изчезването 
му Добрич се превръща в Бермудски триъ-
гълник.

Градът получава названието заради мно-
гото хора в неизвестност. „За 7 месеца изчез-
на Моряка, Наталия, на Добринка дъщеря й, 

таксиметров шофьор“, каза майка на друго 
момиче, чиято следа също се губи. „Буквал-
но през месец и половина – два изчезваха 
лица“, разказват от полицията в Добрич.

Сред изчезналите от града е и 27-годиш-
ната тогава Румяна. Следите й се губят от 
30 март 1998-а. Тогава тя заключва семей-
ния хранителен магазин, тръгва към вкъщи 
и паркира в близост до дома си. Същата ве-
чер от дома на Румяна изчезват пари и зла-
то. Не било влизано с взлом, казва майка й 
Кръстинка. Затова тя подозира, че общо с 
изчезването й има мъж, при когото дъщеря 
й е карала шофьорски курсове. С него била 
и в деня на изчезването.

Съвестин, едно от първите 
липсващи деца на Прехода

ли не го търси“, разказа тогава бащата Сто-
ян Хугов.

„Когато изчезва дете и нямаме в региона 
регистрирани някакви педофилски прояви, 
съпричастност обикновено към изчезване-
то му

има най-близкият 
семеен кръг

поясни пък криминалният психолог Тодор 
Тодоров.

„Съмнения имаше навсякъде до последно. 
Подложиха се на детектор на лъжата – близ-
ки, роднини, братовчеди. Оттогава се съмня-
ваме, че е отвлечено“, споделя Стоян.

Той до ден-днешен твърди, че детето е взе-
то с цел търговия на органи, или е отвлече-
но, за да бъде осиновено от друго семейство.

„Искам да кажа на тези, кои-
то са го взели, да ми върнат де-
тето. Колкото пари искат, ще им 
дам. Само искам да ми го вър-
нат“, казва майката Галя Хугова 
през сълзи.

„Само да го оставят някъ-
де, да го видя, да го чуя, дори 
не искам да знам за тези хора 
кои са. Само да го върнат живо 
и здраво. От ден на ден душата 
ми гори. Не знам защо живея“, 
споделя тогава Стоян.

Но Мариана знае за какво 
живее – заради единствено-
то си дете, което не е виждала 
вече 7 години. 30-годишната 
тогава Зорница изчезва от Пе-
трич на 1 февруари 2015 г. Тога-

ва около 8 ч. сутринта

излиза от дома си без 
телефон, за да разходи кучето

На излизане казва на майка си, че ще се 
прибере бързо, за да отидат на църква в Гър-
ция. „Може би минаха около 20-25 минути и 
се зачудих къде са“, разказа майката на Зо-
рница.

Мариана излиза да я търси. Не вижда дъ-
щеря си, но открива кучето в реката.

„Кучето беше на една суша във водата. 
Ясно, че не е паднало само. Животното е 
живо и здраво, но за съжаление не може да 
говори, за да ни разкаже какво е станало“, 
споделя Мариана. А най-вероятно, казва же-
ната, кучето е единственият свидетел на слу-
чилото се.

Интерпол издирва 13 българчета с жълта бюлетина за безследно 
изчезнали.

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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С какво разполага 
българската армия 
и какво може да 
даде на Украйна?
XРодината е едва шеста  

сила на Балканите по въоръжение

На 3 ноември българският парламент 
одобри предоставянето на военна 
помощ за Украйна от България. Това 

се случи точно две години след като род-
ните власти намалиха с цели 44% военните 
разходи на страната.

Затова логично изниква въпросът с какво 
разполага България и какво може да пре-
достави на Украйна.

В момента българската армия е шеста по 
сила на Балканите, показват данни от спе-
циализирания сайт Global Firepower (GFP). 
Преди нея са всичките съседни страни без 
Северна Македония. На първо място е Тур-
ция. След нея са Гърция, Румъния и Сърбия 
и Хърватия.

Армията на сравнимата по мащаби на 
България Гърция и втора сила на Балкани-
те разполага със 130 000 активни военни 
и още над 4 милиона души в резерв, над 
650 летателни и над 60 плавателни военни 
средства, 1243 танка, 6134 бронирани ма-
шини, 147 ракетни установки. За разлика 
от тях, в България активни са около 30 000 
военнослужещи, а при необходимост мо-
гат да бъдат мобилизирани още 2 663 884 
души. Родината разполага с 410 танка в екс-
плоатация, 594 бронирани машини и 192 
ракетни установки. Има и 11 изтребителя, 
7 транспортни самолета и 24 хеликоптера, 
от които 2 са бойни, както и 29 плавателни 
съда, от които 4 фрегати, 2 корвета и 12 ми-
ночистача.

Сега пред Министерство на отбраната 

стои въпросът да реши какъв тип оръжие 
ще изпрати на Украйна.

Според експерти вариантите са различ-
ни. Един от тях са противотанкови оръдия 
МТ-12 „Рапира“, каквито Украйна има стоти-
ци. Друг вариант са танкове Т-72. Трети ва-
риант са боеприпаси с калибър 122 и 152 
милиметра.

Най-доброто въоръжение
с което разполага България, са ракетните 
установки С-300. Комплексът е способен да 
проследи до 100 цели и да порази едновре-
менно 12 от тях. Специалистите обаче са ка-
тегорични, че вероятността да се разделим 
с най-доброто си оръжие е рисков и много 
малко вероятен ход.

„Министърът на отбраната изрично под-
черта, че няма как да го дадем, но въпросът 
е как ще го поддържаме. България се ока-
за изцяло зависима от Русия“, каза военният 
експерт Тодор Тагарев.

И пак заради проблеми с поддръжката Та-
гарев предлага друго решение на военното 
министерство.

„Това, което трябва да направим, според 
мен, е да изпратим максимално бързо МиГ-
29 и СУ-25, които категорично вече не мо-
жем да поддържаме без Русия и Беларус. 
Можем да ги дадем и да търсим алтернати-
ви за компенсиране“, смята Тагарев.

За подобно решение намекна и Нидер-
ландия, които обмислят да дадат излишни 
изтребители F-16 на източноевропейските 
съюзници в НАТО, за да могат те да изпратят 
съветски МиГ-29 на Украйна. Военният ми-
нистър Димитър Стоянов вече нееднократ-
но каза, че България към момента не може 
да предостави МиГ-ове на Украйна, защото 
се разчита само на тях.

Във вторник Стоянов съобщи още, че 
България ще участва в мисията на ЕС за обу-
чение на украински военни.

Сн.: БГНЕС

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА
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Министърът на вътрешните работи 
на Турция Сюлейман Сойлу обви-
ни Кюрдската работническа пар-

тия (ПКК), че носи отговорност за бомбения 
атентат на оживената търговска улица в Ис-
танбул „Истиклял“, при който загинаха шес-
тима души, а над 80 бяха ранени.

Още часове след атаката стана ясно, че е 
взривена бомба, оставена в чанта от жена, 
а в ранните часове на понеделник беше за-
държана и заподозряната.

След атентата съпричастност беше из-
разена от цял свят. Турция обаче отказа да 
приеме съболезнованията от САЩ.

„Получихме съобщение, адресирано до 
нас, но не приемаме и отхвърляме съболез-
нованията на посолството на САЩ. Не сме 
настроени враждебни срещу никого“, каза 
министър Сойлу.

Той стигна дотам, че окачестви изказани-
те съболезнования от Вашингтон като „може 
да се оцени така, сякаш убиецът е един от 
първите, дошли на мястото на нападението“.

Кюрдската работническа партия е

призната за терористична 
организация

от Турция, ЕС и САЩ. Турция определя като 
терористични организации и свързаните с 
ПКК, сирийската кюрдска Партия на демо-
кратичния съюз и сирийските кюрдски ми-
лиции Сили за защита на народа.

САЩ разглеждат последните като съюз-
ник в борбата срещу „Ислямска държава“ в 

Северна Сирия, а подкрепата на Вашингтон 
за СЗН от години предизвиква напрежение 
в отношенията между Анкара и Вашингтон.

Миналата година Съединените щати отка-
заха да променят позицията си по отноше-
ние на взаимодействието със „Сирийските 
демократични сили“ в североизточната част 
на страната, които са базирани на кюрдски-
те сили за народна самоотбрана, въпреки 
изявленията на Турция, че САЩ трябва да 
спрат да им помагат.

Ето защо веднага след атентата, който 
беше приписан на ПКК, Сойлу заяви по по-
вод на САЩ:

„Налице е неискреността на редица наши 
така наречени съюзници, които или приютя-
ват терористите у дома, или им позволяват 
да съществуват в териториите, които са оку-
пирали, или официално им изпращат пари 
от своите сенати“.

Именно заради кюрдските организации 
Турция се противопостави и на членство-
то на Швеция и Финландия в НАТО. Швеция, 
която има голяма кюрдска диаспора и ня-
колко членове на парламента от кюрдски 
произход, също досега възприема нюанси-
ран подход, който Ердоган иска да приклю-
чи.

Защо Турция не прие 
съболезнованията на САЩ?

Историческият провал на Анкара да на-
мери демократични решения на кюрдски-
те етнически искания създаде дълбоко не-
сигурна и ирационална турска политическа 
култура.

През юли 2015 г. продължилото две годи-
ни и половина примирие се разпадна и про-
дължилият почти четири десетилетия кон-
фликт между турските сили за сигурност и 
бойците на Кюрдската работническа партия 
влязоха в една от най-смъртоносните глави 
от близо четири десетилетия.

От тази дата насилието опустоши общно-
сти в мнозинството от кюрди в югоизточна-
та част на Турция и – понякога – удари в сър-
цето на най-големите столични центрове в 
страната.

Безпрецедентно избухване на боеве и 
атаки в някои югоизточни градски райони 
през първата половина на 2016 г. беше пос-
ледвано от постепенно изместване на наси-

лието в селските райони.
Международната кризисна група е събра-

ла база данни със смъртни случаи, причине-
ни от този конфликт от 2011 г. насам. Според 
списъка на Crisis Group, последно актуализи-
ран на 20 септември 2022 г., поне 6264 души 
са били убити при сблъсъци или терорис-
тични атаки след 20 юли 2015 г. Това включ-
ва: 609 цивилни, потвърдени от Crisis Group 
като невоюващи лица, огромното мнозин-
ство от тези лица са били убити в градски 
сблъсъци в югоизточната част или при бом-
бени атаки на ПКК в столични центрове.

Загинали са и 1385 войници, полицаи и 
селски пазачи, както и 226 лица с неизвест-
на принадлежност.

По данни на Анкара повече от десет хи-
ляди бойци са били „неутрализирани“ (или 
убити, заловени или предадени) от подно-
вяването на военните действия през юли 
2015 г.

Историята на конфликта

XКонфликтът на Ердоган с кюрдите е в основата и на 
нежеланието му за приемане на Швеция и Финландия в НАТО

МАРТИН  
СТОЯНОВ

martin@bg-voice.com

Сн.: ЕРА/БГНЕС
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Междинните избори през 2022 г. се 
оказаха и референдум както за по-
бедения бивш президент Доналд 

Тръмп, така и за действащия му наследник на 
поста Джо Байдън, сочат данните от екзитпо-
лове, проведени от Edison Research.

По-слабото представяне от очакваното за 
Републиканската партия накара един репу-
бликански губернатор открито да заяви, че 
е „време да слезем от „Титаник“-а на Тръмп“. 
Въпреки прогнозата на бившия президент за 
„голяма, красива червена вълна“, която ще 
накара републиканците да получат контрол 
над Сената и Камарата на представителите, 
избирателната карта показва различна исто-
рия.

„Г-н Тръмп можеше да мълчи през послед-
ните седмици на кампанията“, написа в свой 
коментар редакционната колегия на Wall 
Street Journal (вестник, притежаван от Рупърт 
Мърдок, който е собственик и на FOX News). 
„Но вместо това той организира митинги, 
които бяха в полза на демократите.“

Все още се очаква демократите да загубят 
контрола над Камарата, но с много по-малко 
от това, което мнозина предвиждаха.

„Това беше лошо представяне за репу-
бликанците и особено за републиканците 
на Тръмп – тези крайнодесни, отричащи из-
борите, антидемократични кандидати на 
Тръмп, това бяха сравнително лоши избори 
за тях“, коментира Ема Шортис, историк и по-
литически експерт.

Демократите дори може да увеличат пред-
нината си в Сената след

балотажа в щата Джорджия
където друг фаворит на Тръмп, Хършъл 

Уокър, се изправя срещу сенатора демократ 
Рафаел Уорнък. Уокър събра с около процент 
по-малко от опонента си на първи тур.

„Президентът Тръмп се превърна в про-
блем в тази кампания – въпреки че не беше 
в бюлетината и не е на власт – и той се вклю-
чи в кампанията по начини, които не бяха 
полезни“, каза стратегът на републиканците 
Джон Фийхъри.

Бившият президент е особено недоволен 
от представянето на известния лекар Мехмет 
Оз. Той се дистанцира от движението MAGA 
в последните дни на надпреварата, предста-
вяйки се като умерен, търсещ консенсус, и 
разкривайки, че би гласувал за удостоверя-
ване на изборите на Джо Байдън през 2021 
г., но същевременно той се появи заедно с 
Тръмп на 11-часов митинг. В крайна сметка 
гласоподавателите в Пенсилвания подкре-
пиха Фетърман, позволявайки на демократи-
те да обърнат решаващия щат.

Щатът също така гласува против избора на 
Тръмп за губернатор Дъг Мастриано, който 
се застъпи за жени, които нарушават предло-
жената забрана за аборти, да бъдат обвинени 
в убийство. Мастриано е един от отричащите 
резултатите от изборите от 2020 г.

Мичиган гласува за правото на аборт в 
конституцията на щата и преизбра губерна-
тора демократ Гретхен Уитмър вместо под-
крепяния от Тръмп съперник Тюдор Диксън, 
който се обяви за почти пълна забрана на 
абортите без изключения за деца, жертви на 
изнасилване и кръвосмешение.

Кари Лейк от Аризона, бивша телевизи-
онна водеща, която е прегърнала прякора 
„Тръмп в рокля“, въпреки увереността си, че 
ще „спечели голяма победа“, също се оказа 
губеща, след като всички бюлетини бяха пре-
броени.

А в Джорджия повече от 200 000 избира-
тели, които подкрепиха републиканеца Бра-
йън Кемп за губернатор, не гласуваха за Хър-
шъл Уокър, подкрепяният от Тръмп кандидат 
на партията за Сената.

Тръмп ли е най-големият 
губещ на изборите?

Докато междинните избори обикновено се 
разглеждат като отчет за първите две години 
на поста на настоящия президент, предшест-
веникът на Байдън беше този, който отблъсна 
гласоподавателите, написа Wall Street Journal.

Разбира се, ако републиканците бяха по-
стигнали огромни победи, Тръмп щеше да си 
присвои заслугата, справедливо или не. Но 
сега той трябва да поеме поне част от вината, 
коментират експертите.

Вместо това обаче Тръмп официално обяви 
кандидатурата си за президент.

„Завръщането на Америка започва отно-
во“, обяви той от балната зала на имението си 
Мар-а-Лаго, обещавайки, че ако бъде избран 
отново, бъдещето ще прилича на миналото, и 
посочи множество стари оплаквания и кон-
спирации: ФБР е корумпирано и се стреми да 
го хване; системата за гласуване е пълна с из-
мами.

На фона на това губернаторът на Флорида 
Рон ДеСантис се очертава като най-голямата 
заплаха за Тръмп. Той беше преизбран убеди-
телно на поста, побеждавайки опонента си от 

демократите Чарли Крист с 1,5 милиона гла-
са. Така превърна Флорида в силно червен 
щат.

Републиканецът подклажда спекулациите, 
че се е насочил към по-висок пост, a бившият 
президент предвещава компроматна битка.

„Ако наистина се кандидатира, бих ви раз-
казал неща за него, които няма да са мно-
го ласкателни. Знам повече за него от всеки 
друг – освен, може би, жена му“, каза той пред 
Fox News.

