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

като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мне-
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Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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С надежда и оптимизъм 
за новата година

Отминава още една година, която в ис-
торията ще остане със своите странности, 
пандемия и неочаквани обрати. В САЩ тя 
започна с опит да бъде открадната демо-
крацията, когато тълпа привърженици на 
бившия президент щурмуваха Капитолия в 
опит да спрат сертифицирането на избор-
ната победа на новия. Гледките бяха сюрре-
алистични, като филм. И нещата не се подо-
бриха значително в следващите 349 дни до 
края.

Пандемията беляза и тази година, но вече 
има светлина в тунела. Но както казват аме-
риканците – най-тъмно е преди изгрева. 
Докато ваксинацията срещу COVID-19 про-
дължава по целия свят, насред спекулации, 
фалшиви новини и конспирации в социал-
ните мрежи, се появи нов, по-заразен щам 
на коронавируса и невиждан досега бум на 
заразените. Но с по-леки симптоми, засега. 
Надеждата на учените е, че това е началото 
на края на пандемията – когато вирусът ста-
не по-заразен, но много по-малко опасен.

И въпреки мрачните моменти през изми-
налите 12 месеца – надежда остава ключо-
вата дума на 2022-ва. От смяната в Белия 
дом, през трите избора в България, кои-
то донесоха странна коалиция, обещаваща 
промяна след 12-годишно мафиотско упра-
вление.

Да, 2021-ва беше трудна, преломна годи-
на за човечеството. Едва ли има някой, кой-
то не е бил докоснат от кошмара на всичко, 
което ни се случи колективно. Но всъщност 
2021-а ни показа още веднъж, че само ко-
гато сме заедно, обединени, е възможно да 
преодолеем всяко препятствие – огромно-
то сътрудничество между отделните дър-
жави, бизнеси и отделни личности, всеки 
от нас, направиха възможно намирането на 
сравнително бързо решение с кризата. Ми-
сля, че това е посланието на изминаващи-
те 12 месеца – светът отдавна е едно голямо 

цяло. И независимо от писъците на антигло-
балистите за стени, разделения, ограниче-
ния в пътуването и миграцията, 2021-а още 
веднъж показа, че това не може да е пече-
ливша стратегия за нашия свят. Обедине-
ни в разнообразието си на традиции, оби-
чаи, култури, език и народност, е пътят към 
просперитет за всички.

2021-а свали маските на всички (макар да 
трябваше да носим други), видяхме истин-
ските си лица. Сигурен съм, че всеки е на-
правил изводите за себе си, за хората око-
ло него, за нещата, на които отделя време 
и внимание, за приоритетите си. Човечест-
вото има нужда от големи катаклизми от 
време на време, за да преосмисли посока-
та си. През вековете това са били религиоз-
ни гонения, войни и по-рядко пандемии. На 
нашето поколение пък се падна да прежи-
вее толкова много – смяна на един режим с 
друг, масова емиграция, войни и шокиращи 
политически обрати, сега и пандемия. Да се 
надяваме, че всичко това ни е направило не 
само по-силни, но по-мъдри и по-добри. И 
че предстоят десетилетия на спокойствие, 
растеж и просперитет за всички. Така обик-
новено е ставало в човешката история и от 
нас зависи да потвърдим правилото, а не да 
бъдем отново изключение. Но сигурен съм, 
че 2022-а ще ни донесе още повече надеж-
да и оптимизъм. И ново начало.

От името на целия екип на BG VOICE ви 
желая да бъдете най-вече здрави, сплотени 
и единни – със семействата си, с общност-
та си и хората по целия свят. Да изпратим 
2021-а и да погледнем с надежда към нова-
та година. Сигурен съм, че тя ще бъде много 
по-добра, успешна и благосклонна за всич-
ки нас!

Още веднъж – бъдете здрави, щастливи, 
обичайте се и си помагайте!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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В 
България миграцията вече е с 
обратен знак и за първи път от 
десетилетия тя е положителна. 
През 2020 година в страната са 
се завърнали повече българи от 

чужбина, отколкото са заминали да живе-
ят зад граница. Очакванията са тази поло-
жителна нетна миграция да се потвърди и 
в цифрите за 2021 г. Броят на завърнали-
те се в България е с 30 000 души повече 
от този на напусналите през 2020 година, 
като голямото мнозинство от тях са бъл-
гарски граждани, пише Wall Street Journal 
в материал за България, озаглавен „Панде-
мията от COVID-19 дава нова надежда на 
една от най-бързо топящите се държави в 
света“.

В материала се казва, че след десети-
летия на масова миграция от страни от 
бившия Източен блок към по-доходонос-
ни възможности на Запад, движението на 
хора показва признаци на обръщане на 
посоката. Авторът на статията дава при-
мер с Естония, Полша и Литва, където нет-
ната миграция през последните години 
също е положителна. „Но никъде преобръ-

щането на тенденцията

не е по-рязко, 
отколкото в България

пише WSJ.
Изданието припомня, че преди панде-

мията България се очакваше да бъде на 
второ място сред най-бързо топящите се 
страни в света след Литва по прогнози 
на ООН. Хората, живеещи в България, на-
маляха от близо 9 млн. души в края на 80-
те години на миналия век до около 7 млн. 
днес, допълва вестникът.

„Вълната от хора, които напускат Цен-
трална и Източна Европа и се насочват 
на запад, секна“, казва Огнян Георгиев от 
Европейския съвет за външна полити-
ка пред изданието. Преди няколко месе-
ца той проведе изследване, което устано-
ви, че десетки хиляди българи, живеещи в 
чужбина от дълго време, са се завърнали в 
Родината по време на пандемията.

„Бих казал, че това е значителен про-
цент от тях“, каза още Георгиев. „Това наис-

Повече българи се връщат в 
Родината, отколкото я напускат

XЗа първи път от десетилетие има положителна нетна миграция
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тина е тласък за икономиката, не само за 
България, но и за страни като Румъния и 
Полша. Има осъзнаване, че човек може да 
има добро качество на живот и в Източна 
Европа“, допълва той.

Един от онези, които напускат Родината 
с еднопосочен билет, е Нико Алексиев. За 
него WSJ разказва, че през 2011 г. заминал 
за Франция и не очаквал, че някога отново 
ще живее в България. Но след началото на 
пандемията бил съкратен и подобно на де-
сетки хиляди други чуждестранни служи-
тели в Европа и по света се върнал в Роди-
ната през юни 2020 г. Сега, след повече от 
година в България, той има работа в София 

и няма намерение да се връща в чужбина.
Макар че печели почти наполовина по-

малко спрямо доходите си като служител 
на летището в Ница, Франция, той казва, 
че парите в България му стигат за много 
повече неща. Живее в центъра на София 
до добре поддържан зелен парк. Излиза 
на ресторанти по-често, отколкото можел 
да си позволи във Франция, и все пак ус-
пява да пести, разказва WSJ.

И макар Нико да е изненадан от стан-
дарта на живот и възможностите в българ-
ската столица, данните показват, че като 
цяло в България

качеството на живот 
изостава

спрямо това в повечето страни в Европа. 
„Тя е най-бедната страна членка на ЕС, а 
недоверието в държавните институции е 
огромно. Под 30% от гражданите са вакси-
нирани срещу COVID-19, най-ниският про-
цент в блока. Изследване на Трансперънси 
интернешънъл установи, че една пета от 
местните жители са признали, че са плати-
ли подкуп, за да получат достъп до здрав-
ни грижи през миналата година, вторият 
по големина дял в ЕС след съседна Румъ-
ния“, обобщава вестникът.

В статията се припомнят и протестите 
срещу корупцията през 2020 година, как-
то и идването на власт на служебното пра-
вителство и серията от предсрочни парла-
ментарни избори. Пред изданието говори 
и друг българин, който се е върнал в Бъл-
гария заради пандемията, но отново е оти-
шъл да търси препитание в чужбина.

Ивайло Иванов, който работил в чуж-
бина като сладкар на круизни кораби, се 

върнал във Враца, след като круизната ин-
дустрия остана блокирана през пролетта 
на 2020 г. Намерил си работа като куриер, 
но заплатата му била под една четвърт от 
това, което заработвал на корабите. Запо-
чнал да трупа дългове.

През март отново напуснал страната и 
сега работи в хотел в Германия. Казва, че 
искал да остане в България, където двама-
та със съпругата му имат жилище и може 
да прекарва време с двамата си сина, но 
от икономическа гледна точка нямал друг 
избор.

Заплатите в България 
са катастрофални

Собствениците на всички успешни биз-
неси третират хората като роби, отбеляз-
ва Иванов.

През последно време Западна Европа се 
нуждае отчаяно от служители от Изтока, 
тъй като най-големите икономики на Ста-
рия континент изпитват недостиг на ра-
ботници. Германия има над един милион 
свободни работни места след рязък спад 
на нетната имиграция и властите твърдят, 
че искат да привличат около 400 хил. ква-
лифицирани служители от чужбина вся-
ка година. Белгия, Нидерландия, Австрия 
и Великобритания отбелязаха рекорд на 
свободните работни места тази година.

В Литва, една от малкото източноевро-
пейски страни, които публикуват месечна 
статистика за миграцията, броят на еми-
грантите е започнал да нараства през ав-
густ. Но появата на варианта Омикрон за-
сега блокира пътуванията в чужбина.

https://www.dpparks.org
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В 
България средната продължи-
телност на живота е най-кратка 
в целия Европейски съюз, показ-
ва последният Здравен доклад на 
Европейската комисия за 2021 г.

Малко след българите застават и румън-
ците с по-ниска продължителност на живо-
та.

Според доклада заради пандемията от 
COVID-19, българите умират дори по-млади 
от преди. Продължителността на живота в 
България е спаднала с 1,5 години през 2020 
г., което е двойно повече от средните 0,7 го-
дини на европейско ниво.

Европейските държави с най-висока про-
дължителност на живота са Норвегия - 83,3 
г., Исландия - 83,1 г. и Ирландия - 82,8 г., а Ру-
мъния - 74,2 г., и България - 73,6 г. са на по-
следните места.

„В България пандемията временно обър-
на тенденцията в продължителността на 
живота, която бе и най-ниската в ЕС през 
2019 г. Въпреки подобренията в здравната 
система, високите нерегламентирани пла-
щания и прекомерното фокусиране в бол-
ниците продължава да пречи на системата“, 

се казва в доклада.
Продължителността на живота в Бълга-

рия се бе увеличила с 2 г. за периода 2000-
2019 г., но и тогава бе под средната за ЕС 8 г.

Основна причина, която скъсява живота 
на много българи, е недобрата здравна сис-
тема и болнична среда, както и лошите на-
вици - пушенето, употребата на алкохол, не-
здравословните диети и ниската физическа 
активност, става ясно от документа. 

Той констатира и че разходите на глава 

на населението за превенция в България 
са най-ниските в ЕС, а здравната система 
е с недостатъчно финансови ресурси и се 
представя слабо.

В България здравното финансиране за 
първична медицинска грижа е най-ниското 
сред страните от ЕС, въпреки увеличението 
на бюджета за здравеопазване. Според до-
клада това вероятно е и причината за висо-
ките нива на смъртност.

Докладът показва, че в България до една 

трета от всички пациенти заобикалят лека-
рите от първичната помощ и отиват директ-
но в болничните спешни отделения.

Здравеопазването в страната през по-
следните години неизменно се класира на 
последните места в индекса за потребител-
ско здраве Euro Health Consumer в ЕС или 
626 евро на човек се харчат за здраве. Ли-
дерите в медицинските грижи остават Люк-
сембург, Швеция и Дания, които заделят по 
над 5500 евро на жител всяка година.

Липса на медици 
заради ниските заплати

В доклада е посочен и проблемът с лип-
сата на персонал - недостиг на медицински 
сестри заради емиграцията, застаряваща 
работна сила (средната възраст на меди-
цинските сестри е над 50 г.), лоши условия 
на труд и ниско заплащане.

Това е проблем, с който бившите кому-
нистически страни в ЕС се борят от десети-
летия.

Българите умират все  
по-млади и все по-болни
XСтраната отново е последна по продължителност на живота в ЕС

Сн.: БТА

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com
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Б
ългарка попадна в центъра на 
жесток трилър в гръцката столи-
ца Атина два дни след Нова годи-
на. Тя се оказа заложник на 35-го-
дишен мъж от Египет, с когото са 

имали връзка. Египтянинът отвлякъл съна-
родничката ни със сила и след това обяви, 
че ще взриви жилищната сграда, в която я 
държи за заложник, с газова бутилка.

Инцидентът започнал в събота следобед. 
Според показания на сестрата на жертва-
та двамата от бившата двойка се скарали в 
дома на българката. Мъжът я нападнал, уда-
рил и заплашил с нож, след което я отвля-
къл

в къщата си с белезници
пише „Труд“. В продължение на три часа 
българката била държана като заложник. 
Инцидентът станал в района на Агиос Пан-
телеймон в центъра на Атина.

След подаден сигнал в полицията жилищ-
ната сграда е била евакуирана като пред-
пазна мярка, тъй като мъжът държал газова 

бутилка и заплашвал, че ще взриви сграда-
та. На място пристигнали полицейски сили 
и специален преговарящ, пожарна и линей-
ка.

В понеделник прокуратурата в Атина 
даде ход на наказателното преследване 
срещу египтянина.

Според показанията на българката прия-
телят й предавал

на живо във Facebook 
как я пребива

Жертвата разказа за ужаса - от отвлича-
нето си от апартамента, в който работи като 
домашна помощница, до задържането в 
египетския апартамент.

„Знам, че полицията ще дойде, но мога да 
те убия днес. Ще умрем всички заедно“, кре-
щял в екстаз египтянинът, докато полицаи 
преговаряли с него. „Тя е моя жена и аз ще 
правя с нея, каквото си искам. И да я убия, 
какво ви интересува? Защо дойдохте тук? 
Кой ви викна?“, крещял той.

В навечерието на Нова година египтяни-

нът поискал българката да се прибере със 
сестра си, за да празнуват заедно празника. 
Сестра й обаче не пожелала да отиде там, 
затова двете решили да отидат в квартал 
„Калитея“ с друга компания и без египтяни-
на, където останали до 6 ч. сутринта. Египтя-
нинът й звънял цяла нощ, но тя не му вдиг-
нала, защото знаела, че ще се скарат.

Българката цяла нощ качвала снимки и 
видеа във Facebook, които той гледал.

Прокуратурата в Атина даде ход на нака-
зателното преследване.

Египтянин държа българка 
като заложник в Атина
XМъжът заплаши, че ще взриви с газова бутилка жилището, в което държеше жената

Сн.: „Труд“

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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О
билен сняг блокира движени-
ето в Източна Вирджиния, го-
леми преспи затвориха учили-
щата във Вашингтон, а снежни 
бури отмениха стотици полети 

в Чикаго. Екстремното време продължава 
да създава проблеми в САЩ след като вгор-
чи празниците на хиляди хора. Те останаха 
по летищата и се наложи да променят пла-
новете си заради лошото време и COVID-19.

Точно преди голямото пътуване за Коле-
да, много от самолетите не излетяха, защото 
коронавирусът разболя голяма част от еки-
пажите и нямаше кой да управлява машини-
те. Сега, в края на празниците, ветровитото 
време, в съчетание със силни снеговалежи, 
продължи да вгорчава живота на пътници-
те, поели обратно към САЩ след празни-
ците. Само в неделя в страната са били от-
менени 2500 полета, става ясно от сайта 
за проследяване на полети „ФлайтЪуеър". 
Много от полетите пък имаха закъснения в 
първите два дни на годината. В понеделник 
отменените полети в САЩ бяха 1900.

Същото е и положението по света. В неде-
ля заради лошото време

са били отменени 4100 полета
а в понеделник – около 3000. Подобно е 

било положението и в събота, когато бяха 
анулирани над 2700 американски полета и 
над 4700 по света. Летищата в Чикаго отме-

ниха половината си полети във вторник за-
ради снежна буря.

Въздушният транспорт пострада силно от 

разпространението на варианта Омикрон 
на коронавируса. Голяма част от пилотите и 
други членове на екипажите отсъстват, тъй 
като са заразени или са под карантина след 
контакт със заразени.

