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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-

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

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Подкрепете петицията 
срещу македонската 
резолюция в Конгреса

Вече вероятно сте чули за предложената в 
американския Конгрес резолюция за чества-
нето на септември т.г. като месец на македон-
ския език, култура и наследство в САЩ. Стиг-
нахме до извода, че тя наистина е пълна с 
фалшификации и исторически манипулации. 
Нашето проучване в документи и интервюта 
доказа, че някои от имената в проекторезо-
люцията, представени като успели и заслу-
жили македонски граждани, емигрирали в 
САЩ, са всъщност българи. А опитът за под-
мяна е не просто скандален, а нагъл и грозен.

Аз лично нямам против да има месец, 
празнуващ 30-годишната Република Север-
на Македония в САЩ. Даже бих се радвал да 
получат тази бустерна доза на инженерно са-
мочувствие. Но не и с лъжи и историческа 
подмяна. Ето защо екипът на BG VOICE също 
ще изпрати писмо срещу проекторезолюци-
ята до членове на Конгреса и председателка-
та на комисията по надзор и реформа на Ка-
марата на представителите Каролин Малони. 
Не само това – призоваваме всички наши съ-
народници да изпратят това писмо, което мо-
гат да намерят на нашия уеб сайт, на техните 
конгресмени (там сме сложили и търсачка, за 
да откриете кой е той/тя) и да подпишете он-
лайн петицията тук.

Дали Конгресът ще утвърди историческа-
та измама, или не зависи до голяма степен от 
нас – българите, които живеем в Съединени-
те щати. Ще е нужна, разбира се, и подкрепа 
от българските власти. Но нашите действия 
са също толкова важни.

Активната македонска дипломатическа 
дейност във Вашингтон не контрастира с па-
сивната българска такава от последните ня-
колко години.

„Мнозинството от българите в Америка 
все се усещат като емигранти по отношение 
на България. Поддържа се свръхкомпактност 

на българските общности по места. Те изжи-
вяват някакви остатъчни носталгични нотки, 
което личи най-вече по начина, по който от-
белязват празниците ни. Но нямат усещане-
то, че са една интегрална част от много по-
голямото общество на Съединените щати. Те 
нямат усещането да са част от публичния жи-
вот в Съединените щати“, коментира бивши-
ят ни посланик в САЩ Елена Поптодорова. И 
е права.

Затова подпишете онлайн петицията, из-
пратете това писмо до вашия конгресмен и 
до комисията по надзор и реформа и изпра-
тете тази информация на други българи в 
цяла Америка – да направят и те същото.

И ако искаме нашият глас да бъде чуван 
повече в САЩ - регистрирайте се за гласува-
не на следващите избори – местни, щатски, 
федерални, президентски. Ще е добре Крис 
Досев да не остава единственият с български 
корени, който да се е пробвал да стане кон-
гресмен. Но поне някой да почне от местно 
ниво – в каунтито, в щатския Конгрес или гу-
бернаторски офис. Това е начинът да бъдем 
забелязани, българският интерес чут и защи-
тен в държавата, която толкова подкрепя ет-
ническото разнообразие и характер на всеки 
свой гражданин.

Преди това да се случи, ще си останем с пи-
сането на коментари на български език във 
Facebook, но това нищо няма да промени. 
А през септември ще празнуваме македон-
ския месец в САЩ и ще се питаме защо няма 
наш. Няма, защото нищо не сме направили да 
има. И вината не е нито на македонците, нито 
(само) на нашите дипломати и политици.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.globalbash.com
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Р
уският президент Владимир Пу-
тин наля още масло в огъня на 
напрегнатата международна об-
становка, след като в понеделник 
вечерта обяви, че Москва при-

знава самообявилите се „народни републи-
ки“ в Донецк и Луганск в Източна Украйна. 
Това стана в присъствието на лидерите на 
двете области Денис Пушилин и Леонид 
Пасечник. Така на практика Москва анек-
сира района Донбас, а президентът обяви 
изпращането на „миротворителни“ войски 
в непризнатите от никой друг републики. 
Ходовете на Путин в Източна Украйна сла-
гат край на действието на Минските спо-
разумения и може да се окажат начало на 
мащабна инвазия, твърдят множество аме-
рикански и западни представители. 

В понеделник вечерта в телевизионно 
обръщение от Кремъл Путин обрисува Ук-
райна като изкуствено създадена държава, 
без собствена история и държавност, която 
извършва геноцид срещу хората от Луганск 
и Донецк.

Той обяви страната за разядена от ко-
рупция и осъдила жителите си на бедност, 
а властите обвини в „серия от поръчкови 

убийства“ срещу несъгласните с политики-
те й.

Путин каза още, че „чужди съветници уп-

равляват украинските служби за сигурност 
и отбрана“ и че „американците я подпома-
гат с безпилотни летателни апарати“, за да 
шпионира Русия.

Веднага след речта си президентът под-
писа укази, с които Русия призна за не-
зависими републики двата района в Из-
точна Украйна - Донецкия и Луганския. 
Едновременно с това той сключи с двамата 
самопровъзгласени лидери на тези терито-
рии „договори за дружба, сътрудничество и 
взаимопомощ“ и призова Киев „незабавно 
да прекрати огъня“ срещу районите.

В еднотипните договори е записано, че 
Русия получава право

да изгражда и модернизира 
своя военна инфраструктура

и бази на територията на двете новопри-
знати републики. Освен това Кремъл се ан-
гажира да помага за охраната на границите 
им, макар те още да не са точно очертани.

Редица държавни лидери, сред които 
българският премиер Кирил Петков и пре-
зидентът Румен Радев, порицаха Путин за 
признаването на двете територии за неза-
висими и го призоваха да действа в съот-
ветствие с международното право.

Българският парламент обаче

не успя да изработи 
единна позиция

и вместо това бяха изчетени няколко пар-
тийни декларации.

От една страна, „Продължаваме промяна-
та“, „Демократична България“ и „Има такъв 
народ“ излязоха с обща позиция.

Путин провокира, 
Западът реагира вяло
XЛеки санкции са наказанието на Русия за Донецк и Луганск

Сн.: АП/БТА
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„Остро осъждаме решението на Влади-
мир Путин да признае самообявилите се 
области в Украйна, подкрепяме безрезерв-
но цялостната териториална независимост 
на Украйна“, се казва в декларацията на три 
от четирите управляващи формации.

БСП, която е четвъртата сила в управля-
ващата коалиция, изненадващо не се при-
съедини към общата им декларация. Ле-
вицата уклончиво заяви, че признаването 
на самопровъзгласилите се Донецка и Лу-
ганска „народни република“ от страна на 
Русия може да се разглежда като наруше-
ние на международното право и настояха 
„всички страни да се въздържат от военна 

ескалация“.
ГЕРБ също обяви своя позиция, в която 

осъди действията на Русия, но критикува и 
българското правителство, а „Възраждане“ 
изказа критики срещу Киев.

От партията на Костадин Костадинов за-
явиха, че Минските споразумения са нару-
шени, но от страна на Украйна, а не от стра-
на на Русия.

Санкциите
Въпреки заканите отпреди дни, засега 

световните лидери се въздържат от агре-
сивни действия срещу Русия.

Пръв реагира британският премиер Бо-

рис Джонсън. Той обяви санкции срещу 
Донбас, Луганск и Донецк, така и срещу са-
мата Русия, „удряйки руските икономиче-
ски интереси толкова силно, колкото мо-
жем“.

Американският президент Джо Байдън 
също обяви санкциите, които САЩ ще на-
ложат. Те обхващат блокиране на няколко 
руски финансови институции, суверенния 
дълг и членове на руския елит и техни се-
мейства. Отрязва се и западното финанси-
ране за руското правителство. Работи се и с 
Германия, която още преди това изрази же-
лание да спре „Северен поток 2“.

Засега американският президент обяви, 

че ще се въздържи от още по-твърди мер-
ки, запазвайки ги за случай на ескалация, с 
надеждата това да възпре Кремъл.

Европейският съюз пък няма да санкцио-
нира самия Путин за признаването на две-
те сепаратистки републики. Първият пакет 
от санкции ще бъде насочен срещу „тези, 
които са замесени в това незаконно реше-
ние". Сред тях са депутати от руската Дума. 
Пакетът от санкции ще съдържа също така 
ограничителни мерки срещу банки, финан-
сиращи руските военни; достъпа на руска-
та държава и правителство до капиталови-
те и финансовите пазари в ЕС; търговията 
на двата сепаратистки региона със и от ЕС.

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

https://www.mbglogistics.com/
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До 20 март напълно ще бъде отме-
нено изискването за представяне 
на зелен сертификат в цялата стра-
на. Той ще остане необходим само 
при пътуване в чужбина и преси-

чане на българските граници, съобщи пре-
миерът Кирил Петков.

„Както се вижда на картата на портала с 
регионите, червеният цвят отстъпва на жъл-
тия. Влизаме цялата страна в етап две и етап 
три, като очакваме със скоростта, с която се 
движим по нашия модел, че ще стигнем и до 
етап едно в съвсем къс период. Това означа-
ва, че цяла България ще бъде в зелена зона“, 
коментира премиерът.

Според очертания от здравните власти 
план, разхлабването на мерките ще протече 
в три етапа.

От 24 февруари

в заведенията 
ще може да се влиза

без зелен сертификат, освен ако собствени-
кът не държи клиентите да го представят. 
Сертификатът остава задължителен за пер-
сонала. Допуска се посещението в езикови 
школи и центрове за обучение на групи до 
12 деца.

От 5 март във всички обекти ще се влиза 
без зелен сертификат, независимо от жела-
нието на собственика, за персонала той ос-
тава задължителен. Разрешава се присъст-
веното обучение в езикови и образователни 
центрове без ограничения в броя на деца-

та, при спазване на дистанция. Допуска се и 
смесване на групите. Провеждането на гра-
ничния здравен контрол на гранични пун-
ктове ще става съобразно цветовите зони, 
като отпада групата на страните от тъмно-
червения списък, където освен зелен серти-

фикат се изискваше и предоставяне на отри-
цателен тест.

От 20 март няма да са необходими серти-
фикати и за персонала. Всички ученици и 
студенти

се обучават присъствено
Носенето на маски на закрити обществени 
места ще отпадне най-късно, все още не е 
определена дата.

Премиерът Кирил Петков посочи, че стра-
ната е преминала през Омикрон вълната без 
масово затваряне на училища и бизнеси.

„Това беше благодарение на методиката, 
която създадохме с целия отбор на базата 
на интензивни легла и на базата на модел, 
който изчисляваше реалните опасности за 
здравната система“, допълни още министър-
председателят.

Въпреки плановете за разхлабване на 
мерките обаче, здравните власти остават в 
готовност за бърза реакция при ново кри-
тично развитие на пандемията.

„Не очакваме появата на някакви вариан-
ти или нови щамове с толкова различни ка-
чества, които да обърнат ситуацията, но пък 

Зеленият сертификат 
пада до 20 март

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XПребори ли България COVID-19

Сн.: БТА
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за сметка на това ние оставаме в готовност 
за реакция“, уточни Кунчев.

Кирил Петков отчете и увеличени темпо-
ве на ваксинацията в България, след като за 
60 дни са поставени около 800 хил. дози вак-
сина, макар и предимно бустерни. Въпреки 
това, ваксинационното покритие в страната 
остава далеч под средното за Европейския 
съюз.

„Ще продължим да стимулираме бълга-
рите да се ваксинират“, коментира още той. 
Премиерът отправи благодарност и за лека-
рите на първа линия.

„Усилията дават резултат в една несъвър-
шена здравна система, с нерешени пробле-
ми от десетки години, с недостиг на кадри. 
Благодаря и на медицинските сестри, фар-
мацевтите и всички заети в системата. Пое-
тапното облекчаване на мерките не означа-
ва, че не си заслужава да се ваксинираме. 
90% от починалите от инфекцията не са били 
имунизирани“, подчерта здравният минис-
тър проф. Асена Сербезова.

„Не са много моментите, когато се радваме 
да кажем нещо положително. След 2 години 
ограничения идва моментът, в който можем 
да кажем, че нещата вървят добре. Спадът в 
заболеваемостта за последните две седми-
ци е 24,8%. Под 6000 са пациентите в болни-
ца и се надяваме тази тенденция да продъл-
жи. На базата на сериозен анализ решихме 
да предприемем стъпки към облекчаване на 
мерките. Ако имахме ваксинационен обхват 
като този във Великобритания, и ние може-
хме да преминем към пълна отмяна на огра-
ниченията“, посочи главният държавен здра-
вен инспектор доц. Ангел Кунчев.

От другата страна на Океана в неде-
ля беше сложен край на протеста 
срещу COVID ограниченията в Ка-

нада, започнал с т.нар. „Конвой на свобо-
дата“.