ДеСантис не е единственият републиканец, 
посочен като възможен претендент да се из-
прави срещу Тръмп на първичните избори. 
Неговият бивш вицепрезидент Майк Пенс то-
ку-що написа мемоари за преживяванията си 
в Белия дом при Тръмп и призова републи-
канците да се противопоставят на „песента на 
сирените на безпринципния популизъм“.

Други потенциални съперници на републи-
канците са бившият държавен секретар Майк 
Помпео и бившият дипломат Ники Хейли.

Но Дейвид Смит от Центъра за изследвания 
на САЩ не е убеден, че който и да било ре-
публиканец, дори ДеСантис, може да разхла-
би здравата хватка, която Тръмп все още има 
върху партията.

Как Тръмп помогна на демократите 
да спрат червената вълна

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XВсе повече републиканци се дистанцират от бившия президент
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Железопътният убиец – така мекси-
канецът Анхел Матурино Ресендиз 
става популярен в сводките на ФБР 

и един от най-издирваните от Бюрото прес-
тъпници в САЩ.

Ресендиз пътува незаконно по товарни-
те влакове из Америка и намира мишените 
си близо до железопътните линии. Неговите 
атаки се отличават с брутални удари по гла-
вата, често причинени от предмети,

намерени в собствените 
домове на жертвите

ФБР го свързва с най-малко 15 убийства в 
няколко щата през 90-те години на миналия 

век като само една жена успява да оцелее 
след атаката му – след като е пребита, изна-
силена и оставена да умре.

Ресендиз успява да се измъкне от залавя-
не редица пъти, като се депортира добро-
волно обратно в Мексико, но с комбинира-
ните усилия на оперативна група на ФБР и 
собствената му сестра той най-накрая е из-
правен пред правосъдието през 1999 г.

Според документите на Министерството 
на правосъдието Ресендиз е роден на 1 ав-
густ 1959 г. в Пуебла, Мексико, с името Ан-
хел Леонсио Рейес Ресендиз. На 14 години 
той нелегално влиза във Флорида, но след 
това е депортиран през 1976 г., пише chr.bg.

За период от 20 години Ресендиз е бил де-
портиран или доброволно връщан в Мек-
сико 17 пъти, след като влиза незаконно в 
САЩ, използвайки серия от псевдоними.

Осъждан най-малко 9 пъти 
за тежки престъпления

включително кражба с взлом, той ще бъде 
депортиран, след като излежава присъдата 
си – след което ще се върне обратно в САЩ, 
където ще възобнови престъпната си дей-
ност…

Носейки се напред-назад през границата, 
Анхел незаконно се вози по товарни влако-
ве, докато работи сезонна мигрантска ра-
бота във ферма, където кара мотриси до 
Флорида за брането на портокали или до 
Кентъки за брането на тютюн.

През 1986 г. убива първата си жертва: не-
идентифицирана бездомна жена в Тексас. 
Но едва когато убива и двама тийнейджъ-
ри, избягали от вкъщи през 1997 г. близо до 
железопътни линии в Централна Флорида, 
следователите свързват убийствата и осъз-
нават, че си имат работа със сериен убиец.

Зловещите престъпления 
на Железопътния убиец

В нощта на 29 август 1997 г. в Лексингтън, 
Кентъки, младата двойка Кристофър Майер 
и Холи Дън се разхожда по релсите близо 
до Университета на Кентъки, когато Ресен-
диз внезапно излиза иззад електрически 
трафопост.

След като връзва ръцете и краката на 
ужасената двойка и запушвайки устата на 
Майер, Ресендиз изчезва – и по-късно се 
появява с голям камък, който пуска върху 
главата на Майер. Той изнасилва Дън, коя-
то спира да се съпротивлява, когато според 
сведенията й вижда колко лесно би му било 
да я убие.

Оставена жестоко пребита с голям пред-
мет и с множество фрактури по лицето,

Дън е единствената 
оцеляла жертва на 
Железопътния убиец

Ресендиз продължава да скита по релси-
те и да извършва убийства в няколко щата, 
като свирепостта на атаките му нараства с 
всяко убийство. Нападенията му са прекъс-
нати едва когато е задържан от Службата 
за имиграция. Но веднъж на свобода, убий-
ствата се възобновяват.

Как Железопътният убиец 
успява да се скрие?

ФБР вижда прилики между убийствата на 
Бентън и Сирник и ДНК, извлечена от мес-
топрестъпленията, се оказва, че съвпада. 
Събраните данни са въведени във VICAP 

BG VOICE

Пребива до смърт две 
възрастни жени в Тексас

След като пребива до смърт две възраст-
ни жени в домовете им в Тексас и Джор-
джия, Ресендиз влиза в къщата на Клаудия 
Бентън в Тексас късно през нощта на 17 де-
кември 1998 г. Бентън скоро е намерена в 
спалнята си пребита до смърт със статуе-
тка. И Анхел далеч не е приключил.

На 2 май 1999 г. влиза в дом на пастор и 
съпругата му във Ваймар, Тексас. В къщата 

им, разположена зад църквата и близо до 
железопътните линии (разбира се), Ресен-
диз пребива Норман и Карен Сирник до 
смърт с чук, докато спят, след което напада 
сексуално Карън.

Търсенето на убиеца вече получава ши-
роко внимание в националните медии, 
като дори се появява в епизод на America’s 
Most Wanted.

Железопътният убиец – един от  
най-издирваните престъпници от ФБР

X„Заслужавам това, което получавам“, били последните думи на Анхел

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com
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– национален информационен център за 
данни, който събира, съпоставя и анализи-
ра информация за насилствени престъпле-
ния.

Убийството на Кристофър Майер в Кен-
тъки, от което Холи Дън оцеля по чудо, из-
глежда съвпада с аспекти на убийствата на 
Бентън и Сирник – включително и ДНК (от-
ново). Така вече ФБР получава федерална 
заповед за ареста на Ресендиз в края на май 
1999 г. и сформира мултиагенционна работ-
на група, за да го арестува.

Имиграционните 
го задържат 
9 пъти

За период от 18 месеца имиграционните 
задържат Железопътния убиец 9 пъти, но 
криейки се зад фалшиви самоличности, той 
е доброволно връщан в Мексико всеки път. 
Най-сериозната грешка на властите обаче 
е в нощта на 1 юни 1999 г. според докумен-
тите на Министерството на правосъдието 
– тогава Ресендиз е задържан на влизане в 
САЩ в пустинята близо до граничния пункт 
Санта Тереза в Ню Мексико.

Той предоставя неизползван псевдоним 
и различна дата на раждане и тъй като вла-
стите не знаят, че има заповед за ареста му 
във връзка с няколко убийства, отново го 
връщат по негово желание в Мексико на 
следващия ден. Два дни по-късно обаче Же-
лезопътният убиец влиза в Тексас и зверски 
извършва още четири убийства в рамките 
само на 12 дни.

На 4 юни Ресендиз убива двама души за 

един ден, като сексуално напада в Хюстън 
учителката Ноеми Домингес, преди да я 
убие с кирка. С открадната кола пътува до 
Шуленберг, Тексас, на около 6 километра 
от Ваймар и предишните убийства в Сир-
ник. Там използва същата кирка, за да убие 
73-годишната Жозефин Конвика, оставяйки 
оръжието забито в главата й.

Продължавайки на север, Ресендиз на-
хлува в дома на 80-годишния Джордж Мор-
бър, само на 90 метра от железопътна ли-
ния в Горъм, Илинойс, застрелва го в тила с 
пушка, а след като 57-годишната дъщеря на 
Морбър, Каролин Фредерик, пристига, той 
не пощадява и нея, пребивайки я до смърт, 
след което я и изнасилва.

Залавянето на 
Анхел Матурино

Специалната група на ФБР е изумена, ко-
гато установява, че Анхел е бил арестуван и 
депортиран 8 пъти само за година и поло-
вина – особено за случая на 2 юни 1999 г., 
когато щатските и федералните заповеди за 
ареста му бяха излезли и вече текат интен-
зивни усилия за залавянето му.

Зад кулисите сестрата на Анхел работи с 
тексаския рейнджър Дрю Картър, като на-
сърчава брат си да се предаде и по-късно тя 
получава 86 000 долара за помощта си при 
предаването му.

На 13 юли 1999 г. убиецът, придружен от 
семейството си, се предава на граничния 
мост в Ел Пасо. Безобидният външен вид на 
Железопътния убиец, висок 152 сантиметра 
и тежащ 86 килограма, седи в контраст с чу-
довищните действия, които е извършил.

Ресендиз е оценен като умствено раз-
строен, но не и като невменяем по време на 
процеса и на 18 май 2000 г., след като и Холи 
Дън дава показания, мъжът е осъден за теж-
кото убийство на Клаудия Бентън. След като 
също признава за 8 други убийства, Ресен-
диз е осъден на смърт.

В деня на неговата екзекуция той иска 
прошка от присъстващите членове на се-
мействата на жертвите си и от Бог, „че поз-
воли на дявола да ме измами“.

С последните си думи, които гласят: „За-
служавам това, което получавам“, Железо-
пътният убиец умира от смъртоносна ин-
жекция на 27 юни 2006 г.
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Обадете ни се днес 
за безплатна 
консултация.

Open Еnrollment 2023:

Licensed in:  AL, AR, CO, DE, GA, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MI, MO, MS, MT, NT, NC, NE, NV, OH, OK, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WI, WV, WY

Private insurance specialist
302.259.8625
ivelina@bulguardhealth.com
Fb  @ivelinaushealth

Marketplace insurance specialist
302.864.3444

andy@bulguardhealth.com
Fb @ bulguardhealth

Ivelina Dimitrova Andy Slavchev

1 ноември 2022 - 15 януари 2023. 
Това в времето, в което избираме 

здравна застраховка.

Милиардерът Ричард Брансън, кой-
то организира полети в Космоса за 
богати, върна парите на милионе-

ра с български корени Шефкет Чападжиев, 
тъй като не може да го прати в Космоса.

Причината за провалената сделка е, че 
Чап е платил на Брансън 175 000 долара 
още преди 15 години, но полетът на Virgin 
Galactic постоянно се е отлагал.

„Всичко каквото съм искал – постигнал 
съм го, светът съм го обиколил, всички чу-
деса съм ги посетил – какво друго да напра-
вя освен да отида в Космоса. Обаче той мно-
го лъже. Няма ли да летя другата година, да 
върне парите.“, каза през септември в ин-
тервю за BG VOICE Чападжиев.

От компанията му ги върнали, но му за-
държали 5% от сумата, твърди 84-годишни-
ят Чападжиев.

„Уморих се да чакам. Здравето ми вече 
не е толкова добро. Постоянно получавам 
мейли, че трябва „да изчакам още малко“, 
разказва Чап.

Това се случва от 15 години и винаги тряб-
ва да излетим следващата година, обяснява 
Чападжиев.

„Приятелите ми от България постоянно 
ме питат „Какво става?“, а аз няма какво да 
им отговоря.

Само получава подаръци
с логото на компанията, ключодържатели и 
космическо яке“, разказва един от най-бога-
тите българи в САЩ.

Той обаче не искал това, а просто да из-

пълни мечтата си да полети в Космоса.
„Те не ми гарантираха, че все пак ще има 

полет, дори и през следващата година“, 
обяснява Чап.

От компанията потвърдиха, че са възста-
новили парите му, които за милионера не са 
от значение.

Докато Чападжиев чакаше, Virgin Galactic 
имаше редица спънки с програмата. Най-

лошото: един от космическите им кораби се 
разби по време на тестов полет през 2014 г., 
убивайки един пилот и ранявайки друг.

Но Брансън, с петима членове на екипа-
жа от неговата компания за космически ту-
ризъм, най-накрая излетяха в Космоса през 
юли 2021 г.

Чападжиев казва, че полетът на Брансън 
миналата година го е направил оптимист за 
известно време, „но тази надежда изчезна“.

Компанията планираше да започне да 
извежда плащащи клиенти в Космоса през 
2022 г., но вместо това реши да модифици-
ра флота, за да позволи на Virgin Galactic да 
прави по-чести полети.

Сега има планове да започне полети през 
следващата година.

Пътуване с един от тях

сега струва до $450 000
Дори на тази цена са продадени око-

ло 800 билета, според говорителя на Virgin 
Galactic, който не иска да каже колко други 
клиенти са се уморили да чакат и са поиска-
ли възстановяване на сумата.

Ричард Брансън не успя да изпрати 
Шефкет Чападжиев в Космоса
XВърна му $175 000 за неосъществения полет

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

http://www.bulguardhealth.com/
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Как мога да намаля данъчната си облага-
емост за вече изминаващата 2022 година в 
Америка и в същото време да имам възмож-
ност да спестявам пари за бъдещето, като 
например моето задаващо се пенсиониране?

Здравейте, благодаря ви за този въпрос, 
защото с наближаването на края на го-
дината се задава и новият данъчен се-

зон в началото на следващата година.
Най-често използваните и познати места 

за спестовни сметки с цел да се намалят да-
нъците са така наречените Traditional IRA и 
Roth IRA, на които милиони хора, пребивава-
щи в Америка, залагат всяка година.

Ако решите да използвате Traditional IRA, 
вие можете да приспаднете сумата, която 
сте вкарали в такава пенсионна програма, 
от вашите годишни данъци, което евентуал-
но би намалило данъчната ви облагаемост 
за дадена календарна година. Максимална-
та сума, която

можете да спестите
в такъв вид сметка, би била $6,000 на година 
за хора под 50-годишна възраст и $7,000 на 
година за хора над 50 години.

За следващата календарна и данъчна го-
дина, 2023-та, ще имаме възможност да 
спестим още повече пари като го-
дишен лимит - $6,500 на чо-
век за хора под 50-годишна 
възраст и $7,500 на човек 
за хора, навършили 50 
години.

Преди да използва-
те Traditional IRA, също 
трябва да знаете, че па-
рите, инвестирани в тази 
сметка, и лихвите, натру-
пани през годините, се об-
лагат с данък, когато решите 
да ги използвате след 59½-годиш-
на възраст. Обикновено в този период ваша-
та данъчна облагаемост би била по-ниска от 
сегашната, защото по време на пенсионира-
не доходите на повечето хора намаляват и 
съответно и процентното съотношение на 
данъците, които те плащат, намалява, особе-
но ако тези пари се теглят като месечен до-
ход като надбавка на държавната им пенсия, 
а не големи суми наведнъж.

Traditional IRA
е една много добра алтернатива за хора, 
които работят под форма 1099, и то им поз-
волява да намалят данъчната си облагае-
мост като допълнение към вече приспадна-
тите пари от разходи по бизнеса, с който те 
се занимават. Като допълнение на Traditional 

IRA, която може да се сваля от личните данъ-
ци, има и програма, която се нарича SEP IRA 
и чрез нея могат да се приспадат до 25% от 
печалбите на компанията или вашия бизнес 
с лимит до $61,000 на година. През 2023 го-
дина този лимит ще се вдигне до $66,000 на 
компания, което е значителна сума, която да 
се приспада като разход от бизнеса.

Ако пък решите да използвате

Roth IRA
вместо Traditional IRA, то парите, които сте 
инвестирали в тази сметка, няма да се прис-
паднат от вашите данъци за текущата годи-

на, но пък ще имате възможност да ги те-
глите, без да плащате нито стотинка 

данък върху Вашите спестявания 
и лихвите, които са натрупани 

върху тях с течение на години-
те, когато се пенсионирате, и 
в същото време взимате данъ-
чен кредит, който също може 
да намали до определена сте-

пен данъците ви за годината. 
За по-конкретна информация 

във вашата лична ситуация, моля, 
обърнете се към вашия личен данъ-

чен специалист и как тези две програми 
биха се отразили във вашата лична ситуа-
ция. (Таблица 1)

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

Това е от мен за днес. Ако имате въпроси 
или се интересувате от различните аспе-
кти на финансовата част от живота, мо-
жете да си запазите час за консултация на 
директния ми телефон - (224) 522-2413 или 
на електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, които 
четете, са зададени от клиенти, с които 
съм работил по време на консултации в моя 
офис.