Силните ветрове в САЩ по празниците 
станаха причина и за друга катастрофа – те 
разпалиха пожари, които унищожиха бли-
зо хиляда жилища в щата Колорадо. Зара-
ди бедствието хиляди бяха принудени да се 
евакуират. Засега няма данни за жертви, но 
трима души са изчезнали и има опасения, 
че са загинали, предадоха световните аген-
ции, като цитират информация на местните 
власти.

Първоначално беше съобщено, че няма 
данни за жертви или изчезнали при пожа-
ра, започнал в четвъртък сутринта. Пориви 
на вятъра, достигащи над 160 км/ч, отведо-
ха пламъците до две населени места, като 
наложиха евакуацията им. За около 2 часа 
бяха

опустошени 6000 акра земя
(над 24 кв. км).

Шерифът на окръг Боулдър Джо Пели за-
яви, че тримата изчезнали са живеели в жи-
лища, унищожени от пламъците. Сградите 
„са напълно унищожени и покрити с около 
20 см сняг“, заяви той вчера, като добави, че 
ще бъдат изпратени кучета, обучени за от-
криване на трупове.

Унищожени са 991 жилища, допълни ше-
рифът.

Първоначално се смяташе, че пожарът 
може да е започнал вследствие на събо-
рени електропроводи, но инспекция на 
енергийната компания Ексел енерджи не е 
открила съборени или повредени електри-
чески линии в близост до предполагаемото 
начало на пожара. Пели заяви, че се проуч-
ват всички версии и във връзка с разслед-
ването е издадена заповед за обиск, но от-
каза да съобщи подробности.

В плен на бедствията: Бури и 
пожари вгорчиха празниците в САЩ

XСняг блокира Вашингтон, огънят унищожи стотици къщи в Колорадо

Сн.: БТА



5 - 11 януари 2022 г.12

BG VOICE

От 1 януари 2022 г. в САЩ влизат в сила 
стотици нови закони. Те имат широк обхват – 
от правата на домашните любимци до пове-
че ситуации, които се покриват от здравните 
застраховки.

Според нов закон застрахователните ком-
пании вече ще са длъжни да покриват дори 
разходи, които не са включени в основните 
клаузи. Става въпрос за такива, които могат 
да са непредвидени

особено при спешни случаи
Според проучване на Kaiser Family 

Foundation две трети от възрастните изпит-
ват притеснение при лечението си, че ще се 
наложат непредвидени медицински разхо-
ди, които няма да бъдат покрити от застра-
ховката.

Всеки пети спешен случай пък изисква до-
пълнителни разходи, които са за сметка на 
пациента. С новия закон застрахователи-
те ще са длъжни да покриват извънредните 
плащания.

Над 300 са новите закони, които влязоха в 
сила в Илинойс от 1 януари. Един от тях поз-
волява на учениците в щата пет неизвине-

ни отсъствия за приоритизиране на тяхното 
психично здраве. С друг се задължават ин-
ституциите в Илинойс да купуват знамена на 
щата и на САЩ, закупени единствено в стра-
ната.

Един от новите закони забранява дискри-
минацията срещу етнически прически, кред 
които плитки, расти и др. От 1 януяри 2022 г. 
вече е забранено и да се затварят щандовете 
за лимонада и други безалкохолни напитки, 
ако зад тях има деца под 16 години. Въвежда 
се и друга забрана – хората, които имат до-
сие за малтретиране на животни вече няма 
да могат да притежават домашен любимец.

В Охайо пък учениците няма да могат да 
завършат, преди да са изкарали курс по фи-
нансова грамотност, който обхваща знания 
като начини на формирането на данъците 
и лихви по получаване на заеми от банките.

От януари вече е незаконно и да се връзва 
с верига куче в Тексас.

Автомобилите във Флорида пък задължи-
телно трябва да са

оборудвани 
със специални аларми

които да не позволяват заключване, ако въ-
тре има някого. Това се прави, за да се нама-
ли смъртността на деца, които са оставяни в 
горещи коли.

В Юта производителите на дрехи и спал-
но бельо ще трябва да издават сертификат, 
че суровините, от които са направени проду-
ктите им, са стерилизирани.

В Орегон пък алкохолните напитки в баро-
вете ще се продават запечатани, дори да ста-
ва въпрос за малко уиски. Това ще продължи 
и след евентуалното отминаване на панде-
мията. Запечатаните питиета ще могат да се 
отнасят вкъщи, където клиентите да си ги от-
ворят и да ги консумират.

От 1 януари: 
Какви закони 
влизат в сила  
в Илинойс

РЕНИ  
НИКИФОРОВА
reni@bg-voice.com

БОЯН 
ДИМИТРОВ

boyan@bg-voice.com

XЕто какви 
промени има 
и в другите 
щати на 
страната

https://www.krilchev.com/
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Г
одина след щурма срещу сградата 
на американския Конгрес амери-
канците си остават обезпокоени за 
демокрацията си и близо една тре-
та от тях смятат, че използването 

на сила може понякога да бъде оправдано 
с цел защита на демократичните идеи. Това 
показват две допитвания до общественото 
мнение.

Атаката, извършена от привърженици на 
Доналд Тръмп срещу сградата на Конгреса 
на 6 януари 2021 г., е била знак за нараства-
що

политическо насилие
и американската демокрация днес е все 
още заплашена, смятат две трети от учас-
тниците в допитване на телевизия Си Би Ес 
Нюз.

А според допитване на в. „Вашингтон 
пост“ съвместно с Университета в Мерил-
енд гордостта на американците от тяхната 
демокрация е намаляла с 54 процента спря-
мо 90 процента през 2002 г.

И двете допитвания показват, че за аме-
риканците има конкретни поводи за безпо-
койство. В първото допитване 28 процента 
от анкетираните смятат, че силата може да 
бъде използвана, за да бъде защитен резул-
татът от избори. А във второто допитване 34 
процента от анкетираните смятат, че едно 
насилствено действие срещу правителство-
то може понякога да бъде оправдано.

Двете допитвания 
илюстрират продъл-
жаващото същест-
вуване на дълбоки 
различия в американ-
ското общество, въ-
преки обещанията 
на новия президент 
Джо Байдън за поми-
рение.

Байдън и вицепре-
зидентката Камала 
Харис

ще говорят 
в четвъртък

в деня на годишнина-

та от щурма срещу Конгреса.
Година по-късно две трети от избирате-

лите на Тръмп продължават да мислят, че 
демократът не е бил легитимно избран за 
президент и че е имало изборни измами 
през 2020 г., както твърди бившият прези-
дент.

Точно преди щурма срещу Конгреса, ре-
публиканецът лично се обърна към при-
вържениците си, за да им повтори, че 

изборите са били от-
краднати и да ги при-
зове „да се борят като 
дяволи". Около 60 
процента от америка-
нците следователно 
мислят, че той има го-
ляма отговорност за 
нахлуването на него-
вите привърженици 
в Конгреса, станало в 
момент, в който депу-
татите утвърждаваха 
победата на Джо Бай-
дън на президентски-
те избори през ноем-

ври 2020 г.
За да се установи каква е точната роля на 

Тръмп и антуража му в щурма, Камарата на 
представителите на Конгреса, в която демо-
кратите имат мнозинство, създаде специал-
на

разследваща комисия
която досега извърши над 300 интервюта и 
събра хиляди документи, въпреки че приб-
лижените на Тръмп отказаха да й сътрудни-
чат.

Председателят на комисията Бени 
Томпсън заяви преди дни пред Ей Би Си, 
че за шест месеца тя е открила обезпокоя-
ващи неща за това как някои са се опитали 
да подкопаят целокупността на американ-
ската демокрация. Лиз Чейни, която е една 
от малкото републиканци в комисията, пък 
упрекна Тръмп, че е запазил мълчание през 
целия щурм на Конгреса и че не е призовал 
по телевизията привържениците си да сп-
рат атаката.

Година след щурма: Тревогите  
за демокрацията в САЩ остават
XДълбоките различия в американското общество остават, показват допитвания

Сн.: БТА

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Г
оляма част от хората в САЩ са по-
харчили за коледните и нового-
дишните празници тази година 
повече средства, отколкото мо-
гат да си позволят. Това става ясно 

от проучване на LendingTree, цитирано от 
CNBC. Според него 36% от купувачите в 
САЩ са задлъжнели със средно 1249 дола-
ра.

Данните показват, че над 40% от амери-
канците са се възползвали от схемата „купи 
сега, плати по-късно“, която набира попу-
лярност покрай онлайн пазаруването. При 
този вариант обикновено не се начисляват 
лихви заради отложеното плащане, но по-
някога може да се окаже, че потребителите 
дължат допълнителни такси или санкции, 
ако се изпусне срокът на плащането.

Този тип пазаруване кара хората да хар-
чат повече, отколкото могат да си позволят, 
предупреждават анализаторите, цитирани 
от Investor.

Така за част от потребителите плащането 
на коледните подаръци може да се окаже 

истинско предизвикателство на по-късен 
етап. 82% от американците, които са натру-
пали задължения около покупките си

няма да успеят да ги платят
в рамките на месец, 
въпреки огромните 
лихви, прогнозира 
проучването.

За покупките си 
американците полз-
ват кредитните си 
карти, което е най-
скъпият начин за 
кредитиране - сред-
но лихвите надхвър-
лят 16 на сто, а при 
наличие на лоши 
кредити - и повече. 
Според проучването 
на LendingTree около 
1/4 от американците 
имат годишен лих-
вен процент между 
20% и 29% по свои-
те кредитни карти. За 
около 9% този про-
цент надхвърля 30 
на сто.

Според отдел-
но проучване на 
TransUnion задълже-
нията по кредитни-
те карти на америка-
нците надхвърлят 70 
млрд. долара в края 
на коледните праз-
ници. Очакванията 
са, че тенденцията за 
ръст ще се увеличи, 
защото потреблението в САЩ се повишава.

Друго проучване, посветено на празни-
ците, хвърли още светлина върху коледни-
те и новогодишните навици на хората, кои-

то живеят в САЩ. Така например от него 
става ясно, че потребителите в Америка 
харчат 15,2 млрд. долара всяка година за 
нежелани коледни подаръци. Това сочат 
данните на Finder.com. Според тях 61% от 
участвалите в анкета на сайта признават, че 
получават поне

по един неприятен подарък
всяка Коледа.

Най-често подаряваният нехаресван по-
дарък се оказват дрехите (посочени от 43% 
от потребителите), стоки за дома (20%), коз-
метика и парфюми (12%).

Когато получат нежелан продукт, 31% от 
хората го запазват, но не го ползват, 31% 
решават да го подарят на приятел, 20% да 
го разменят, 7% го продават, 4% го изхвър-
лят и още 4% го връщат.

Тази година купувачите в САЩ са похар-
чили общо около 1,3 трлн. долара за колед-
ни подаръци, показват данни на Deloitte, 
спрямо британците, за които се смята, че 
са похарчили 113 млрд. долара. Това прави 
Коледа най-големия шопинг празник на го-
дината.

Настоящата криза с недостига на чипо-
ве засяга производството на традицион-

но най-желаните коледни подаръци като 
компютри, таблети и игрови конзоли, което 
може да покаже свиване в продажбите им 
около празниците.

За ЧНГ: Хората в САЩ похарчиха 
повече, отколкото имат
XЗадълженията по кредитните им карти към края на годината е $70 млрд.

https://angelovrealtor.com/
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Ш
офьорът на камион за по-
редна година оглавява 
класацията за най-смър-
тоносните професии в Съе-
динените щати. Това става 

ясно от данните на Бюрото за трудова ста-
тистика в Америка, което обяви класацията 
за 2020 година.

Оказва се, че през 2020 година загиналите 
при трудови инциденти в САЩ са достигнали 

най-ниското си ниво от 2013 година, анали-
зират данните от CNBC. През 2020 година на 
работните си места са загинали 4764 души, 
спрямо 5333 през 2019 година.

Това означава, че всеки ден 13 америка-
нци са загинали на работното си място.

В транспортни инциденти в САЩ през 
2020 година са загинали 1778 служители, 
или малко над 37% от всички случаи. На пър-
во място в класацията за най-опасната про-

фесия в страната твърдо остава тази на шо-
фьора на камион. Много от българите в САЩ 
упражняват именно тази професия.

Голям е броят на фаталните случаи и в 
строителството, става ясно още от статисти-
ката.

Намалението на смъртните случаи до го-
ляма степен е резултат от пандемията от ко-
ронавируса, която намали броя на хората, 
които са

в директен контакт 
с опасности

по време на работния процес. Процентът на 
фатални случаи по време на работния про-
цес е 3,4 на 100 хил. души през 2020 година.

Сред някои малцинства обаче той е по-
висок, защото те по-често заемат позиции, 
които изискват работа с близък контакт, и 
са изложени на по-големи рискове, включи-
телно и за предаване на коронавируса. При 
испаноговорящото население например 
смъртните случаи са 4,5 на 100 хил. души 
през миналата година. Причината е, че 53% 

от служителите от това малцинство заемат 
длъжност, изложена на по-големи рискове, 
спрямо 41% от англосаксонците.

Нещо повече, проучване на Urban Institute 
показва, че заплащането за белите работни-
ци на тези по-опасни работни позиции е по-
високо спрямо представителите на малцин-
ствата.

Адвокати по трудово право коментират, 
че синдикатите в страната могат да имат по-
активна работа за осигуряване на безопасни 
условия на труд. „Безопасни условия на труд 
са основно право за всеки работещ“, комен-
тира и Лиз Шулър, президент на една от ор-
ганизациите на синдикатите в САЩ - AFL-CIO.

Преди няколко месеца бе обявено, че Бъл-
гария е на второ място в Европейския съюз 
(ЕС) по фатални трудови злополуки. Лидер е 
Румъния с 5,72 на 100 хил., а след нас е Ав-
стрия с 4,1 на 100 хил.

В топ 10 влизат още Португалия, Франция, 
Литва, Испания, Хърватия, Латвия и Слова-
кия – т.е. държави членки в ЕС от Централна, 
Източна и Южна Европа.

Шофьор на камион пак е  
най-смъртоносната професия в САЩ
X37% от всички загинали в транспортни инциденти в страната са били на работа
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пари

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

2
022-ра идва след поредната не-
сигурна и променяща се годи-
на, белязана от пандемията от 
COVID-19. Страхът от загубата 
промени навиците ни, включител-

но и финансовите, подтикна ни да не хар-
чим повече за излишен лукс, да купуваме 
по-малко предмети, да очакваме неочаква-
ното и търсим повече сигурност. Ето някол-
ко съвети за новата година на сайта „Финан-
сова грамотност“, които ще ви помогнат да 
се справите със страховете и да планирате 
финансите си през 2022 г.

Определете финансовото 
си състояние

Изчислете точно с какво разполагате в 
момента, каква е вашата начална точка. Как-
ви активи и пасиви имате и на какви доходи 
се надявате през настоящата година. Това 
ще ви помогне да разберете на какво тряб-
ва да наблегнете през настоящата година, 
за да подобрите състоянието си. Ако е въз-
можно, начертайте план „минимум“ и план 
„максимум“ на очакваните ви приходи, но 
нека бъдат реалистични. Печалбата от тото-
то е нещо хубаво, но няма място в един фи-
нансов план.

Минимализирайте 
дълговете си

Поставете си за цел да намалите дългове-
те си. Обединете кредитите си или потър-
сете по-изгодни условия за тях. В момен-
та банките имат доста гъвкава политика в 
това отношение. Ако сте планирали големи 
покупки, за които е необходимо теглене на 
кредит, по-добре ревизирайте плановете 
си. Задайте си отново въпроса наистина ли 
ви е необходима тази покупка и с какво ще 
подобри живота ви.

Прегледайте сметките, които плащате, и 
си задайте въпроса дали не можете да на-
малите някои от тях. Можете ли да препод-
пишете някой договор с по-изгодни усло-
вия? За това също има много възможности 
в момента.

Започнете 
да спестявате

Определете колко можете да спестявате 
на месец. Отговорът колко е достатъчно, за 
да осигурите живота си след времето на ак-
тивна работа, е труден, но експертите пре-

поръчват спестяванията да бъдат между 10 
и 20% от доходите ви. Ако в началото ви е 
трудно да отделяте толкова, започнете с по-
малка сума. Постепенно ще разберете, че 
можете и повече.