Разчистването на централната част на 
Отава от блокадите с камиони започна 
още в петък, а в неделя центърът беше 
пуснат за движение за първи път от три 
седмици насам.

По време на тридневната операция за 

разчистване на протестиращите, поли-
цията използва лютив спрей и ръчни гра-
нати, за да разпръсне тълпите. 191 души 
бяха арестувани, а 70 камиона бяха пре-
местени принудително.

Малко преди да започне същинска-
та акция по освобождаване на центъра 
на Отава, бяха замразени 206 банкови и 
корпоративни сметки, управляващи ми-
лиони долари, чрез които бяха финанси-
рани демонстрантите.

Така тишината се завърна в заснеже-

ната канадска столица след дни на не-
прекъснат шум от натискане на клаксо-
ни, които изнервиха докрай жителите на 
централната част на града.

Конвоят на свободата премина през 
Канада и влезе в Отава на 28 януари в 
знак на протест на трансграничните шо-
фьори на камиони, които се обявиха про-
тив изискването на задължителна вакси-
нация срещу COVID-19 за онези от тях, 
които правят курсове през границата със 
САЩ.

Канада разчисти „Конвоя на свободата“

Сн.: АП/БТА

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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С
едем българи, двама гърци и тур-
чин, повечето от които шофьо-
ри на тирове, са в неизвестност, 
след като италиански ферибот, 
изпълняващ курс от пристанище 

Игуменица, Гърция, до Бриндизи, Италия, се 
подпали в петък недалеч от бреговете на 
остров Корфу.

Фериботът, на който са пътували 291 път-
ници и екипаж, включително и един миг-
рант, за който стана ясно едва след пожара, 
е отплавал в 1:30 ч. петък от пристанището 
в Игуменица, а сигналът за пожар е подаден 
в 4:18 ч. Обявена е евакуация на пътниците, 
която е започнала в 5:14 ч.

На борда остават блокирани двама път-
ници – 64-годишен български шофьор и не-
легален мигрант от Афганистан, а още 12 
души, сред които 7 българи, са обявени в 
неизвестност.

След 10-часова операция бяха спасени 
двамата пътници. Извършено е и претър-
сване във водите около горящия ферибот, 
но хора зад борда не са открити.

На третия ден след трагедията е спасен 
и 21-годишен беларуски гражданин, кой-
то съобщава, че е чувал гласове от вътреш-
ността на горящия плавателен съд. Малко 

по-късно спасители влизат в горящия все 
още ферибот и

откриват тялото 
на 58-годишен гръцки 
шофьор

Въпреки опитите на пожарникарите, кои-
то влизат при температури от 500-600 гра-
дуса и силно задимяване, в следващите дни 
още хора не са открити.

Причините за пожара тепърва ще се ус-
тановяват, но българи, преживели огнения 
ад, разказват, че правилото никой да не ос-
тава в гаражите по време на плаване, често 
било нарушавано заради мизерните усло-
вия в каютите.

„В каютите не е чистено никога. Чаршафи-
те не са сменяни, само се обръщат от дру-
гата страна“, разказа Светослав Найденов, 
който е шофьор на камион. По тази причи-
на много от колегите му предпочитали да 
прекарат 9-часовото плаване в кабините на 
камионите си.

Лъчезар Динов също е сред оцелелите 
шофьори на камиони. Обяснява, че ако не 
излезеш от кабината веднага след паркира-

не на ферибота, оставаш с часове вътре.

„Вратата може да се отвори 
максимум 20 см

ако спре друг камион. Условията на фери-
бота не са лоши, те са отвратителни“, уточ-
ни Динов.

Роднините на седемте българи в неиз-

вестност продължават да чакат информа-
ция за съдбата им. А транспортните ком-
пании започнаха да изчисляват загубите. 
Пловдивската фирма ПИМК губи 33 ками-
она от трагедията в Йонийско море. Загуби-
те се изчисляват на над 4.5 млн. лева само от 
изгорелите камиони, а заедно със стоките в 
тях могат да надхвърлят 20 млн. лева.

Седем българи в неизвестност 
след огромна морска трагедия

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XФериботът Euroferry Olympia бил в окаяно състояние

Сн.: АП/БТА

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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А
пелативен съд във френския 
град Нанси одобри искането на 
САЩ да бъде екстрадиран 
Франк Шнайдер - 
бивш служител на 

тайните служби на Люксем-
бург и посочен от Би Би Си 
като началник на охрана-
та на Ружа Игнатова, смя-
тана за ръководител на ог-
ромна схема за финансова 
измама.

Новината съобщиха медии 
в Люксембург, като не е извест-
но точно на какво основание САЩ искат ек-
страдирането му, но според прокуратура-
та там го очакват до 40 години затвор, ако 
бъде осъден за участие в измама на инвес-
титори. Процедурата във Франция още не е 
приключила.

Франк Шнайдер беше арестуван през ап-
рил 2021 г. близо до границата на Франция 
и Люксембург. После съдът го остави под 
домашен арест с електронна гривна за про-
следяване. ФБР дори пътува до Нанси, за да 

поздрави френската полиция за успешния 
й арест.

САЩ поискаха екстрадирането му през 
юни, а делото започна на 13 юли.

Бивш директор на операциите на спе-
цслужбите SREL, той напуска през 2008 г. 
след 8 години служба и основава Sandstone 
- частна компания за корпоративно разуз-
наване. Разследване на Luxembourg Times 
показа, че Шнайдер е

проверявал клиенти 
на базираната в Люксембург 
Европейска 
инвестиционна банка

със своята частна компания. Обменът на 
имейли в Wikileaks също показа, че той пре-
ди това е търсил контакт с италианска фир-
ма за шпионски софтуер, за която Люксем-
бург по-късно призна, че е клиент, и която 
също попадна в заглавия за злоупотреби от 
правителството.

В документи, представени в американски 
съд, Шнайдер е посочен като един от заго-
ворниците в схемата на „криптокралицата“ 
Ружа Игнатова, базирана навремето в Со-
фия и с регистрирани адреси в Белиз и Ду-
бай. Тя изчезна безследно преди години и 
се издирва за кражба на над 4 млрд. долара 
от подведени вложители в нейната крипто-
валута OneCoin.

Шнайдер беше оправдан на първа ин-
станция, но прокуратурата обжалва в друго 
дело в Люксембург по обвинение, че с още 
двама души от спецслужбите са подслушва-
ли през 2007 г. хора около премиера Жан-
Клод Юнкер.

Екстрадират  
в САЩ началника 
на охраната на 
Ружа Игнатова
XТам го очакват до 

40 години затвор за 
измамата с OneCoin

https://www.krilchev.com/
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Б
ългарската държава продължава да 
финансира българските училища 
зад граница с повече от 12, 5 мили-
она лева за тази учебна година. Лъв-
ският пай от тези пари се пада на 

школата във Великобритания и Северна Аме-
рика.

Последните данни на Министерството на 
образованието показват, че за тези два реги-
она са отделени близо 4,5 милиона лева.

Държавата финансира 39 училища в САЩ с 
общо 1 886 964 лв. В тях се обучават 2694 уче-
ници.

Според регистъра на МОН в Канада има 6 
училища, където учат 530 българчета. Финан-
сирането за тях е 315,759 лв.

В Северна Америка има и няколко училища, 
които не получават финансиране от МОН.

Във Великобритания се обучават 4504 деца 

в 34 училища. Там държавата е изпратила суб-
сидии за 2 240 043 лв.

През последната година 21 нови организа-
ции на българи от 11 държави кандидатстват 
за финансиране от българската държава за 
разкриване на неделни училища зад граница. 
Най-много са от Великобритания – шест. Сред 
кандидатите има организации от Германия, 
Албания, Италия, Испания, Франция, Нидер-
ландия, Канада, САЩ и др.

В САЩ най-голямото българско училище е 
„Малко Българско Училище“, базирано в Дес 
Плейнс. Под шапката си то събира МБУ, Цен-
тър „Малката България“ и Малка детска ака-
демия „Мечо Пух“ с общо 541 деца – от преду-

чилищна възраст до 
гимназиални класове. 
МБУ получава и най-
голямата субсидия от 

държавата – общо 269 032 лв. (или около 156 
хиляди долара) за учебната 2021-2022 година.

МБУ обаче не е най-голямото училище зад 
граница. Най-много българчета всъщност 
учат в Преславското неделно училище в Оде-
ската област на Украйна – 664 – със 123 пове-
че от МБУ. Субсидията за това школо е 197 066 
лв. – с около 70 000 по-малко от МБУ. Причина-
та за разликата е начинът, по който държавата 
изчислява субсидията.

От няколко години формулата е доста слож-
на и включва постоянни разходи от 7000 лв. на 
училище и след това за сума за всеки ученик, 
която обаче се влияе от различни фактори – 
брой на новите ученици спрямо предишна-
та година, дали има извънкласни форми, ус-
пешни изпити по български език и други. Така 
училища с един и същи брой ученици може да 
получават различна субсидия - какъвто е слу-

чаят с училищата в Шарлот и Далас. И двете 
се казват „Васил Априлов“, и двете имат по 73 
деца, но едното получава с около 2000 лв. по-
вече субсидия.

Данните на МОН показват, че в района на 
Чикаго има 10 училища. Първото лицензира-
но

„Джон Атанасов“ 
обаче е на път да изчезне

След като неговата основателка Боянка 
Иванова се прибра в България и влезе в кон-
фликти с други училищни директори и дори 
със собствения си екип, училището, в което 
преди години учеха над 200 деца и беше по-
сещавано от президенти и министри, сега има 
едва 26.

Най-голямото родно школо в Щатите извън 
Чикаго е това в Атланта – „Св.св. Кирил и Мето-
дий“ - където учат 153 българчета, а субсиди-
ята е 82 019 лв.

В Канада най-много нашенчета учат в „Родо-
любче“ в Торонто – 178, а държавата ги под-
крепя с 83 715 лв.

Субсидията от България покрива между 25 
и 40% от разходите на училищата, казват ди-
ректори. По-важна е тя за по-малките учили-
ща, където парите от държавата могат да по-
крият разходи за наем, ток и консумативи. 
Останалите разходи се покриват от таксите, 
плащани от родителите на децата. Те варират 
от 600 до 800 долара на година в САЩ. Извън-
класните форми се заплащат допълнително.

Цифрите за броя на децата могат да ни да-
дат и някаква представа за големината на една 
българска общност. Според учители в Европа 
около 10-12% от българчетата са записани в 
училища. За САЩ този процент е поне двойно 
по-голям и поне 30 на сто, смятат директори. 
Но все още мнозинството от родените в чуж-
бина българчета не са записани да учат роден 
език и история в някоя от тези школа.

Общо 373 са българските неделни учили-
ща в чужбина през тази учебна година. Те се 
намират в 43 държави на шест континента. В 
тях се обучават над 35 000 деца от 4-годишна 
възраст, ученици от 1 до 12 клас и кандидат-
студенти. За 12 години броят на децата в бъл-
гарските неделни училища е нараснал почти 
10 пъти.

Държавата праща 1,9 млн. лв. за  
BG училищата в САЩ, най-много са за МБУ

XВ Канада помощта е 316 000 лв. за 6 школа

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Име на училището, град, провинция
Брой  

ученици
Субсидия  

(в лв.)

Българско неделно училище „Канев”, Брамптън, Мисисага, Ниагара Фолс 114 61 653

Българско училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Ню Уестминстър, 
Британска Колумбия

58 41 112

Българско училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Монреал, Бросар, Лавал, 
Кот Сент Люк

77 49 233

Българско неделно училище „Св. Климент Охридски” , Монреал, Ил Перо 76 51 849

Българско неделно училище „Родна реч”, Ванкувър, Британска Колумбия 27 28 197

Българско съботно-неделно училище „Родолюбче“, Торонто, Вон, 
Китченер, Нюмаркет, Маркам

178 83 715

ОБЩО 530 315 759

Канада

Име на училището, град, щат
Брой  

ученици
Субсидия  

(в лв.)

„Родна реч“, Арлингтън Хайтс, Чикаго 111 66 902

Малка детска академия „Мечо Пух“, Елк Гроув Вилидж, Чикаго 12 16 755

Малко българско училище, Елк Гроув Вилидж, Огънкуит,Илинойс; Остин, Тексас 356 167 318

Езиково училище „Слънчогледи“, Глен Елин, Илинойс, Далас, Тексас 45 36 842

Училище „Света София“, Дес Плейнс, Илинойс 146 80 488

Българско неделно училище „Малката България“, Дес Плейнс, Илинойс 173 84 959

Българско училище „Джон Атанасов“, Дес Плейнс, Илинойс 26 33 191

Ново българско училище, Нeйпървил, Илинойс 31 34 790

Българско училище „Нов живот“, Парк Ридж, Илинойс; Розел, Илинойс 37 41 109

Българско училище „Родолюбие“, Парк Ридж, Илинойс 22 29 352

Българско училище, Рийвър Гроув, Илинойс 19 28 580

Българско училище „Св. Иван Рилски“, Чикаго, Илинойс 43 40 160

ОБЩО 1021 660 446

Илинойс, САЩ

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Ш
ест пъти по-малко пари са 
изпратили българските еми-
гранти в Родината, в сравне-
ние с 5 години назад. За 2021 
г. сънародниците ни зад гра-

ница са превели 165,5 млн. евро, като това е 
спад с 55% спрямо предходната 2020 г., кога-
то сумата бе със 197,3 млн. евро повече, или 
общо са изпратени към България 358,9 млн. 
евро. Това показват данните на Българската 
народна банка.