Вашите 
пари

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

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

Как мога да намаля 
данъците си за 2022 година?
XВъпроси и отговори на клиенти от изминалата седмица…

спестим още повече пари като го
дишен лимит - $6,500 на чо-
век за хора под 50-годишна 
възраст и $7,500 на човек 

сметка, и лихвите, натру-
пани през годините, се об-
лагат с данък, когато решите 
да ги използвате след 59½-годиш-

на, но пък ще имате възможност да ги те
глите, без да плащате нито стотинка 

данък върху Вашите спестявания 
и лихвите, които са натрупани 

върху тях с течение на години
те, когато се пенсионирате, и 
в същото време взимате данъ
чен кредит, който също може 
да намали до определена сте

пен данъците ви за годината. 
За по-конкретна информация 

във вашата лична ситуация, моля, 
обърнете се към вашия личен данъ

чен специалист и как тези две програми 

Как работи този план?

Вноски/Лимит

Печалби

Предназначение

Приспаднати от годишни данъци./
$6000 до 50;  

$7000 над 50 годишна възраст

Не се приспадат от годишни данъци./
$6000 до 50;  

$7000 над 50 годишна възраст

Необложени с данъци,  
докато се натрупват

Необложени с данъци,  
по време на натрупване и по време 

на използване

Между 59 ½ и 70 ½ годишна възраст След 59 ½ години, без ограничения

Traditional IRA Roth IRA

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Закупуването на дом е сериозно ре-
шение и остава ключова част от аме-
риканската мечта. Всъщност докла-

дът Consumer Insights за 2022 г. от Mynd 
установи, че мнозинството от анкетирани-
те хора все още гледат на собствеността 
върху жилище като на ключово постиже-
ние в живота. Нека разгледаме само някои 
от причините, поради които толкова мно-
го американци продължават да ценят соб-
ствеността върху жилищата.

Финансовите ползи
от притежаването на дом

Една възможна причина, поради която 
притежаването на жилище се възприема 
толкова високо, е, че притежаването на жи-
лище е важен инструмент за изграждане на 
богатство и осигурява значителна финан-
сова стабилност пред наема, като заключ-
ва вашите месечни плащания за жилище за 
продължителността на жилищния ви заем. 
Статия от Forbes обяснява:

„Разбирането на потенциалните ползи от 
собствеността върху жилище помага на хо-
рата да видят стойността на притежаването 
на имот вместо наемането му... богатство-
то на домакинствата сред собствениците 
на жилища е с колосалните 1469% по-висо-
ко средно в сравнение с наемателите, като 
изключим собствения капитал, което прави 
привлекателността на собствеността върху 
жилище още по-примамлива.“

С течение на времето притежаването на 
дом не само помага да увеличите собстве-
ната си нетна стойност, но и подготвя бъде-
щите поколения за успех, докато предавате 
това богатство. Това може би е причината 
докладът на Mynd също да казва:

„Повечето американци (78%) все още 
свързват собствеността върху жилище с 
„американската мечта“. А почти две трети от 
американците (65%) виждат собствеността 
върху жилище като средство за изграждане 
на богатство между поколенията.“

Нефинансовите ползи
от собствеността върху жилище

Въпреки че финансовите ползи от прите-
жаването на дом са важни, да станете соб-
ственик на жилище ви влияе и на социално 

и емоционално ниво. Както казва Марк Фле-
минг, главен икономист на First American:

„...покупката на жилище не е само финан-
сово решение. Това също е решение за на-
чин на живот.“

Вашият дом осигурява усещане за пости-
жение, отговорност и др. 3by30 подчерта-
ва 10-те най-добри предимства, на които се 
радват собствениците на жилища. Няколко 
нефинансови предимства включват:

  1. Богатство за поколенията ви
  2. Гордост
  3. Стабилност
  4. Данъчни облекчения
  5. Подобрение на кредита ви
  6. Допълнителни пари остават за вас
  7. Изграждане на лично богатство
  8. Подобряване на начин на живот
  9. Свобода и контрол
10. Инвестиция в бъдещето

(Виж графиката)

Осигурявайки ви повече свобода и кон-
трол върху вашето жизнено пространство 
и комфорт:

Ако вашето определение за американ-
ската мечта включва по-голяма свобода и 
просперитет, тогава собствеността върху 
жилище може да изиграе основна роля в 
подпомагането ви да постигнете тази меч-
та. Въпреки че може да ви се стори пре-
дизвикателство да си купите дом днес, тъй 
като ипотечните лихви и цените на жилища-
та се покачват, ако моментът е подходящ за 
вас, знайте, че има невероятни предимства, 
които ви очакват в края на вашето пътува-

не. Ще имате място, където можете

да увеличите богатството си
което да наречете свое и да се чувствате 
най-удобно.

Както Националната асоциация на броке-
рите на недвижими имоти (NAR) казва:

„...проучванията постоянно показват, че 
собствеността върху жилище е свързана и с 
множество икономически и социални пол-
зи за отделните собственици на жилища. 
Притежаването на жилище винаги е било 
важен начин за изграждане на богатство.“

В заключение, закупуването на дом е ва-
жно и тежко решение и ключова част от 
дългосрочната мечта за много американци. 
И ако тази година притежаването на жили-
ще е част от мечтите ви, нека се свържем, за 
да започнем процеса днес.

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, свър-
зани с тази или други мои статии досега, или 
въобще с всичко свързано с пазара на недви-
жимите имоти, ще се радвам да ме потърси-
те, а за мен ще е удоволствие да мога да по-
могна. Моят директен номер е: 773-827-7827, 
или ми пишете на емайл: gergana.todorova@
bairdwarner.com. Също уебсайт, за повече ин-
формация: GerganaTodorova.BairdWarner.com 
Консултацията е винаги безплатна и не ви 
ангажира по никакъв начин.

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

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

По-голямата част от американците 
все още гледат на собствеността 
върху жилищата като  
на „американската мечта“
XКакви са финансовите и нефинансовите ползи от добиването на имотна собственост
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Безкрайността на българския преход е 
любима дъвка за политици, анализатори и 
журналисти, които обясняват с неговата не-
завършеност перманентните дефекти на 
демокрацията ни. От 1989 г. насам Бълга-
рия е минала и през трите основни етапа на 
прехода от авторитарен режим към демо-
кратично управление, дефинирани в т.нар. 
транзитология: либерализация, демократи-
зация и консолидиране на демокрацията. 

Вярно, много неща в България не вървят 
и това дава повод на фиксираните в пост-
комунизма автори да „разтягат“ прехода 
до безкрай. Повод им дават перманентно-
то потъпкване на принципите на правова-
та държава, нестихващите изкушения към 
еднолично управление, задълбочаващото 
се дискредитирането на парламентаризма 
и т.н. Тези язви на политическата система 
трябва да бъдат лекувани сериозно, но не 
с извинителен поглед, насочен в близкото 
минало, а с отчитане на сходните глобални 
тенденции и ясна визия за бъдещето.

Последните три големи партии, родени в 
зората на прехода или в зрялата му фаза, се 
намират в различна кондиция, но могат да 
бъдат поставени под общия знаменател на 
изживяващи времето си формации.

БСП - наследницата на БКП, крета все по-
вече с оредяващ електорат от хора предим-
но в пенсионна възраст.

Начело на партията при най-драматични-
те й загуби е повелата я в посока на консер-
ватизма Корнелия Нинова. ДПС - де факто 
етническата партията на България все още 
представлява безалтернативно български-
те турци, но вече е сериозно обезкръвена в 
електорален план.

Силният човек в Движението продължа-
ва да бъде почетният председател Ахмед 
Доган, един от архитектите на българския 
преход. Той се прочу и с изречената от него 
през 2009 г. фраза „Аз съм инструментът във 
властта, който разпределя порциите на фи-
нансирането в държавата". По наклонената 
плоскост се е засилила и ГЕРБ. Партията се 
появи в края на прехода, уж като отрицание 
на корупцията на предходната тройна коа-
лиция, но към днешна дата има токсичната 
слава на партия на корупцията.

Само за 13 години - от 2009 до 2022 г., не-

отдавнашната партия хегемон е загубила 
над 1 млн. гласоподаватели.

През разглеждания период БСП, явява-
ща се на изборите в различни коалиционни 
формати за камуфлаж, загуби над половин 
милион избиратели. Ако за отправна точка 
на сравнението се вземе 2013 г., когато со-
циалистите постигнаха най-добрия си ре-
зултат през последните десет години (над 
940 хил. гласа), актуалният й електорален 
срив е още по-болезнен, като се измерва с 
над 700 хил. гласа. ДПС на свой ред е инка-
сирала електорални загуби от над четвърт 
милион гласа. На вторите за миналата годи-
на парламентарни избори Движението пад-
на дори под психологическата за него лет-
ва от 300 хил. гласа като получи подкрепата 
едва на 292 514 гласоподаватели.

Като смекчаващи „вината“ обстоятелства 
за стопяването на избирателите на тези 
формации могат да бъдат разглеждани 
драстичното намаляване на числеността на 
българското население. Освен това електо-
ралните процеси в България в по-ново вре-
ме няма как да бъдат разбрани без отчита-
не на ролята и на партиите - наследници на 
СДС, респ. на „Атака“ и другите националис-
тически формации, както и на по-меките и 
по-твърди популистки формирования как-
то НДСВ, ИТН и др.

На фона на насипния националистиче-
ски, популистки и демократичен спектър 
като част от политическия живот присъст-
вието в него на ГЕРБ, ДПС и БСП дълго вре-
ме беше константно. Константен сега е и 
техният залез.

Най-вероятно първо ще се стъмни окон-
чателно при БСП, която отдавна няма иде-
ологическа легитимност да представлява 
хората на труда. С голяма доза вероятност 
може да се прогнозира, че електоралното 
свличане на ГЕРБ ще се ускори на местните 
избори след очертаващата се загуба на Со-
фия и още няколко големи града - общини-
те все още са функциониращ резервоар за 
тази силно клиентелистка партия. ДПС ще 
продължи да бъде някакъв фактор в поли-
тическия живот, но имиграцията на електо-
рата му и израстването в чужбина на нови 
поколения български турци, които не знаят 
български, ще ускори отслабването му.

Неотдавна партиите на статуквото - ГЕРБ, 
ДПС и БСП, показаха, че нямат намерение 
да се предават без бой. Те взеха реванш над 
силите на промяната с коалирането си за 
връщането на хартиената бюлетина. Преди 
това пък бяха в основата и на избирането 
за председател на парламента на Вежди Ра-
шидов. Времето на „хартиената коалиция“, 
както и на партиите, които я създадоха, из-
тича. Техните лидери са олицетворение на 
недъзите на прехода, а самите организации 
отдавна не отговарят на потребностите на 
прослойките и целевите групи в българско-
то общество, чиито интереси уж защитават 
според партийните си програми.

Времето на партиите  
на прехода изтича

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

Борисов отдавна мечтае да е Ахмед Доган в 
Банкя.

Председателят на ДСБ и съпредседател на 
„Демократична България“ Атанас Атанасов 

сравнява позицията на почетния председател 
на ДПС, който се оттегли от официалната 

политика през 2013 г., и лидера на ГЕРБ, който 
след слизането на партията от власт не се 

включва формално в парламентарния живот

Напоследък Бойко Борисов така се е навел на 
„Продължаваме промяната“, че ако продължи 
в същия дух, ще вземе сам да се арестува 
незаконно.

Това написа в профила си във Facebook лидерът на 
„Има такъв народ“ Станислав Трифонов по повод 

думите на Борисов, че би подкрепил правителство 
с мандата на „Продължаваме промяната“

От Бойко Борисов чухме, че ще 
преговаря с БСП и ще подкрепи 
социалния пакет и програма на БСП. 
Какво се случи на срещата? Да чакаме 
редовно правителство, то да си реши 
какъв бюджет да има. Публично се 
прави на добрия Дядо Мраз.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова след 
среща с депутати от ГЕРБ за бюджета

Стигнахме до шегата, с която 
започнахме нашата работа като 
служебно правителство как Гълъб 
Донев прави бюджет перо по перо.

Служебният премиер Гълъб Донев се 
пошегува с името си на заседание на 

служебния кабинет, на което беше 
обсъден удължаващ закон за бюджета

Връщането на хартиената бюлетина е страшен 
срам. Това е нещо като куверт, с който Нинова да 
влезе в новото управление.

Вътрешнопартийният опонент на 
Корнелия Нинова, Кирил Добрев, коментира 

присъединяването на парламентарната група на 
БСП към т.нар. хартиена коалиция в Народното 

събрание

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Поколението Y - така социолозите на-
ричат родените през 80-те години. Те 
са независими, с подчертана индиви-

дуалност и ревниво пазена свобода. Израс-
ли са в мрежата и живеят в свят без граници. 
Българите от авангарда на това поколение 
изглеждат сякаш кризата е минала край тях, 
без да я забележат. Докато родителите им 
говорят за безработица и безпаричие, те 
обсъждат нови проекти. Харесват ли ни или 
не, те са бъдещето и вместо да им налагаме 
остарели стереотипи на работа и живот, по-
добре да се опитаме да ги разберем.

„В България имаме голям технологичен 
потенциал - казва Георги. - COVID панде-

мията оголи скрити рани и проблеми на ци-
вилизацията и един от тях е медицината...“ 
Една

българска 
революционна иновация

е на път да промени коренно начина, по 
който се откриват и диагностицират някои 
от най-сериозните заболявания - медицин-
ското устройство Kelvin Health.

Изкуствен интелект анализира данните 
от термографска снимка, която всеки може 
да си направи като селфи вкъщи. Може да 
се снима без дрехи колкото пъти реши, като 
прикрепи към телефона си термографска 
камера и инсталира приложението Kelvin 
Health.

Термографската снимка показва зоните 
в тялото с повишена температура - знак за 
възпаление. А изкуственият интелект ана-
лизира състоянието на човека и може да 
му съобщи например: „Има проблем, оти-

вай при лекар“ или „Няма проблем, ди-
шай спокойно“. Иновативното в световен 
мащаб при Kelvin е, че за пръв път термо-
камерите са свързани с изкуствен интелект, 
който да прави анализ по термоснимките и 
да насочва към здравословни проблеми. И 
това е дело на български екип начело с Ге-
орги Къдрев.

Първоначалната идея е чрез Kelvin да се 
„хваща“ повишена температура, сочеща за 
възпаление, още в разгара на COVID панде-
мията през 2020 г. По-късно медици се инте-
ресуват дали термографията може да се из-
ползва за други заболявания. Оказва се, че

може да открива 
белодробни възпаления

и рак на гърдата, което би спестило на же-
ната травмиращата мамография.

Медицинското устройство Kelvin е много 
ефективно за откриване и на зони с пони-
жено кръвоснабдяване. Открито навреме, 
това може да предотврати гангрена, „диа-
бетно стъпало“ и загуба на крак или ръка. 
Открива също фиброза, тромбофлебит.

При Kelvin няма негативи, нито риск и 
спестява страдания при някои изследва-
ния. При съмнение за запушване на кръ-
воносните съдове например се инжектира 
един оцветяващ агент. Това натоварва бъ-
бреците и не се препоръчва при бъбреч-
ни проблеми. За изследванията се постъп-
ва в болница, което натоварва и пациента, и 
здравната система. При рентгенови изслед-
вания има облъчване, когато се заснема как 
протича кръвта в определени части на тя-
лото.

Този бърз, безболезнен и безвреден тест 
- Kelvin дава възможност, ако има проблем, 

да се хване навреме, а ако няма - да не се 
създава излишен стрес у хората, коментира 
Георги. Екипът все още не е решил дали да 
има отделни варианти за медиците и за па-
циентите. В края на февруари идната годи-
на ще определят какво точно като изход и 
резултат ще дава софтуерът.