Нека парите ви 
работят за вас

Спестяването не е самоцел, то е средство 
да си осигурите по-добър живот. За да се 
случи това обаче, трябва да накарате пари-
те ви да работят за вас. Има много финансо-
ви продукти, които могат да ви го осигурят. 
По този начин вие ще печелите от лихвата, 
която ще се натрупва, и много скоро можете 
да се изненадате от резултата. Поинтересу-

вайте се за подходящи продукти – има мно-
го спестовни планове или инвестиционни 
застраховки. Освен предимството на инвес-
тицията, те имат и още един плюс – можете 
да изтеглите парите си от тях и по-рано, в 
случай че е необходимо. А това съвсем не е 
без значение. Въпреки всичко, за да постиг-
нете добри резултати, е необходимо инвес-
тицията ви да бъде дългосрочна, така че ми-
слете за хоризонт от поне 20-30 години.

Преместете 
инвестициите си

Ако инвестирането не е ново за вас и 
вече сте вложили парите си в някакви ак-
тиви, оценете как са се представили те през 

изминалата година. Поинтересувайте се от 
прогнозите на анализаторите за активи-
те, които ще повишават стойността си през 
2022-а, и ако се налага, прелокирайте ин-
вестициите си.

И накрая – всеки има индивидуални цели 
и план, няма универсална рецепта, която да 
е по всички вкусове. Важно е обаче да за-
помните едно – за да постигнете финансо-
вите си цели, е необходимо постоянство, 
важно е да не се отказвате. Ако не успеете 
да отслабнете 5 кг, както сте записали в спи-
съка си с новогодишни задачи през тази го-
дина, винаги можете да опитате през след-
ващата. Една загубена година в света на 
финансите обаче може да ви коства много.

Как да започнем 2022-ра  
в добро финансово здраве
XНяколко съвета, които ще ни помогнат 

да се изправим срещу страховете си

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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B
G VOICE започва поредица за 12-
те най-важни неща, които трябва 
да знаете за пазара на недвижими 
имоти. Първата ни статия от нея е 
свързана с цената на имота. Това, 

което трябва да се знае, е, че той струва точ-
но толкова, колкото купувачът е съгласен да 
плати за него.

Всеки може да постави етикет с цена на 
един имот, но само пазарът може да каже 
дали тази цена е актуална за момента. Вие 
може да си мислите, че всички тези подо-
брения, който сте направили, за да изглежда 
имотът ви по-модерен и привлекателен за 
потенциалния ви купувач, е едно вложение, 
от което ще спечелите много, но дали наис-
тина е така?

Ние всички имаме различни представи 
за това как да направим дома си уютен и то-
пъл, за да се чувстваме спокойни в него. Да, 
но много други биха смятали, че вашият дом 
е напрягащ, недостатъчно модерен, нефунк-
ционален и др. Затова бъдете премерени, 
когато правите подобрения на имот, който 
сте решили да продавате. Моят съвет е да се 
придържате към неутралните бои, както за 
стените, така и за пода. Това важи и за бани-
те и кухнята, които всъщност са най-скъпите 
стаи в един дом. Постарайте се да са по-ско-
ро опростени, отколкото „натруфени“. Избяг-
вайте тежки завеси, искрящи цветове и

нестандартни мебели
ако смятате да го декорирате с цел продаж-
ба, разбира се.

Има много фирми в САЩ, които се занима-
ват точно с това. Дават ви дизайнерски идеи и 
в много случаи предоставят мебели, които да 
може да използвате, докато продадете имота 
си. Такива фирми/услуги се наричат „Staging 
Services“. Невинаги обаче трябва да взимате 
мебели под наем. Достатъчно е да заемете 
няколко неща от приятел или от собствения 
си дом и да ги подредите с вкус. Аз горещо 
препоръчвам един имот да бъде леко обза-
веден, защото колкото и нелогично да звучи, 
когато има мебели, подредени по правилния 
начин, стаите изглеждат по-големи.

В заключение, не харчете излишни пари 
за прекалени ремонти, защото това, което 
се харесва на вас, може да не се харесва на 
друг, и в представите си този друг вече може 
да има идеи как да подобри имота, след като 
го купи, а това ще бъде свързано с допълни-
телни разходи за него. И това автоматично 
ще значи, че може и да не получите цената, 
която искате.

В много случаи дори оценителите на имо-

ти, които банките изпращат, могат да оценят 
един имот на една и съща цена, без значе-
ние дали този имот е бил ремонтиран или 
не. Има много неща, които не е задължи-
телно да вдигат цената, зависи от района, в 
който живеете. Като пример специално мога 
да дам пазара в Илинойс, който се наблюда-
ваше преди пандемията. Ако сте имали, на-
пример, изкопан в земята басейн (а не такъв, 
който се сглобява над земята), за който сте 
платили $15,000- $30,000, това може даже да 
намали цената на имота ви, понеже

ще стесни кръга
от потенциални купувачи. Например семей-
ства с деца и по-възрастни хора често не 
търсят такъв тип имоти поради риска и до-
пълнителните разходи, с които е съпрово-
дена една такава „екстра“, като разходи за 
почистване, съхранение, допълнителна за-
страховка към имота и др. Разбира се, панде-
мията промени доста търсенето на този вид 
имоти, но все още се наблюдава сравнител-
но по-малко търсене на къщи в сравнение 
с такива без басейни, но поне това вече не 
обезценява чак толкова имота ви, както го 
правеше преди 2 години например. 

В крайна сметка, преди да пуснете имо-
та си на пазара, седнете и се замислете кой 
от двата типа продавачи сте - този, който е 
решил да продава по-скъпо, но имотът да 
има насреща подобаваща самооценка, или 
от типа на по-премерените, който може би 
ще даде шанс на тези, които искат да раз-
вият собственото си въображение. Вторият 
тип купувачи например ще купят имот за $ 
200,000 и ще направят подобрение за още 
$40,000 по начин, по който на тях да харесва, 
отколкото да платят $240,000 за имот, който 
така или иначе ще има какво още да препра-
вят. Изборът е ваш.

Вие сте продавачът, но помнете, че паза-
рът определя цените и това как вашият агент 
ще процедира и каква маркетингова страте-
гия ще ви подготви, е ключът към продажба-

та на имот за най-кратко време и за най-го-
ляма нетна за вас сума.

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

Имотът струва толкова, 
колкото купувачът дава

XКакво е най-важното за пазара на недвижими имоти в момента

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

https://connectmortgagecorp.com/
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От пандемично 
към ендемично

Първо, лошата новина. Все още сме в пан-
демия – заради непредвидимите епидемич-
ни взривове в целия свят и заради варианти 
като Омикрон, които поставят въпроси за за-
разността на вируса.

Добрата новина – въпреки че трудно може 
да се предскаже точно кога, но повечето уче-
ни приемат, че COVID пандемията ще свър-
ши и вирусът ще стане ендемичен. Това оз-
начава, че вирусът вероятно никога няма да 
бъде елиминиран изцяло, но тъй като все 
повече хора ще са ваксинирани или пребо-
ледували, инфекцията ще остане, но на ни-
ски нива и все по-малко хора ще се разболя-
ват тежко и смъртоносно. Районите с висока 
ваксинация най-вероятно ще достигнат до 
ендемичното състояние по-бързо от райо-
ните с ниско ваксинационно покритие.

Как изглежда този преход?
Най-малкото ще ни бъде съобщено. Све-

товната здравна организация и местните 
здравни институции официално ще обявя-
ват края на глобалната пандемия, като се ос-
новават на определени биологични и ста-
тистически показатели. Това ще означава, че 
заразността на вируса, смъртността и запла-
хата от тежко протичане и претоварване на 
болниците силно ще са намалели.

На някои места като САЩ и други богати 
нации със свободен достъп до ваксините и 
антивирусни лечения ендемичността може 
да изглежда доста близо до настоящето. Хо-
рата изплуват от отчаянието, пълни са ресто-
рантите, а ваксинационните сертификати се 
проверяват с все по-малко усърдие и стро-
гост. Но ще има и други, много по-дълбоки 
обществени промени.

За да разберем как ще се промени всеки-
дневният живот, ако COVID стане ендемичен, 
може би е добре да се обърнем към истори-
ята като полезен източник на информация.

Хората обикновено реагират на панде-
миите със страх и паника на индивидуално 
ниво и като общество. Според Чарлз Кени, 
директор на Центъра по глобално разви-
тие и автор на „Кръгът на чумата“, тези реак-
ции приемат различни форми – затваряне на 
граници, отделяне на болните, оттегляне от 
обществото.

Преди появата на съвременната медици-
на единственото, което хората можели да 
направят, е да се надяват и да се молят епи-
демичните взривове да утихнат от само себе 
си. Когато ставало ясно, че болестта е неиз-
бежна, обществата се опитвали да я вкарат в 
рамките на всекидневния живот. Това може 
да се случи и с COVID.

Твърде рано е да твърдим, че този процес 
на нормализация ще задейства. Но ако ин-
фекцията стане нормална част от зимните 
месеци, тя може да бъде от сезонните виру-
си и настинки. Някои хора вече употребяват 
израза COVID сезон.

„Моите родители бяха ужасени от полио-
мелита“, казва Нанси Томс, професор по ис-
тория в университета Стоун Брук. Самата тя 
обаче била част от поколението деца, кои-
то когато отивали на училище, получавали 
захарно кубче, спомня си тя, като говори за 
популярния метод за приемане през устата 
на полиоваксината. „След това спряхме да се 
страхуваме от полиомелита“, посочва.

Въпреки че COVID продължава да домини-
ра, все по-големият обхват на ваксинацията 
постепенно променя нивото на заплахата, 
което болестта представлява. През март, ко-
гато само 9,2 на сто от американците бяха на-
пълно ваксинирани, Центровете за контрол 
и превенция на заболяванията облекчиха 
ограниченията, като позволиха на имуни-
зираните хора да се събират и в затворени 
пространства. А на Деня на благодарността 
Джо Байдън обяви, че САЩ са излезли от хи-
бернацията – въпреки близо 100 хил. нови 
случаи всеки ден.

За съжаление историята показва, че ня-
кои негативни поведенчески модели, свър-
зани с пандемията, остават дори и след като 
болестта стане ендемична или е елимини-
рана. Един от тях е третирането непропор-
ционално на опасността, която се смята, че 
представляват групи, които се приемат за 
аутсайдери в обществото. Когато пандемия-
та отмине, обяснява Кени, социалните огра-
ничения, които е по-вероятно да останат, са 
тези, които засягат малцинствата. Така на-
пример въведената през 1987 г. в САЩ за-
брана за пътувания на хората с ХИВ остава в 
сила 22 години. А днес хора от Азия или Аф-
рика, които се асоциират погрешно с COVID, 
са подложени на натиск въпреки ясното раз-
биране, че коронавирусът не е свързан с оп-
ределена раса.

По време на епидемиите се развихрят кон-
спиративните теории и дезинформацията - 
те могат да се проследят до всяка епидемия, 
за която има писмени свидетелства. Някои 
от фалшивите новини са и много устойчиви 
- „все още има хора, които не вярват, че ХИВ 
причинява СПИН“, посочва Томс.

Важно, завръщането към нормалното 
няма да се случи по едно и също време в це-
лия свят. След като хората в по-богатите на-
ции преминат в ендемично състояние, тези 
на юг може да продължат да се борят с ко-
ронавируса за дълъг период от време, както 
се е случвало преди с тропическите болести, 
които днес са напълно забравени на места 
като САЩ.

Както всички инфекции, които са атакува-
ли света и преди, и за Sars-CoV-2 се надяваме 
постепенно да се превърне в далечен спо-
мен, за добро или не.

Материалът е публикуван в „Гардиън“

http://www.newchancetransport.com/contact.php
http://www.trifonovalaw.com/
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 казана дума

„Някои хора смятат, че Бил Гейтс лично ще ги 
наблюдава в тяхната кочина, докато чистят на 
прасето.“

Бившият здравен министър Мирослав Ненков 
коментира някои от тезите на антиваксърите

„Дори и да придобиеш „нотариалния акт 
от къщата“ по давност, никога няма да 
притежаваш духа на дома.“
Бившият депутат Кирил Добрев в коментар 

на изключването си от БСП„Като направи това, в ГЕРБ ще ми сложат 
портрета на стената и ще ме канонизират. 
Ако това е целта, добре дошъл.“

Така лидерът на ГЕРБ и бивш министър-
председател Бойко Борисов отговаря 

на въпроса дали се притеснява, че 
настоящият вътрешен министър Бойко 

Рашков може да го арестува

„Плаша се от българския 
тарикатлък. В днешно време 
той избуя в чудовищни 
размери.“

Васил Найденов в коментар за 
уроците на 2021 година

„Имах нещастието да 
бъда всичко, което 
българинът мрази.“

Азис в телевизионно 
интервю

https://www.mbglogistics.com/
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Theory - движение в социалните и хумани-
тарни науки, което констатира, че въпреки 
десетилетните реформи в законодателство-
то за гражданските права расовото неравно-
правие в САЩ все още е дълбоко и широко 

разпространено. Като причина за 
това се посочва интеграцията 
на расовите йерархии в со-
циалните институции (об-
разователната система, 
съдебната система, па-
зарът на имоти).

Woke и Cancel 
culture

81-годишният бри-
тански комедиен ак-
тьор Джон Клийз 
("Монти Пайтън“, 
„Фолти тауърс") започ-
на предаване, което се 
занимава с политиче-
ската коректност и т.нар. 
cancel култура (модерна 
форма на остракизъм, заплаш-
ваща с изключване или забрава 
личности, за чието етично правил-
но поведение има съмнения). Клийз е съ-
гласен, че трябва да се опитваме да бъдем 
добри хора, но е против ходенето на пръ-
сти около деликатните теми и организи-
рането на обществото спрямо нуждите на 
най-чувствителните и обидчивите в него. 
Wokester са младото поколение „събудени“, 
които осъзнават проблеми като расизма, 
хомофобията, социалното и полово нера-
венство и следят строго за техните прояв-
ления в езика и поведението на другите.

Remote companies - компании, които ня-
мат физически офис за служителите, а най-
често централата им е една пощенска ку-
тия. Техните работници се възползват от 
възможността да работят от разстояние, 
а защо не и от друг континент. Практика 
на тези компании е да наемат служители в 
различни часови зони. С пандемията нара-
стващ брой добре познати компании пре-

минаха към отдалечени или хибридни ме-
тоди на работа - Apple, Microsoft, Shopify, 
Spotify, Twitter и др.

Metaverse - терминът „метавселена“ 
води началото си от научнофантастичния 
роман „Снежна катастрофа“ от 1992 г. Ме-
тавселената е хипотетична итерация на 
интернет, поддържаща постоянни онлайн 
3D виртуални среди чрез конвенционални 
персонални компютри, както и слушалки за 
виртуална и разширена реалност. Метавсе-
лените под някаква форма вече са внедре-
ни във видеоигри като Second Life. Някои 
версии на метавселената включват комби-
нация между виртуални и физически прос-
транства, както и виртуални икономики. 
Думата придоби популярност с преимену-
ването на Facebook на Meta през изминала-
та година.

Digital Human 
as a Service (DhaaS)

японският телекомуникационен гигант 
KDDI започна партньорство през 2021 г. с 
фирма на име Mawari, за да създаде вирту-
ален асистент, който можете да „виждате“ 
на вашия смартфон в разширена реалност. 
Дигиталният човек може автоматично да 
изскочи, за да ви даде указания и да вза-
имодействате, ако насочите телефона си 
към определено място в реалния свят.

Твърди се, че 5G мрежата на KDDI поз-
волява на „цифровите хора“ да стриймват 
към телефона ви в реално време, вместо 
да работят на чипа на мобилното устрой-
ство.

Net zero - отнася се до баланса между 
количеството произведени парникови га-
зове и количеството, изпуснато в атмосфе-
рата. В Парижкото споразумение е заложе-
на климатичната неутралност, а с COP26 
тази година държавите си поставиха по-
реалистични стъпки и срокове за пости-
гането й. За ЕС климатичната неутралност 
трябва да е реалност до 2050 г., а дотога-
ва икономиките и животът на европейците 
ще се променят драстично.

Freegan - фриган е човек, който отхвър-
ля консуматорството и се стреми да помог-
не на околната среда чрез намаляване на 
отпадъците, особено чрез оползотворява-
не на изхвърлени хранителни продукти и 
други стоки, докато „флекситарианец“ не е 
стриктно вегетарианец или веган, а човек, 
който просто понякога яде месо, за да пре-
дотврати неговото разхищение.