Преди 5 години емигрантските трансфери 
са били около 1 млрд. евро. Това показва, че 
COVID пандемията рязко е пресушила прито-
ка на пари към България.

През миналата година българските еми-
гранти са пращали средно по 13.4 млн. евро 
на месец, което е рязък спад спрямо пре-
дходната година, когато месечно по тази ли-
ния в България са постъпвали по близо 30 
млн. евро. В годините преди пандемията, 
появила се в началото на 2020 г., месечните 
трансфери към Родината от сънародниците 
зад граница са били в пъти по-високи и по-
някога са преминавали границата от 100 млн. 
евро на месец.

През февруари 2020 г., месец преди пан-

демията да скове икономиката, българите в 
чужбина са изпращали в България 103 млн. 
евро. Сумата рязко се е свила през следва-
щия месец март до 39.6 млн. евро, като от 
този момент насам е прехвърляла границата 
от 16 млн. евро месечно само два пъти. Об-
щата сума на емигрантските трансфери към 
България през 2021 г. е три пъти по-ниска от 
оценката на Световната банка, която в края 

на миналата година посочи, че българите в 
чужбина ще изпратят към България 600 млн. 
долара или около 530 млн. евро за разглеж-
дания период.

Причината в драстичния спад 
на потоците е в това, че в края на март 2020 
г. пандемията принуди почти всички дър-
жави по света да въведат строги ограниче-
ния, за да се намали разпространението на 
COVID-19. Рестрикциите оставиха без работа 
милиони хора в целия свят и засегнаха пре-
димно сектори, в които работят именно ими-
гранти. Това в крайна сметка се отрази и на 
сезонните работни места, особено в туризма, 
и на практика намалялата нужда от работна 
ръка от по-бедни държави, каквато е и Бъл-
гария.

България зависи от 
емигрантските трансфери 

Данните на Световната банка за 2018 г. по-
казват, че дори Румъния и прибалтийските 
страни, с които традиционно се съпоставяме, 

отчитат по-малка зависимост от емигрант-
ските пари. В България този дял е 3,8% от 
БВП, докато румънците изпращат в родината 
си 2,2% от БВП, литовците – 2,6%, а естонци-
те – 1,8%. 

За страна като България крайното потреб-
ление е основен двигател на растеж. В по-
следните години много малки и семейни 
бизнеси започват своето начало именно с 
помощ от роднина зад граница. Хиляди се-
мейства разчитат на помощта от роднини в 
чужбина, за да плащат сметките си.

По данни на БНБ в България през 2020 г. 
най-много преводи са дошли от Германия – 
73,7 млн. евро, на второ място е САЩ с транс-
фери в размер на 67,2 млн. евро, на трето 
място е Испания с 38,1 млн. евро, а на четвър-
то е Великобритания с 34,7 млн. евро.

Този статистика за паричните потоци от 
емигрантите не е съвсем точна, тъй като па-
рите, идващи от българите, работещи в чуж-
бина, всъщност са доста повече, защото в 
нея не се включват донесените пари в брой 
и БНБ отчита само преводите над 2500 евро.

Секнаха парите от 
българските емигрантиИРИНА ЕВГЕНИЕВА

irina@bg-voice.com

XНай-много средства идват от Германия, САЩ и Испания

https://www.redroomcomedyclub.com
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пари

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

Здравейте, Ангел! Бих искала да задам един 
конкретен въпрос относно моето пенсиони-
ране. В момента съм на 62, а моят съпруг на 
60. Аз бих искала да се пенсионирам тази годи-
на, в ранна пенсионна възраст, но знам също 
така, че ще получавам и минимална пенсия 
от около $250 на месец. От друга страна, 
моят съпруг би взимал около $1,300 при него-
вата пълна пенсионна възраст от 66 години 
и 10 месеца. Въпросът ми е, би ли се покачила 
моята пенсия в момента, в който той се пен-
сионира, защото аз бих се квалифицирала за 
50% от неговата, но не знам дали това е въз-
можно, след като смятам да започна да полу-
чавам пенсия на 62 г.?

З
дравейте и от мен, благодаря ви за 
важния и хубав въпрос, който ми 
задавате.

Това е една много интересна си-
туация и съм сигурен, че много хора 

биха искали да знаят отговора на този въпрос, 
защото в последно време го получавам често.

Истината е, че дори да се пенсионирате в 
момента на 62,

вие имате достъп 
до 50% от пенсията

на вашия съпруг, ако тя е по-голяма от ва-
шата, когато той се пенсионира. Следо-
вателно, ако вие започнете да получава-

те $250 на месец в момента, а пенсията на 
вашия съпруг след около 7 години би била 
$1,300, то вие автоматично се квалифицира-
те за надбавка, която се базира на негова-
та пенсия, защото дори неговата половина 
е по-голяма от вашата цяла.

След около 7 години вашата пенсия ще 
се увеличи от $250 до $650, без да се нала-
га вие да работите или да правите нещо до-
пълнително до този момент. Ако трябва да ви 
обясня нещата по технически начин, вие ще 
продължавате да получавате вашата пълна 
пенсия - $250, но правителството ще ви над-
бави още $400 отгоре, за да стигнете сумата 
от $650, която е 50% от сумата на пълната пен-
сия на вашия съпруг.

Това би било добър ход за вас самата, ако 
вашият доход не надвишава $19,500 на го-
дина, моят съвет е да пуснете за ранно пен-
сиониране, за да може сумарно да получи-
те повече пари през годините, докато чакате 
вашият съпруг да се пенсионира, и след като 
той го направи, да вземете неговата надбавка, 
която ви се полага по закон, след като той е 
пенсионер и имате над 1 година брак, ако все 
още сте съпрузи.

Нека обаче да поясним и нещо друго, което 
много хора бъркат в сметките си. Ако предпо-
ложим, че

вие не сте омъжена
и започнете да получавате пенсия на 62 г. 
от $250 на месец и на пълна пенсионна въз-
раст, е да кажем 66 г., вие бихте се класира-

ла за $400 на месец на база вашите лични 
заработени доходи през годините, то вие 
ще останете на сумата, на която започвате 
да взимате пенсия плюс надбавката за ин-
флация (Cost of Living Adjustment COLA).

Това е много важен момент, защото много 
хора грешат, че ако започнат на 62 г. от $250, 
на 66 г. пълната им пенсия ще е $400, те си ми-
слят, че тази сума автоматично се рекалку-
лира и се увеличава, когато навършат пълна 
пенсионна възраст, което не е вярно. Причи-
ната, че сумата на пенсията се вдига с нара-
стване на възрастта, ако се въздържаме от по-
лучаване на пенсия, е защото правителството 
знае, че може да плаща по-голяма сума, но ще 
я плаща за по-кратък период от време като 
средна продължителност на живота днес.

Надявам се, че информацията, споделена 
днес, ще помогне на много хора да изяснят 
своята лична стратегия за бъдещето си и да 
могат по-внимателно и разумно да могат да 
планират следващите години от своя живот - 
независимо дали те се виждат като пенсионе-
ри в България или Америка.

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

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

Ще получавам ли част от 
пенсията на моя съпруг, ако се 
пенсионирам преждевременно?
XВъпроси и отговори от изминалата седмица

http://www.trifonovalaw.com/
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Цените на наемите в САЩ са нарас-
нали с 12% спрямо миналата го-
дина. Ако през януари нaeмaтeл 
в Aмepикa е платил cpeднo 1374 
дoлapa зa aпapтaмeнт c eднa 

cпaлня, то до миналата година цената за съ-
щото жилище е била 1217 долара, анализи-
рат от Zumреr. Според експертите ръcтът 
пpeдcтaвлявa нoв peкopд.

„Двyцифpeният pъcт знaчи caмo eднo - 
нeвepoятни yвeличeния нa цeнитe нaвcя-
къдe“, пишaт aнaлизaторите нa Zumреr, ци-
тиpaни oт Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr.

Cлeд cтaбилния pacтeж пpeз 2021 г. ин-
флaциятa пpeз дeкeмвpи бeшe нaй-виcoкaтa 
oт пoчти чeтиpи дeceтилeтия. Aмepикaн-
цитe yceщaт тeжecттa в пopтфeйлитe cи, 
ocoбeнo пo oтнoшeниe нa paзxoдитe зa жи-
лищe. Дocтъпнocттa нa жилищaтa нaмaлявa 
oт гoдини и инфлaциятa нe e дoбъp пpиятeл 
нa бъдeщитe кyпyвaчи.

Haeмитe вepoятнo 
щe cтaнaт oщe пo-cкъпи

пpeз cлeдвaщитe мeceци. Heдocтигът нa 
жилищa също пoвишaвa цeнитe нa нaeми-
тe. 5,24 милиoнa жилищa нe дocтигaт нa жи-

лищния пaзap в Aмepикa, зa дa ce зaдoвoли 
aпeтитът зa пoкyпки, a cтpoитeлcтвoтo нa 
нoви имoти e c нaй-бaвнитe cи тeмпoвe 
oт 1995 г. Яcнo e, чe cпaдът в жилищнoтo 
cтpoитeлcтвo oкaзвa дoпълнитeлeн нaтиcк 

въpxy цeнитe.
Cpeднaтa пpoдaжнa цeнa нa жилищe ce 

e yвeличилa c 16,9% пpeз 2021 гoдинa, нa 
гoдишнa бaзa, кoeтo e нaй-виcoкият pe-
гиcтpиpaн pъcт в иcтopия oт 1999 г. cпopeд 

Haциoнaлнaтa acoциaция нa бpoкepитe нa 
нeдвижими имoти. Пpoдaжбитe нa жилищa 
cъщo ca ce yвeличили c 8,5%, кoeтo e нaй-
cилнaтa гoдинa oт 2006 г.

„Пo-гoлямoтo тъpceнe дaвa

шaнc нa нaeмoдaтeлитe 
дa пoвишaт нaeмитe

и тe нe гo изпycкaт“, cмятa cтapши икoнo-
миcтът нa Rеаltоr.соm Джopдж Paтиy.

Caмo пo-виcoкитe paзxoди зa дъpвeни 
мaтepиaли вдигaт c 30 000 дoлapa цeнaтa 
нa cpeднo eднoфaмилнo жилищe и ca пo-
вишили цeнaтa нa наeмa нa нoв aпapтaмeнт 
c нaд 90 дoлapa, кoмeнтиpa икoнoмиcт oт 
Acoциaциятa нa бpoкepитe в Aмepикa.

Пpoдaжбитe нa лyкcoзни жилищa в CAЩ 
ca нa peкopднo нивo пpeз 2021-a. Pyпъpт 
Mъpдoк кyпи нaй-cкъпия имoт. Eкcпepти 
кaзвaт, чe никoгa нe e имaлo тaкъв интepec 
дoceгa.

Дocтъпнocттa нaмaлявa кaктo зa coбcтвe-
ницитe нa жилищa, тaкa и зa нaeмaтeлитe. 
Cмятa ce, чe вce пoвeчe aмepикaнци ce oт-
кaзвaт oт пoкyпкa нa имoт и цeнитe зa нaeм 
мoгaт дa пocтигнaт нoви peкopди пpeз 
2022 г.

Цените на наемите в САЩ 
с ръст от 12% за година

Сн.: Pixabay

XТова е рекордна стойност, 
отбелязват анализаторите

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

https://www.dpparks.org
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ВЕСЕЛИН 
ЖЕЛЕВ

 блог

Защо Донбас,  
а не цяла Украйна?

Днес е трудно да отгатнем ще нападне ли 
Русия Украйна. Ако приемем обаче хипоте-
зата на американците, че ще я нападне, Дон-
бас изглежда най-вероятната цел. Защо?

Защото такава ограничена военна опера-
ция предполага най-малък риск, най-лес-
на е за оправдаване и за управление и има 
най-голям потенциал да разедини САЩ и 
Европа.

Ако воюва на малък фронт, в територия, 
където има вътрешна подкрепа, Русия во-
енно ще даде по-малко жертви и икономи-
чески ще има по-малки разходи. Политиче-
ският риск също може да бъда по-умерен.