Умният Kelvin може да съобщава на спе-
циалиста за отклонение от нормалната тем-
пература например или запушване на кръ-
воносен съд. Ако е при личния лекар или 
при човека сам вкъщи, може просто да съ-
общава: „Има потенциален съдов проблем 
в тази зона на крака, иди при специалист“. 

Георги Къдрев: „Kеlvin“ – революционна 
иновация в медицината

XЗа пръв път в света чрез изкуствен интелект се 
правят бързи, безвредни и безболезнени изследвания

Георги Къдрев

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

Екипът на „Kelvin Health“ заедно с проф. д-р Иво Петров.

https://angelovrealtor.com/
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Маккинли: По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до Тебе

„Започнали сме първо с

одобрение на пазара 
в Щатите

защото там процесът е много по-ясно оп-
ределен и най-лек за получаване на обра-
тна връзка, валидиране и узаконяване на 
устройството. Нещо, което на европейско 
ниво ще е много по-трудно“, коментира Ге-
орги.

Екипът запознава с проекта проф. д-р Иво 
Петров, началник на Клиниката по карди-
ология и ангиология в болница „Аджибадем 
Сити клиник“ (който стана и „Лекар на годи-
ната“ за 2022-ра - б.а.). „Професорът първо-

начално подходи със „здравословен скеп-
тицизъм“, както се изрази, но когато видя 
резултатите, беше много въодушевен и сега 
работим заедно“, разказва Георги.

Kelvin Health е отделна компания, като 
няколко човека от основния екип на компа-
нията Imagga, със съосновател и главен из-
пълнителен директор Георги Къдрев, дър-
жат основния дял и са съдружници в Kelvin 
Health. В екипа са включени и медицински 
специалисти.

Медиците не случайно търсят сътрудни-
чество с високотехнологичната компания 
Imagga. Тя е международно известна като 
българския еквивалент на софтуерната 

програма за организация на изображения 
Google Images. Георги обяснява, че част от 
технологиите, които предлага Imagga, поз-
воляват приложение на това, но приемат 
по-скоро като свой конкурент платформа-
та Google Cloud Vision за анализ на снимки.

Imagga предлага не просто търсачка на 
снимки в интернет, а технология, с която 
някой може да разработи приложение за 
търсене на голяма база снимки. Създадена 
е на основата на изкуствен интелект. „Ние 
даваме само инструмента, „двигателя“, а ня-
кой друг трябва да сглоби колата“, обяснява 
иноваторът. В момента имат стотици клиен-
ти в десетки страни в света.

Георги е

луд по компютрите от дете
Роден е в Русе през 1984 г. Седемгоди-

шен за пръв път вижда в една енциклопедия 
компютър и до такава степен е 
погълнат от него, че забравя за 
мачове, колички, нито пък меч-
тае да става космонавт. Занима-
ва се с програмиране от 11-го-
дишен, печели състезания по 
информатика на национално 
ниво. Завършва бакалавър по 
информатика и магистратура по 
технологично предприемаче-
ство в СУ. Споделя, че през 2008 
г. „от дивана вкъщи“ започва ра-
бота по проекта Imagga. Заедно 
с Крис Георгиев и Павел Андре-
ев, а по-късно и Ставри Николов, 
създават стартъп, печелят ин-
вестиция от фонда LaundgeHub.

Днес Imagga е призната като глобален 
иноватор и технологичен лидер в областта 
на разпознаване на изображения на база 
изкуствен интелект, с много международ-
ни признания, като: „Най-добър техноло-
гичен доставчик“ на конференцията South 
Summit '15, награда, връчена от краля на 
Испания Филипе IV; „Глобален победител в 
категория „Технологии за новини и медии“ 
на World Summit Awards '16, „Глобален ино-
ватор в областта анализ на изображения“ за 
2016 г. според анализ на IDC.

При толкова много отговорности на Геор-
ги му остава малко време за любимите хо-
бита - бразилско джио-джицу и медитация 
- за по-добра концентрация на ума. От 3 го-
дини се е запалил и по свиренето на саксо-
фон. Вкъщи се радва на малкия си 3-годи-
шен син Максим и на дъщеря си Дария - на 
година и седем месеца.

Термографска снимка на крака (в средата), която дава много повече информация на медиците от тази на рентген 
(вляво и вдясно).

Проф. д-р Иво Петров показва как се снима с телефон с прикрепена към 
него термокамера.
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млн. лв. е цената, за която беше 
продаден болидът на Ферари, с 
който легендата на Формула 1 
Михаел Шумахер спечели све-
товната титла през 2003 г. Съ-
битието се случи на аукцион в 
швейцарския град Женева. Це-
ната на колата първоначално 
беше изчислена да бъде между 
7.5 и 9.5 млн. швейцарски фран-
ка преди продажбата. Сумата, 
както става ясно, задмина пред-
варителните очаквания.

 в цифри

слона изпиха приготвения алко-
хол от селяни от района Кенджхар 
в индийския щат Ориса. Селяните 
приготвяли отвара за местен алко-
хол, наречен махуа, и я оставили в 
големи баки да ферментира. „Ние 
дойдохме в гората около шест су-
тринта, за да направим алкохол, 
и установихме, че всички тендже-
ри са счупени, няма течност в тях“, 
разказват жителите. Според тях 9 
мъжки, 6 женски и 9 слончета спе-
ли до счупените съдове.

24
часа остана заклещен мъж в тясна тръ-
ба в Пловдив след куриозна случка. Мъ-
жът се прибирал по тъмно към дома си, 
когато пропаднал в пластмасова тръ-
ба с диаметър около 40 см, оставена за 
отводняване. Човекът е бил заклещен в 
тясното и дълго пространство с вдигнати 
нагоре ръце. Правил е опити да излезе сам, 
но тъй като тръбата е тясна, дълга и гладка, 
не успял. Не е имало и кой да му окаже помощ, 
тъй като мястото е отдалечено от жилищните по-
стройки.

19

нагоре ръце. Правил е опити да излезе сам, 
но тъй като тръбата е тясна, дълга и гладка, 
не успял. Не е имало и кой да му окаже помощ, 
тъй като мястото е отдалечено от жилищните по-

11

-годишният мъж Бра-
ян Нгуен стана кра-
лица на красотата 
на конкурс в амери-
канския окръг Дери 
в щата Ню Хемпшир. 

Нгуен е транссексуален, като е роден 
мъж. Той става първият транссексуа-
лен мъж, който печели състезание за 
красота, провеждащо се под егидата 
на конкурса „Мис Америка“. Сега Нгу-
ен ще премине към следващия етап от 
състезанието и ще се опита да спече-
ли титлата „Мис Хемпшир“. Ако това се 
случи, „красавицата“ ще стигне до фи-
нала на „Мис Америка“.

13,2

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

Владимир Гаджев в своето изследва-
не „Джазът в България и българите в 
джаза“ изказва предположение, че 

емигрантските музикални състави са били 
проникнати от духа на рагтайм-а – новата 
американска, градска музика - и когато еми-
грантите се завръщат по един или друг по-
вод в Родината си, те пренасят стила и ре-
пертоара и така тази музика навлиза и в 
Родината. Тази история е свързана с едно 
малко тефтерче, историята на което завла-
дява цяло поколение.

През 1925 г. издателство „The Ideal Diary 
Co.“, Ню Йорк, издава малка книжка - „Днев-
ник – 1925“, която трябва да послужи на хо-
рата за нещо като тефтер за всичко. В него 
има кратко изложена информация за по-
следното преброяване от юли 1923 г., друга 
полезна информация, данни за президенти-
те на САЩ – кога и къде са родени, кога са 
станали президенти, кога и къде са почина-
ли. Освен това има, разбира се, и календар 
на 1925 г., както и календари за отминалата 
1924 г. и предстоящата тогава 1926 г., по дни, 
нещо, което е характерно за тефтерите и бе-
лежниците, които се изработват много по-
късно в България.

Такова малко, джобно тефтерче дневник 
попада и в ръцете на 

Стойо Иванов Крушкин
и той отбелязва в него концертите на своя 
оркестър „Bulgarian Balkan Band“ в Стилтън, 
Пенсилвания.

Не е ясно обаче дали информацията за 
концертите касае именно този оркестър, за-
щото е известно, че Стойо създава и втори 
емигрантски оркестър в САЩ след разпа-
дането на „Bulgarian Balkan Band“. В същото 
време е известно, че той напуска Америка 
през 1920 г. и се връща в България. Така че 
информацията може би се отнася за време-
то, когато през 1923 г. се връща в САЩ и ве-
роятно създава втория си оркестър, за кого-
то пише във въпросния бележник дневник 
през 1926 г. Така или иначе, това е един не-
вероятно интересен и ценен исторически 
документ за живота на българската емигра-
ция в Северна Америка.

Интересното е това, че един наистина на 
пръв поглед незначителен бележник може 
да съхранява такава изключително ценна  

историческа информация. 
Оказва се, че именно от няколкото крат-

ки бележки, само на някакви си четири 
странички, намираме данни за това къде са 
свирили оркестрантите от знаменития еми-
грантски оркестър и по колко концерта са 
имали, както и какви средства е получавал 
капелмайсторът Стойо Крушкин за всеки 
един концерт, в зависимост от това къде и 
пред каква публика са се изявявали.

Например през септември 1926 г. 
„Bulgarian Balkan Band“ свирят в Утика, Ню 
Йорк. На 19 септември същата година за 
концерта Стойо получава 4,90 американски 
долара. Такава му е заплатата и за концерти-
те на 26 септември и 3, 10, 17, 24 и 31 октом-
ври. За концерт на 6 ноември той получава 
14,40 американски долара. Така доходът му 
възлиза до 48,70 долара за времето от 19 
септември до 6 ноември.

Дните около коледните и новогодишните 
празници на 1926 г. срещу 1927 г. не са осо-
бено заети за оркестъра. Концерти има на 
10 декември 1926 г., както и на 2 и 29 яну-
ари 1927 г. За тях Стойо Крушкин получава 
126,20 американски долара.

Междувременно оркестърът изнася кон-
церти и в Сиракюз, Ню Йорк, недалеч от Ути-
ка. Тук те свирят в гимназии, както и в мест-
ния университет. Освен това са чести гости 
в хотели, където забавляват гостите в ресто-
рантите.

Всичко това показва, че 
оркестърът е бил популярен 

защото е пътувал, имал е концерти в различ-
ни градове, свирил е не само пред емигрант-
ска публика, но и в обществени институции, 
където е показвал таланта си и пред местни 
жители. Това означава и още нещо. Едва ли 
Стойо си е позволявал да свири само нашен-
ска, родна музика там. По всяка вероятност 
той е представял популярна музика от аме-
рикански автори, за да бъде интересът към 
оркестърът висок и за да разпознава публи-
ката мелодиите, които се изпълняват.

Владимир Гаджев дава интересни дан-
ни за това в книгата си „Джазът в България 
и българите в джаза“, където споменава, че 
„..В бита (на емигрантите бел. ред.) значи-
мо място заемат любителските оркестри, 
някои от които получават популярност и 
извън тесните рамки на преселническите 
колонии. Един от тях е …“Bulgarian Balkan 
Band“, събран през 1915 г. от капелмайсто-
ра Стойо Иванов, бивш музикант от Лейбг-
вардейската на Н.В. Царя военна музика в 
София. Съществуват още няколко вече загу-
бени за историята формации, главно брас-
бендове, които влагат също скромен при-
нос за българското музикално присъствие 
в САЩ“.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XРагтайм-ът навлиза в България  
чрез емигрантските ни оркестри

Дневникът на един „американски“ 
българин от 1925 г.

Емигрантският музикант Стойо Крушкин.

Сн.: Архив на автора

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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„Казвали са ми, че брат Илия Мила-
нов, който ми направи водно кръ-
щене в Тунджа до Ямбол, откъдето 

съм тръгнала, като ме видял и чул на сват-
ба, възкликнал: „Това е бялата Тина Търнър! 
Същата енергия като нея - раздаваща се, за-
реждаща, мотивираща, танцуваща...“ Кога-
то ме кръсти, още повече ме изненада. Каза 
ми: „Твоята музика е лечебна, тя ти е от Гос-
пода“ - разказва развълнувана Белла.

И сякаш за да ме шашне още повече, до-
бавя: „Поп Климент от Варна ми каза също-
то: „Ти си инструмент в ръцете на Бог. Ти да-
ваш една чистота и топлина и успокояваш 
душите на хората. И това не си ти. Това е Бо-
жественото присъствие в теб...“

Не съм срещала друг музикант на такова 
високо ниво, който така да си обича работа-
та в пиано барове като нея. „Била съм мно-
го пъти и на голямата сцена, но най-голямо-
то училище е малката сцена. Да свириш и 
пееш в големи зали или да трупаш милиони 
лайкове в социалните мрежи - това далеч

не е критерият, 
че си супер талантлив“

коментира дамата.
„Казвай ми Белла“, уточнява тя. Името й 

е Борислава Шишкова, но толкова свиква 
с творческия си псевдоним Bella C, че всич-
ки днес я наричат така. Тя е истинска звезда 
в Швейцария. Делила е една сцена и е била 
аплодирана от звезди като Ерос Рамацоти, 
Тина Търнър, Нели Фуртадо, Джъстин Бий-
бър, Шака Кан, Джеси Джей.

Има много бегли спомени от детството 
си в Ямбол, когато е на 7 години, седнала на 
дивана в дневната и пише ноти. „Въобще ня-
мах представа от ноти, но ми беше попад-
нала някаква нотна тетрадка. Показах я на 
баба ми и казах: „Това аз съм го написала и 
ти трябва да го разчетеш, защото това ще 
работя“, спомня си Белла.

Баба й е първият човек, който я открива 
за музиката - забелязва, че десетмесечна, 
тя трака с дрънкалката си в такт с музика-
та. Петгодишна я води на горния етаж, къ-
дето живее диригентката на цигулковия ор-
кестър в Ямбол Виолета Вълкова. „Това дете 
е изключително талантливо - казва Вълко-
ва. - Не чакайте да стане късно, да започва-
ме още сега“. Учителката разкрива пред нея 
чудния свят на музиката. Близо 10 години 
Белла

учи едновременно 
пиано и солфеж

и пее в пионерския хор в Ямбол. Завършва 
и училище с музикална паралелка.

Три бременни жени, като три орисни-

ци предначертават пътя на Белла. Когато 
е на 14 години, я канят в представлението 
„Страсти и контрасти“ на мястото на бре-
менна актриса - ролята е с пиано. А Белла 
се озовава на една сцена с Калоянчев, Ло-
лова и Васил Попов, освобождават я от учи-
лище и тя цяла година обикаля България с 
трупата.

„Калата много ме харесваше, казваше: 
„Браво, моето момиче, 
давай!“. Лолова пък ми ви-
каше: „На добър път, кра-
савице, много си талант-
лива!“, спомня си Белла. 
Всички мислят, че талант-
ливата Белла ще стане 
актриса, но тя започва 
да свири и пее в един от 
най-реномираните ресто-
ранти на Ямбол. „Така че 
Белла на 15 години стана 
певица“, смее се тя. Музи-
канти я канят да замине 
с тях за Кипър, тъй като 
едната им колежка е бре-
менна. Учи бързо 40 пес-
ни репертоар и няколко 
дни преди 17-тия си рож-
ден ден пристига на прис-
танището в Никозия.

„В Кипър видяха, че 
„това малкото е изключи-
телно талантливо и с кла-
сическо образование по 

музика“ и ме ангажираха навсякъде“, смее 
се Белла. Тя записва поп пеене в Нов бъл-
гарски университет при Ангел Заберски, 
плюс звукотехника. „Много скоро открих, че 
моето най-голямо училище беше животът“, 
казва Белла. В Кипър остава за 3 години.

„Като направя сега една ретроспекция, 
винаги съм била self made. Всичко съм по-
стигнала абсолютно сама, без ничия помощ, 
и сякаш някаква невидима ръка ме е дър-
жала и ми е казвала: „Давай, сега ще вървим 
в тази посока“, споделя тя.