От детската поп култура през 2021 г. за-
помнихме:

Фиджети - изследванията показват, че 
физическата активност - дори малко пот-
ропване с крак или дъвчене на дъвка - 
повишава нивата невротрансмитерите в 
мозъка, които контролират фокуса и вни-
манието. В тази връзка особено популярни 
сред децата и тийнейджърите през 2021 
г. станаха „фиджет“ играчките като Fidget 
Spinner, Pop it и др.

Тиктокъри - TikTok е видеоплатфор-
ма, собственост на китайската компания 
ByteDance. В TikTok се качват потребител-
ски клипове в кратка форма (шеги, каска-
ди, трикове, танци и забавления) с про-
дължителност от 15 секунди до 3 минути. 
Социалната мрежа стана толкова известна 
сред милениалите, че започна да влияе на 
обличането, държанието им, дори ги вдъх-
нови за правене на бизнес.

В
ремето между отиващата си и ид-
ващата година традиционно е 
пълно с равносметки, обобщения 
и прогнози. А 2021 г. остави мно-
го наследство на 2022 г. в почти 

всяка сфера на живота – от здравеопазване, 
през политика до икономика и общество. 
Всички те обаче могат да се срещнат в един 
нетрадиционен обзор – на думите, които 
описаха изминалите 365 дни.

Речникът по английски език на Кейм-
бридж (Cambridge Dictionary) определи 
рerceverance (постоянство, упоритост, на-
стойчивост) за думата на годината. Имат 
се предвид „постоянни усилия, насочени 
към постигането на нещо, дори когато това 
е трудно или отнема много време". Пан-
демията повлия на избора на речника на 
Оксфорд за 2021 г., който този път се спря 
на една-единствена дума: vax. Речникът на 
Collins заложи на новите технологии и NFT 
като съкращение за незаменим токен, кой-
то според речника е „уникален цифров сер-
тификат, регистриран в блокчейн, който 
се използва за записване на собственост-
та върху актив като произведение на изку-
ството или колекционерска стойност“ и т.н.

През 2021 г. в България излезе (за първи 
път от 2001 г. насам) „Речник на новите думи 
в българския език“, дело на авторски колек-
тив от Института за български език „Проф. 
Любомир Андрейчин“ в БАН. В речника са 
включени обновени думи (например „об-
лак"), нови съставни названия и терминоло-
гични съчетания като „дигитално неравен-
ство“, „кръгова икономика“, „молекулярна 
кухня“ и нови фразеологизми като „пер-
фектната буря“.

Ето някои неофициални думи, изрази и 
названия, които чувахме през изминалата 
година, обобщени от „Капитал“. Най-напред 
думите, описващи го-
дината в България:

Антиваксър
до миналата годи-
на се свързваше с 
хора, които са про-
тив ваксините въоб-
ще, докато през по-
следната година в 
България се използ-
ва специфично за 
хора, които отричат 
ваксините срещу ко-
вид.

П р о в а к с ъ р 
също беше непо-
знат досега израз 
в българския език. 
Отговорът на ан-
тиваксърите беше 
простичък - „всеки 
сам си преценя“.

Ковидиот - из-
ползва се за човек, 
който е на противо-
положно на вашето 
мнение по темата за коронавируса, ограни-
чителните мерки, ваксините и всичко, свър-
зано с пандемията.

Бустър, или трета, подсилваща доза на 
ваксините срещу ковид.

Джендър - социално конструиран пол; 
с този смисъл понятието започва да се из-
ползва от американските феминистки през 
70-те години на ХХ век, за да се подчертае 
погрешността на тезата, че неравенството 
между мъжете и жените е следствие на те-
хни биологично предопределени различия 
в способностите. У нас думата се употре-

бява невежо и с негативна конотация, като 
това побългаряване на смисъла кулминира 
в изявлението, че БСП няма да допусне но-
вото правителство да прокарва „джендър 
идеологията“.

Инхаус (от англ. in-house)
е начин на вътрешноведомствено възлага-
не на поръчки в държавни ведомства и дру-
жества, без да се минава през изискваните 
по ЗОП конкурси. То съществува от години 
като опция и е позволено от европейско-
то право, като логиката е за малки рутинни 

дейности да не се 
прибягва до тър-
гове, ако те могат 
да се извършат 
от фирма на са-
мото ведомство, 
което ги възлага. 
В България оба-
че този модел 
беше използван, 
за да се заобико-
лят законовите 
изисквания и ог-
ромни проекти, 
като строител-
ство на пътища, 
ремонт на язови-
ри и други да се 
дадат непрозрач-
но на близки до 
властта фирми - 
без конкуренция 
и при неизгод-
ни за данъкопла-
теца условия. За 
това се знае от го-

дини, но с идване-
то на служебното правителство тези схеми 
бяха осветени и думата се превърна в сво-
еобразен синоним на мащабна държавна 
корупция. Кирил Петков за ГЕРБ: „Не знам 
дали са по-силни от хаоса, но със сигурност 
са много силни в инхауса.“

Харвардски - юпитата от времето на 
НДСВ сега са харвардците, или завършили-
те „Харвард“ (Кирил Петков и Асен Василев).

През годината звучно се натрупваше ду-
мата срутище - и покрай магистралите, и 
покрай наводненията, и покрай пътя София 
- Самоков, а в един период - покрай поло-

жението в държавата.

Какви нови думи 
започнаха да се чуват 
по света все по-често?

Great Resignation - „Голямото напуска-
не“ - терминът се наложи на паза-
ра на труда, най-вече в САЩ. 
Въведен е от проф. Ан-
тъни Клоц от текса-
ския университет 
Texas A&M. Спо-
ред него пан-
демията е на-
карала много 
хора да пре-
о с м и с л я т 
к а р и е р а -
та си. Те ма-
сово напус-
кат работа в 
търсене на 
п о - п о д хо д я -
ща или близка 
до истинските им 
желания, като голя-
ма част от служители-
те отказват да се върнат 

към предишната си професионална рутина. 
През септември рекордните 3% от работ-
ниците и служителите в САЩ са напуснали 
работа. Същото явление наблюдават и във 
Великобритания, където имаше пик на сме-
нилите работата си през третото тримесе-

чие на 2021.
Vaxxie - селфи, направе-

но по време на поставя-
не на (Covid) ваксина. 

През изминалата 
година до него 

често прибяг-
ваха полити-

ци и извест-
ни личности, 
които иска-
ха да демон-
стрират, че 
в а к с и н и т е 
са безопас-

ни и вярват в 
тяхната ефек-

тивност.
Critical Race 

XЕто как в 
България, САЩ 
и по света 
описвахме 
живота през 
миналата година

Vaxxie - селфи, докато ти слагат ваксина. 

       Vaxxie, NFT, wokester…  
Думите, които 2021 г. ни даде

Metaverse -  
терминът от 1992 г. 

придоби нов смисъл след 
преименуването на Facebook.

Great Resignation -  
Голямото напускане на работа.

Тиктокъри
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ще плати на бившата си съпруга рапърът Доктор 
Дре, след като двамата се разбраха за условията 
на развода си. Половината от сумата ще бъде преве-
дена на Никол Йънг незабавно, а останалата част ще 
получи в рамките на една година. Състоянието на из-
пълнителя и продуцент, истинското име на когото е 
Андре Ромъл Йънг, се оценява на 820 милиона долара.

 в цифри

тона чист кокаин бяха открити сред банани при проверка в 
пристанището в италианската област Калабрия. Пратката е 

била доставена в Италия от Южна Америка. Смята се, че кокаин-
ът е щял да бъде смесен с други субстанции, за да се увеличи ко-

личеството му, преди да бъде продаден. Престъпниците са щели да 
спечелят около 1 милиард евро от цялото количество.

пъти имаха въз-
можност да по-
срещнат Нова 
година космона-
втите на Меж-
д у н а р о д н а т а 

космическа станция. Те пре-
сякоха 15 пъти часовите зони, 
където новата година вече бе 
започнала. Екипажът обаче из-
бра да празнува три пъти – по 
московско време заради руски-
те космонавти, по немско заради 
астронавта Матиас Маурер и по ва-
шингтонско заради представителите на 
НАСА.

15

души посрещнаха нова-
та 2022 година на „Таймс 
скуеър“ в Ню Йорк и 
наблюдаваха тради-
ционното спускане на 
6-тонната топка точно в 
полунощ. Хората на пло-
щада бяха в пъти по-малко 
от десетките хиляди, кои-
то обикновено се събират 
там, отбеляза АП. Въпреки 
това сред присъстващите 
имаше много, дошли от да-
лечни краища на света.

$100 млн.

15 000

тона чист кокаин бяха открити сред банани при проверка в 
пристанището в италианската област Калабрия. 

била доставена в Италия от Южна Америка. Смята се, че кокаин
ът е щял да бъде смесен с други субстанции, за да се увеличи ко

личеството му, преди да бъде продаден. Престъпниците са щели да 

3

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

Б
ай Кольо е едно емблематич-
но име в българската емиграция 
в Детройт, САЩ. За съжаление в 
България не знаем много за него, 
всъщност не знаем почти нищо, 

освен че именно той доглежда до смъртта 
му на 1 юни 1967 г. известния български 
емигрантски музикант Христо Серафимов и 
на практика го и наследява. Бай Кольо е от 
Банско. Той получава само от застраховката 
на Христо Серафимов сума в размер на 780 
хил. долара, както твърдят роднините на му-
зиканта, но не това е най-важното за банска-
лията. По-важното е, че това е една твърде 
явна и достойна за пример демонстрация за 
това как българите

са се грижели един за друг
в странство, как са си помагали, дори и в 
смъртта.

Банско е освободено с така наречения Ху-
риет - равноправие на всички народности в 
Османската империя, независимо от етни-
ческата и от религиозната им принадлеж-
ност, през 1908 г. На следващата година оба-
че градчето отново попада в пределите на 
Турция. Истинската свобода идва едва с Бал-
канската война от 1912 г.

Тази разлика в годините оставя силен от-
печатък върху мотивите за миграцията на 
населението от този регион. Процесът се за-
силва особено много още след Илинденско-
Преображенското въстание. В тези времена 
много хора от Банско се изселват към Со-
фия, а някои от тях тръгват по пътя на свои 
близки и роднини, които вече са

утъпкали трасето 
към Америка

Едни от първите банскалии, които стъп-
ват на американска земя, са Зарче Ушев и 
Константин Дамянов. Последният се връща 
в България през 1912 г., за да участва в Бал-
канската война. Жени се за българка и отно-
во заминава за Америка след войните.

Около 1920 година за Америка заминават 
и братята Никола и Костадин Ковачеви. Бай 
Кольо, за когото говорихме по-горе, тряб-
ва да е известен сред емиграцията ни в Де-
тройт, най-малкото защото е бил заможен 
- поне след смъртта на Христо Серафимов. 
Дали пък този Никола Ковачев не е нашият 
бай Кольо, кой знае, историята помни, но за 
съжаление мълчи…!

Много от хората от Банско и региона, кои-
то заминават около Балканските войни и 

преди това за Америка, се завръщат в „ста-
рия край“ около 1930 г. Някои от тях, как-
то тръгват, така и се връщат – бедни. Не за 
всички е проработила прословутата „амери-
канска мечта“, не всеки е имал късмет, как-
то например бай Кольо от Банско, който на-
следява богатството на известен български 
емигрант!

В САЩ и Канада банскалии, както и пове-
чето нашенци

работят най-черна работа
по мините, в металургичните фабрики и по 
жп линиите. За някои пишат и вестниците, 
те се прочуват като банкери - като Коста-
дин Ушев, а брат му Никола пък се занима-
ва с профсъюзна дейност и активно сътруд-
ничи за издаването на вестник „Македонска 
трибуна“. Знаем, че нашенци, които са със 
силно изразен свободолюбив дух, често са 
се включвали активно в събитията, които са 
вълнували обществото около тях.

Дали нашият бай Кольо не е един изявен 
профсъюзен деец, който отстоява правата 
на българите в Америка, дали не е един нов, 
местен Левски…!?

Кой е бай Кольо, дали е живял в Детройт 
до смъртта си, дали и той е погребан в бъл-
гарското гробище в Охайо, както Христо Се-
рафимов, какво е работил, имал ли е семей-
ство, всичко това не знаем. Знаем само, че 
е бил добър човек, който се е погрижил за 
свой земляк, подредил е всичко за достой-

ното му изпращане. Това е всичко, което 
знаем за този човек, но знаем още и че той е 
оставил пример за задружност на българите 
по света, за това, че никой и никъде не е ос-
тавен сам и самотен, благодарение на хора 
като бай Кольо…!

Пътуване 
на цели родове

До 1930 г. около 30 семейства 
от Банско вече са опитали късме-
та си на гурбет в Новия свят, като 
броят на всички емигранти от Бан-
ско е около 150 души, което за на-
селението на градчето в онези го-
дини е наистина впечатляващо!

Някои, разбира се, решават да 
се върнат, когато вече са понатру-
пали достатъчно пари, за да могат 
да си устроят живота в Родината. 
Интересното е, че хората от този 
регион пътуват на гурбет по ро-
дове, а не поединично, както е ха-
рактерно за останалите региони 
на страната ни.

Вероятно някъде в онези годи-
ни за Америка заминава и бай Ко-
льо.

Банскалии, а и всички, които по 
онова време решават да пътуват 
за Америка, посещават предста-
вителствата на чуждите параход-
ни агенции, които в онези години 

се помещават на централната столична ули-
ца „Мария Луиза“. Тук са представителствата 
на Тома Бакрачев, Велко Бабов, Богдан Или-
ев, които предлагат пътуване с кораби като 
„Германия“, „Хамбург“, „Ханза“, „Ню Йорк“, 
„Бремен“, „Европа“, а дори и с „Куин Мери“! 

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XБанскалията е емблематично име за българската емиграция

Бай Кольо от Детройт – пример 
за солидарността на българите

Детройт, 1908 г. 

Сн. Wikipedia

Български емигранти в САЩ – 1910 г. 

Сн.: lostbulgaria.com
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„Изчислил съм, че обиколката 
ми на света само на самолет 
е 5 милиона мили“, смее се 
Татеос. Хората пътуват, за да 
опознават нови земи, а Тате-

ос Татеосян го прави по работа. Топ бижуте-
рът заема авторитетни мениджърски пози-
ции в големи ювелирни компании, създава 
и собствени такива в Ню Йорк, Флорида, 
Мексико, Индия, Китай. „Не го приемам като 
успех, а като част от живота“, смее се Татеос 
със спокойствието и самочувствието на чо-

век, който десетки години е разнасял слава-
та на българската бижутерска школа нався-
къде по света.

Роденият във Варна Татеос израства в 
ателието на баща си. От 10-годишен е чирак 
и му доставя удоволствие да се върти от су-
трин до вечер около него. Баща му, златарят 
Крикор Крикорян, е и най-известният гра-
вьор и майстор на статуетки от плексиглас 
- ювелирна, художествена работа според 
сина. При раждането го записват на името 
на дядо му, на когото е кръстен - Татеос Тате-
осян, затова не носи фамилията Крикорян.

На 13 години Татеос вече прави първото 
си бижу - пръстен, а също и различни брош-
ки, първо от сребро, после от злато. За-
вършва електротехникума в родния си град 
през 1972 г., в първата в България паралел-
ка по ядрена топлоенергетика. Готвят 30-те 
ученика да работят в АЕЦ Козлодуй, но Тате-
ос избира пътя на баща си.

За известен период работи в златарския 
отдел на фирма „Електрон“, като продъл-
жава да извайва и собствени бижута. През 
1983 г. става член на Задругата на майсто-
рите на народни художествени занаяти. Там 
изработва бижута - масивни гривни, пафти 
за колани за носии, 95% от сребро, които се 
продават в ЦУМ.

Не му остава време за следване - след ка-
зармата почва да работи като луд до момен-
та, в който си купува

one way ticket до Щатите
Не че нещо му липсва във Варна - във вре-

ме, когато заплатите са 150-200 лв., той из-
карва 1000 лв. и нагоре на месец с красиви 
бижута. Всички искат да поръчват при Тато 
- така го наричат. А той иска да види света.

През 1987 г. заминава за чужбина. „Оти-
дох на екскурзия до Австрия и не се вър-
нах“, споделя той пред „Труд“. Във Виена не-
възвращенецът престоява в лагер, докато 
установят самоличността му. Лагерът е на 
около 20 км от Виена, в градчето Трайскир-

хен, където са били конюшните на импера-
тор Франц Йосиф.