Политическият риск при разгърната вой-
на срещу цяла Украйна е много по-голям. В 
този случай Русия ще бъде явният агресор. 
Ще й бъде трудно да се обоснове защо на-
пада Украйна, след като Москва сама твър-
ди, че няма напрежения никъде по грани-
ците си с тази страна, освен в Донбас, и че 
там те се дължат на вътрешноукраински 
конфликт, в който Русия не е страна.

Ако нападне съседна страна през XXI век 
с цел да я окупира и да смени правителство-
то й и на фона на историята с Донбас, Крим 
и Грузия, Путин ще изгуби всякакъв шанс да 
бъде отново партньор на Запада.

С широкомащабна атака срещу Украйна 
Русия ще се превърне в rogue state (бан-
дитска държава), т.е. такава, която западни-
те служби разглеждат като постоянен обект 
на подкопаване и евентуална смяна на ре-
жима й. Това означава изолация, при която 
Русия става изцяло зависима от Китай.

Западните икономически санкции при 
такава война ще бъдат осакатяващи. Сега 
мнозинството от руснаците са просто бе-
дни. Те ще станат и гладни.

Когато чувалите с трупове на млади руски 
момчета започнат да се връщат от бойните 
полета, Русия ще разбере, че президентът й 
я е вкарал в нов Афганистан и в нова Чечня. 
Едва ли Путин иска това.

За широкомащабна война трудно може 
да се намери убедителна причина пред 
собственото население и пред света.

Да нападнеш суверенна страна заради 
вероятността тя да се присъедини някога 
към отбранителен блок е незащитима кау-
за.

Значително по-убедително е да прове-

деш ограничена военна операция в защи-
та на свое население в съседна територия. 
Част от жителите на Донбас вече имат руски 
паспорти.

Москва настоява на правото им на авто-
номия в Украйна.

Апропо, Москва твърди, че няма нейни 
войски в двата анклава, което е трудно про-
верим факт, като се има предвид, че голе-
ми разлики между руските и украинските 
конвенционални оръжия няма. Според за-
падните разузнавания в двете области има 
поне 3000 руски войници.

Именно несъгласието на Киев с руското 
тълкуване на споразуменията може да бъде 
изтъкнато като тяхно постоянно нарушава-
не и формален мотив за Русия, изчерпала 
търпението си, да ги обяви за мъртви и да 
ги наруши.

Сериозен мотив могат да й дадат самите 
сепаратисти в Донбас, ако Путин реши да 
признае тяхната независимост, а те ведна-
га след това се обърнат с молба за помощ 
към Русия.

При това не е задължително тази интер-
венция да бъде открита - артилерийска 
подготовка, бомбардировки, последвани от 
танково и пехотно настъпление. Познатият 
от Крим сценарий за тих и бърз десант на 
специални части без опознавателни знаци 
може да проработи пак.

Мащабна операция срещу цяла Украйна 
на няколко фронта е приключение с неиз-
вестен край. Украинците ще се съпротивля-
ват яростно, ще пролеят много руска кръв, 
с ефективните западни оръжия, които полу-
чиха, могат да организират партизанска съ-
протива и да накарат Путин да затъне в дъ-
лъг асиметричен конфликт с неприемливи 
загуби.

Минските споразумения са негласно при-
знание, че Донецк и Луганск са де юре укра-
ински, но де факто са под руски контрол. Те 
са победа на свършените факти над прин-
ципите.

Тези споразумения бяха договорени от 
Германия, Франция, Русия и Украйна в бела-
руската столица Минск, за да замразят един 
конфликт, който досега е взел 14 000 жерт-
ви. Те отразяват компромисите и половин-
чатостта на Европа във външната политика.

Ако днес Русия нападне цяла Украйна, Ев-
ропа няма да има избор и ще трябва да за-
стане твърдо заедно със САЩ срещу Путин.

Ако обаче на карта са заложени само До-
нецк и Луганск, ще жертва ли Европа своите 
интереси в Русия заради нещо, което вече 
е прежалила (както прежали Крим)? Ще се 
откаже ли от скъпия си газопровод, от паза-
рите си, от сигурността на енергийните дос-
тавки? Ще рискува ли нова желязна завеса и 
студена война, за които ще трябва да плати 
със загуба на значителна част от днешното 
си благоденствие?

Можем да предположим, че досегашна-
та мекушавост на европейците пред такива 
дилеми може да окуражава Путин.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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 казана дума

„Не бих искал повече името на Николай Василев 
да се свързва с „Има такъв народ". Той остана в 
миналото.“

Любомир Каримански за изказването на Василев, в 
което той определя бюджета за 2022 г. като най-

небалансирания

„България не е бедна държава, а просто 
е безумно крадена, като ние спираме 
течовете.“

Председателят на парламента Никола 
Минчев защити проектобюджета за тази 

година, в който според опозицията има много 
голям дефицит

„Прокуратурата не може да бъде обективна, 
Гешев е клиент на Борисов, Борисов е 
клиент на Гешев политически, и двамата 
взаимно са си клиенти.“

Христо Иванов коментира разследването 
прокуратурата по „Барселонагейт“

„Голяма част от правителството 
се опитва да управлява все едно 
държавата е стартъп фирма. А 
това е лошо, защото 99% от този 
тип фирми фалират.“

Депутатът от ГЕРБ Делян 
Добрев повтори всички критики 

на бившите управляващи към 
сегашните

„Това е сироп за кашлица, когато 
имате нужда от ваксина срещу 
коронавирус.“

Украинският президент 
Володимир Зеленски с критика 
срещу правилата за световна 
сигурност пред Мюнхенската 

конференция

https://www.mbglogistics.com/
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К
омпанията за мозъчни чипове на 
Илон Мъск Neuralink е изправе-
на пред правно предизвикател-
ство от организация, защитаваща 
правата на животните, която я об-

винява, че е подлагала маймуните на „екс-
тремно страдание“ години наред в рамките 
на ужасяващи експерименти.

Мозъчните чипове на Neuralink, за кои-
то Мъск твърди, че един ден ще напра-
вят хората хиперинтелигентни и ще позво-
лят на парализираните да ходят отново, са 
имплантирани в мозъците на маймуните 
по време на поредица от жестоки опити в 

Калифорнийския университет Дейвис от 
2017-а до 2020 г. Това пише в тревожен сиг-
нал от Комитета на лекарите за отговорна 
медицина, изпратен до Министерството на 
земеделието на САЩ в четвъртък.

В писмото са описани зловещи примери. 
Маймуна е била открита с липсващи пръсти 
на ръцете и краката си „вероятно следствие 
от саморазправа или някаква друга неуточ-
нена травма“. По-късно

маймуната била убита
по време на „терминална процедура“, се 
казва в жалбата, препратена и до The Post.

На друга маймуна са пробити дупки в че-
репа и са имплантирани електроди в мозъ-
ка й, след което тя развила кървяща кожна 
инфекция и е трябвало да бъде евтаназира-
на. В трети случай женска маймуна макак с 
имплантирани електроди в мозъка си по-
връщала и се задъхвала до припадък. Жи-
вотното „припаднало от изтощение и умо-
ра“ и впоследствие било евтаназирано. 
След това аутопсията показала, че бозай-
никът е страдал от мозъчен кръвоизлив.

Според жалбата на защитниците на жи-
вотните експериментите включват проби-
ване на дупки в мозъците на маймуните, 
което води до фатални инфекции и други 
смъртоносни странични ефекти. Общо 23 
животни са участвали в експериментите.

Най-малко 15 от тях 
са починали

или са били евтаназирани до 2020 г.
„Почти всяка една маймуна, на която са 

били поставени импланти в главата, е стра-
дала от доста изтощителни последици за 
здравето. Те, честно казано, осакатяваха и 
убиваха животните“, казва Джеръми Бекъм 
от Комитета на лекарите за отговорна меди-
цина пред The Post.

Зловещият доклад се появи на бял свят 
малко преди Neuralink да започне да осъ-
ществява първите си опити върху хора. 

Мъск каза през декември, че иска да запо-
чне изпитания на устройствата върху хора 
през 2022 г. и компанията публикува през 

януари обяви за ра-
бота за директор на 
клинични изпитва-
ния.

Групата, която стои 
зад доклада със звер-
ствата - Лекарският 
комитет за отговор-
на медицина, се за-
стъпва за веганство-
то и алтернативите на 
тестването върху жи-
вотни - крайните им 
позиции понякога ги 
вкарват в противоре-
чия с Американска-
та медицинска асо-

циация. Освен това Комитетът е получавал 
финансиране от противоречива група за 
правата на животните PETA, съобщава The 
Guardian.

Организацията обвинява Neuralink и UC 
Davis в

девет нарушения на 
федералния закон за хуманно 
отношение

към животните - федерална мярка, пред-
назначена да намали страданието по време 
на експерименти с животни.

„Много, ако не всички от маймуните, са 
изпитали изключително страдание в ре-
зултат на неадекватни грижи за животните 
и силно инвазивните експериментални им-
планти в главата по време на опитите“, пише 
групата в жалбата си до USDA. „Тези силно 
инвазивни импланти и свързаният с тях хар-
дуер, които се вмъкват в мозъка след про-
биване на дупки в черепите на животните, 
предизвикват повтарящи се инфекции при 
животните, което значително компромети-
ра тяхното здраве, както и целостта на из-
следването“, се казва в документа.

Предполагаемите злоупотреби са в рязък 
контраст с публично споделените матери-
али от Neuralink. Във видео, публикувано в 
YouTube миналия април, компанията пока-
за здрава и щастлива маймуна, която играе 
видеоиграта Pong.

Говорител на UC Davis каза пред The Post, 
че работата им с Neuralink приключила през 
2020 г. и че Комитетът за институционална 
грижа и използване на животните на уни-
верситета „задълбочено е прегледал и одо-
брил“ проекта си с Neuralink.

„Ние се стремим да осигурим възможно 
най-добрата грижа за животните, за които 
отговаряме“, добави говорителят. „Изслед-
ванията върху животни са строго регули-
рани и UC Davis спазва всички приложими 
закони и разпоредби, включително тези на 
Министерството на земеделието на САЩ.“

XПриродозащитници се оплакват до институции в САЩ – 
животните били с дупки в черепите и липсващи крайници

Мозъчните чипове на Мъск подложили 
маймуните на „екстремно страдание“

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Сн.: Reuters

https://connectmortgagecorp.com/
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Б
орис Бъндев е на 26 години и е дете 
на глухи родители (CODA - Child of 
deaf adult). В света на тишината, в 
който неговото семейство живее, 
има ясни правила. Когато се роди 

дете, първото, което те правят със свито сър-
це, е да разберат дали и то ще е „като тях“. Ис-
торията разказва „Списание 8“.

Две години родителите на Борис са убе-
дени, че малкият също е глух – защото тряс-
кат врати, вдигат шум, а той не реагира, дори 
„проговаря“ на техния жестов език. „Отна-
чало са мислели, че не чувам – така започва 
разговорът ни с Борис, който говори увере-
но, толкова често е разказвал тази история. 
– Но разбраха, че съм добре, когато прого-
ворих заради един съсед, който ни идваше 
на гости.“

Отначало Борис неосъзнато разбира, че 
съществуват два съвсем различни свята. 
Единият – на вечната тишина, и другият, кой-
то повечето от нас обитават – този на шума, 
кънтящ навсякъде, и с който живеем, без да 
се замисляме. На Борис му се налага да се 
превърне в посредник между тях – предстои 
му дълга борба, в която той ще има своите 
поражения и победи. „Трябваше бързо да по-
расна. Просто ситуациите ме принудиха...“ – с 
вълнение говори младият мъж. Един от най-
болезнените спомени, който демонстрира 
нагледно през какво е трябвало да премине, 
е разводът на родителите му. „Наложи се аз 
„да превеждам“, а бях още дете“ - казва Бън-
дев. - „Сега се справям сам, уверен съм в себе 
си. Но имам и късмет, че баща ми е пример 
за мен. Той ме научи никога да не се преда-
вам...“ 

Звукът на тишината
Всеки е слушал The Sound Of Silence – чу-

десната песен на Саймън и Гарфънкъл. Е, не 
всеки. В света на глухите хора няма музика, 
няма шум от падащи листа, птича песен, чо-
вешка реч, клаксони, глъч... Всъщност с как-
во ли е изпълнен той освен с мисли? И по-
неже нарочихме Борис за преводач между 
два свята, се възползваме от момента да го 
попитаме как глухите възприемат заобика-
лящата ги действителност. „Нашият свят чес-
то е крайно зависим от звуците и си мислим, 
че животът е труден без тях – отговаря Борис 
след кратък размисъл. – При глухите всичко 
е много по-визуално“.