След Кипър заминава за Швейцария по 
покана на българин, защото негова колеж-
ка е забременяла. „Трета бременна в живота 
ми!“, смее се Белла. Отива уж за малко през 
1999-а, а

вече 23 години е там
Установява, че най-добре се продава, ко-

гато си е сама мениджър. Славата й се пона-
ся от уста на уста, канят я на семинари, сват-
би, рождени дни. Открива, че е свирила и 
пяла в около 55 от 100-те най-реномирани 
хотели в Швейцария, Австрия и Германия. 
Участва в тв предавания като „Song Contest“ 
и в шоуто „Art On Ice“, където пее заедно с 
Нели Фуртадо, групата „Simply Red“, Джеймс 
Морисън, Джеси Джей и Шака Кан.

С Ерос Рамацоти откриват хотел „Манда-
рин“ в Бодрум, Турция. „Там беше и Мила 
Йовович и аз директно на сръбски я почнах: 
„Добро, драго ми е да се опознаемо“, смее 

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

Bella С.: „Бялата Тина Търнър“,  
делила една сцена с Ерос Рамацоти,  
„Джаксън брадърс“ и Джъстин Бийбър

XБългарката е звезда в Швейцария, класира се втора в 
местната „Евровизия“ и е член на журито на конкурса

Като участничка в швейцарската „Евровизия“.
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се Белла. Наскоро покрай нея минала Ша-
ная Туейн, а българката само извикала на 
микрофона: „Обичам те!“.

Най-вълнуващата й среща е с Тина Тър-
нър в Гстаад - един от най-луксозните ку-
рорти. „Знаехме, че ще дойде, и цяла вечер 
въртя главата и я чакам“, самоиронизира се 
Белла. В един момент разбира, че Тина се 
е прибрала в стаята си. „Супер разочаро-
вана, реших да изпея една нейна песен ей 
така, дори и да не ме чуе. Изпях „When The 
Heartache is Over“ - тананика Белла. - Раз-
бирам обаче, че Тина Търнър ме вика. Ка-
зах, вие майтапите ли се с мен. Но тя наис-
тина ме чакаше в бридж залата на хотела, 
с мъжа си, швейцареца Ервин Бах, шеф на 
Sony Music.“

„Боже, ти ли пя преди малко? Браво, бра-
во, не те видях, но те усетих“, й казва Тина 
Търнър и

разтваря ръце за прегръдка
„Беше различна интерпретация, но мно-

го ми хареса... Леле, какви са ти ледени ръ-
цете!“ Тя започва да духа в ръцете на Белла, 
слага ги на врата си. „Тръгвам с треперещи 
крака към пиано бара, по едно време тя за-
става зад гърба ми. Дошла да види къде ра-
ботя. Беше поразена от огромните ми те-
традки с целия ми репертоар - тогава около 
700 песни, които аз записвах на ръка“, раз-
казва Белла.

Днес репертоарът й е от 1000 песни на ан-
глийски, немски, френски, италиански, ис-
пански, португалски, корейски, турски, джу-
иш, български и руски. А стилът е „бел поп“ 
- нейният собствен оригинален стил. През 
2016 г. е на косъм от „Евровизия“, като пред-
ставител на Швейцария, класира се втора. 
После я канят в журито на конкурса и вече 
две години го прави. „Всички си мислят, че 
като станеш известна, и ще завалят оферти. 

Точно обратното - решиха, че след „Еврови-
зия“ хонорарите ми са станали безбожно 
високи и никой не може да си ме позволи. 
В техните очи аз бях Звездата, но си изгубих 
клиентелата“, споделя Белла.

Канят я отново на театрална сцена в една 
комедия - „Pension Schöller“, която се иг-
рае в Швейцария и Германия, както и в „The 
Milllowisch Theather“ в Кьолн. Там е румън-
ска репортерка, кисела лелка, много лю-
бопитна и досадна. Но когато си хвърли 
очилата и мантото и седне на пианото, за-
пява божествено, а публиката е във възторг. 
„Българското чудо“ - пише за нея пресата в 
Швейцария и Германия.

„Обаче музиката си ме влечеше и ме иска-

ше, тя е като дрога за мен. Седна ли на това 
пиано, всичко ми минава - и болки, и мъки, и 
негативни мисли. Пристрастена съм, искат 
го и душата, и тялото ми“, откровеничи Бел-
ла. Тя се завръща отново към музиката, има 
пак участия с Шака Кан, с групата „Джаксън 
Брадърс“ - братята на Майкъл Джаксън. „Го-
лемият, Джереми Джаксън, дори ме ухажва-
ше, единият музикант от група „The Hurts“ 
също“, смее се Белла.

През март една жена на улицата я кани 
да се снима във филма The Palace - гротеск-
на комедия с продуцент Роман Полански, 
а Белла е на снимачната площадка с Мики 
Рурк. „Полански е на 90 години и беше пъ-
лен с енергия, скачаше по столовете, обяс-
няваше разпалено“, казва Белла.

В последно време е запалена да

се развива като пиджей
пиано-дисководещ. „Ще си купя пиано, кое-
то виси като китара на гърдите“, решила е 
неуморната Белла. През август тя е издала 
албума „Скитница“ с български песни заед-
но с талантливия композитор Калин Дими-
тров. „Скитница“, това съм аз - вечно пътува-
ща с куфарите, вечно търсеща нещо, без да 
знае какво“, казва Белла.

„Написах 100 поеми, от хубави по-хубави, 
и вярваш ли ми, това не бях аз. Сякаш не-
чия ръка държеше ръката ми. Появяваха се 
без грам корекция. Е, разбрах какво значи 
муза - минава ти през гръбнака, настръхваш 
и само хващаш листа и писалката, то почва 
да се лее и не го ли запишеш, изчезва. Онзи 
ден в телефона си съм открила още пое-

ми, писани по време на пътуване. Пишех и 
на торбичките за повръщане в самолетите. 
Имам около 10 торбички, написани отпред 
и отзад, защото тогава ме хваща музата“, 
разказва Белла през смях.

Мечтата й е да напише книга за себе си - 
откъде е тръгнала и през какво е минала. 
„България? Тя е винаги в сърцето ми - въл-
нува се Белла. - То си е почти като повтор-
но влюбване. Веднъж Христо Димитров от 
ансамбъл „Българе“ ме заведе на фестивала 
в Жеравна. И аз облечена в тая носия кра-
сива... И като писнаха тия гайди, и една въз-
становка на Априлското въстание, и като 
ревнах... Сякаш усещах българщината да ми 
тече във вените. Нещо като че ли се отклю-
чи в мен и сега ми е все по-хубаво да се при-
бирам в България. Като минат 3 седмици в 
Швейцария, веднага купувам самолетен би-
лет за вкъщи.“

Като актриса в театралната постановка „Pension Schöller“.

С албума си „Скитница“.

С Мила Йовович.

С Ерос Рамацоти.

С Ал Бано.

https://www.facebook.com/milanabash78


16 - 22 ноември 2022 г.26

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

Отборът в Мейджър Лийг Сокър 
(МЛС) на САЩ Chicago Fire FC ще се 
опита да продаде българския футбо-

лист Станислав Иванов през януари, съоб-
щава hottimeinoldtown.com.

23-годишният бивш младежки нацио-
нал Иванов ще бъде оставен без специална 
протекция за избор в разширителния драфт 
от новия клуб в лигата Сейнт Луис Сити. В 
петък отборът ще попълни състава си от иг-
рачи от другите тимове в първенството зад 
Океана.

„Българското крило рядко играе за Fire и 
е огромна трансферна грешка. Той по всяка 
вероятност ще бъде продаден през януари, 
а със сигурност няма да бъде сред защите-
ните играчи за селекция в разширителния 
драфт“, коментира изданието.

Основаният преди три години Сейнт Луис 
Сити влиза в МЛС за новия сезон през след-

ващата пролет. Сега клубът ще може да съ-
бере състав от играчи от бъдещите си съ-
перници срещу компенсация. Сейнт Луис 
ще избира от списък, в който попадат пред-
варително обявените незащитени за избор 
футболисти.

Иванов беше привлечен от „Левски“ сре-
щу 300 хиляди евро през декември 2020 го-
дина. Той има контракт с Чикаго до края на 
2023 година с опция на клуба за още един 

допълнителен сезон. Българинът запи-
са едва 921 игрови минути в 16 офици-
ални срещи с 1 гол, но по-често беше 
резерва или не попадаше в групата. 
Стаси пропусна доста мачове заради 
контузия, след като претърпя опера-
ция на коляното.

Има вариант „Левски“ да влезе във 
връзка с играча и той да се завърне на 
„Герена“.

Трансферна грешка

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

XChicago Fire продава Станислав Иванов
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Н
якои медицински процедури и 
вярвания - били те древни или 
не толкова - изглеждат смеш-
ни, даже дивашки, в очите на 
съвременния човек. Древни-

те египтяни например искрено са вярвали, 
че мозъкът охлажда кръвта, а за интелекта 
и мислите е отговорно сърцето. Дори сами-
ят Хипократ е поставял странни диагнози, 
като например блуждаеща матка.

Ето няколко примера за странни лечебни 
процедури на нашите предци.

Лечение с живак
Според вярванията първият император 

на Китай е положен в гробница, заобиколен 
от реки от течен живак, с помощта на който 
се е надявал на вечно безсмъртие. По иро-
ния на съдбата обаче, най-вероятно имен-
но живакът е причинил смъртта му, нена-
вършил още 40-годишна възраст. Живакът 
от векове е бил използван като антисептик, 
за лечение на кожни болести, както и за до-
бавка към солеви разтвори и козметика. В 
края на краищата обаче, крайният ефект 
от лечението с живак е бавна и мъчителна 
смърт.

Клизма с тютюнев дим
През 17-18 ти век задължителен инстру-

мент в чантата на уважаващия себе си лечи-
тел е било приспособлението за тютюнева 
клизма. Иновацията за времето си изглеж-
да така - гумена тръбичка с чифт помпи. Ле-
карите по това време са вярвали, че тютю-
невият дим може да стопли почти мъртво 
тяло и да възстанови дишането. Първона-

чално такива клизми са били използвани 
за реанимация на удавници, а после се са 
превърнали в метод за лечение на всичко: 
простуда, главобол, коремен тиф 
и холера.

Към 1811 г. учените установили 
токсичното действие на никотина 
върху организма и практиката по-
степенно била прекратена.

Въртящ се стол
През 19-ти век въртящият се 

стол е считан за възможно най-ху-
манния метод за лечение на пси-
хични заболявания. Оковаване-
то във вериги, държането в тъмна 
стая, леденият душ, инсулинова-
та кома и фронталната лоботомия 
не били особено ефективни. Чрез 
този елегантен метод пациентите 
били поставяни на стол и въртени, 
докато не изгубели съзнание. Ле-
карите вярвали, че такава върте-
лежка може да разтърси мозъка и 
да избави пациентите от шизофре-
ния и други психични заболявания.

Радиоактивна вода
В началото на 20-ти век огромна попу-

лярност набира радиоактивната вода, ле-
куваща психични заболявания и предо-
твратяваща стареенето. Използвана е дори 
за лечение на диария и малария. Радий се 
добавял не само във вода, но и в бонбони, 
контрацептиви и паста за зъби. За любите-
лите на спа туризма били открити радийни 
курорти. Днес знаем, че радият е смъртоно-
сен и се натрупва в костите, кръвта и тъка-
ните, причинявайки онкологични заболява-
ния.

Трепанация
Пробиването на дупка в черепа - без ка-

квато и да е анестезия - от древни времена 

е считано за лечебна процедура. Трепана-
цията – една от най-старите хирургически 
процедури, е известна на човечеството 
още от мезолита. Към нея са прибягвали та-
кива медицински пионери като Хипократ в 
Древна Гърция и Гален в Древен Рим.

Древната медицина разчита основно на 
мистичния и ритуален характер на опера-
цията, смятайки, че по този начин се изпус-
ка злият дух, виновен за заболяването. Днес 
дори да звучи варварски, трепанацията все 
още се използва като средство за лекуване 
на черепно-мозъчни травми.

Канибализъм
Съвременната медицина нерядко из-

ползва тяло за поддържане живота на дру-
го тяло - кръвопреливане, трансплантация 
на органи. Но при нашите предци е същест-
вувало цяло направление „трупна медици-
на". Боли ви глава? Древните египтяни биха 
ви предписали прах от мумия. Болят ви мус-

кулите? Натрийте мястото с човешка мас. 
Епилепсия? Древен Рим би ви препоръчал 
кръв от гладиатор. Човешките органи, маз-
нина, кости, кръв и мумифицирани останки 
са били използвани за лечение до началото 
на 19-ти век.

Перуанските хирурзи инки били много умели в трепанациите

Древни лекари вярвали, че 
въртележка може да избави 
болни от шизофрения

Стенопис, на който Венера наблюдава как лекарят Япикс се грижи за 
раната на сина й Еней, Помпей, Къщата на Сирик. I в.

Трепанацията - най-древната черепна „операция“.

Сн. Wikipedia

http://www.trifonovalaw.com/
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Времето навън ще става по-студено и 
постепенно трябва да променим гри-
жата за нашата кожа. Причината е, че 

метеорологичните условия и някои други 
фактори й влияят зле. И ако тя не е добре 
защитена с подходяща козметика, е пред-
разположена към повече увреждания.

За да си върне отново блясъка, тя трябва 
да бъде снабдена с влага. А за поддържане-
то на нейния баланс и предотвратяване на 
стареенето отвътре, е важно храненето. То 
трябва да е редовно и здравословно, бога-
то на витамини и минерали.

За щастие има много простички начини 
да се борим с дехидратиращите фактори и 
да поддържаме

кожата си здрава 
и хидратирана

през целия сезон. Някои от тях са лесни 
промени в ежедневието, като например 
взимане на не чак толкова горещ душ и на-
мазване на кожата с хидратиращ крем не-
посредствено след това.

Изпробвайте 4 домашни маски за вашата 
кожа на прага на зимата:

Необходими продукти за маска за суха 

кожа са 1 с.л. настъргана ябълка, 1 ч.л. мас-
ло от кайсия, 1 капсула витамин Е. Всичко се 
смесва и се нанася върху добре почистена 
кожа, оставя се за половин час и се измива. 
Водата трябва да е хладка. След което може 
да нанесете овлажняващ крем.

Маска за нормална кожа: 1 ч.л. мед, 1 с.л. 
сок от лайка, 1 с.л. оризово брашно. Всичко 
се смесва и се

нанася върху кожата
която предварително сте почистили. Оста-
вя се за половин час и се изплаква.

Необходими продукти за маска за маз-

на кожа са 
1 с.л. сок 
от моркови, 
1 ч.л. козме-
тична глина, 1 
капсула витамин 
Е или А. Смесете 
всичко и нанесете вър-
ху чисто лице. След около 
половин час измивате с хладка вода 
и подсушавате с мека кърпа.

Маска за комбинирана кожа - 1 с.л. гел от 
алое вера, 1 ч.л. кайсиево масло, 1 ч.л. аво-
кадо. Всичко се смесва и се нанася върху 

кожата. Лицето се измива и подсушава след 
около половин час.

Не забравяйте да почиствате редовно ли-
цето си сутрин и вечер. Ако имате пробле-
ми като пъпки, зачервяване, възпаление и 
други, които не изчезват, се консултирайте 
с дерматолог, който ще ви даде медицинска 
козметика.