Както всеки беглец от соц. страна, с него 
водят интервюта и го питат къде иска да жи-
вее - в Австрия, Канада, САЩ, Австралия 
или Южна Африка. Той избира Щатите, къ-
дето има приятели. Година и половина оста-
ва в Австрия, докато получи официално зе-
лена карта, и заминава за Ню Йорк.

Отсяда у приятел и още на третия ден си 
намира работа във „Fashion Line“ - най-голя-
мата тогава ювелирна фирма в Щатите, спе-
циализирана за годежни пръстени, в центъ-
ра на Ню Йорк, в 13-етажна сграда, между 
6-то и 7-мо авеню. Тогава е понаучил 500 
думи, дават му рисунка на пръстен и той из-
пълнява поръчката перфектно, като се раз-
бира със служителите къде с думи, къде с 
жестове. Работи и ходи на вечерно училище 
по английски.

На третата година става мениджър на 200 
човека, работещи на 3 от етажите на компа-
нията. Правят

бижутерия от висока класа
с диаманти. Не е ли голямо изкуство да раз-
познаеш диамантите от фалшификатите? 
„Много е лесно - казва Татеос. - То си е нау-
ка, има си книги за тях. Аз четох много кни-
ги. Във Варна много рядко работехме с ди-
аманти, тогава се наричаха брилянти. Само 
хора от старата генерация носеха по някой 
пръстен с брилянт. Иначе всичко беше цир-
коний - фалшиви камъни, изкуствени бри-
лянти, стъкълца.“

След 10 години работа във „Fashion Line“ 
през 1997 г. Татеос се премества във Фло-
рида, в „Town & Country“. Фирмата купува 
„Fashion Line“, а в нея Татеос ръководи 150 
работника. Във Флорида друга голяма фир-
ма - „Loren Industry“ - кани българския топ 
ювелир, а варненецът, обичащ да живее 
край морето, приема. Живее в градчето Хо-

Варненецът, който проби 
в Щатите като топ бижутер
XТатеос става рекордьор на Гинес случайно, летял е 5 милиона мили на самолет

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

Татеос с двата си питбула, които е имал в Щатите.

С жена си и дъщерите си в един от цеховете на 
фабриката в Мумбай, Индия.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
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ливуд - има такова и във Флорида, залепено 
за Маями откъм север. Тато живее в къща на 
брега на Атлантическия океан и ръководи 
цялата фабрика от около 350 човека.

Той остава във Флорида 3 години като ге-
нерален мениджър продукция. Напуска, за-
щото му „спускат върху главата“ вицепрези-
дент, който идва от електронната индустрия 
и нищо не разбира от бижута. Десет дни по-
късно си отваря своя фабрика. В голямата 
си къща на брега на Атлантика той превръ-
ща в ателие гаража си за 4 коли, след 10 ме-
сеца наема помещение и прави фабрика с 
около 50 души.

През 2000 г. Татеос прави друга фабрика 
с 400 човека в Мерида, Мексико, на полуос-
тров Юкатан - заради по-евтината работна 
ръка. В Мерида преобладаващата част от 
населението са индианци, потомци на древ-
ните маи.

При непрекъснатите полети от Флорида 
до Мерида в самолета Татеос среща и

жената на живота си
Олга, чистокръвна индианка от племето 
маи, американка, родена в Хондурас. Нямат 
собствени деца, иначе тя има 3, а той 5 от 
два предишни брака, като двама от тях са 
близнаци. От неговите деца Тереза, Катрин, 
Емануела, Марион и Оник днес само Катрин 
е във Варна, другите са в Щатите.

Когато в Мексико става опасно, Татеос 
продава всичко, затваря фирмата и се при-
бира във Флорида. Междувременно го кани 
за консултант собственик на бижутерска 
фирма в Индия - Раджив Шет. Проблемът 
при индийците е, че с техния натруфен стил 
на бижутата нямат практика да правят изис-
кана бижутерия от висша класа за износ за 
Щатите, Австралия, Европа и Канада. В Мум-
бай (предишният Бомбай - б.а.) Татеос оста-
ва 13 години като директор по продукцията 
на цялата корпорация от 4 фабрики, едната 
от които в Китай, в Пеню, предградие на Гу-
анджоу. Там Тато има апартамент в Хиранан-
дани - един от най-скъпите нови квартали в 
Мумбай.

Той става Гинес рекордьор случайно. В 
Хиранандани вижда плакат - масово бягане 

за Гинес рекорд, 300 м на заден ход. Записва 
се и е сред първите 15 на финала. „А аз съм 
в добро физическо състояние и до днес, бя-
гам всеки ден по 10-15 км. Морето ми е на 
5 минути с кола от Виница, където живея и 
бягам по алеите край брега. Не знам дали е 
от спортуването, но 40 години не съм бил на 
лекар“, разказва Татеос.

„Години наред бях по-скоро директор, 
отколкото ювелир, но понякога правех и 
собствени бижута“, казва той. Едно от най-
красивите му произведения е венецианска 
маска. Изработва я за едно изложение на 
златарската индустрия в Хонконг, с

1400 скъпоценни камъка
диаманти, рубини, сапфири, изумруди, с об-
ков от бяло злато и сребро. Уникатът остава 
собственост на фабриката.

Индийците са царе на пищните сватби, 
накичват булките не с грамове, а с кило-
грами злато. Минимумът за накити на една 
сватба на богаташи е килограм злато, казва 
Тато. Хората от висшата каста в Индия, коя-
то е 5% от милиард и половина население, 
накичват булките с по няколко килограма 
злато.

Татеос е бил на много пищни сватби в Ин-
дия, продължаващи по седмица и отгоре, с 
по 5 хиляди гости. Най-богата-
та, за която е правил бижута, е 
на дъщерята на партньора му 
Раджив през 2009 г. Прави ръч-
но всички бижута в 2 компле-
кта, които тя да сменя по вре-
ме на сватбата. Изработва ги от 
10 кг злато, с диаманти, а също 
и рубини и изумруди, които ин-
дийците тачат като защита про-
тив уроки.

Татеос става пътешественик 

по работа. За това, че е летял с „Луфтханза“ 
и „Делта“ 5 милиона мили, има златна карта 
от двете компании. Обиколил е Европа, Се-
верна, Централна и Южна Америка, Сидни 
и Мелбърн в Австралия, Токио, ОАЕ, Оман, 
Южна Африка, Русия...

Татеос се прибира окончателно във Ва-
рна през януари 2020 г., преди корона кри-
зата, с решението да се самопенсионира, 
като обаче продължава да работи с Индия 
на хоум офис. Живее в голяма къща, която 
е изградил в квартал Виница на Варна, вър-
ху 457 кв. м, с

3 големи спални, огромен хол
трапезария, гараж за 3 коли. Има и голяма 
мъжка стая от 70 квадрата. Там се събират 
приятели, играят карти, за да „не пречат на 
жените“.

В тази къща Татеос отглежда и някол-
ко кучета, едно от които е доберман. „Той 
е третият, който имам за 33 години, и не-
говата интересна история ще разкажа за 
пръв път, казва Татеос. Преди да се сдобие с 
първия доберман, не вярва в прераждане-
то. Кучето умира в Мексико на 17 декември 
2004 г. През 2005 г. във Флорида той намира 
8-месечен доберман в приют. По докумен-
тите му разбира, че се е родил точно на 17 
декември 2004 г. - деня, когато почива пър-
вият.

Вторият доберман умира в Индия на 17 
май 2016 г. На 30 януари 2017 г. Татеос взема 
третия, който е с него и до днес, пак от при-
ют в Индия. По документите му разбира, че 
е роден на... 17 май 2016 г. „И това ако не те 
накара да повярваш в прераждането, какво 
още?“, казва замислено Тато. И трите добер-
мана кръщава с едно и също име - Бъки. В 
дома на Татеос Бъки живее с още 4 кучета - 
три малки и един лабрадор.

„Дали съм богат? Не знам дали се считаш 
за богат с къща за 500 хиляди евро“, казва 
Татеос. Убеден местен патриот, той не желае 
и да си помисли да живее на друго място, 
освен във Варна.

Грамотата за рекорда на Гинес.

Венецианската маска, която изработва с 1400 
скъпоценни камъка.

Такива златни бижута за булки е изработвал не с 
грамове, а с килограми в Индия.

Гравюра за украса на пушка, изработена от Татеос на състезание по 
гравиране.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Да се обадиш на телефона за спеш-
на помощ, защото са ти сложили 
гъби на пицата или защото не мо-
жеш да си откриеш панталона, е 
не само откачено, но и безотго-

ворно. Всички знаем, че на 112 в България, 
на 911 в САЩ или на 999 във Великобрита-
ния се звъни само в крайна нужда при екс-
тремни обстоятелства. Но каквото е спеш-
но за едни, не е за други. Това става ясно от 
разказите на диспечерите на спешните ли-
нии в различните държави, които очевид-
но са имали среща с хора, които сякаш са 
от друга планета.

Ето едни от най-безумните обаждания, 
които си спомнят оператори на британски 
и американски спешни служби.

В Англия са имали случаи на обаждания 
на спешния телефон 999 с молба да съоб-
щят каква е температурата навън; с оп-
лакване от мъж, че не може да си намери 
панталоните; от работещ в социален дом, 
който помолил за линейка, която да го от-
кара

на интервю за работа
в болница; от геймър - че го болят очите, 
защото е на играта вече 6 часа, разказва 
webcafe.

Незабравими са обаждания като: „Може 
ли да ми повикате такси, защото ми свърши 
предплатената карта на телефона“ и „Сло-
жих пари във вендинг машината, която от-
казва да ми ги върне, а ми трябват, за да се 
обадя по спешност“, „Краката ми кървят от 
новите обувки“, „Пицата закъснява вече 45 

минути“, „Не мога да ходя след толкова тан-
ци...“

Само за година, само в Манчестър, спеш-
ните служби са спасили трима мъже от пръс-
тени, заседнали на пенисите им, и 13 души, 
които не са могли да си разкопчеят белезни-
ците, жена със заседнал в топка за боулинг 
пръст и цели шест деца със заклещени в цу-
кало или детска тоалетна глави.

Доста хора се изхитряват да измислят 
действително спешна причина, с която да 
привикат екип, а когато той се появи, „паци-
ентите“ искат препечена филийка, топлене 
на вода за инстантна супа, оправяне на въз-
главницата, вдигане на изпуснатия шоколад 
или смяна на канала по телевизията.

Обаждане за кръвоизлив от лицето се 
оказва изстискана пъпка, а за тежка телесна 
травма - молба

екипът да иде до кръчмата
защото синът на обадилата се за помощ за-
къснявал за вечеря.

От другата страна на Атлантика, в САЩ, 
оператори също разказват стотици нелепи 
истории. Като:

„- Искам да съобщя за пожар.
- Къде е?
- На хълма на изток от града. О, Боже, ста-

ва по-голям, вече е по целия хълм.
- Успокойте се, изпращаме екип.
- Става все по-голям, никой друг ли не 

вижда?! Озарява цялото небе, огромен е!
- Господине?
- О, ТОЛКОВА съжалявам... Това е защото 

обикновено не съм навън по това време... 
това е Слънцето...“

Друг случай - бременна в последните сед-
мици жена се обажда, възмутена, че лекарят 
й е забранил да прави секс, защото има кон-
тракции, които могат да доведат до прежде-
временно раждане.

„Как ще храня бебето“
пита тя оператора, който - невярващ - пита 

какво има предвид. „Как ще храня бебе-
то, ако не мога да правя секс?“, повтаря тя. 
Оказва се, жената е била убедена, че бебето 
живее от спермата на приятеля й и ще гла-
дува без нея.

Друга жена се обажда, защото смята, че 
по къщата й се стреля. Оказва се, че е заб-
равила, че вари яйца, които са започнали да 
експлодират. Трета звъни, за да каже, че има 
мъже в къщата й, които се опитват да я отве-
дат. Въпросните мъже са полицаи, които са 
дошли да я арестуват.

Или:
„- 911, какъв е случаят?
- Трябва ми линейка.
- Какво става?
- Просто ми трябва линейка.
- Може ли да ми кажете защо?
- Пенисът ми е заклещен в стената, ОК?“
Както и:
„Искам да съобщя за опит за убийство. По-

молих да не ми слагат гъби на пицата, защо-
то съм алергичен. Те са забравили, съответ-
но това е опит за убийство";

„Законно ли е да застрелям съседа - живи-
ят му плет виси в моя имот и го приемам за 
престъпление?";

„Може ли пожарната да вземе един пожар 
и да го премести миля или две северно, така 
че пушекът да не идва в нашия квартал?";

„Арабин ми прати покана за приятелство 
във Facebook. Имате ли отряд за борба с те-
роризма, на който да съобщя?“.

В Канада пък жена се обажда, за да съоб-
щи, че от съседния апартамент се чуват ви-
кове. Полицията пристига и когато човекът 
отвътре най-накрая отваря вратата, се оказ-
ва, че е имал

тежък момент в тоалетната
Във Флорида мъж е толкова разстроен, че 

не са му дали от специалния сос, че се обаж-
да на 911. Първия път - за да поиска полици-
ята да провери дали сандвичът му е напра-
вен правилно, а втория - да се оплаче, че се 
бавят.

Има и още, и още: „Купих студен кебап и 
в магазина отказват да го сменят“, „Не чухме 
алармата и ще изпуснем самолета - може 
ли полицията да ни откара до летището?“, 
„Включи се индикаторът, че горивото е на 
привършване!“.

Мъж твърди, че е отвлечен на паркинг, за-
щото няма дребни да плати и служителите 
отказват да го пуснат да си тръгне без пари. 
И винаги има някой, който в 4 сутринта, в 
събота, да попита невинно спешна помощ: 
„Къде е най-доброто място, откъдето може 
да се купи сандвич с бекон в момента?“

И така нататък...
Диспечерите споделят охотно сблъсъка 

си с човешката глупост с надежда поне част 
от хората да схванат, че в момента, в който 
се обаждат, за да се оплачат, че не могат да 
намерят дистанционното на телевизора си, 
на другата линия може да чака някой, чийто 
живот зависи от бързата реакция на спеш-
ните служби.

Ало, Спешна помощ,  
къде са ми панталоните?

но за едни, не е за други. Това става ясно от 
разказите на диспечерите на спешните ли-
нии в различните държави, които очевид-
но са имали среща с хора, които сякаш са 

какво има предвид. „Как ще храня бебе-

къде са ми панталоните?
XКои са най-нелепите обаждания на телефона за спешни повиквания

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Ш
афранът е известен като 
най-скъпата подправка в 
света. Уникалната билка е 
неизменна част от култура-
та на Древна Персия и Ин-

дия.
Той съпътства човешката история от хи-

лядолетия – от древните Египет и Гърция, 
където била най-ценната подправка, през 
средновековна Европа, в която се водели 
войни заради шафрана, а фалшификацията 
му била наказвана със затвор и нерядко – 
със смъртна присъда, и до младата Амери-
ка, където през 1730 г. цената на шафрана 
на стоковата борса във Филаделфия била 

приравнена с тази на златото.
В страните от Изтока и до ден днешен 

казват, че цветовете на шафрана даряват 
този, който ги съзерцава, с житейска мъд-
рост, философски размисъл и неразрушима 
връзка с дома и близките хора.

Лекарите и лечителите смятат, че е пана-
цея за всички болести. Освен това, вярвате 
или не

шафранът се използва 
в магията

И според уверенията на знаещи хора, той 
е много използван в магическите лекарства 
и ритуали. Кулинарните експерти също от-
белязват неговите изящни свойства и аро-
мат.

Лилавият или син минзухар, от който се 
получава шафранът, е култивиран и ценен 
от хората от древни времена. Цветовете му 
са големи, красиви и ароматни. А истинска-
та подправка са изсушените близалца. Вся-
ко цвете съдържа само три близалца и за да 

се получи килограм шафран, са необходи-
ми 200 хиляди цвята.

Страните от Мала Азия се считат за роди-
ната на шафрана. Най-големите насаждения 
обаче са в Испания, която е най-големият 
доставчик на тази подправка.