Глухите, подобно на слепите, развиват 
другите сетива компенсаторно. „Да, глухите 
хора може да не чуват звуци, но са интуитив-
ни, наблюдателни, бързо могат да преценят 
що за човек си – съгласен е Борис и допъл-
ва: – Те следят повече езика на тялото, пове-
дението, имат много добри рефлекси и фо-
тографска памет.“ Тук веднага се сещаме за 
прякора на Борис – Огледалото. „Да! Това е 
много интересно – усмихва се Борис. - Твоят 
би бил Писателя или Голата глава, ха-ха! Чес-
то глухите дават прякори на другите от пър-
вото им визуално впечатление и те остават 
за цял живот.“

Езикът на жестовете
И така, време е да станем сериозни отно-

во. Жестовият език е основното средство 
за общуване на глухите хора. Какво пред-
ставлява той, на какви закони и правила се 
подчинява? Мнозина от нас са попадали в 
ситуации, в които се мъчим да обясним на 
чужденец нещо, при условие, че двамата 
не говорим един и същи език. Опитваме се, 
жестикулираме и накрая ни писва и маха-
ме досадно с ръка – струва ни се безкрайно 
сложно. „Основното е да не се притесняваш, 
да се отпуснеш, да нямаш филтър и бариери. 
Тогава всичко е много лесно, както е и с на-
учаването на всеки друг език. Аз обожавам 
жестовия, много е забавен и интересен“, каз-
ва Борис.

Той има още много какво да сподели по те-
мата. Заедно с Цветелин Дерменджийски и 
Александър Калинов създава фирмата Stray 
Sheep за жестов превод за събития, срещи 
и адаптиране на видеа на жестов език, кур-
сове по такъв и др. „Основната ни цел е да 
се преборим обществото да развие някак-
ва чувствителност спрямо тези хора. Иска-
ме да съществува достатъчна маса от 8000-
10 000 души, които да знаят няколкостотин 
жеста. Хора, които са в сферата на медиите, 
на медицината, на правото, с които се сре-
щаме всеки ден – разяснява ни той. – След-
ващите ни крачки са да изградим достатъчен 
капацитет от жестови преводачи – пример-
но 30-40.“

Това, че в националните телевизии съ-
ществува жестов превод, според него е 
крайно недостатъчно. „Те превеждат само 
новините, липсва контрол на качеството, 
няма допълнителни обучения“, казва Борис.

Но как се финансира Stray Sheep, получа-
ва ли средства от държавата или от частни 
организации заради своята благородна кау-
за? „Неее – провлачва Борис. – Никаква. До-
сега не сме получили нито един лев помощ 
или спонсорство – изцяло се издържаме от 
обучения за компании или правим преводи 
по време на конференции, адаптираме ви-

деа. Смятам, че това е начинът – това ни пра-
ви гладни и мотивирани постоянно да тър-
сим подобрения. Много дълбоко вярвам, че 

Борис Бъндев – посредникът 
между два свята
XЗвукът на тишината и как той превежда 

делото за развод на родителите му

да управляваш някаква кауза или социал-
на промяна изисква същия хъс и отноше-
ние, каквито са необходими, примерно, за 
да ръководиш успешен бизнес.“

Майка е милувка
Постепенно на курсовете, които води Бо-
рис, започват да пристигат най-различни 
„чуващи“ хора – от такива, които проявя-
ват интерес към жестовия език, до таки-
ва, които искат просто да помогнат, да се 
включат като доброволци. Една от първите 
изненади, с които се сблъскват, е, че всъщ-
ност универсален жестов език... няма. Е, 
как така? Борис бърза да разсее недовери-
ето: „Има един основен език, който е нещо 
като есперантото, с който можеш да кому-
никираш основни идеи, но той е само ос-
нова. Например думата „майка“ е различна 
в различните езици. Всичко се определя от 
местната култура. Вземете например ин-
дианците с тяхната бойна украса с пера – 
може би затова така изглежда жестът им за 
майка“. Борис разперва пръсти над глава-
та си, имитирайки корона. „В българския 
фолклор обаче майката е тази, която те 
гали и се грижи за теб, и се асоциира с ми-
лувка“ – разяснява ни той, докато показва 
жеста на майка, галеща детето си по бузата.

https://angelovrealtor.com/
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 в цифри

8500

българи имат татуировки. 
Това прави 19% от населени-

ето в страната. В по-голям дял 
мъжете за сметка на жените 
заявяват, че имат татуиров-

ка. Спрямо възрастта, почти 
половината от хората между 
18-29 г. посочват, че са се та-
туирали. С увеличаването на 

възрастта драстично нама-
лява делът на хората, които 

посочват, че имат татуировка. 
Над 90% са хората на възраст 

над 50 години, които казват, 
че нямат татуировка.

пъти по-за-
страшени да 
се разболеят 
отново са хо-
рата, които са 

преболедували невак-
синирани COVID-19, в 
сравнение с тези, кои-
то са с ваксини, уста-
нови изследване на 
израелски учени, ци-
тирани от електронно-
то издание „Хелтдей“. 

Специалистите смятат, че 
поставянето само на една 

доза от препарат срещу ко-
ронавируса след преболеду-

ване осигурява допълнителна 
защита срещу повторно заразя-

ване.

преболедували невак
синирани COVID-19, в 
сравнение с тези, кои

то издание „Хелтдей“.
Специалистите смятат, че 

поставянето само на една 
доза от препарат срещу ко

ронавируса след преболеду
ване осигурява допълнителна 

защита срещу повторно заразя
ване.

1 млн.

години е възрастта на древни-
те сгради, открити при разкоп-
ки на остров Гага, западно от Абу 
Даби. В хода на анализа учените 
установиха, че сградите са издигна-
ти поне 500 години по-рано от тези, 
които досега се смятаха за най-ста-
рите в Емирствата. Така титлата на 
най-стария паметник на местната 
архитектура преминава от селища-
та на остров Марава до последна-
та находка.

страшени да 
се разболеят 
отново са хо5

години живял в гората син-
гапурецът О Гуо Сенг. Той 
изкарвал прехраната си, 
продавайки зеленчуци от 
градината си, която постро-
ил до хижата си сам. Мъжът 
е задържан от служители 
на Коледа за нелегална про-
дажба на зеленчуци на ули-
цата. Очевидец заснел този 
конфликт и го публикувал в ин-
тернет. Случаят заинтересувал 
член на сингапурския парламент, 
който разбрал пълната биогра-
фия на мъжа.

30

конфликт и го публикувал в ин-
тернет. Случаят заинтересувал 
член на сингапурския парламент, 
който разбрал пълната биогра-

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

Б
ългарският гвардейски музикант и 
ветеран от Балканската война Сто-
йо Крушкин е служил и в Амери-
канската Национална гвардия пак 
като гвардейски музикант. Става 

дума за оркестъра на 108-ми пехотен полк в 
Сиракюз, щата Ню Йорк. Крушкин е и създа-
тел на първия български оркестър в САЩ – 
„Bulgarian Balkan Band“, за който има инфор-
мационни следи от Стилтън, Пенсилвания, 
но има вероятност да е имал изяви и в Си-
ракюз.

108-ми пехотен полк 
е едно от подразделенията на Нюйоркската 
Национална гвардия. Създаден е през 1898 
г. Като национални гвардейци, войниците от 
108-и пехотен полк могат да бъдат призова-
ни да служат и на федералните правителства. 
108-и полк се бие в Испано-американската 
война, Мексиканската гранична война, Пър-
вата световна война, Втората световна вой-

на, както и във войните в Ирак и Афганистан.
108-и пехотен полк първоначално е нари-

чан 3-та Нюйоркска доброволна пехота. Ко-
гато Испано-американската война избухва 
през април 1898 г., е организиран нов полк 
от дванадесет отделни национални гвардей-
ски части от 4-та бригада.

След войната полкът е разпуснат и ротите 
се връщат в мирната Национална гвардия, за 
да подкрепят държавата и местните власти.

Запазени са малко спомени за службата 
на Крушкин в оркестъра на 108-и пехотен 
полк от Националната гвардия на САЩ. От 
това време се пази малка книжка, „Soldiers 
hand book“, написана под формата на въпро-
си и отговори. Това е нещо като нашата бъл-
гарска „Помни войната“ на полковник Борис 
Дрангов.

Снимките, които българинът е запазил 
от службата си в Нюйоркската национална 
гвардия, са от август 1925 г. Книжката е из-
дадена от „Oneida dispatch Press“ през 1931 
г., което ни оставя информация, че той е 
служил в тази военна част като гвардейски 
музикант поне в този диапазон 1925-1931 
г., като се има предвид обаче, че пристига 
в България през 1933 г. и остава тук и през 
1934 г., може да се приеме, че вероятно е бил 
военен музикант в САЩ поне до края на 1932 
г., преди заминаването си за цяла година и 
половина за България.

Всъщност това е последният път, в кой-

то Стойо Крушкин вижда Родината си. След 
това той вече не посещава България. Осно-
вава български традиционен ресторант в Ка-
лифорния, където работи със зет си.

Оркестърът на 108-и пехотен полк от На-
ционалната гвардия на САЩ е не просто 
един военен оркестър, а както повечето то-
гава, а и сега, това са войскови единици, кои-
то имат и свой собствен живот. Те изнасят 
концерти, свирят не само военни маршове, 
но имат и много по-разнообразен реперто-
ар, с което радват и военната си публика, и 

цивилните в градовете, където е дислоцира-
на основната армейска единица.

Стойо Крушкин свири на фагот, така, как-
то и в неговия оркестър „Bulgarian Balkan 
Band“. Той участва в походите, тренировки-
те, ученията и лагерите, които се организи-
рат от Националната гвардия на САЩ в щата 
Ню Йорк, и е един от доайените на оркестъ-
ра – уважаван и за опита си, който има като 
военен музикант от България, а и за таланта, 
който безспорно притежава като виртуозен 
изпълнител.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XИнтересната история на гвардейския 
музикант Стойо Крушкин

Българска следа 
в Националната 
гвардия на САЩ

Българинът Стойо Крушкин в състава на 108-и пехотен полк от Националната гвардия на САЩ в щата  
Ню Йорк – първият от ляво надясно. 

С оркестъра на поход – българинът е отбелязан със стрелка в левия край на снимката. 

Сн.: Архив на автора

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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„Д
а работиш нещо, което ти дос-
тавя удоволствие и удовлетво-
рение, е щастие, нали?“, казва 
Васил. Говори бързо, с вдъхно-
вение и хъс разказва семейната 

история, която той самият продължава. На 
22 години, след като следва в Англия, Васил 
Ралчев се връща в родното Панагюрище и 
създава собствена търговска компания. Из-
вежда продукцията на фамилното предпри-
ятие за етерични масла и флорални води на 
европейско ниво, като реализира продук-
ция в 24 държави на Стария континент. В се-
мейната кауза привлича и двете си сестри 
Мария и Елена. Днес е на 24 години, а меч-
тите му за бъдещето са още по-смели...

„Моето детство беше много по-различно 
от това на малките сега - казва Васил. - В Па-
нагюрище тогава още не беше започнало 
обезлюдяването, беше пълно с дечурлига, 
от сутрин до вечер бяхме на улицата в игри. 
Като малък исках да стана футболист, както 
почти всяко момче.“

Той израства

в семейството на майка 
диригент и баща пожарникар

със скромни възможности, но със съзна-
нието, че трябва да набляга на ученето. По-
лучава качествено основно образование 
в Панагюрище, по онова време учителите 
още са от „старата школа“. Тримата със сес-
трите му Мария и Елена растат доста самос-
тоятелни, защото по това време родителите 
му започват бизнес.

Васил учи в Панагюрище до VIII клас, а по-
сле в немската гимназия в Пазарджик. По-
следните 2 години завършва в езиковата 
гимназия в Пловдив, където усеща, че „му 
се променя чипът“ - там всички говорят за 
следване в чужбина.

Междувременно през 2000 година роди-
телите му Веселина и Николай решават да 
започнат свой бизнес - дестилерия за розо-
во масло. „Баща ми е разказвал как е прилъ-
гал майка ми да се съгласи - смее се Васил. - 
На път за София той й казва: „Знам, че имаме 
три деца, трудно е, обаче дай да направим 

нещо по-голямо, което не се нуждае от ре-
клама - българско розово масло.“ А тя: „Ни-
колай, да не сме луди, как ще правим розо-
во масло? Нищо не разбираме“. Той отбива 
колата встрани и й обяснява как да стане. За 
близките си Веселина е Ина, затова кръща-
ват фирмата на нея.

Как една диригентка и един пожарни-
кар са успели да инвестират в дестилерия? 
След промените баба му и дядо му правят 
първия частен магазин в Панагюрище и ус-
пяват да съберат средства. За началото на 
дeстилерията Николай и Веселина влагат 
половината от техните спестявания, а дру-
гата половина вземат като заем от родите-
лите си.