Хидратирайте често ръцете
Не забравяйте и ръцете! През зимата ги 

мием често, за да се пазим от бацили, но 
всяко миене изсушава кожата, затова 

нанасяйте хидратиращ крем след 
него. Можете също така да из-

ползвате водоустойчиви ръ-
кавици, когато миете съ-

дове или чистите.
Не забравяйте да се 

храните здравословно 
и да пиете вода и теч-
ности. Понякога мно-
го сухата кожа може 
да се облекчи с храни 

или добавки, съдържа-
щи омега-3 и омега-6 

мастни киселини, като 
например рибено или ле-

нено масло. Хидратацията 
отвън чрез овлажняващи кре-

мове е най-ефективна, но е важно 
да поддържате организма хидратиран 

и отвътре, като пиете достатъчно вода.
Надяваме се тези съвети да ви помогнат 

да се грижите добре за кожата си през зи-
мата, за да изглеждате и да се чувствате въз-
можно най-добре.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Преходът между сезоните се отразява  
на всеки вид кожа по различен начин

Зимата идва – 
природни маски  
за вашата кожа

-
тична глина, 1 
капсула витамин 
Е или А. Смесете 
всичко и нанесете вър-
ху чисто лице. След около 

всяко миене изсушава кожата, затова 
нанасяйте хидратиращ крем след 

него. Можете също така да из
ползвате водоустойчиви ръ

кавици, когато миете съ
дове или чистите.

храните здравословно 

да се облекчи с храни 
или добавки, съдържа

щи омега-3 и омега-6 
мастни киселини, като 

например рибено или ле
нено масло. Хидратацията 

отвън чрез овлажняващи кре
мове е най-ефективна, но е важно 

да поддържате организма хидратиран 

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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ТЪРСИ СЕ ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$ , Зипкод , Търси се диспечър за пълен 
работен ден с опит за рифер и хазмат компания. 
Задължителен Английски език. Предлагаме до-
бри условия за работа с професионален екип, 
15години в бизнеса. Добро заплащане. За пове-
че информация се свържете с нас: 773 827 4439 
№19541
SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Transportation 
company is looking to hire a safety. Call 224-795-
3411 №19572
COSTRACTION , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся помощник 
за costraction.Старт $20 на час. Работно време от 
8:00 до 17:00ч 2242570997 №19573
DRIVERS NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, Транспортна компа-
ния в Итаска търси OTR solo and/or team drivers.
За повече информация, моля обадете се на 630-
422-3141. Говорим български, английски, руски и 
арабски език. №19554
NAEMAME MAIKI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean cleaning 
naema maiki za pochistvane na kashti i o  si. Kola, 
knijka i opit sa zadaljitelni. Za poveche informacia 
tarsete Petya na (773)600-0019 №19546
НАБИРАМ CDL ШОФЬОРИ , 
Цена US$ , Зипкод , Srd Freight Inc набира шофьо-
ри с хазмат и танкер ендорсмент за редовни то-
вари от WI-CA 4 товара на седмица-4000 мили 
минимом на седмица, Volvo и Freightliner ками-
они автоматик, 17 години в бизнеса, професио-
нален диспеч, много добри условия за шофьор 
PH#773-827-4439 №19548
OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме контрак-
тори със CDL и драй ван ремаркета за съвместна 
работа. За повече информация се обадете на те-
лефон (224)659-2356. №19510

Chicago + suburbs
CDL CLASS A DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Малка семейна, 
Българска компания търси да назначи шофьор 
със CDL, с добър рекърд и минимум 2 години 
опит. Заплащането е по договаряне. Телефон за 
връзка 847-749-9161 №19595
CDL CLASS A DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Малка семейна, 
Българска компания търси да назначи шофьор 
със CDL, с добър рекърд и минимум 2 години 
опит. Заплащането е по договаряне. Телефон за 
връзка 847-749-9161 №19596
DEDICATED TEAM RUNS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагаме рабо-
та за team drivers за целогидишни товари от Ин-
диана до Юта и обратно. Седмични мили: 6,000. 
Заплащане: 0.80 цента на миля. 7736036413 
№19598
DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60455, Advance 
Transportation Systems is looking for a dispatcher 
to join our team. We o� er a competitive salary and 
a positive working environment. Requirements: 
Fluent in English Please call for more information at 
(708) 487 1566 №19599

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

ШОФЬОРИ & OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за CDL A шофьори! Добро за-
плащане! Възможност за прибиране в къщи през 
ден и всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7 
Dispatch; Чек всеки петък! За повече информа-
ция 847-665-9273 №19593

CDL DRIVERS & OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за Owner Operators! Midwest; 
24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Пре-
димно леки товари; Постоянни курсове;Direct 
Deposit всеки петък! -Tel. (847) 483-8787 №19575

DELIVERY DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60010, Търсим хора за дос-
тавка на пакети от Федекс със собствен автомо-
бил. Обслужва се квартал Шамбург. Заплащането 
е $20 на час. За повече информация можете да се 
обадите на : 312-375-3770 Стефан №19576

ТЪРСИМ МАСАЖИСТКА, 
Цена US$ , Зипкод 60018, Търсим масажистка, с 
лиценс или сертификат за работа в спа студио 
в Rosemont. Full or Part time. Тел: 8478774455 
№19580

ТИМ ШОФЬОРИ 0,85CPM, 
Цена US$ , Зипкод 189000, Търсия готов тим 
шофьори за постояно линия Bartlett,IL to Las 
Vegas,NV -York,PA-Bartlett,IL 5200 мили на седми-
ца тръгване в Понеделник до Петък повече ин-
формация тел 8472542504 №19570

DELIVERY , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Набираме шофьори 
(обикновена шофьорска книжка) за постоянна 
или временба работа към Федекс . Предлагаме 
се пълни осигуровки, медицинска застраховка. 
Заплащането започва от $19 на час. За повече 
информация се обадете на 773-988-6905 Никола, 
или 312-375-3770 Стефан №19577

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

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПА-
НИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ 
С CDL КНИЖКА С МИНИМУМ 2 ГОДИ-
НИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
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, Транс-
портна компания търси диспечер за 
работа в офис. За повече информа-
ция - тел.: 847-571-0945. №18486

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

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

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, 
Транспортна компания търси шо-
фьор Class A за регионална работа. 
Заплащането е за заработена седми-
ца, с възмойност да се заработят до 
$2000.00 за седмица. За повече под-
робности - тел 847-350-7070. №18945
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BOX TRUCK OWNER\'S, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60050, WE ARE LOOKING 
FOR BOX TRUCKS OWNER OPERATORS Изисква-
ния: Наличен Box Truck 26” Падащ борд е сери-
озно предимство. Желание за работа и печалба; 
Вие получавате: Товари навсякъде в САЩ и Кана-
да; Локални и регионални курсове; Директен де-
позит всяка седмица; 24/7 диспечер на разполо-
жение; Свържете се с нас днес! Phone: (815) 388 
0004 Cell: (224) 518 7032 careers@tangraexpedited.
com №19605

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна ком-
пания търси да назначи шофьори с минимум 2 
години опит. Автоматик камиони с АPU. Запла-
щане според опита- $0.60-$0.70 cpm! 7736036413 
№19586,

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 ра-
бота за почистване на домове и офи-
си. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586

CDL DRIVER | Event technician, 
Цена US$ , Зипкод , Търся CDL Class А 
шофьор който ще работи и като тех-
ник за евенти. Слагане и инсталация 
и деинсталажия на осветлие, аудио 
техника и др. Не е необходим опит, 
ние ще проведем тренинг. Заплаща-
нето е и на миля и на час. Плащаме 
хотел Необходим е говорим англий-
ски, чист рекърд. Тел.: 224-304-3172 
№19579
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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

ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, заплащане $ 15 час 
според опита, предлагаме професионално обу-
чение, здравна застраховка, платена отпуска, 
болнични и лични дни, почивни дни за нацио-
налните празници, извънреден труд, англ. тел. 
847-499-7010, бъл. 773 704 2622 , hr@hypermicro.
com. 900 Carnegie St, Rolling Meadows IL 60008 
№19526
OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме контрак-
тори със CDL и драй ван ремаркета за съвместна 
работа. За повече информация се обадете на те-
лефон (224)659-2356. №19509
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
БОЯДЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся бояджия с 
опит. Целогодишна заетост и добро заплащане. 
За повече информация:224-388-2390 2243882390 
№19439

ФЛОРИДА
CONTRACTORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Zdraveite.Malka 
transportna compania nabira contractori da ni 
pridrugat. Ot Sarasota,FL. 10% Dispatch IFTA Fuel 
cards + discount Tel.9415869386 №19553
DRIVERS-CONTRACTORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Zdraveite,malka 
transportna kompania ot Sarasota,FL tursi 
sho  ori i contractori. Sho  ori - 70.00 cent per 
mile Contractors - 10% dispatch with 15 years of 
experience,IFTA fuel discount. Pays every Friday. 
Tel:9415869386 №19494

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
ОБЩ РАБОТНИК , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Набираме общи работ-
ници за кораби в Германия.Безплатна квартира 
и транспорт!Немски договор.Заплата 1500 евро 
чисти!Тел: 0892333579 Вайбър №19539
SHUTTLE VAN DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Limo company is 
looking for 2 shuttle van drivers in Rockfrord IL. 
$250 per day per driver( we pay fuel and rent), 6 
day/week. Call for more info. 8479623308 №19395

COAST TO COAST

CDL DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, 
AGI TRUCKING INC НАБИРА ШО-
ФЬОРИ С CDL CLASS A FOR LONG 
DISTANCE,REGIONAL AND HOOK AND 
DROP ТОВАРИ.ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛ-
НИ И ПРАЗНИ МИЛИ $0,70.ПРЕДЛА-
ГАМЕ ЧИСТО НОВИ КАМИОНИ VOLVO 
2022-2023. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
ТЕЛ.-727-488-8269 ИВАН ИЛИ 720-
579-6116 ГЕОРГИ №19501

ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за ваша-
та компания: Добре платени товари къси и дъл-
ги разстояния Всичко свързано със ДИСПЕЧЕР-
СТВОТО: Broker Setup Packets, Appointments 
Lumper/Detention TONU, invoices, Factoring, 
Fuel Cards, и много повече. T:3073005409 
E:dispach2022@outlook.com №19583

AMAZON, 
Цена US$ , Зипкод 100, Здравейте ! 
Малка транспортна компания наби-
ра “owner operators” за box and semi 
trucks , работа предимно с Амазон 
2247955588 №19517

ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, AGI TRUCKING INC IN 
SCHAUMBURG IL ТЪРСИ ДИСПЕЧАРИ ЗА РАБОТА В 
ОФИСИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТЕЛ.727-488-
8269 - ИВАН ИЛИ 720-579-6116 - ГЕОРГИ №19500

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
CDL A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, ТЪРСЯ РАБОТА ЗА 
АМАЗОН $2000 НА СЕМИЦА ФЛАТ 2244228663 
№19587
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, търся оунери за ра-
бота - от БГ Проба - без заплащане(най добрата 
оферта) +359889901909 359889901909 №19561
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, омръзна ли ти от 
фирми - с много камиони, и малко внимание към 
ТЕБ? с опит от България вибер:+359877981874 
53V/R/F/HZ №19524
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, омръзна ли ти от 
фирми - с много камиони, и малко внимание към 
ТЕБ? с опит от България вибер:+359877981874 
53V/R/F/HZ №19525
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Живея в Glenview IL 
, гледам деца във вашия или моят дом. Шофирам 
и имам опит в отглеждането на деца. Телефон за 
контакти 872-484-3052 №19502

ФЛОРИДА
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, с опит от България 
диспечер вибер : +35987 7981874 5618770865 
№19560

ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, Омръзна ли ти от 
Лоши товари?или некомпетентни диспечери? 
имам решение-добро отношение и опит от Бъл-
гария +359877981874/viber 53V/R/F/Hz №19547

COAST TO COAST
ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за ваша-
та компания: Добре платени товари къси и дъл-
ги разстояния Всичко свързано със ДИСПЕЧЕР-
СТВОТО: Broker Setup Packets, Appointments 
Lumper/Detention TONU, invoices, Factoring, 
Fuel Cards, и много повече. T:3073005409 
E:dispach2022@outlook.com №19582
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

1 BDR Appartment in PALATINE, 
Цена US$ 1200, Зипкод Palatine, Давам 
под наем чисто нов едностаене апар-
тамент в Палатайн. Има безплатен 
паркинг, много близко до Marianos - 
пеша. Наем: $1,200 на месец. Инфо на 
тел.: 276-200-0000 №19578

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 550, Зипкод 60016, Давам стая под 
наем в Des Plaines зад Механата $550 2243926309 
№19603
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 285, Зипкод 60630, Дава се малка стая 
под наем в Чикаго. На кръстовището на Lawrence 
и Pulaski. $285 на месец + ток. Телефон 773 616 
3323. №19585
2 BEDS ОБЗАВЕДЕН, 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60171, Belmont Ave 
& Cumberland Ave. Близо до летището, градски 
транспорт, магазини. 3-ти етаж, добре обзаве-
ден, тераса, паркинг, мазе. Парно и вода включе-
ни. Забранени са пушене и животни. 7089452999 
№19590
FOR RENT IN WESTMONT, 
Цена US$ 1,850.00, Зипкод 60559, Дава поднаем 
двустаен апартамент - две спални, две бани, га-
раж, пералня+сушилня В близост до I-55, I-294, 
I-355, IL-83 и множество магазини. 6309351033 
№19591
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в Des 
Plaines 2248446817 №19592
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 550.00, Зипкод 60004, Давам стая под 
наем в къща, намираща се в Arlington Heights IL 
60004 Цена- 550$ - всички консумативи включе-
ни . Тел. 773-983-9296 Ани №19574
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в Des 
Plaines за непушачи 7739344547 №19557
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. Да-
вам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaр-
тaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, 
електричество, internet, gas, пералня и cyшилня) 
Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa 
$460. За OTR шофьори цeнa $380. Oт November 
1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-222-3412 №19562
СТАЯ ПОД НАЕМ В CHICAGO, 
Цена US$ 600, Зипкод 60645, Давам стая под наем 
от двустаен апартамент в Rogers Park, Chicago ( 
Pratt & California Ave). Всички консумативи са 
включени. безплатен паркинг. Тел: 773-807-3076 
№19563
2СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, ДАВАМ 2 СТАИ ПОД 
НАЕМ ЗА НЕПУШАЧИ ВСИЧКО ВКЛЮЧЕНО $350 и 
$395 НА МЕСЕЦ ЛЕСЕН ТРАНСПОРТ WI-FI КУХНИ 
БАНИ ПЕРАЛНО КЛИМАТИК И ДРУГИ ОБАДЕТЕ СЕ 
НА ХРИСТО 7738170102 №19564

3 BEDROOM HOUSE , 
Цена US$ 2.00, Зипкод 60018, 3 спални, 1 баня с 
мазе къща под наем в Дес плеинс. Пеша до 3те 
училища, и механата и малинчо. Чиста и простор-
на къща, с двоен гараж и голям двор. 7739345707 
№19545
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Стая в къща под наем 
(Lake in the Hills, IL). Без договор. Цена $799. Тел: 
224-713-5534. №19518
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Давам стая под наем 
в двустаен апартамент за мъж или жена. За инфо 
на :773-681-4562. Отлични условия. №19521
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Търся съкварти-
рант/ка за двустаен апартамент в района на лети-
щето О Харе. Много добри условия. 3127143018 
№19522

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

2 BRD, 1 BTH CONDO in DES PLAINES, 
Цена US$ , Зипкод 60016, FOR SALE: 
2 bedroom, 1 bathroom condo in Des 
Plaines. Completelly renovated. Low 
assesment fees and low taxes. Park 
Ridge School District. Asking: $160K. 
Tel: 847 376 8553 №19581