Още от древността шафранът е известен

със своите лечебни свойства
Според проучвания върху болни от алц-

хаймер той действа като лекарство, но без 
странични ефекти. Шафранът има противо-
ракови и антимутагенни свойства и подсил-
ва ефектите на имуномодулатори и антиок-
сиданти.

Подправката е призната за лечението на 
респираторни инфекции и заболявания, 
помага при сърдечно-съдови заболявания, 
очни заболявания, депресия и редица дру-
ги болести.

Добра новина за сърдечно болните е, че 
американски учени от Охайо са установили, 
че подправката може да подобри състояни-

ето при пациенти, които страдат от наруше-
ния на сърдечно-съдовата система. Откри-
ли са също, че хората, приемащи шафран 
или съдържащите го добавки към храната, 
биват предпазени от евентуални

бъдещи проблеми 
със сърцето

Шафранът помага на хората да намират 
хармония и спокойствие. Перфектно въз-
становява умствените сили, а също така е 
в състояние да събуди в човек възвише-
на любов. При употреба в душата и тялото 
стартира лечебна програма, като шафранът 
отделя своята енергия, възстановявайки 
нарушения баланс на силите.

Златото на подправките цери очите и гони депресията

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Златото на подправките цери очите и гони депресията

Шафранът – безценната 
панацея за всички болести
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АНИТА ХРИСТОВА

Н
авън става все по-студено и за-
това, за да не замръзнем, си 
струва да имаме топла шапка в 
гардероба си. Модни шапки за 
есен-зима 2021-2022 се предла-

гат в широка гама от цветове, шарки и сти-
лове, така че всяка жена ще намери нещо за 
себе си.

Има нещо много елегантно в жена, която 
носи шапка. Добре подбраната, тя не само 
осигурява отлична защита от студа, но също 
така може да бъде чудесен завършек на вся-
ко облекло.

Акакто при избора на подходящо облек-
ло за вашия тип тяло, така и при избора на 
подходяща шапка, е важна вашата форма 
на лицето. Независимо дали вашето лице е 
овално, квадратно, кръгло, дълго или сър-
цевидно, за вас има подходяща форма.

Ето кои са модерните шапки и шалове 
тази зима:

Удобни и много топли, класическите пле-
тени шапки са винаги на мода. По прин-
цип се носят с шушляково яке и по-спортен 
стил. През последните години обаче модни-
те блогъри

преобразиха плетената шапка
носейки я с елегантно палто или тренчкот 
като част от дневната визия. Ако говорим за 
цветове, зимните шапки могат да бъдат из-
пълнени в ярки и по-смекчени нюанси.

Този сезон плетени-
те шапки са по-семп-
ли, без излишни де-
корации. Доминира 
машинното плетиво.

Доста по-шик и от-
крояващи се, пухкави-
те зимни шапки също 
са актуален тренд за 
сезона. Тук разноо-
бразието от модели 
е огромно - както по-
елегантни, тип калпак, 
така и по-спортни - 
разновидност на пле-
тените шапки.

Пухкавите 
зимни шапки

са забавни и топлят 
много - за практичност 
и добро настроение в 
зимните дни.

Тенденциите за зима 2021-2022 г. няма да 
са същите без елегантните шапки с широка 
периферия. Те са подходящи за по-топли-

те зимни дни. Идеално 
допълват всяко палто 
или тренчкот. Ако сте 
почитатели на цветния 
стил, можете да доба-
вите красива брошка, 
панделка или шалче, 
за да разнообрази-
те модела. На по-кре-
ативните предлагаме 
да опитат

да декорират 
с обеци
моделите с щифт са 
идеални за целта.

Някои дизайнери 
определят шапката 
кофа като нещо сред-
но между спортния и 
елегантния стил, и са 
прави. Вдъхновена от 

street style модата, днес шапката кофа има 
много интерпретации - и хипстърски, и еле-
гантни, и дори спортни. Всъщност шапката 
кофа е удобна за ветровитите зимни дни. 

Можете да я носите както с яке, така и с еле-
гантно палто.

Една от интересните и необичайни тен-
денции за сезона е шалът като заместител 
на шапката. Този тренд е силно повлиян от 
модата на 70-те години, както и от джипси 
стила. Няма да се хареса на всеки, това е си-
гурно, но пък много дизайнери го обявиха 
за топ тенденция. Съчетава се добре с яке от 
деним и парка модели.

Любим както на жени, така и на мъже

карираният шал е актуален
почти всяка зима. Този сезон виждаме попу-
лярните личности да го носят по два начина 
- като класически шал на шията и като наме-
тало - върху якето или палтото.

Най-модерни са големите и плътни моде-
ли от вълна с ярки оранжево-червени тоно-
ве.

Малкият копринен шал със сигурност 
няма да ви стопли в зимните дни, но пък из-
глежда много елегантно. Независимо дали 
изберете да го съчетаете с красива рокля 
или класическа бяла риза, няма да сгреши-
те.

Завършваме с най-топлото предложение 
за сезона. Няма значение дали го нарича-
те кръгъл шал или шал яка, той ви гаранти-
ра уют, топлина и удобство дори в най-сту-
деното време. По-обемните модели могат 
дори да се носят на главата, подобно на 
кърпа.

Шапките  
на зима 2021-
2022: Цветни, 

стилни и топли
Класическите плетени шапки  

са винаги на мода
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DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Транспортна компания 
търси DISPATCHER с опит. Говорене на български & 
English е задължително. Други езици са от голям плюс. 
Моля обадете се на 847 668 0373 №19032
CDL DRIVER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60118, Малка транспортна ком-
пания предлага работа за CDL class A шофьор $450 per 
day .Midwest loads. Всеки уикенд в къщи 2246598342 
№19042
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жени за чистене на 
къщи!Опит и собствен транспорт за предпочитане,но 
не е задължителен!Отлично заплащане!Търсете Вики 
,тел:7736792221 №19015
CDL DRIVER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60118, Малка транспортна ком-
пания предлага работа за CDL class A шофьор $450 per 
day .Midwest loads. Всеки уикенд в къщи 2246598342 
№19043
DRIVER(S)/ШОФЬОР(И), 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Търся Тим ($0.85) и Соло 
($0.75) - CDL A - long distance. Добри мили! Mоля позвъ-
нете на 224-717-9656 №19045
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60403, Търсим да назначим ди-
спетчър на пълен работен ден. Опит в сферата е пре-
димство. 8152054060 №18997
ACCOUNTANT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Транспортна компания 
търси мъж/жена на пълно работно време за позиция 
accountant. Добро заплащане в добра работна среда. 
Опит не е задължителен. За повече информация 773-
627-6819 №19002
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver 
for Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every 
Week. Sighn Up Bonus! Volvo Automatic. For more info 
Call 7739837254 $2000 - $2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи механици на камиони и трейлъри. 
Опит не е задължителен, но е препоръчителен. За по-
вече информация, моля позвънете на 773-656-8076. 
№18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business 
is looking for a self-motivated truck and trailer mechanic. 
Experience is a plus own set of tools is required. For 
additional info please call 630-948-4547 or text 773-946-
7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR за 
dry van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. За-
плащането е 0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in 
business need experienced dispatcher and safety to work 
in o�  ce / not from distance/ 2245202269 №18971

Chicago + suburbs

СТРОИТЕЛНА ФИРМА, 
Цена US$  , Зипкод 60056, Строителна фирма търси оп-
итни майстори за полагане на плочки. Добро запла-
щане, за повече информация и въпроси 773-656-1757 
+№19101

МЕБЕЛИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60070, търся човек за почасово 
сглобяване на корпусна мебел с минимум опит 3 го-
дини. заплащането и плащането е по договаряне. при 
интерес изпратете ми sms с име и ще ви се обадя при 
първа възможност. 6308284895 №19091

FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания,системен 
интегратор търси Field/Network engineer за района на 
Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля в дейност-
ите по внедряване и поддръжка, отговаря за предос-
тавянето на професионални мрежови услуги. Контакт: 
simona.zareva@tbs.tech 359877980442 №19092

БОЯДЖИЙ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ. Тел. 
773-865-0406 7738650406 №19094

TEAM IL-NV -0.80C, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60143, SATEADY LINE IL-
LAS VEGAS,NV 2 rounds week 7200 miles guarantee 
8472542504 №19068

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

JENA ZA POCHISTVANE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Euroclean Cleaning 
Company tarsi da naeme Jena za pochistvane na kashti v 
raiona na Palatine IL. Kola, knijka i opit sa zadaljitelni. Za 
poveche informacia telefon (773)600-0019. Blagodarim 
vi! №19083
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  , Зипкод 100, Dim Trans набира контрактори 
с собствени камиони и ремаркета за OTR или регио-
нална работа. Работим по вашите изисквания, 10-12% 
dispatch 2246783887 №19085
BABYSITTER NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60137, Looking for a woman 
to help with house work chores and/or babysitting 
occasionally (girl, 4, baby 6mo). Part-time or full time 
position. We are very � exible. Pay rate: per discussion/
agreement. Call Mila 224-538-0219 №19086
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Малка транспортна ком-
пания предлага работа за CDL class A шофьор $500 per 
day .Midwest loads. 2246598342 №19087
ДЕТЕГЛЕДАЧКА , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60010, Търсим жена да помага 
с грижата на две малки деца (1 година и бебе) цело-
дневно в дома ни от пролета. Има опция и за live in. 
Заплащане по договаряне. 360.970.6448 Деси Ho� man 
Estates, IL 3609706448 №19057
CAREGIVER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60176, Търся жена за caregiver 
на livi-ing в Naperville за постоянно при добро за-
плащане от 1-ви януари.Подробности по телефона 
2243051894 №19062
OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компания пред-
лага работа за собственици на камиони!*Strong 24/7 
Dispatch Dry Van and Reefer!*Direct Deposit every Friday. 
Call 847-852-0581 №19063
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компания пред-
лага работа за CDL шофьори! 24/7 Dispatch!*Direct 
Deposit! Заплащане според опита- $0.65-$0.75 cpm! ЗА 
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕ-
ФОН 847-852-0581 №19069
PREDLAGAM RABOTA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, Компания търси 
шофьор,клас А,CDL.Седмино заплащане $2500.Тел.за 
връзка:773-510-0855 №19049
PREDLAGAM RABOTA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, Компания търси 
шофьор,клас А,CDL.Седмино заплащане $2500.Тел.за 
връзка:773-510-0855 №19050

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

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

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

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

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

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

ЛИЦЕНЗИРАН ВОДОПРОВОДЧИК, 
Цена US$ $25 - $48, Зипкод 60062, Българска 
фирма за водопроводни услуги търси да на-
ема на пълно работно време лицензиран во-
допроводчик или водопроводчик с активен 
apprenticeship. Заплащането е супер атрактив-
но, като може да бъде на W2 или 1099, почасо-
во, на комисионна, комбинирано и други въз-
можни опции. Гарантирани 40 часа на седмица 
с възможност за повече часове при желание 
на работника. Предлагаме оборудвани бусо-
ве. Офиса и шоп в Northbrook, обслужваме 15 
мили радиус. Телефон за контакт 312-667-9802 
или имейл: o¡  ce@plumbingexpertservices.com 
3126679802 №19019

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

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

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси шофьор Class A за регионална 
работа. Заплащането е за заработена седмица, 
с възмойност да се заработят до $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945

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

DISPATCHER ,SAFETY , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60191, Well established trucking 
company looking for in house dispatcher and safety 
2245202269 №19073
ТЪРСИ МЕХАНИК, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Сервиз за камиони тър-
си механик. За повече информация тел. 630-873-5507 
№19077
DRIVER NEEDED , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, FAMILY OWNED COMPANY 
IS LOOKING TO HIRE A DRIVER FOR OTR PAYS 73CPM OR 
FLAT WEEKLY PAY $2200 MINIMUM 2 WEEKS ON THE 
ROAD. DRY VAN LOADS, NO ENDORSEMENTS NEEDED. 
WE COVER YOUR OCCUPATIONAL INSURANCE FOR YOU. 
8477499161 №19081
JENA ZA POCHISTVANE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Euroclean Cleaning 
Company tarsi da naeme Jena za pochistvane na kashti v 
raiona na Palatine IL. Kola, knijka i opit sa zadaljitelni. Za 
poveche informacia telefon (773)600-0019. Blagodarim 
vi! №19082
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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

DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас C за 
Straight truck local. Заплащане процент от рейта с до-
говаряне. Може и без опит. Monday-Friday 6306342892 
№18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шо-
фьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи 
всеки уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 1500 с 
бонуси. 7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене 
на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 7087708483 
№18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори 
за dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx 
Ground, doubles endorsement and 1 year experience. 
6302903092 №18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time Caregiveri/
Companions. Locations: Suburbs (Ho� man Estates, 
Highland Park,Schaumburg), City Chicago. Zaplashtane 
$15.00-$18.00 na chas. Zapochvane na rabota vednaga. 
847-813-5108, 224-500-2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назна-
чим работник за поддръжка и почистване в сервиз. 
6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za 
CDL sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher v 
kashti. Za poveche informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators 
за локална/регионална работа в радиус от 200 мили 
от вашия паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи 
всяка вечер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 
№18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa ком-
пания набира котрактори с CDL за съвместна работа. 
За повече информация търсете Зори 224-659-2356. 
№18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & Maintenance 
is looking to hire front desk associate at full time. For more 
information please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи момиче за работа като офис асистент 
и касиер. Опит не се изисква. За повече информация, 
моля позвънете на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR 
LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady 
lines more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна ком-
пания предлага работа за CDL class A шофьор $275 
per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в 
къщи. За повече информация се обадете на 708-831-
8432 №18413

СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чи-
каго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, 
за сингъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро 
заплащане. Тел: 847-877-4745 №18359

COAST TO COAST
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асис-
тент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 
3039748716 №18968

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60120, REMOTE DISPATCHER 17 
YEAR EXP V-R-F-HZ 2134316645 №19025
RABOTA, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Търся транспортна фирма 
която да ми съдейства заработна визаили друго,като 
шофьор CDL-A съответно бих подписал догово-
ра за работа вфирма припоемане наразноските по 
процедурата!!Професионален шофьор съм със стаж 
в Европа.Имам SSNизтекли ID и Driver license.При ин-
терес моля свържете се с мен 359878448476 №19033
ACCOUNTANT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60109, Транспортна компания 
търси мъж/жена на пълно работно време за позиция 
accountant. Добро заплащане в добра работна среда. 
Опит не е задължителен. За повече информация 773-
627-6819 №19001

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в 
Des Plaines IL 7739344547 №19090
FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, Schaumburg – For Rent 
ROOM In Townhouse, Furnished Close to Hwy 90, 290, 
355, 390 $670/month All inclusive 1-847-630-7078 Please, 
leave a detailed message №19093
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, ROOMFOR RENT PORCH 
PENTRY PRIVATE ENTRANCE WIFI AIRCONDITION X3 
CLOSETS LAWNDRY EXTRAS EASY TRANSPORTS EXTRAS 
ALL INCLUDE IN $395/pmcall 7738148338 e-mail 
franwalk@gmail.com FRAN zip codeb60659 peterson and 
california chicago north №19078
ROOM FOR RENT 395PM, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, ROOM FOR RENT ALL 
INCLUDED USD395 PER MONTH NORTH CHICAGO CALL 
CHRIS 7738170102 WOOMEN NON SMOKING ONLY 
!!!ALOT OF EXTRAS FREE!!! 7738170102 №19079
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$  650.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 
3b/3b къща в Elk Grove village 60007. Перално поме-
щение, паркинг, обзаведени общи части- хол и кухня, 
WiFi и нетфликс са гарантирани!френдли съм, но не pet 
friendly, sorry. За повече инфо моля драснете съобще-
ние на 305-916-0160. №19058
СТАЯ ПОД НАЕМ В КЪЩА, 
Цена US$  688.00, Зипкод , Стая под наем в къща, Lake 
in the Hills. $688 за 28 дни. Без договор. За контакт 
тел: 224-713-5534. Е-майл: dimitrova07@yahoo.com 
2247135534 №19064
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse in 
SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/
month , Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, 
leave a detailed message 18476307078 №19053
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, за двустаен в Шилер 
Парк.Наемът е $ 475 на месец и включва вода – топла 
и студена,парно,едно парко място, газ за готвене. Ел. 
ток и Интернет се заплащат отделно. Депозита и дого-
вора са задължителни!Последните се дава и сключва 
с хазяина!Телефон:7737042622.Дни за оглед : Събота и 
Неделя! №19010
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в 
Des Plaines,773 934 4547 №18991
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведена стая 
под наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland & 
Foster близо до I-90 близо до Blue Line обща пералня и 
сушилня $600, вода и газ са включени в цената. За кон-
такт Мирко (773) 510-4442 №18976

ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, CUMBERLAND&LAWRENCE 
BEHIND UCRAINIAN CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE 
AND CLEAN UPDATED APPTMNT,6305394849 READY 
NOVEMBER 1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включе-
но всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/
Narragansett 7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен га-
раж в Glenview Разполага с огромно patio. В компле-
каса има вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. 
Оглед по всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ 
За повече инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, 
паркинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са га-
рантирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. За 
повече инфо моля драснете съобщение на 305-916-
0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, 
great schools, brand new kitchen remodeled, freshly 
painted, call 708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. 
Convenient location near Costco, Wood� eld Mall, I-90. 
Second � oor with balcony. Central A/C. Pool in the 
complex. For more information call 847 312 0278 or 773 
996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for 
rent in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, 
great location and schools! For information: 847 630 8884 
Stancho №18755

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

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
КЪЩА В MCHENRY IL, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60050, Продава се къща в 
Mchenry IL. Тих, спокоен квартал. 6 спални, 3 бани, га-
раж за 2 коли. Заграден двор, ниски данъци.След ос-
новен ремонт. за контакти тел: 224-713-5535. Е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com №19065

SOMEWHERE ELSE
ЖИЛИЩЕ В САНДАНСКИ, 
Цена US$  965.00, Зипкод , Нови апартаменти в Сандан-
ски, напълно завършени. Намират се в слънчев ком-
плекс, с акт 16. Охрана, бариера, видеонаблюдение, 
басейн и добре оформена инфраструктура, асансьор, 
подземно паркомясто. Локация-до Медите Спа Ресорт, 
на 1.5 км. от Интерхотел Сандански и 1.5 км от пеше-
ходната зона на града. 359884780493 №19026

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
IONCAL, 
Цена US$  550.00, Зипкод 60016, Продавам Електронни 
системи за предотвратяване на варовик във водни ин-
сталации. Made in Spain. Гаранция - 10 години. Тел. 773 
814 2191 №19095
TRUCK FOR SALE, 
Цена US$ 23,000.00, Зипкод 60656, 2013 FREIGHTLINER 
CASCADIA ,10 SPEED MANUAL,DD15 ENDINE,930000 
MILES,APU 7734904040 №18995
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW X1 
xdrive28i с нови гуми,нови накладки и дискове,clean 
title! 7739642928 №18500

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
SAFETY CONSULT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, IFTA, IRP, PERMITS -KY, 
NY, NM, OR, HWY TAX 2290, CORPORATIONS, MCS150, 
CORPORATIONS, DOT AUDIT ASSISTANCE AND MUCH 
MORE 2523052273 №19102
ПСИХОТЕРАПЕВТИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , www.ptpool.net Предлагаме ти 
психотерапевтична подкрепа. В сайта ни пише пове-
че информация относно направленията, в които рабо-
тим. 359889291674 №19105

ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите домаш-
ни филми като ги презапишете на DVD преди касетите 
да станат неизползваеми. Презапис от VHS, MiniDV ви-
део касети на DVD. 630-456-1366 №19074
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни 
филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете ва-
шите стари ленти като ги направите дигитални снимки 
преди на станат неизползваеми. 630-456-1366 №19075
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни 
филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете ва-
шите стари ленти като ги направите дигитални снимки 
преди на станат неизползваеми. 630-456-1366 №19076
IFTA -PREPARATION , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, If need preparation we $45 
call 3312456314 3312456314 №19080

ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ, 
Цена US$ , Зипкод 60047, Водопроводни услуги 
за дома или бизнеса ви. Качествени услуги от 
опитни и лицензирани водопроводчици. Гово-
рим български. Възможност за услуга в деня 
на заявката. Професионални съвети, които ще 
ви спестят време, нерви и средства. Провере-
те дали обслужваме вашият адрес онлайн на 
plumbingexpertservices.com/service-area. Теле-
фон: 312-667-9802 №19020

CPA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60714, Certi� ed Public 
Accountant at your Reach. Some of the services I 
provide : Income Tax Preparation for all types of 
businesses and individuals IRS and State Audit 
Representation Payroll Reporting QuickBooks® 
setup, support and training Business startup services 
Monthly bookkeeping Financial statements - making 
sure your � nancial records are timely and accurate. 
773 983 3242 Alexon Financial №19035

ИЛЮЗИОНИСТ ЗА ДЕЦА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, Илюзионист за детски 
рождени дни. Иван 708 415 0590 №19066
ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, Имиграционни услуги 
Станчо 708 307 5522 №19067
ПОДГОТОВКА ИНТЕРВЮ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Подготвям хора за ин-
тервю за работа чрез провеждане на Mock Interview. 
Предлагам сьщо и сьвети за резюме и LinkedIn профил. 
Професионален опит над 5 години в тази сфера и за-
вьршена магистратура Human Resources Management. 
balkanconsultingusa@gmail.com 630-853-5936 №19052
ТОЛВАЧКА, 
Цена US$ , Зипкод , Пътна помощ- толвачка. 24/7. Теле-
фони: 773-563-1200 и 630-542-4695 - Пламен. №19018
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 2, 2% DISPATCHER RZ VZ FZ 
DISPATCH990gmail.com REMOTE WORK 17 YEAR EXP 
7278355206 TXT 882421586 №18992
2% DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 5834, 2 % REMOTE DISPATCHER 
RZ VZ FZ TXT 7278355206 EMAIL NICKSTOYKOV@GMAIL.
COM 7278355206 №18993
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in Arlington 
heights, haircut, color, highlights, perm, keratin 
straightening treatment, 708 415 7911 №18763
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma 
si v Ho� man estate.Predlagam domashno prigotvena 
hrana,mnogo igri,razhodki i zabavleniq Tel: 224 659 1156 
№18609

ФЛОРИДА
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние сме 
екип от специалисти, които предлагат психотерапев-
тична подкрепа на Българи живеещи в чужбина. По-
вече информация можете да получите от сайта ни. 
359889291674 №18960

COAST TO COAST

FINANSIRANE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 
, HF Funding Solutions, 
commercial � nancing 
truck and trailers. 
Искате ли бързо и 
безпроблемно да по-
лучите кредитна ли-
ния за закупуване на камион или трейлър, свър-
жете се с нас!+1(224)244-6604 или https://www.
efundsolutions.net/application/info.html?group=19
09&dealer=2157&agent=3833&redir= №19084

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ СВОЯТА , 
Цена US$  0.00, Зипкод 0, половинка.Аз съм мъж на 52г 
aleko_todorov@abv.bg №19071

DRIVER NEEDED NO CDL REQUIRED, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Delta Wholesale Tire 
is a fast-expanding company and we are looking 
to hire responsible, hardworking, reliable, self-
motivated drivers. You will drive brand new Isuzu 
trucks. Year: 2021 Requirements: - MUST have 
clean valid driver’s license!!! - Great Pay!!! - Every 
day at home!!! - Brand New Isuzu Trucks Year: 
2021 - Regular driver’s license/ CDL is not required 
Business hours: - Monday – Friday: 8am – 5pm - 
Saturday: 8am – 2pm Our warehouse is located 
in Wood Dale, IL. Phone number: 630-509-3722!!! 
№18520

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: * $0.80/m 
Тим * $0.70/m Соло, Пълни и празни мили пла-
тени * $50 Допълнителен стоп * $150 Layover 
* 90% За оунъри * SELF DISPATCH за оунъри * 
2020 Volvo 860/ 760 * iShift Automatic * 2020/21 
Reefers * OTR Изисквания: * HAZMAT and TANKER 
endorsements * CDL Class A * 2 Години опит CALL 
NOW: 224-724-1694- Любо №18508

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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В
ъзможно ли е силната вяра да 
лекува? Къде по света се случ-
ват чудеса? Много хора си зада-
ват поне тези два въпроса, когато 
искат да променят късмета си, да 

сбъднат най-съкровените си желания или 
да се отърват от страшна болест.

В България има много места, където се 
случват такива чудеса. Но знаем ли за всич-
ки тях? От изворите край Рупите, благо-
словени от Ванга, през лековитите води на 
Хисар, до Аладжа манастир край Варна – 
българските земи са пълни с необикновени 
места, които носят скрита лечебна енергия 
в себе си. Сред тях са Кръстова гора, Каби-
ленският манастир, иконата „Богородица 
Троеручица“ в Соколския манастир, мана-
стирът „Св. Георги“, Бачковският манастир 
и много други.

Само на 15-тина км от Кърджали, дъл-

боко в скалите на Родопите, се крие Дам-
балъ – чешма с чудодейна вода. Местните 
вярват, че на 5-ти срещу 6-ти май св. Георги 
слиза, за да лекува болни и сакати.

Легенди се разказват

за силата на тази вода
Говори се, че слепи започват да виждат, 

сакати прохождат, а болни деца са оздра-
вяли. Неслучайно около Гергьовден тук се 
извиват опашки. А водата, която капе от са-
мата скала, сякаш наистина има чудодейна 
сила.

За бликването на водата и нейните чу-
дотворни свойства сред алианското на-
селение в района се разказва следното 
предание: Лековитата вода е творение на 
алианските светци Кърклар. Това са духов-
ни водачи, дошли по тези земи от Хорасан, 
притежаващи божествена сила и праве-
щи само добрини. Събрали се на платото 
над скалния масив, като всеки донесъл със 
себе си божествена храна - фурми, грозде, 
цитрусови плодове, смокини и др. Седнали 
на каменна трапеза, нахранили се, но ня-
мало вода да уталожат жаждата си. Тогава 

Яран баба показал неземните си дарби,

ударил с юмрук скалата
и бликнала голяма вода, която потекла към 
долината и близкото село Летовник.

Стреснал се Яран баба – селото ще се уда-
ви - и запушил извора. „Като не тече, нека 
поне да капе…“, изрекъл той. Така и до ден-
днешен водата се стича по отвесните скали. 
Сътворена от светци, водата има живител-
на, прераждаща и здравословна сила.

Пещерата Орлова чука е не само най-
дългата в България, но и най-магичната. 

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XТам слепи проглеждат и сакати прохождат

Лечебна енергия: Мистичните 
места на България

Дамбалъ чешма

Сн.: Wikipedia

http://bg-voice.com/
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Името й идва от венец, който се намира 
над отвора й, където в миналото са гнезде-
ли орли. Поверието гласи, че всеки, прек-
рачил прага й и споделил най-съкровеното 
си желание, скоро го осъществява. Вярва-
щите пият вода от малко изворче в пеще-
рата и така да изпълнят ритуала на оздра-
вяването си.

Орлова чука изумява
и с други чудеса. Там се лекуват заболява-
ния на белите дробове. През 80-те години 
русенски учени са направили експеримент. 
Известно време те оставяли болни от астма 
пациенти да преспят в пещерата. След като 

направили изследвания, открили, че със-
тоянието на болните се е подобрило значи-
телно. Това се дължало на високата йониза-
ция на въздуха там.

Освен това е доказано, че Орлова чука 
е обитавана от неандерталците. Там са от-
крити кремъчни ножове, керамични съдо-
ве, върхове от копия и още сведения, че в 
нея са живели древни хора.

Село Златолист, недалеч от енергийната 
местност Рупите, се свързва с името на пре-
подобна Стойна. За чудесата, която тя из-
вършвала, се говори 
отдавна. Хора от всич-
ки краища на страната 
идват при нея

в търсене 
на лечение

небесна благословия 
и защита.

Преподобна Стойна 
е дошла в Златолист 
в началото на мина-
лия век. Животът й не 
е бил лек, а слепотата 
я застигнала след пре-
карана шарка, когато 
е била 6-годишна. То-

гава се появили и способ-
ностите й на пророчица и 
лечителка.

За преподобна Стой-
на и до днес се смята, че 
е предшественик на баба 
Ванга. Хората вярват, че 
молбите им за помощ се 
изпълняват и намират за 
себе си решения на хиля-
ди проблеми.

Храмът в Златолист, по-
строен преди IX век, още 
по тракийско време, и до 
днес е запазил автентич-
ния си облик. Носи име-

то на св. Георги, който бил пътеводител на 
Стойна и сам я довел по тези места, както 
обяснила самата тя при идването си в село-
то.

Днес в Златолист са останали да живеят 
шепа хора. Въпреки това в китното селце

чудото витае навсякъде
Присъствието на преподобна Стойна 

обаче повече от 70 г. след смъртта й остава 
предпочитано място за уединение и търсе-
не на спасение във вярата.

Който не е посетил манастира „Св. Ата-
насий“ край Златна ливада, той не е усетил 
почти мистичната енергия, която се носи 

буквално във въздуха. Мнозина запис-
ват желанията си на листчета и ги оставят 
около иконата на светеца, който е сбъднал 
много от тях.

Аязмото с чешмата в двора на манасти-
ра също се смята, че има лековита сила. Не 
един и двама са получили изцеление там, 
благодарение на молитвите си и на лекови-
тата сила на това място. А красивата приро-
да и невероятно чистият въздух са просто 
бонус за всички, които искат за малко да се 
откъснат от натоварения живот в града.

Пещерата Орлова чука

 Преподобна Стойна е дошла в Златолист в началото на миналия век.

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
Ще приемате всичко прекале-
но навътре и ще преувеличава-
те проблемите. Преживяванията 
ви ще произтичат от това дали се 
разбирате с човека до себе си и 

до каква степен той/тя откликва на желанията ви. Не 
може да се даде еднозначен отговор дали любовта 
ще е спокойна или бурна – ще зависи от качество-
то на отношенията ви. Може да има моменти, в кои-
то да се разстроите или нещо да ви притеснява. Но 
ако не задълбавате в проблемите, има шанс всичко 
да протече по-гладко.

РАК
Ако наблюдавате случващото се 
наоколо и преценявате емоцио-
налните си преживявания, нищо 
чудно да забележите знаците за 
това накъде вървят нещата. Този 

период се очертава да е благоприятен за вас – ве-
роятно ще има и по-напрегнати моменти, но като 
цяло настроението ви ще е добро. Това ще се дължи 
основно на факта, че се разбирате отлично с хора-
та около вас, а те ще ви оценяват и ще ви съдейст-
ват. Съществуващите отношения с много хора ще се 
развиват гладко и хармонично.

ВЕЗНИ
Не е препоръчително да се впус-
кате в нови начинания и да пра-
вите някакви по-резки движе-
ния. Вниманието ви ще бъде 
насочено по-скоро към душев-

ния ви свят и желанията на сърцето ви, отколкото 
към външните събития. Ще сте по-емоционални, в 
някои моменти – и по-нервни. Ще преживеете кон-
фликтна ситуация с човек, който в момента се на-
мира в друго населено място, или с човек, който ще 
пътува към вас. Причините за противоречията по-
между ви могат да бъдат от всякакъв характер.

КОЗИРОГ
Ще преживеете неочаквана си-
туация, свързана с преживяване 
или с някакъв инцидент, свър-
зан с мъж. Не е задължително 
той да бъде ваш роднина, но оп-

ределено ще бъде човек, когото познавате. Могат 
да възникнат затруднения и при пътуване или да 
възникне неприятна ситуация там, където отивате. 
Ще ви изненадат решения или промени в живота на 
човек от кръга ви приятели, съседи или колеги. Това 
може да бъде неочаквана ситуация за самия човек, 
в която обаче ще има някакъв смисъл.

ТЕЛЕЦ
Умението ви да общувате и да 
разглеждате една ситуация от 
различни ъгли ще работи във 
ваша полза. Повечето хора ще 
бъдат благоразположени към 

вас и ще ви съдействат – разбира се, за целта и вие 
ще трябва да подхождате към тях непредубедено. 
Дните ще преминават гладко за вас, ако проявява-
те голяма толерантност към околните. Разбира се, 
това не значи да приемате всичко и всички, а прос-
то да се опитвате да видите определена ситуация 
от гледната точка на другия човек.