В изграждането на дестилерията се 
включват дядо му, чичовци. Цялото семей-
ство помага, а

оборудването е купено 
на втора ръка

което често довежда до много проблеми, 
аварии. Ралчеви имат около 80 дка наслед-
ствени земи, които засаждат с рози и лаван-
дула, през 2001 г. е готова дестилерията и 
започват производство с много мъки. Пър-

вите 6-7 години са на загуба.
Когато Васил заминава да следва в уни-

верситета в Рединг, Англия, родителите му 
вече са стабилизирали бизнеса, занимават 
се и със земеделие, но проблемът е, че про-
дават продукцията само на едро, в чужби-
на, на много ниски цени. Васил не може да 
се примири с това. В университета „Рединг“ 
той учи „Бизнес и мениджмънт на земеде-
лието“ с идеята да донесе западния модел в 
Панагюрище, споделя той пред „Труд“.

„Там образованието нямаше нищо общо 
с образованието тук - казва Васил. - Сами-
ят университет и професорите знаеха, че не 
могат да се борят с промените в света; че 
всичко днес ти е на един клик разстояние 
в Google, YouTube, Facebook. Вместо да на-
изустяваме огромна по обем информация, 
ни учеха как да търсим информация бързо 
и да я прилагаме бързо. Вместо лекции, ни 
качваха на автобус и ни водеха в най-успеш-
ните предприятия във Великобритания, къ-
дето самите собственици разказваха как са 
успели“. На занятията по дигитален марке-
тинг, вместо да учат история, им дават да 
създадат сайт, да качат продукти, да напра-
вят реклама в социалните медии и да реа-

Ралчеви: Приказка за рози, лавандула 
и завръщане при корените

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XТрима млади българи разработват бизнеса на родителите си в Панагюрище

Семейство Ралчеви, от ляво надясно: Николай, Мария, Веселина, Елена и Васил на откриването на офиса им в Пловдив.

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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лизират продажби. Васил, естествено, пра-
ви сайт на семейния бранд.

Той създава YouTube канала „Не бъди по-
средствен“. Заедно с партньора му тогава 
Георги Димитров правят голяма страница 
за личностно развитие с над 150 хиляди по-
следователи. На 21 години

той вече е съавтор на книга
заедно с Георги - „Пет стъпки към по-добър 
живот“. Насочена е главно към тийнейджъ-
ри, на които се обяснява, че всеки може да 
вземе живота си в ръце и да го промени. 
Майки на тийнейджъри са силно впечатле-
ни от ефекта на книгата върху децата им и 
през 2019 г. изданието е най-продавано-
то сред тези за личностно развитие - с над 
20 000 копия онлайн.

Когато се прибира в Панагюрище, 22-го-
дишният Васил създава собствена търгов-
ска компания, независима от тази на ро-
дителите си, но която да обслужва техните 
продукти - флорални води и етерични мас-
ла. Докато баща му е в цеха и движи про-
изводството, двамата с майка му започват 
да следят как хора, ползвали техните фло-
рални води, пишат отзиви или коментари 
в страницата им. Отговарят лично на все-
ки, за да може, ако някой има забележки по 
продуктите им, бързо да се поправят.

В един момент те решават, че е важно да 
кажат на хората искрено: „Ние сме семей-
ство Ралчеви и се занимаваме с това и това“. 
Разказват им историята си, как работят, пуб-
ликуват снимки на клиенти с отзиви под 
тях за техни продукти. „Това беше голямото 
нещо, след което продажбите рязко скочи-
ха нагоре - казва Васил. - Това ми позволи 
по-смело да мечтая, че може да имаме шанс 
и в чужбина.“

„Нашите води са хидровати, произвежда-
ни по специална технология. Те съдържат 
1% масло и запазват в много голяма степен 
лечебните качества на растенията, от кои-
то са направени, за разлика от много други 
продукти на пазара, които не са хидровати 

и съдържат само 0,2% масло“, обяснява той. 
Освен роза и лавандула, отглеждат мента, 
маточина, лайка, събират горска смрадли-
ка, иглички от ели и борчета и в акциите се 
включва цялото семейство.

Сестра му Мария, която е с година по-го-
ляма от него, завършва бизнес мениджмънт 
в Манхайм, Германия, и известно време ра-
боти в световноизвестната компания „Ър-
нест Янг“, а през февруари 2021 г. се връ-
ща в Панагюрище. Тя разработва всичките 
нови продукти заедно с технолози. Малката 
му сестра Елена, на 21 години, учи бизнес и 
мениджмънт също в Рединг, с френски. На 
20 години тя прави собствена фирма, като 
поема пазара на семейната компания във 
Франция. Сега по-голямата част от времето 
си е в Панагюрище заради дистанционното 
обучение.

В семейния бизнес е ангажирана и при-
ятелката му Мона. Тя е учила инженерство 
тук и Германия. Както сестра му Елена, тя 
също си отваря собствена фирма. Сега жи-
вее в Пазарджик и от там движи бизнеса в 
Ирландия. „Направи най-добрия старт на 
международен пазар на бранда ни. В целия 
бизнес отговаря за опита с потребителите и 
прави всички промени по сайта, иновации 
и промоционални кампании“, хвали люби-
мата си Васил.

В момента флоралните води на Ралчеви 
се изнасят в 24 европейски държави. „Ина 
Есеншълс“ имат изградена голяма мрежа, 
с логистични складове в Англия, Франция, 
Чехия, Словакия, Полша, Испания, Порту-
галия, Италия, Хърватска. Имат 21 сайта на 
различни езици, изграждат система, при 
която един пост се пуска в цяла Европа ед-
новременно.

Зад износа на продуктите им стои екип 
от 70 души. От тях голяма част са студенти, 
българи, които учат в  чужбина и работят от 

там за бранда. 
„Интересното е, че започнахме да ги връ-

щаме в България. Засега шестима са вече в 
Пловдив“, споделя Васил.

В Панагюрище семейство Ралчеви осмис-
лят живота на 80 души, които от май до ок-
томври берат рози, събират лавандула, лай-
ка, бяла ела, бял бор, смрадлика. В цеха са 
ангажирани 15 човека, още петима изпра-
щат пратките. Вече се произвеждат 13 фло-
рални води, няколко вида етерични масла и 
биосапуни. За 8 март, когато е и рожденият 
ден на бранда, са подготвили 23 нови про-
дукта - бяла козметика.

Васил живее в Панагюрище в дома на ро-
дителите си, като 3 дни в седмицата пътува 
до Пловдив за работа с екипа в офиса. „Да, 
в Панагюрище няма социална среда, няма 

млади хора, но не смятам, че правя жертва, 
като живея тук - казва той. - В Пловдив, къ-
дето съм 3 дни седмично в офиса, излизам с 
приятели. Работя и в събота и неделя, но не 
ми тежи. Истината е, че работата ми носи ог-
ромно удоволствие, защото има развитие. 
В момента реинвестираме в изграждане на 
цех за бяла козметика, чакаме разрешител-
но за шампоани...

Мечтите ми в професионален план?... Ами 
ние сега започваме. Голямата ми цел в след-
ващите години е да станем най-голямата 
козметична фирма в България. И дори и да 
ти звучи налудничаво, имаме целия екип и 
младите хора при нас, с които заедно може 
да стигнем до това ниво. А след 3 години ис-
каме вече да се състезаваме с големите коз-
метични марки в цяла Европа.“

Международният екип на първа среща в офиса в Пловдив. Гостуват им шестима посланици, водят ги на розобер.

С приятелката си Мона, която движи бизнеса на 
семейната компания в Ирландия. 

Лавандулата се събира ръчно.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
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Б
ългари от цял свят отдадоха почит 
пред Васил Левски за 149-ата го-
дишнина от обесването му на 19 
февруари.

В българската православна 
църква „Св. София“ в Чикаго беше отслуже-
на литургия. Наши сънародници във Ветро-
вития град поднесоха цветя пред бюст-па-
метника на Левски, открит на 24 май 2015 г. 
Историчката Камелия Попова представи лек-
ция посветена на делото на Апостола, а в не-
деля за 16-а поредна година деца участваха 
в олимпиада за Васил Левски. Участниците в 
събитието бяха представители на 8 от 11-те 
български училища в района на Ветровития 
град.

Олимпиадата включваше викторина за 
Левски, стихотворения, песни и фолклорни 
танци с участието на ансамбъл „Хоро“, с р-л 
Иринка Гочева, и танцова група „Верея“ с р-л 
Константин Маринов и много спортни игри.

Децата се състезаваха в спортни състеза-
ния и рисуване. Представена беша и учени-
ческа изложба на тема „Светът през детски-
те очи“, подредена от художничките Женя 

Петрова и Кина Бъговска.
Участниците получиха грамоти, медали и 

специален подарък – книгата „По стъпките на 
Апостола“. Това е най-новата книга на Дора 
Чаушева и екип от националния музей „Васил 
Левски“ - Карлово, изпратена

специално за българските 
училища в Чикаго

Сънародниците ни в аржентинската столица 
Буенос Айрес пък възстановиха паметника 
на Васил Левски, който беше повреден при 
опит за кражба месец по-рано. Така члено-
вете на българската общност имаха възмож-
ността традиционно да почетат паметта на 
Апостола пред паметника в парк „Баранкас 
де Белграно“ на възпоменателно събитие.

С интересна инициатива почетоха памет-
та на Васил Левски в най-голямото българско 
училище в Италия - „Асен и Илия Пейкови“ в 
Рим. На 19 февруари децата имаха възмож-
ност да се запознаят с кратка история на фо-
тографското есе и да направят свое, посвете-
но на национален герой.

„Бяха показани и разгледани детайлно 
достигналите до училището снимки на бъл-
гарския революционер, включително порт-
ретните снимки, реализирани от най-старата 

българска „фотографска династия“ у нас – Ка-
растоянови. Историята за първите българ-
ски фотографии отведе децата към Белград и 
фотографа Анастас Карастоянов, попаднал в 
хотел „Сръбска круна“, където се събира бъл-
гарската емиграция и щабът на Раковски“, съ-
общи за БТА от Рим Венета Ненкова, основа-
тел на българското училище в италианската 
столица.

Учениците имаха възможност да видят от-
близо

родната къща на Дякона
снимки с неговите майка и брат, общи ка-
дри със съмишленици и братя по оръжие. 
„От черно-белите фотоси, историята преми-
на към документалните цветни фотографии, 
свързани със съхранените в музеите негово 
тефтерче, отрязаните му коси, кръста, който 
е носил по време на пребиваването си в ма-
настира, Къкринското ханче, където Левски 
е заловен, преди да потегли към своя траги-
чен край на бесилото“, разказва Венета Нен-
кова.

Възпитаници на българските неделни учи-
лища в Атина също отдадоха почит на Апос-
тола на свободата с поднасяне на венци и 
цветя пред паметната плоча на Васил Левски 
в българското посолство. Представители на 
Национален военноисторически музей – Со-
фия пък изнесоха пред децата онлайн лекция 
беседа на тема „Левски – вчера и днес“.

На 19 февруари българите в Босилеград 
почетоха не само 149 години от гибелта на 
Левски, но и 17 години от откриването на па-
метника в сръбския град. Традиционно

с минута мълчание 
и полагане на венци

и цветя пред паметника на Апостола беше от-
дадена почит към живота и делото му.

В Молдова да се поклонят пред делото на 
Левски дойдоха районните власти, начело с 
председателя Иван Паслар, ръководители на 
български организации, журналисти и други. 
В началото на церемонията събралите се по-
ложиха цветя пред плочата на Васил Левски.

В публичната библиотеката на града беше 
подредена малка изложба със снимки и пе-
чатни издания, посветени на Апостола на 
свободата, подготвени от журналиста и ет-
нограф от Тараклия Димитър Боримечков. 

Българите по света отдадоха 
почит пред Апостола на свободата

ългари от цял свят отдадоха почит 
пред Васил Левски за 149-ата го-
дишнина от обесването му на 19 българска „фотографска династия“ у нас – Ка-

почит пред Апостола на свободата
XВ Буенос Айрес възстановиха паметника му след опит за кражба

Българи в Чикаго за поредна година си спомниха за Апостола.

Деца от училище „Васил Левски“ в молдовската столица Кишинев поднасят цветя пред паметната му плоча. 
Сн.: БТА

https://www.msbinsuranceagency.com/
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К
расивата и здрава коса е гор-
дост за всяка жена, независимо 
от нейната възраст. Но поддър-
жането на косата в добро състоя-
ние през зимата е истинско изпи-

тание. Ако носите шапка, за да я защитите от 
студа, тя се смачква и наелектризира, бързо 
се омазнява. Ако не носите – студът и улич-
ната мръсотия я изсушават и увреждат.

Свитите от студеното кръвоносни съдо-
ве забавят кръвообращението и храненето 
на косъма отслабва. По-честото използване 
на сешоар, резките температурни разлики 
между вътре и навън също не се отразяват 
добре на косата. Правят я суха и безжизне-
на, нейните връхчетата се раздвояват, лес-
но се накъсва и пада.