УСЛУГИ 

Chicago + suburbs
INSURANCE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Predstavqme #1 
Commercial Auto Insurer Progressive s nashata 
Agencia. Jelaete da razberete stoinosta na insuranse 
policita za vashiq business. Moje da vi napravim 
bezplaten quote. Moje da se obadite ili TXT na 224-
423-5654. Blagodariq 2244235654 №19597
MAG NA 38 TARSI GENA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Mag na 38 tarsi 
zapoznanstvo s gena 773-560-2775 ispratete text 
stanred@mail.com 7735602775 №19604
ПСИХОЛОГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Психолог с диплома от 
Великобритания предлага психологическа под-
крепа и консултации онлайн. 359896558922 
№19600
ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за ваша-
та компания: Добре платени товари къси и дъл-
ги разстояния Всичко свързано със ДИСПЕЧЕР-
СТВОТО: Broker Setup Packets, Appointments 
Lumper/Detention TONU, invoices, Factoring, 
Fuel Cards, и много повече. T:3073005409 
E:dispach2022@outlook.com №19584
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, С дългогоди-
шен опит съм в отглеждането на деца. Живея в 
Glenview IL , шофирам. Тел. за контакти 872-484-
3052 №19549
GLEDAM DECA , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v 
doma si v Ho� man estate, predlagam domashno 
prigotvena hrana,mnogo igri i razhodki Tel.224 659 
1156 №19513
GPS TRACKERS,RSTARTS, 
Цена US$ , Зипкод 100, Gps trackers,starter 
kills,remote starts,dashcams 6084660182 №19514
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Живея в Glenview 
IL , имам дългогодишен опит в отглеждането на 
деца. Шофирам и мога да гледам вашето детенце 
в дома ви. Тел за контакти 872-484-3052 №19504

ПРОДАВАМ

SOMEWHERE ELSE
AUDI A4 2.0TDI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 1000, Дата на производ-
ство май 2007г. Тип двигател Дизелов Мощност 
140 к.с. Евростандарт Евро 4 Скоростна кутия Ав-
томатична Категория Комби Пробег 230000 км 
Цвят Черен 882967951 №19602

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 платени * $50 Допъл-
нителен 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, Транс-
портна компания набира шофьори 
Class A на дълги дистанции. Запла-
щането е за заработена седмица или 
на миля - до $ 2000,00 на седмица за 
започване , в зависимост от опита. 
Търсим собственици на камиони. За 
повече подробности - тел 847-571-
0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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ВОДОРАВНО: Царемониалмайстор, Варан, Калотина, Лен, Савак, Лидол, Мак, Бемол, Чирози, Трол, Сироп, Дивак, Ке-
клик, Тепих, Кану, Роанок, Непал, Кил, Митничар, Неман, Ки, Ли, Нипел, Рапел, Ска, Навик, Карас, Як, Граната, Дозор, 
Икра, Инозит, Нула, Берова (Стефка), Етикет, Рак, Зеница, Анемия, Ре, Мезонети, Оди, Ра, Матари, Адамити, Мач, “Тони-
ка”, Алада, Ек, Наноси, Арк, ТАРОМ, Синор, Ге, Ар, Тешел, “Нора”, Алепо, Кашалот, Мис, Таран, Карерас (Хосе), Неморино, 
Наказание, Каракас.

ОТВЕСНО: Седемте рилски езера, Атака, Наркотик, Крез, Черешак, Рев, Калан, Агроном, Кошара, Мас, Линин, Равинат, 
Мелез, Кораб, Кочина, Ацетон, Лора, Навес, Капани, Атанас, Тан, Динамит, Реване, Иринин, Си, Корен, Литота, Иконом, 
Елк, Лопен, Казино, Асорин, Мал, Пипер, Икеда, Ирасек (Алоис), Салич (Ани), Хамак, Темида, Ма, Йодид, Лапад, “Ти”, Али-
гатор, Историк, Нерон, Ярма, Елара, Тиловак, Лазур, “Аида”, Ерик, Кон, Заник, Солар, Тарапана, Радикулит, Ракети, Кро-
нос.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

Опитен ски инструктор 

съветва младите скиори:

- И запомнете от мен, 

момчета, най-добре е да 

заобиколите дърво от 

едната страна...

  
В най-голямата жега трима депутати отишли на 

риба. Риба не хванали, но решили да се топнат в ре-
кичката. Бански нямали, затова решили да се събле-
кат голи. Не щеш ли, задала се някаква група от хора. 
Двама от тях бързо си прикрили половите органи с 
шепи, а третият сложил дланите на лицето си:

- Ти защо си криеш лицето? - попитали го двамата.
- Не знам как е при вас, но моите избиратели ме по-

знават по лице - отвърнал им той.

  
Дик се връща с няколко синини на физиономията 

от бара.
- Кой те подреди така? - пита жена му.
- Джими - кратко отвръща той.
- О, този тип, този разбойник, този хаймана... - за-

почва да кълне тя.
- Ш-ш-шт! Тихо! За умрелите се говори само добро 

или нищо!

  
- Така-а, да проверим симптоматиката. Очи?
- Тъмнеят.
- Глава?
- Люшка се.
- Уста?
- Проклинат цяла вселена.
- Ясно-о-о... Махмурлук.

  
Баща води малкия си син на детски психолог. Про-

филактичен преглед, за да видят умственото му раз-
витие. Лекарят започва:

- Хайде сега, моето момче, кажи ми колко очи има 
кучето?

- Две!
- А колко уши има кучето?
- Две!
- А колко лапи има кучето?
- Четири?
- А колко опашки?
При този въпрос детето се обърнало към баща си 

и казало:
- Тате, тоя чичко не е ли виждал куче?

  
Онзи неловък момент, в който приятел ти споделя 

как се казва детето му и не ти става ясно дали е мом-
че, момиче или последният модел на Тойота.

  
Жена дресира кученце. Съпругът й казва:
- Скъпа, съмнявам се, че от това ще излезе нещо.
Жената:
- Нищо, най-важно в тази работа е търпението. С 

теб също в началото не беше лесно.

  
Снощи ходих на гости и ми викат: Чувствай се като 

у дома си. Аз ги изгоних, заключих вратата и си лег-
нах!

  
Седи един човек в бара и пие бира. Пристига друг 

мъж, поръчва си напитка. Барманът изпълнява по-
ръчката, мъжът я изпива и след това, надавайки кря-
съци, изчезва от бара. Пристига друг господин и си-
туацията се повтаря. Онзи, който пиел бира, решил 
също да опита това питие. Отишъл при бармана и 
пита:

- Тези какво пиха?

- Фирменият коктейл „Екстрем“.
- Дай и на мене един!
Барманът му налива, мъжът го изпива. Ефект - ни-

какъв. Мъжът разочаровано казва:
- Е, и какво му е особеното?
- Ами, струва 500 долара.

  
- Защо много жени карат лошо?
- Защото ги обучават мъже.

  
Мъж в командировка праща SMS на жена си:
И все пак обичам само теб!
В отговор получава:
Засега и ти си най-добрият.

  
Една мутра отива в бар и вижда две момичета. 

Обажда се на друга мутра и казва:
- Намерих две момичета.
- Хубави ли са?
- Стават, като пийнеш...
След малко се звъни на звънеца в дома му. Той от-

варя, вижда приятеля си с момичетата и казва:
- Брато, аз толко много не мога да пия!

  
Блондинка лежи в болница и минава лекар на ви-

зитация:
- Приятно ми е, госпожо, аз съм вашият лекуващ 

лекар, а това е вашата сестра!
- О, боже господи, докторе! Не знаех, че имам се-

стра!

  
Момче и момиче отиват на кино и се редят за пу-

канки. Продавачът казва на момчето:
- Какви пуканки искате - солени или сладки?
- Нека да са като приятелката ми!
- Нямаме грозни пуканки...

  
- А преди да се оженим, казваше, че си готов да ум-

реш заради мен!
- Добре, бе, давай ги тези кюфтета!

  
- Иванчо, жена ти днес е много мълчалива?
- Помоли ме да й подам червилото, а аз чух лепи-

лото!

  
Жена ми се разсърди, че не й харесвам готвенето.
И за да не я обидя, си отрязах още едно парче 

супа...

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
В главата ви се въртят най-раз-
лични планове и идеи. Вашата 
пресметливост може да ви спес-
ти ненужни главоболия. Възмож-
но е да се обостри хронично за-

боляване. Вашите шансове да срещате подкрепа, 
одобрение, да намирате подходящи личности, които 
да ви носят полза, постепенно ще расте. Засега този 
процес изисква да елиминирате онова, което ви носи 
повече щети. Ако сте инициативни, може да получи-
те нови впечатления и да откриете дори неподозиран 
талант в себе си.

РАК
През тази седмица ще промени-
те възприятието и преценката 
си по въпроси с продължително 
въздействие. А дотогава ще раз-
полагате с подходящи вариан-

ти за разширяване на влиянието си. От вас зависи 
да проявите инициатива. Ако се налага да урежда-
те финансови въпроси, направете го обмислено, от-
говорно и експедитивно. В случай, че възнамерява-
те да предприемете каквито и да било съществени 
промени на динамичния си стереотип, заемете се с 
подготовката им. Няма ограничение в дейностите.

ВЕЗНИ
За да се справите с работата си, 
трябва да сте здрави. В интерес 
на истината, доста често се случ-
ва част от проблемите да си ги 
създавате сами. И то не защото 

сте попаднали на труден за решаване казус, а защо-
то драматизирате неуспехите, колкото и да са ми-
нимални. Опитайте се да промените тактиката. Да 
подхождате към неособено приятните ситуации с 
фантазия и чувство за хумор. Да правите нещата „за-
щото“, а не „въпреки“. Да променяте плановете си, 
когато се налага.

КОЗИРОГ
Наблюдавайте и участвайте в 
спорове, когато е най-изгодно 
за вас. Самостоятелната работа е 
за предпочитане пред екипната, 
но ако се налага да се включите 

в колективните занимания, не отказвайте. Контакти-
те ще са интензивни, съпроводени с много разгово-
ри и дългосрочни уговорки. Отстоявайте позициите 
си, но се съобразявайте и с чуждите интереси. Пре-
ценявайте изказванията си, отчитайки характера на 
събеседниците. Една неподходяща дума може да 
създаде сериозни проблеми.

ТЕЛЕЦ
Възможно е родителите или 
роднини да ви направят пода-
рък. Бъдете търпеливи и не се 
изразходвайте емоционално. 
Новостите ви привличат и без 

да се конфронтирате с никого, прилагайки ги, ще 
вървите напред. Ако към края на периода изпита-
те напрежение и нервност, добре ще ви се отразя-
ват медитациите и духовните практики, както и ако 
се разходите в планината. Това ще балансира и ще 
успокоява мислите ви, които е възможно да са тре-
вожни и затормозяващи ви до краен предел.

ЛЪВ
С каквото и да се заемете, ще е 
в капацитета ви да го направи-
те, а и да го довършите за вре-
мето, което сте си определили. 
Има фактори, които може да ви 

попречат, и това е липсата на мотивация или на дос-
татъчно информация. По отношение на мотивация-
та е добре да знаете, че възможности ще има, а дали 
ще се случи, зависи от вас. Консултирайте се със спе-
циалисти или обсъждайте неяснотите с по-опитни 
колеги и приятели. Ще намерите начин да визуали-
зирате мечтите си.

СКОРПИОН
Изпълнението на важна задача 
е за предпочитане пред някол-
ко второстепенни. Успеете ли да 
спазите схемата, значително ще 
подобрите и отношенията си. 

Критичните моменти ще са свързани именно с тях. 
Твърде често мнението ви ще се различава от това 
на събеседниците ви или пък ще попадате в зона, 
където има конфликт на интереси. Опитайте се да 
не участвате в разговори за политика, стратегии и 
други горещи теми, които със сигурност ще се пре-
върнат в още по-горещи спорове.

ВОДОЛЕЙ
Бъдете готови за отстъпки при 
обсъждането на сложните въ-
проси. След време ще се убеди-
те, че са били във ваша полза. 
Не лишавайте семейството си от 

внимание. Всички събития, дейности, над които сте 
работили и сте подготвяли от предишните няколко 
месеца до момента, ще отбележат очакван напре-
дък. Не ограничавайте инициативата си. Хората, от 
чиято подкрепа имате нужда, ще разберат замисли-
те ви, ще ги одобрят и ще ви окажат съдействие. Из-
ползвайте новите технологии.

БЛИЗНАЦИ
Мъжете трябва да пропъдят до-
садното чувство, че никой не ги 
разбира. Някои може да се вклю-
чат в курс за преквалификация, 
тъй като новите реалности из-

искват прагматизъм. Ако рискувате по отношение 
на финансите си, възможно е да претърпите загуби. 
Близките Ви хора са обхванати от еуфория, радост и 
надежди, но за това най-голяма заслуга имате вие. 
Бъдете дискретни в думите си. Не говорете зад гър-
ба на хората, защото това може да ви навлече много 
досадни проблеми.

ДЕВА
Ползотворен период, в който 
бихте могли да подобрите и ста-
билизирате финансовото и мате-
риалното си състояние, както и 
да напреднете в професионал-

ното си развитие. Дали ще смените позицията, ще 
получите допълнителни отговорности, обезпечени 
с допълнително заплащане, няма никакво значение. 
Същественото в случая е, че ще почувствате удо-
влетворение. Грижете се за физическото и психиче-
ското си състояние. Предстоят няколко пътувания, 
предимно делови, за повече от ден.

СТРЕЛЕЦ
Не ви е нужно да си създавате 
врагове. Ориентирайте енерги-
ята си към текущите задачи. От 
качественото им изпълнение за-
виси финансовото ви състояние 

за дълъг период от време. Осъществявайте зами-
слите си според обстоятелствата, в които се нами-
рате. Избягвайте резките промени и се въздържай-
те от импулсивни решения, ако искате да избегнете 
грешки. Анализирайте фактите, наблюдавайте об-
становката около себе си и адаптирайте действията 
си към обективните обстоятелства.

РИБИ
В личен план са възможни не-
приятности, сложни разговори с 
любимия човек. Причина за раз-
ногласията ще са прекалените ви 
претенции и неоснователни съм-

нения. Не преминавайте в настъпление, ако никой не 
е злоупотребил с личното ви пространство. Ще мо-
жете да запознаете широк кръг събеседници с уме-
нията и постиженията си. Направете го сдържано, с 
умерен ритъм и без нотки на самонадеяност. Спечел-
ването на последователи е първата стъпка към при-
добиване на популярност и влияние.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Хората от хилядолетия си предават 
предсказания за края на света и го 
свързват с най-различни дати, но за 

много американци той е бил почти факт на 12 
ноември 1833 година, когато нощното небе 
сякаш експлодирало в хиляди ярки светлини, 
особено над южната част над страната. Глед-
ката била така стряскаща, че много хора, не 
само в религиозните общности, повярвали, 
че идва краят на света.

Явлението е било видимо из целия аме-
рикански континент и предизвикало силен 
отзвук в пресата. В Илинойс един вестник 
описал гледката, че „сякаш самото небе из-
глеждало в пламъци". Издание от Алабама 
писало за „хиляди светещи тела". В Бостън са 
пресметнали, че е имало над 240 000 „падащи 
звезди“ по време на забележителното зрели-
ще.

Индианците лакота били така разтърсе-
ни от събитието, че нулирали календара си, 
за да го отбележат. Джоузеф Смит, пътуващ 
с мормонски бежанци, отбелязал в дневни-
ка си, че това със сигурност е знак за Второто 
пришествие. Ейбрахам Линкълн, Фредерик 
Дъглас и Хариет Тъбман, наред с много други, 
са описали невижданото зрелище. Нощта на 
12 ноември 1833 година стана известна като 

„Нощта, в която паднаха звездите“.
Отдавна е ясно, че за щастие тази нощ не е 

била краят на света, но пък привлече внима-
нието на хората към едно рядко и впечатля-
ващо небесно явление, което се повтаря, ма-
кар и не така сензационно, както в онзи ден 
над американския континент. Всяко година в 
средата на ноември Земята минава през Ле-
онидите - огромен метеоритен поток, оста-
ващ след кометата Темпъл-Татъл.

Пикът на явлението е около 17-и ноември, 
по това време има силни метеоритни дъждо-
ве. Има ярко изразена периодичност от око-
ло 33 години, съответстваща на връщания-
та на кометата-прародителка към Слънцето. 
Последния път кометата премина своя пери-
хелий през 1998 г. и отново ще се върне чак 
през 2031 г. Интензивността на метеоритните 
дъждове варира от година на година и зави-
си от плътността на потока, през който пре-
минава Земята.