ЛЪВ
Потребно ще е да сте особено 
внимателни, защото не е изклю-
чено да се замесите в конфликт 
и положението да стане напе-
чено. Стойте настрана от враж-

дебно настроени хора и самите вие се въздържайте 
от прояви на словесна агресия. Иначе обстановка-
та ще е спокойна, което ще ви позволи да се съсре-
доточите. Вместо да се занимавате с околните и да 
позволявате работата да поглъща цялото ви време, 
най-добре ще е да обърнете внимание на себе си и 
да си осигурите малко почивка.

СКОРПИОН
Този период ще бъде благоприят-
но време да започнете подготов-
ка за една промяна, която може 
да има връзка с вашия личен или 
професионален живот. Тези от 

вас, които са започнали такива действия, ще трябва да 
действат бавно. Обмисляйте всяка своя стъпка и това 
определено ще спомогне за постигане на желания ус-
пех. Разбира се, това няма да се случи веднага, тъй 
като самата промяна ще отнеме много повече време 
за развитие. Ще бъде благоприятен период за срещи 
и разговори, свързани с ваши финансови интереси.

ВОДОЛЕЙ
Новите познанства ще има с как-
во да ви изненадат. Ще научите 
много нови неща, ще получите 
полезни знания. Конфликт с род-
нина може да ви натовари емо-

ционално и психически. Помирението е напълно ве-
роятно, но зависи от готовността на двете страни да 
направят компромиси. Бъдете внимателни в отноше-
нията си с непознати хора, които ще бъдат поставени 
на сериозни изпитания. Жените ще изберат прави-
лен път за действие и развитие, стига да не се оста-
вят емоциите и егоизма да ги командват.

БЛИЗНАЦИ
Ще сте предразположени пове-
че да си почивате, отколкото да 
работите. Макар че вие не сте 
от хората, които обичате да без-
действате, опитайте да се насла-

дите на този период. В работата се концентрирайте 
върху текущите задължения и отложете по-сериоз-
ните задачи и ангажименти. Постарайте се да се съ-
образите с мнението на партньора си и се опитайте 
да постигнете разбирателство. Твърде вероятно е да 
бъде осъществен преход към промени, които много 
от вас ще преживеете скоро.

ДЕВА
Периодът ще е по-подходящ за 
почивка, отколкото за активна 
дейност. Повечето от вас ще се 
чувствате оценени добре – както 
от приятелите и партньора, така 

и на професионалното поприще. Ще имате по-добро 
самочувствие, защото усилията ви няма да останат 
незабелязани и ще получавате нужното признание. 
Наградата ще бъде морална, но при някои ще има и 
финансово изражение. Отношенията с най-близките 
ви хора ще бъдат хармонични, комуникацията с ко-
леги ще тече гладко и с разбирателство.

СТРЕЛЕЦ
Възможно е да получите пред-
ложение за изгоден кредит, за 
покупка при добри условия или 
за финансова инвестиция, коя-
то ще ви донесе печалба в бъде-

ще. Ще следите промяна в работата на ваш роднина 
или приятел. Ще сте песимистично настроени за тази 
промяна, но не е изключена изненада. Жените ще се 
зарадват на разговор или предложение от страна на 
мъж, което в някои случаи може да отвори нови въз-
можности в живота им. Мъжете ще бъдат изненадани 
от събития в семейството си.

РИБИ
Мъжете ще имат благоприятно 
време за пътувания, независи-
мо от тяхната цел. Комуникаци-
ята ви с хора от различни раз-
стояния ще ви донесе желаните 

резултати. Ще бъдете въвлечени в различни ситуа-
ции, свързани с хора, които вероятно живеят в друго 
населено място. Възможно е това да са ваши прия-
тели, роднини или виртуални познати. Ако пътувате, 
ще преживеете някои противоречия или спорове с 
хората, с които ще бъдете заедно или с които ще се 
срещнете там, където отивате.

https://www.brookhavenmarket.com/
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М
аникюрът на една жена из-
дава много за личния й стил 
и вкус, както и за характера 
й. Тези с по-горещ темпера-
мент – Овните и Лъвовете – 

имат нужда от внимание и комплименти и 
съответно залагат на по-ярките и ексцен-
трични маникюри, които да отразят бурния 
им характер.

Жените, които са по-практични и сдър-
жани – Козирозите – държат маникюра им 
да изрази именно тези им качества, поради 
което предпочитат по-семплия, изчистен и 
изискан лак за нокти.

Не на последно място са и дамите с бога-
то въображение и склонност към креатив-
ност – Стрелците и Рибите – които винаги 
следват най-актуалните тенденции, а поня-
кога дори си измислят свои.

Маникюрът разкрива много за една жена. 
Каква е личността й, любими цветове, стил. 
Зодиакалният ни знак, малко или много, 
оказва влияние върху изборите, които пра-
вим за своята външност.

Вижте няколко идеи за маникюр според 
зодията ви.

Овен – увереност

Жената Овен е уверена личност. Харес-
ва уникалните неща и като цяло има високи 
стандарти за всичко. Този маникюр в нежни 
цветове е точно като за нея.

Телец – детайли

Жената Телец ще се влюби в това изку-
ство върху ноктите, защото тя винаги вижда 
детайлите и обича красотата във формите.

Близнаци - двойнственост

Близнаците са известни с двойствената 
си личност. Този маникюр напълно приляга 
на личността им.

Рак – червено

Тъй като червеният цвят е близо до сър-
цето на жената Рак, тази идея за маникюр е 
подходяща за нея.

Лъв - стил

Лъвиците никога няма да се оставят да 
бъдат засенчени. Те имат уникално чувство 
за стил и винаги искат да бъдат забелязани.

Дева - класика

Девите не харесват претрупването, осо-
бено в маникюра. Те предпочитат класиче-
ски и пастелни нюанси, които с форми по-
стигат перфектен баланс.

Везни - изисканост

Везните винаги се колебаят и имат поне 
две красиви идеи, които да включват в ма-
никюра си. Залагат на детайли, които да ги 
отличат и да подчертаят изискания им вкус.

Скорпион - комбинации

Жената Скорпион харесва цветовите ком-
бинации. Маникюрът й винаги е олицетво-
рение на красотата.

Стрелец – идеални линии

За Стрелеца всеки ден е приключение и 
винаги стреля точно в целта. Маникюрът с 
идеални линии е точно като за нея.

Козирог - настроение

Жената Козирог обикновено се придър-
жа към класически комбинации от цветове 
и форми на ноктите. Маникюрът й създава 
настроение, но без излишна натруфеност.

Водолей - блясък

Водолеите обичат да поставя акценти в 
маникюра. Харесват блясък, камъни, идеи, 
които напомнят за красотата на земята и не-
бето.

Риби - експеримент
От всички дами в зодиака, усещането за 

стил на жената Риби е най-зашеметяващо и 
различно. Тя обича да експериментира и ха-
ресва красивите форми и цветове.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Маникюр  
според зодията: 
Кой знак какво 

предпочита
XЛакът на ноктите издава личния стил 

и вкус, както и характера на жената
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През 2001 г. 
една от най-
к р а с и в и т е 

двойки в Холивуд – 
Никол Кидман и Том 
Круз – се раздели. 
Влюбените бяха же-
нени 11 г. Разводът 
се превърна в мно-
го трудно изпита-
ние за актрисата. В 
интервю тя призна, че по това 
време е страдала от депре-
сия.

Трудният период в живота 
на Кидман дошъл по време на 
снимките на филма „Часове-
те“. Там тя играе писателката 
Вирджиния Улф, която се са-
моубива, а актрисата получи 
„Оскар“ за ролята си.

„Бях депресирана“, каза Ки-
дман. Тя отбеляза още, че то-
гава не е осъзнавала на каква 
опасност се излага. Сега оба-
че актрисата не съжалява за 
нищо и смята този труден пе-
риод от живота за част от из-
растването си.

В момента Кидман е съпру-
га на Кийт Ърбан.

Никол Кидман била в депресия 
след развода с Том Круз

Кание Уест си купи къща, която се 
намира много близо до дома на 
бившата му съпруга Ким Карда-

шян. Той е направил това, тъй като иска 
да остане близо до семейството си въ-
преки развода с риалити звездата. Ра-
пърът е похарчил 4,5 млн. долара за 
имот в Хидън Хилс, Калифорния, за да 
е до децата.

„Ким иска Кание да бъде част от жи-
вота на децата. Той ще бъде канен на 
всички семейни тържества“, обясни 
преди време техен близък.

Кардашян вече има нова връзка - с 
комика Пийт Дейвидсън. Двамата са за-
едно от края на октомври. Скоро стана 
ясно, че риалити звездата дори вече е 
запознала Пийт с децата и той се разби-
рал добре с тях.

В последните 2 месеца Кание пък 
имаше връзка с моделката Винетрия, 
но двамата се разделиха скоро.

Джеймс Франко сподели, че е изневеря-
вал на всичките си приятелки в мина-
лото в резултат на пристрастеността си 

към секса. В откровен разговор с водещия 
Джес Кейгъл 43-годишният актьор споде-
ли, че наистина е злоупотребявал сексуално 
с доста жени преди, но си имал уважителна 
причина.

През 2018 г. пет студентки го обвиниха в 
„неподходящо или сексуално експлоатиращо 
поведение“, докато той им е преподавал ак-
тьорско майсторство във филмовото учили-
ще Playhouse West.

Между студентките и Джеймс беше постиг-
нато споразумение и през февруари 2021 г. 
той плати над $2,2 млн. общо на всички.

Звездата разкрива, че за него сексът е бил 
„мощен наркотик“, към който е имал зависи-
мост повече от 20 г.

Джеймс Франко имал зависимост 
към секса повече от 20 г.

Анди Гарсия завършва 
годината със скръбна 
вест. След като бе из-

ключително щастлив заради 
годеж в семейството, актьор-

ът сподели, че е загубил май-
ка си. Според публикация в 
Instagram жената, дала му жи-
вот, си отишла от този свят 
малко след като навършила 
100 г.

„Мама си отиде четири дни 
след тържеството по повод 
грандиозния й юбилей. Май-
ка ми и баща ми Рене Гарсия 
направиха всичко, за да из-
градят нов живот от нулата за 
децата си в Америка, където 
те да преследват мечтите си 
в абсолютна свобода от ре-
пресиите и преследването от 
диктатурата на Кастро“, напи-
са той в социалната мрежа.

Споделяйки снимки на 
майка си Амели, звездата от 
„Кръстникът“ не скри, че тя 
ще му липсва много, но ще 
продължи да следва приме-
ра й.

Анди Гарсия загуби майка си  
в края на 2021 г.

Кание Уест си купи къща  
до Ким Кардашян

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Джеси Джей сподели ви-
део на свое изпълнение 
в Сохо и каза, че се надя-

ва да намери любовта. През 
октомври звездата се раздели 
с танцьора Макс Фам Нгуиен. 
Певицата отговаряше на въ-
проси на фенове в Instagram и 
така съобщи новината.

Питат Джеси какво е семей-
ното й положение, а тя отвръ-
ща: „Открита, щастлива и оби-
чаща себе си. Макс и аз сме 
само приятели от известно 
време“, добавя още тя.

През есента Джеси споде-
ли, че нищо драматично не 
се е случило между нея и би-
вшето гадже. „Той е страхотен 
мъж. Просто решихме да ос-
танем приятели“, сподели тя.

През ноември Джеси Джей 

разкри, че е направила спон-
танен аборт и сърцето й е раз-
бито. Тя е щяла да отглежда 
бебето си сама.

Джеси Джей се надява да срещне 
скоро голямата любов

Джейкъб Елорди разпали 
слуховете, че има нова 
връзка, и то със риали-

ти персоната Оливия Джейд. 
Красивият актьор, който дос-
коро имаше сериозни роман-
тични отношения с дъщерята 
на Синди Крауфорд – Кая Гер-
бер, е забелязан да флиртува 
с Оливия в кафене в Силвър 
Лейк, Калифорния, а на след-

ващия ден да 
разхожда, от-
ново в нейна-
та компания, 
кучето си.

П о д о б н о 
на Кая, и Оли-
вия е попу-
лярна звезд-
на наследница 
– тя е дъще-
ря на актриса-

та Лори Лофлин, която беше 
осъдена за това, че беше дала 
подкуп на престижен универ-
ситет в САЩ с идеята да запи-
ше по втория начин дъщери-
те си там.

22-годишната Джейд нас-
коро се състезава в риали-
ти формата „Dancing with the 
Stars“ и се изявява като моден 
инфлуенсър.

Джейкъб Елорди забрави  
Кая, хвана си известно гадже

Отиващата си 2021 г. е била доста 
успешна, както в личен, така и в 
професионален план. Това спо-

дели рапърът Явор Янакиев, по прякор 
100 Кила. Разкривайки своята равно-
сметка, той се опита да отговори на въ-
проса „Кой изпраща по-успешно година-
та – 100 Кила или Явор?“. И го направи не 
как да е, а със самоирония, която много 
хора харесват у него.

„Все още Явор и 100 Кила е един и 
същи човек. Общо взето, успешна годи-
на, здрав съм... През последните години 
на това разчитам – да съм здрав, всич-
ки около мен да са добре здравословно, 
другото ще стане“, разказа той, правей-
ки равносметка за изминалите 12 месе-
ца.

По думите на певеца, той е работил по 
доста проекти, някои от които е забавил 
заради пандемията.

За много хора коледно-новогодишни-
те празници са специално време, кое-
то използват, за да прекарат в родния 

дом, край камината, похапвайки вкусни го-
зби и вдигайки наздравици с любимите 
хора. Но за други те са поредните дни, кои-
то ще прекарат на улицата – на студа, без то-
пла храна и семеен уют. Това ни припомня 
Бела Хадид, която остави за малко лъска-
вите дрехи и аксесоари и се облече спорт-
но, за да помогне на хранителна банка в Ню 
Йорк.

На кадрите, споделени от модела, тя и 
още други хора от хранителната банка раз-
дават пакети на нуждаещи се в близост до 
стадиона на янките в Южен Бронкс.

Хадид сподели, че включването й в ини-
циативата е едно от любимите неща по 
празниците. А към нея се е присъединила и 
колежката й Реннелл Медрано.

Бела Хадид раздаде храна  
на бедни за празниците

100 Кила: Изпращам  
успешна година

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Т
ова е едно от най-древните мес-
та в света и със сигурност най-го-
лемият град, построен някога от 
маите. Пълен е с пирамиди, ста-
туи на божества, тронове, риту-

ални предмети, златни изделия и какви ли 
не още находки. Заради всички тях стотици 
хиляди туристи се отправят към него вся-
ка година.

Чичен Ица е построен около 6 век от пле-
мето Ица и се намира в северната част на 
полуостров Юкатан в Мексико. Една от за-
пазените древни величествени постройки 
в него е храмът Кукулкан, или както испан-
ците го наричат - Ел Кастийо. Той предста-
влява квадратна пирамида, висока 24 ме-
тра

със стъпала от всяка страна
които водят към храма. Самият Ел Кастийо 
привлича хиляди туристи, които идват не 
само заради историите за миналото, които 
разказва, но и заради невероятния фено-
мен, който представлява в определен пе-
риод от годината.

По време на пролетното и есенното рав-
ноденствие Чичен Ица се превръща в ат-
ракция за многобройни посетители, които 
идват тук, за да наблюдават изгрева и зале-
за на слънцето. Внушителната сграда на Ел 
Кастийо при всяко пролетно и есенно рав-
ноденствие при изгрев и залез за опреде-
лено време

е огряна по такъв начин
че се хвърля змиевидна сянка във форма-
та на храма. Хората, които се събират на 

това място, отдават почит към познанията 
на маите по астрономия. Благодарение на 
тяхното познание, днес Чичен Ица е фено-
мен, който се е превърнал в едно от седем-
те чудеса на света. Освен за наблюдение и 
докосване до природното събитие, хората 

също се молят за изобилие през годината, 
големи реколти, живот без природни бед-
ствия и злини.

Археологическият обект определено си 
заслужава вниманието. Изживяването по 
време на пролетното или есенно равно-

денствие е несравнимо и уникално, пише 
peika.bg. Въпрос на предпочитание е кога 
точно искате да го посетите. Което и вре-
ме на годината обаче да изберете, няма да 
съжалявате, тъй като това място е едно от 
най-интересните и мистични в целия свят.

Чичен Ица и мистиката 
на равноденствието
XФеноменът, превърнал се в едно  

от чудесата на света, привлича хиляди

Храмът Кукулкан
Сн.: Flickr
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Чичен Ица и мистиката 
на равноденствието

http://lawjtchicago.com/
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