Затова използвайте шапки и шалове от 
естествени материи, които не са твърде 
стегнати, за да

не затрудняват 
кръвообращението

в скалпа и дишането на косъма.
За да се грижим за своята коса през зим-

ните дни, трябва да намерим точните про-
дукти. За начало ни е нужен качествен шам-
поан. Кой ще изберем, зависи от това какви 
са изискванията на косата ни. Някои са по-
овлажняващи, други премахват омазнява-
нето, трети се борят с пърхота. През сту-

дените дни е подходящо да заложите на 
добрите шампоани за суха и изтощена коса.

Студът и мразовитият въздух изсмукват 
влагата от косата ви. Това може да я остави 
слаба и начупена, да я накара да пада лес-
но. Затова отличните шампоани за слаба и 
изтощена коса са прекрасен избор, понеже 
са насочени именно към този често срещан 
зимен проблем.

Но шампоанът не е всичко
Подходящо е да сложим и качествена 

маска за коса. Някои са отлични за боядиса-
на коса, други са предназначени за възста-
новяване и подхранване, трети подпомагат 
растежа, други са за изтощена коса или пък 

за суха. Налични са също така маски, които 
са насочени за тънка коса и постигане на 
обем.

Особено подходящи за зимата са ком-
плектите за хидратация на косата, тъй като 
студеният въздух и липсата на достатъчно 
влага в него са причина за изсушаване на 
косата и нарушаване на добрия й външен 
вид. Косата изглежда изтощена и начупена. 
Това е проблем, на който всяка жена би ис-
кала да намери решение.

Балансираното хранене и пиенето на 
достатъчни количества вода е до-
бро средство за поддържане

на общото здраве 
на организма

Храната с висо-
ко съдържание на 
витамини, мине-
рали, цинк, селен 
и желязо се от-
разява изключи-
телно добре и на 
състоянието на 
косата и ноктите.

Пресните плодо-
ве, зеленчуци, мед 
и мляко, яйца, зехтин 
и други растителни мас-
ла, приложени като маски, 
действат много добре на косата. 
Може да добавите и хума. Предимството им 
е, че са лесни за правене и използване, ви-
наги са пресни и са много достъпни. Освен 
това не натоварват скалпа и косъма с не-
присъщи синтетични вещества, характерни 

за масовите козметични продукти.
Изпробвайте и тези зимни рецепти за до-

машно приготвени маски за коса. Редувайте 
ги с марковата козметика, която ползвате.

Балсам от авокадо и майонеза хидратира 
косъма и го подхранва.

Подходящ е за суха 
и изтощена коса

Смесете 4 с.л. майонеза с половин авока-
до и 2 жълтъка. Разбийте, докато се получи 
гладка смес, и след това намажете косата си 
с нея от корените към върховете. Сложе-
те си шапчица за къпане или топла кърпа 
и стойте с маската около 25 мин. След това 
изплакнете с топла вода. Резултатът е стра-
хотен и се вижда бързо – здрава, гладка и 
блестяща коса.

Маска с топъл зехтин е една от най-лес-
ните и ефективни домашни маски, подходя-
щи за нормална, а също и за суха, накъса-
на коса. Препоръчва се за употреба веднъж 
месечно. Загрейте зехтин за около 2 мин., 
внимавайки да не заври. Можете да доба-
вите 2 капки лавандулово масло за аромат.

Нанесете готовата маска с леки масажи-
ращи движения, като започнете от корени-
те. В случай, че косата ви е много суха

преспете с маската една нощ
Ако сте с нормална коса, която има нуж-

да от леко хидратиране, стойте с нея не по-
вече от 1 час. След това изплакнете с топла 
вода и шампоан.

Пърхотът и сърбежът по скалпа са непо-
носими и се появяват почти винаги 

когато прекалите с носенето на 
шапка. Маската с джинджи-

фил ще ви помогне да се 
отървете от пърхота.

Смесвате 1 с.л. сок 
от корен на джин-
джифил с 1 ч.л. зех-
тин и 2 с.л. лимо-
нов сок. Нанасяте 
директно върху 
скалпа и стоите с 
нея около 45 мин. 

След това измивате 
косата с шампоан и 

изплаквате обилно.
Маска с мед и жълтък 

е страхотна за хидратира-
не на изтощена, загубила бля-

съка си коса. Разбивате 1 жълтък в 
половин чашка мед и с масажиращи движе-
ния нанасяте получената смес. Стоите с нея 
30 мин., след това изплаквате и измивате 
косата си с шампоан. Препоръчително е да 
си правите тази маска 2 пъти месечно.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

достатъчни количества вода е до
бро средство за поддържане

на общото здраве на общото здраве 
на организма

Храната с висо-
ко съдържание на 

Пресните плодо-
ве, зеленчуци, мед 
и мляко, яйца, зехтин 
и други растителни мас-
ла, приложени като маски, 
действат много добре на косата. 

носими и се появяват почти винаги 
когато прекалите с носенето на 

шапка. Маската с джинджи
фил ще ви помогне да се 

отървете от пърхота.
Смесвате 1 с.л. сок 

от корен на джин
джифил с 1 ч.л. зех

нея около 45 мин. 
След това измивате 

косата с шампоан и 
изплаквате обилно.
Маска с мед и жълтък 

е страхотна за хидратира
не на изтощена, загубила бля

съка си коса. Разбивате 1 жълтък в 

Косата и зимата: 
Поддържането й  
в добро състояние  
е истинско изпитание

Маската с топъл зехтин е една от най-ефективните домашни маски
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АНИТА ХРИСТОВА

П
летените жилетки и пуловери 
вече десетилетия не излизат 
от мода и винаги са на пика на 
своята популярност. Нито едно 
модно шоу не минава без стил-

ните плетени изделия. Те присъстват в гар-
дероба на всяка съвременна жена, защото 
не само са практични, но и приятни и краси-
ви. С лекота се съчетават с панталони, дън-
ки, поли и даже с гащеризони.

Модата при пуловерите през студените 
дни на 2022 г. приема най-смелите визии. 
Докато пазаруването на пуловери някога 
може да е било ограничено до вълна или 

кашмир, широки или вталени модели и цве-
тове като сиво и бордо, то в последно време 
нещата станаха определено

по-разнообразни и красиви
Постепенно пуловерите започнаха да се по-
явяват в по-еклектични цветове, да имат 
много по-различни шарки и щампи и да бъ-
дат подходящи за всеки повод.

Обемните плетива са чудесен избор за 
моментите, в които не искате да облича-
те нещо впито и по тялото. Те ви предоста-
вят възможността да изглеждате елегантно 
във всеки един случай, независимо дали сте 
в офиса или отивате на среща с приятели. 
Комбинирайте пуловера с лъскави панта-
лони или плътна пола и визията ви е готова.

Когато става дума за избор на цвят на об-
емния пуловер, изберете неутрален - крема-
во, карамел, бежово, бяло, черно, сиво - или 
акцентирайте с обемен пуловер в ярко ро-
зово например или червено.

Пуловерната жилетка се е утвърдила като 

задължителна дреха през студените дни. 
Ако искате

да бъдете по-елегантни
може да я комбинирате с красива пола или 
панталон с широки крачоли и високи боту-
ши, както и с класически дънки.

През последната година изрязаните дре-
хи доминираха във всяка категория, вклю-
чително и при плетивата. Модният директор 
Каролайн Магуайър казва, че потребителите 
обичат всякакви изрезки, независимо дали 
те са на талията, раменете или подгъва. Тази 
тенденция властва при почти всички мар-
ки – от изрязаните ключици на Johnathan 

Simkhai до надупчения като швейцарско си-
рене пуловер на Prada.

За мнозина късите жилетки предизвикват

спомени за училищна 
униформа

Днес те се завръщат по начин, подходящ за 
възрастни. Виждаме, че се носят както по-
дълги, така и по-скъсени модели, закопчани 
до горната част и се оформят като пуловери.

Помислете за съчетаване с плисирана ми-
нипола, чорапогащник или дълги чорапи, 
завършени с мокасини. Може също така да 
опитате да наслоите плетиво върху плетиво 
или да добавите тениска под жилетката си.

Пуловерите: 
Стил, топлина и 
уют в една дреха
Жилетката може да комбинирате с красива 

пола или панталон с широки крачоли

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, Сервиз за камиони в Elk Grove 
Village търси да назначи parts guy на пълен работен ден. 
8472283440 №19152
CDL DRIVER NEEDED, 
Цена US$  2,600.00, Зипкод 60047, Monday to Friday for 
Midwest, South and Southeast.2 Years experience and clean 
record needed. Between 2000-2500 miles $2600 per Week 
direct deposit every Friday. 2246598342 №19155
BABYSITTER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим жена да гледа мал-
ко дете (на 3 месеца) всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 
в Elk Grove Village. Заплащане по договаряне. 8478902080 
№19114
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, системен 
интегратор търси Field/Network engineer за района на 
Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля в дейностите 
по внедряване и поддръжка, отговаря за предоставяне-
то на професионални мрежови услуги. Контакт: simona.
zareva@tbs.tech 359877980442 №19092
SAFETY ADMINISTRATOR, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, KMS Express Inc, a trucking 
company based in SChaumburg, IL, is looking for a Safety 
Administrator. The candidate has to speak english and 
experience is prefered but not required. Please respond to 
email or phone. Thank you KMS express Plamena Pelovska 
2247953411 №19144
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 тър-
си да назначи механици на камиони и трейлъри. Опит не е 
задължителен, но е препоръчителен. За повече информа-
ция, 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. Заплащане-
то е 0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in business 
need experienced dispatcher and safety to work in o�  ce / not 
from distance/ 2245202269 №18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас C за 
Straight truck local. Заплащане процент от рейта с догова-
ряне. Може и без опит. Monday-Friday 6306342892 №18872

Chicago + suburbs
RECRUITER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60067, Trucking company looking 
to hire an experienced recruiter to take calls and make calls 
on new applicants. Great pay plus commission. Call Vesso - 
224.814.2615 №19200
TRUCKS OWNER WANTED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Транспортна Фирма с мн 
добър сейфти рекорд набира собственици на камиони за 
вен,рифер,dedicated товари,10% диспеч,cell-7739642928 
№19203
ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers предлага по-
часова работа за почистване на домове и офиси. Опит и 
собствен превоз. 312-593-1392 №19204
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 53940, Малка транспортна компания 
набира Owner Operators. За повече информация, моля поз-
вънете на 608-254-9977 №19194
ТЪРСЯ СТАЯ, 
Цена US$  , Зипкод , Търся стая за мъж . 8474716603 №19195
$$$ OWNERS $$$, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага 
работа за Owner Operators! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel 
Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки товари; Постоян-
ни курсове;Direct Deposit всеки петък! -Tel. (847) 483-8787 
№19183
OWNERS, 
Цена US$  , Зипкод 60625, Малка компания търси owner 
operator s self dispatch 7737825892 №19199

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

LOCAL OWNERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60056, Owner operators wanted for 
local dry van work within 200 Mile radius of your parking lot. 
Home every night. 2018 or newer trailer, free plates. $3000-
$4000 clear per week after fuel and deductions. 8476370772 
№19170
SHOFIOR NA VAN , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, Tarsim sho� or za VAN i malak 
kamion , s obiknovena knijka , i za kamion s kategoria C . 224-
817-6515 - na balgarski 773-988-7255 - na angliiski №19172
TARSYA CDL DRIVER, 
Цена US$ 2,800.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver s opit. 
Plasham $0.90 cpm s HazMat i 0.85 bez HazMat. Moje i 
$400/$380 na den. Za poveche info call 224-659-1690 Evgeni. 
№19159
BOX TRUCKS, 
Цена US$  , Зипкод , Компания набира owner operators за 
box trucks , телефон за връзка 774-408-0460 №19138
ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$  , Зипкод 4, Ако сте малка компания и иска-
те най-доброто за своите камиони, не си губете вре-
мето  Neo Log Systems LLC е компания, която извършва 
диспечерски,сейфти и акаунтинг услуги на най-ниски цени 
%4 от гроса. Нужно е само да имате MC#, всичко друго ос-
тавете на нас  www.neologsystems.com 2242316080 №19171
CDL LOCAL DRIVER, 
Цена US$ 77.00, Зипкод 60191, Търси шофьор за локална 
работа с 53 dry van.Всеки ден вкъши.Заплащане на час,ден 
или процент.Телефон 8476306652, №19162
ТЪРСИМ ДЕТЕГЛЕДАЧКА , 
Цена US$ , Зипкод 60661, Търсим детегледачка да помага 
с едногодишно момче. Почасово за няколко часа на сед-
мица първоначално по договаряне. Zip 60661 3125201777 
№19167
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  , Зипкод 60056, MR 13 Trucking is hiring experienced 
owner-operators and CDL drivers with clean driving record for 
Box and Semi trucks , tel. 224-795-5588 №19134
CAREGIVER SUB NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Live-In Caregiver Sub needed - every 
other weekend, good pay. Patient is in Northeast Indiana, 45 
min or less from Chicago. 2247351987 №19137
ACCOUNTANT TRUCK COM, 
Цена US$  , Зипкод 1500, Bulgarian trucking company is 
looking for an Accountant to handle mainly payroll and billing. 
We need at least 1 year of experience. Experience with Pro 
Transport is a huge plus. Immediate Start. For more info call: 
847-999-4960 Ask for Yuliyan 8479994960 №19141
FREE DRY VAN, 
Цена US$  99.00, Зипкод 60103, Търси собственици на ками-
они. Предлага безплатно ремарке,застраховка,номера,пар
кинг. Телефон 847 630 6652, №19143
SAFETY DEPARTMENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60403, Компания за камиони в Joliet, 
IL търси да назначи safety.Телефон 815-205-4060. №19145