189 години след неописуемото светлинно 
шоу в Америка то все още остава ненадми-
нато и споменът за него не е избледнял. Вик-
торианската писателка по астрономически 
теми Агнес Клерк писала, че „небето бе осе-
яно във всички посоки със светещи следи и 
озарено от блестящи огнени топки". Тя спо-
менала за пресмятане на броя на видените 
„падащи звезди“ в Бостън, направено когато 
те се поразредили, защото преди това „броят 
им бил отвъд всякакво пресмятане". Според 
изчисленията по занижени стойности през 
9-те часа на светлинното шоу са видени 240 
000 метеора.

Коренните жители от няколко племена, 
освен лакота, също са отбелязали небесно-
то чудо. То също е наблюдавано и останало в 
паметта и на мормоните по бреговете на Ми-
сури, които били прогонени от заселниците. 
Джоузеф Смит, основател на църквата „Све-
тци от последния ден“, го е отбелязал в днев-
ника си като знак за наближаването на Второ-
то пришествие.

Известна е историята на малката Аман-
да Янг, свидетелка на събитието. Тя е родена 
като роб и починала на преклонна възраст 
през 1920 година, а случката е преразказана 
през 2010 година от праправнучката й. Аман-
да била събудена от крясъци посред нощ и 
когато излязла навън, видяла неописуемото 
небесно зрелище. Звездите падали почти на 
земята, но изгаряли малко преди това. Робите 
били много уплашени, започнали да се молят, 
вдигали шум и белите господари излезли да 
видят какво става.

Когато видели горящото небе, белите съ-

брали робите на едно място и започнали „без 
причина“ да разказват на всеки от робите си 
какво е станало с родителите и близките му, 
къде са продадени и къде се намират сега. 
Възрастните роби били много радостни да 
научат къде са роднините им. Господарите 
смятали, че идва Денят на Страшния съд.

Сто години след пламналото небе случаят 
още вълнувал хората, а за някои бил извор 
на вдъхновение. Франк Пъркинс от Алабама 
написал песента „Stars Fell“, с текст на Мичъл 
Париш. Един от най-старите известни записи 
на песента е от 1934 година в изпълнение на 

оркестъра на Лий Ломбардо, с вокал брат му 
Кармен.

Леонидите ще могат да бъдат видени и тази 
година, макар че шоуто няма да е като през 
1833 година. Пикът в активността им ще бъде 
в понеделник, 18 ноември. Дейвид Муур от 
Astronomy Ireland обаче смята, че най-добре 
ще се виждат около 3 часа сутринта в събота, 
16 ноември. Обикновено могат да бъдат за-
белязани около 15-20 „падащи звезди“ в час. 
Според Муур тази година Луната ще осветя-
ва нощното небе и това ще направи наблюде-
нието им по-трудно. Ако обаче нощното небе 
е чисто, космическото шоу ще може да бъде 
видяно.

XКраят на света, който не дойде

ВАСИЛ 
ДИМОВ

vasil@bg-voice.com

Горящото небе над Америка

https://connectmortgagecorp.com/
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Аня Тейлър Джой и Никъ-
лъс Холт получават храна, за 
която да умрат в новия филм 
„Менюто“, чието действие се 
развива в света на изискана-
та кухня.

Марго и Тайлър са млада 
двойка, която предприема 
пътуване до отдалечен частен 
остров, където се помещава 
ексклузивното гастрономи-
ческо заведение на Хоторн. 
Островът изобилства от зе-
ленчукови градини, домашни 
животни, кошери...

Двамата са част от избра-
на група от 12 души, които са 
платили малко състояние, за 
да вечерят в ресторанта, уп-
равляван от известния амери-

кански готвач Джулиан Сло-
вик (Ралф Файнс).

Без да подозират за бога-
тите гости, Словак и неговият 
екип от роботоподобни про-
фесионалисти планират ед-
нократно меню с някои нео-
чаквани съставки.

Ралф Файнс приготвя кулинарен 
рай и ад в „Менюто“

Съобщава се, че Жизел Бюндхен 
е купила хасиенда за 11,5 мили-
она долара директно от дома на 
Том Брейди само седмици преди 
двойката да финализира развода 
си.

Имотът се простира на 6600 кв. 
фута в Маями Бийч. Вилата с пет 
спални изглежда е почти точно от 
другата страна на водния път от 
къщата на нейния вече бивш съ-
пруг Брейди, която се строи на ос-
тров Индиън Крийк.

Заради уединението и сигур-
ността, но и заради профила на 
хората, които притежават имоти, 
островът е наричан „Бункерът на 
милиардерите“.

Единственият сухопътен вход 
през моста е строго защитен. Има 
частни въоръжени патрули по 
суша и вода 24 часа в денонощи-
ето и освен ако не сте поканени, 
не можете да стигнете до острова.

Крис Еванс, който преди дни беше 
обявен за най-сексапилния мъж в све-
та за 2022 г. от списание People, е влю-
бен в португалската актриса Алба Бап-
тиста.

В четвъртък People съобщи, че 41-го-
дишният Крис и 25-годишната Алба са 
заедно повече от година и връзката им 
е сериозна.

Както твърди източник на People, 
американският актьор и португалската 
брюнетка красавица са влюбени един 
в друг и нещата между тях са сериозни.

„Те са влюбени и Крис никога не е 
бил по-щастлив. Семейството и прия-
телите му я обожават“, каза източник 
пред списанието.

Малко след като беше обявено, че са 
заедно, Крис и Алба бяха снимани хва-

нати за ръце, докато се разхождаха из 
Сентрал Парк.

Най-сексапилният мъж на света 
влюбен в португалска актриса

Жизел Бюндхен тайно  
купи къща срещу Том Брейди

Джими Кимел отново 
ще бъде домакин на 
„Оскар“-ите през 2023 г., 

обявиха организаторите, из-

бирайки да бъде домакин на 
най-престижните награди в 
Холивуд година след като ак-
тьорът Уил Смит удари шамар 
на миналогодишния водещ 
Крис Рок на церемонията.

Академията за филмово 
изкуство и наука се надява 
Кимел, популярният амери-
кански комик и водещ на то-
кшоу, който беше домакин на 
„Оскар“-ите през 2017 и 2018 
г., да помогне за повишаване 
на телевизионните рейтинги 
на събитието след избухване-
то на Смит миналата година.

Церемонията ще се състои 
на 12 март в Dolby Theatre в 
Лос Анджелис.

„Джими е перфектният до-
макин, който ни помага да 
разпознаем невероятните ар-
тисти и филми“, сподели ди-
ректорът на Академията Бил 
Крамър в изявление.

Джими Кимел ще води  
„Оскар“-ите през 2023 г.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Медийната група Condé 
Nast съди рапърите Drake и 21 
Savage за пускането на фалши-
ви корици на Vogue, за да по-
пуляризират предстоящия им 
албум „Her Loss“.

Докато канадският рапър 
спомена списанието и него-
вия главен редактор Ана Уин-
тур в надписа на публикацията 
си в Instagram, лей-
бълът казва, че не е 
дал разрешение на 
музикантите да из-
ползват емблема-
тичната корица на 
списанието.

Компанията твър-
ди, че рекламната 
кампания на рапъ-
рите за „Her Loss“ е 
„изградена изцяло 

върху използването на марки-
те на Vogue и предположение-
то, че Drake и 21 Savage ще се 
появят на корицата на след-
ващия брой на Vogue“, според 
жалба, подадена във федерал-
ния съд в Манхатън.

„Всичко това е невярно. И 
нито един от тях не е одобрен 
от Condé Nast“, се казва в него.

Певицата реши да се фоку-
сира върху семейството и от-
глеждането на сина си Райли. 
След като обяви бременност-
та си, Трейнър сподели, че 
страда от гестационен диа-
бет, който можеше да засегне 
както нейното, така и здраве-
то на бебето. Благодарение на 
спазването на здравословна 
диета и подходящи 
упражнения, певи-
цата ражда здрав 
син.

Меган посочва, 
че след раждане-
то е изпаднала в 
огромна дупка за-
ради външния си 
вид, превръщайки 
живота си в „дос-
та мрачно място“. 
Единствената й мо-

тивация да се оправи е била 
грижата за Райли и превръща-
нето й в най-добрата майка за 
него.

Тя започва да установява 
здравословни навици, касае-
щи диетата и тренировките й. 
Допълва, че отслабването й 
е станало постепенно, както 
препоръчват лекарите.

Масивни графити, посветени на покой-
ния велик италиански композитор Енио 
Мориконе, бяха открити в Рим, градът на 
неговото раждане, върху фасадата на сгра-
да на Пиаца Лоренцо Лото.

Проектът „Vista su Roma“, създаден по 
инициатива на организацията Roma Cares, 
ромският футболен отбор, е поръчан на 
художника Лука Малеонте.

Синът на Енио Марко Мориконе при-
съства на разкриването на графита заедно 
с директора за връзки с общността на клу-
ба Франческо Пасторела и представители 
на местните власти.

„Баща ми беше син на Рим, на римския 
свят и както често казвам, той никога не се 
оставяше да бъде привлечен от блясъка от 
чужбина, но искаше да остане тук, осъзна-
вайки факта, че музиката няма паспорти и 
граници“, каза Марко Мориконе.

Марк Зукърбърг и Присила Чен са 
продали един от домовете си в Сан 
Франциско за $31 млн. в извънпазарна 
сделка, потвърди говорител на семей-
ството. Сделката бележи най-скъпата 
сделка в Сан Франциско тази година.

Построена през 1928 г., хасиенда-
та от 7386 кв. фута има четири спални 
и четири бани и се намира на граница-
та на Мишън Дистрикт и Долорес Хайтс 
Парк.

Продажбата беше финализирана на 
1 юли, но записите от сделката станаха 
достъпни за обществеността едва сега.

Съоснователят на Facebook и сега 
главен изпълнителен директор на 
платформата Meta и съпругата му пла-
тиха приблизително $10 млн. за същата 
къща през ноември 2012 г.

Продажбата е извършена чрез SFRP, 
дружество, базирано в Калифорния.

Графити в Рим, посветени  
на Енио Мориконе

Меган Трейнър отслабнала  
с 30 кг заради сина си

Condé Nast съди рапърите  
Drake и 21 SavageСемейство Зукърбърг продадоха 

една от къщите в Сан Франциско

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Безчет лечебни извори бликат на бъл-
гарска територия, много от тях се 
намират в малки параклиси и сла-

бо известни храмове, далеч от утъпкани-
те туристически маршрути. Други аязма са 
забравени в разрушени църкви и за тях си 
спомнят малцина от по-възрастните жители 
на съответния район.

Лековито аязмо, което помага за много 
болести, се намира в сърцето на България. 
Всеки, страдащ от болежка, отива там и се 
връща напълно излекуван.

Всеки е чувал за вълшебното изворче, 
което може да ни изцери от всички болести 
и болежки. И колкото и невероятно и мито-
логично да звучат тези истории, се оказва, 
че аязмото е реално съществуващо.

Лечебният извор се намира 
на скрито място

Местните жители твърдят, че водата е за-
редена с голяма сила и може да спаси хора-
та от сериозни заболявания.

Става въпрос за изворчето, намиращо се 
близо до село Вардун, Търговище. Изследва-
нията са показали, че водата, която тече от 

двата чучура, не е минерална. Въпреки това 
местните я пият, за да се излекуват от мно-
жество заболявания.

Вярва се, че лековитата вода може да се 
справи с всички стомашни и бъбречни про-
блеми. Изворчето до нея пък лекувало очни 
болести. За да се избавите от всички забо-

лявания на очите, е нужно само да измиете 
очите си.

Двата извора в района имат 
древна история

Легендата разказва, че преди стотици го-
дини мястото било известно като Кушбунар, 
което означава солен извор. То представля-
вало гьол, от който преди стотици години 
само животните пиели вода. С времето пас-
тирите забелязали, че животните не само я 
предпочитат, но и болните от тях оздравели. 
Тогава те също започнали да пият от изво-
ра. И чудото скоро се случило – всеки, кой-
то пиел от извора, се почувствал по-здрав, а 
всеки болен оздравял.

Години по-късно, вероятно в началото на 
миналия век, чобанинът Ради Карапетков, с 
помощта на няколко свои съселяни, съгра-
дил голяма каменна чешма. По-късно хора-
та от близките села направили по-голяма ка-
менна чешма, от която днес текат два чучура

чудодейна лечебна вода
От там минават хиляди хора от близо и да-

леч. Около изворчетата непрекъснато кипи 
живот и има народ, който пълни туби от ле-
ковитата вода.

Хората наричат лечебното аязмо Лекови-
то изворче. Убедени, че водата наистина ле-
кува, те искат изворът официално да бъде 
обявен за лечебен. Списъкът е изцерени 
хора расте всеки ден, което превръща мяс-
тото във все по-често търсен и посещаван 
феномен.

Мистериозна пирамида в 
Габровско носи безсмъртие

Мистериозна пирамида, открита край га-
бровското село Петко Славейково, носи 
безсмъртие или най-малкото дълголетие на 
онези, които я посещават. Поне това твър-
дят жителите на селото, които от години по-
сещават мегалитния комплекс.

Любител на историята и запален радие-
стезист, чиято възраст е над 80 години, но 
изглежда минимум с 20 години по-млад и 
се чувства така, смята, че всичко това е бла-
годарение на пирамидата, която се намира 
край родното му село.

Според него тази пирамида

е построена 
от древна цивилизация

която е обитавала земите, на които в наши 
дни се простира България. Тази цивилиза-
ция е разполагала с напреднали техноло-
гии, благодарение на които пирамидата 
край Петко Славейково е била построена.

Местни хора вярват, че строителите на пи-
рамидата най-вероятно са били с марсиан-
ски произход - бежанци от Червената плане-
та, чиято цивилизация е била унищожена от 
ядрена война.

Оцелелите от конфликта се заселили по 
българските земи, едни от най-плодородни-
те кътчета на планетата. Заедно със себе си 
те донесли и знанието как да вдигат и мес-
тят огромни скални блокове. 

Именно така построили и въпросната пи-
рамида.

Пирамидата край габровското село не е 
е единствената пирамида по българските 
земи, колкото и изненадващо да звучи това 
за мнозина.

Някои от тези мегалитни комплекси са 
добре проучени и са развити туристически 
дестинации, като Стобските пирамиди на-
пример, които се радват на значителен ин-
терес от страна на българи и чужденци.

По официални данни има 66 пирамиди в 
България и всички те са дело а извънземни 
цивилизации. Повечето от тези пирамиди са 
част от мегалитни комплекси

скрити в недрата 
на планините

Пирамиди на възраст над 10 000 години 
има и дълбоко заровени в недрата на Стран-
джа планина, които според окултистите в 
най-скоро време ще бъдат открити офици-
ално. Още 16 мегалитни комплекса, изграде-
ни от извънземни цивилизации, се намират 
на дъното на Черно море.

Трябва да отбележим, че пирамиди има не 
само у нас. Наскоро бе открита най-голяма-
та пирамида в света. И тя беше открита не 
къде да е, а в Босна.

Пирамидата, която е поне три пъти по-го-
ляма от Хеопсовата пирамида в Долината на 
царете в Египет, е

на възраст над 24 000 години
твърди нейният откривател - американски-
ят инженер-геолог и археолог Семир Осма-
нагич.

Подобни на босненската пирамида има и 
в България. Мистерия за учените остава как 
древните строители са успели да забъркат 
бетон, чиито качества в пъти надхвърлят ка-
чествата на съвременния материал, какъвто 
го познаваме днес.

Пирамидите и в Странджа, и в Босна всъщ-
ност са част от един огнен пояс от Химала-
ите, минаващ под Кавказ, под Черно море 
в района на Бургас и излизащ на Странджа 
планина. Неслучайно този район е центърът 
на нестинарите.

Вълшебно аязмо лекува 
стомашни и бъбречни болести
XМагична пирамида край Габрово цери астма и депресия

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Водата на аязмото във Вардун не е минерална, но местните я пият, за да се излекуват.

Сн. Фейсбук, Wikipedia

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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