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

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

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

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси шофьор Class A за регионална 
работа. Заплащането е за заработена седмица, 
с възмойност да се заработят до $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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ONLY 8% DISPATCH FEE, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна компания набира 
Owner operators.Добро заплащане и само 8 % dispatch 
fee. Con� rmations директно от брокера! Всеки уикенд в 
къщи. За повече информация се обадете на 630-290-7566. 
№19185
СТРОИТЕЛНА ФИРМА, 
Цена US$  , Зипкод 60056, Строителна фирма търси да на-
значи майстори за полагане на плочки. Опит в областта за-
дължителен. Много добро заплащане. Повече информация 
и въпроси 773-656-1757 7736561757 №19186
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Неголяма компания набира 
контрактори със собствени камиони и драй ван ремаркета 
. Диспач 24/7. За повече информация се обадете на теле-
фон 224-659-2356. №19178

FLEET MANAGER, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60465, Free Style 
Trucking е развиваща се компания, която търси 
мениджър за поддръжка на автопарк. За пред-
почитане е кандидатите да имат опит и да раз-
бират от камиони. Бихме наели кандидат без 
опит, ако има познания в областта на камиони-
те (има опит в транспортната индустрия, бивш 
шофьор на камион, механик или диспечер и 
т.н.). Задължително е кандидатите да имат: *До-
бър (свободно да говорят) английски *Добри 
компютърни познания *Желание да работят в 
екип За повече информация търсете Руси 708-
243-9628 7082439628 №19174

DENTAL RECEPTIONIST AND ASSISTANT, 
Цена US$  , Зипкод 60015, Deer� eld Dental O�  ce 
търси да назначи на пълно работно време 
Dental Receptionist. Заплащане : $16 -$17 на час 
за старт в зависимост от опита. Обадете се на 
тел: 847-312-5549 Говорим български. №18931

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$  750.00, Зипкод 60010, Търсим жена на 
фул тайм позиция да помага с грижата на две 
малки деца (1г. и новородено). Понеделник до 
Петък от 7ам до 7пм и някои уикенди - може и 
с преспиване. Заплата ежеседмично по догова-
ряне. Деси 360.970.6448 №19198

SAFETY ASSISTANT, 
Цена US$  1,500.00, Зипкод 60465, Free Style 
Trucking търси Safety Assistant. За предпочита-
не е кандидатът да е с опит, но бихме наели и 
без опит. Отговорностите ще включват но няма 
да са ограничени само с проверка на Logbooks, 
съдействие при попълване на документи за 
работа и обясняване на полиците и начина на 
работа компанията. За контакт: Руси - 708-243-
9628 №19175
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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

DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шо-
фьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи все-
ки 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 назначим работник 
за поддръжка и почистване в сервиз. 6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za CDL 
sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za 
poveche informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators за ло-
кална/регионална работа в радиус от 200 мили от вашия 
паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка вечер. 
Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa компания 
набира котрактори с CDL за съвместна 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 тър-
си да назначи момиче за работа като офис асистент и каси-
ер. Опит не се изисква. За повече информация, моля позвъ-
нете на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR 
LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines 
more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компания 
предлага работа за CDL class A шофьор $275 per day or 30% 
load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За повече ин-
формация се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чикаго 
до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, за син-
гъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплаща-
не. Тел: 847-877-4745 №18359

COAST TO COAST
RECRUITER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60067, Trucking company is seeking to 
hire a recruiter for our Plovdiv, BG o�  ce. Experience is a must! 
Great pay plus commission. Call Vesso - 224.814.2615 №19201

OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 53940, Малка транспортна компания 
набира Owner Operators. За повече информация, моля поз-
вънете на 608-254-9977 №19193
AMAZON , 
Цена US$  , Зипкод 0, CDL and Box truck owner operators 
2247955588 №19168
DRIVERS, 
Цена US$  , Зипкод 0, Фирма тъси CDL drivers for OTR , търсят 
се също owner operators за Box and Semi trucks , възможно е 
партньорство с Амазон 2247955588 №19169
CDL DRIVERS NEEDED60, 
Цена US$  , Зипкод 0, Компания търси да назначи CDL 
drivers class A с минимум 2 годишен опит цена по договаря-
не 2244366448 №19139
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асис-
тент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 
3039748716 №18968
DRIVERS/OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, SRD FREIGHT INC търси шо-
фьори с опит за Interstate Driving – Long Distance! Пред-
лагаме: редовни товари за West Coast , платен Restart на 
пътя, Pre-Loaded Trailers в Чикаго! Свободен нов камион 
Freightliner Cascadia 2022 с всички екстри и нови ремаркета 
2022. Първокласен диспеч с 15 години опит зад волана! За 
Owner Operators предлагаме оборот между $8000 - $10000 
на седмица. Hazmat и Специализирани Рифери оборот 
между $9500-13000 на седмица 7738274439 №19111

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Remote dispatcher looking for 
work 10 years experience in dispatching viber 359876511784, 
direct 708 988 3851 №19164
DISPATCH +9, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60056, диспечер с 9год опит от Бъл-
гария 53V/R/F/HZ call/text/email 5618770865 №19142
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60001, remote dispatcher looking 
for work 10 years experience in dispatching R RZ V VZ F FZ 
7278355206 №19121
ТЪРСЯ РАБОТА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016 Опитен бейбиситер пред-
лага гледане на деца във Вашия дом, всякаква въз-
раст. За контакти моля позвънете на 224-659-0358.
Experienced babysitter is looking for taking care of your kids 
at your house, any age. Please call my cell at 224-659-0358 
№19097

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

ФЛОРИДА
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Remote dispatcher looking for 
work 10 years experience in dispatching viber 359876511784, 
direct 708 988 3851 №19165
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, remote dispatcher looking 
for work 10 years experience in dispatching R RZ V VZ F FZ 
7278355206 №19123

АТЛАНТА
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, remote dispatcher looking 
for work 10 years experience in dispatching R RZ V VZ F FZ 
7278355206 №19122
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 30301, Диспечер с опит от България 
53R/V/F /HZ call/text/email 5618770865 №19158

НЮ ЙОРК
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, remote dispatcher looking 
for work 10 years experience in dispatching R RZ V VZ F FZ 
7278355206 №19124

SOMEWHERE ELSE
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 1750, Диспечер с опит от България 
53V/R/F/Hz call/text/email 5618770865 №19149

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ ЗА НЕПУШАЧИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в Des Plaines, за 
непушач. 7739344547 №19196
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60630, Стая под наем, Северната 
част на Чикаго - $450 6308500701 №19197

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  450.00, Зипкод 60630, Стая под наем от апарта-
мент в North Chicago.Наем $450. Звънете сутрин за повече 
информация. 6308500701 №19177
FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, Schaumburg – For Rent ROOM 
IN Townhouse, Furnished Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/
month - All inclusive 847-630-7078 Please, leave a detailed 
message 8476307078 №19179
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  800.00, Зипкод 60169, Давам приземен етаж от 
къща в Ho� man Estates, IL ( Golf rd and Roselle rd). 2 стаи 
със собствена баня и тоалетна, достъп до пералня и су-
шилня и гараж. $800 на месец, всички разходи включени. 
5082926787 №19133

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод 60707, Давам под наем об-
заведена ,просторна стая от приземен апарта-
мент в Elmwood park .Стаята разполага с отдел-
на баня и тоалетна и отделен хладилник.-$650 
-/всички консумативи включени/.Безплатно 
ползване на пералня и сушилня.Стаята е много 
голяма-може и за двама.Депозит за един месец 
7734142633 №19135

СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, за стая в двустаен Iет.Ши-
лер Парк.Наемът е $475 на месец и включва вода – то-
пла и студена,парно,паркинг,газ.Ток и Интернет се запла-
щат.Депозит договор-задължителни,дават и се сключват 
с хазяина!Свободна 03-01-22г .Тел 7737042622.Оглед : 
Събота,Неделя! №19100
СТАЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в Des 
Plaines IL 7739344547 №19090
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse in 
SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/month , 
Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, leave a detailed 
message 18476307078 №19053
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведена стая под 
наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland & Foster 
близо до I-90 близо до Blue Line обща пералня и сушилня 
$600, вода и газ са включени в цената. За контакт Мирко 
(773) 510-4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, CUMBERLAND&LAWRENCE 
BEHIND UCRAINIAN CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE 
AND CLEAN UPDATED APPTMNT,6305394849 READY 
NOVEMBER 1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включено всич-
ко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/Narragansett 
7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен гараж в 
Glenview Разполага с огромно patio. В комплекаса има въ-
трешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по вся-
ко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За повече инфо: 
2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b къща 
в Elk Grove village 60007. Перално помещение, паркинг, об-
заведени общи части, WiFi и нетфликс са гарантирани :) 
френдли съм, но не pet friendly, sorry. За повече инфо моля 
драснете съобщение на 305-916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, great 
schools, brand new kitchen remodeled, freshly painted, call 
708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. Convenient 
location near Costco, Wood� eld Mall, I-90. Second � oor 
with balcony. Central A/C. Pool in the complex. For more 
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for rent 
in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, great location 
and schools! For information: 847 630 8884 Stancho №18755

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

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Търся стая под наем в района 
на Schaumburg , Ho� man Estates , Elk Grove Village. Теле-
фон за връзка 312.881.0970 , ако не вдигна пишете SMS. 
3128810970 №19205

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
KAБЕЛИ ЗА СНЯГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Продавам кабели за гуми на 
камион за сняг. Нови , неупотребявани. 3 комплекта x 2 
бр. Цена 300 $. в Wheeling, IL. За контакт Тел .904-868-6875 
№19113
2015 VOLVO VNL670, 
Цена US$ 100.00, Зипкод 60634, 2015 Volvo VNL670 Ishift D13 
- 676000 miles. $ 60000 . 2006 Volvo VNL670 Automatic D12 
- 1363000 miles. $ 35000 Trucks still running with drivers! If 
interested i can sell it with drivers running the same local trips 
with that company i work with. 7739837254 №19119
IONCAL, 
Цена US$  550.00, Зипкод 60016, Продавам Електронни сис-
теми за предотвратяване на варовик във водни инстала-
ции. Made in Spain. Гаранция - 10 години. Тел. 773 814 2191 
№19095
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
ГРИЖА ЗА ДЕТЕ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60025, Здравейте!Детски учител съм 
и имам син на една годинка.Бих желала да се грижа ,обуча-
вам и възпитавам още едно детенце в своя дом от септем-
ври месец.Живея в Glenview.Тел:2243079783 №19202
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Предлагаме психотерапевтични 
услуги от сънародници терапевти. За повече информация 
посетете сайта ни: ptpool.net 889291674 №19184
GPS TRACKERS,DASHCAM, 
Цена US$  , Зипкод 15, GPS trackers,dashcams,remote 
starts,starter kills sales and installs 6084660182 №19176
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma si v 
Ho� man estate Predlagam domashno prigotvena hrana ,igri 
i zabavleniq Tel 224 659 1156 №19161
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Предлагам всякакви електро-
технически услуги! Смяна на панели , инсталация на лампи 
, ключове,, контакти, зарядни за електрически автомобили, 
басейни , джакузита. Диагностика на консумираното елек-
тричество и откриване на проблеми с липса на електри-
чество! 773-494-1700 Крис №19136
SAFETY FOR TRUCKING, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, A� ordable Safety Compliance 
Support for trucking companies - MC Registration and Permits 
Driver Safety Trainings Personnel Safety Trainings Call Black 
Cat Safety at 224-441-6667 or email to smarttruckingsafety@
gmail.com 2244416667 №19146
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 повече 
информация относно направленията, в които работим. 
359889291674 №19105
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 психотерапевтична подкре-
па на Българи живеещи в чужбина. Повече информация 
можете да получите от сайта ни. 359889291674 №18960

АТЛАНТА
КРЕДИТ БЕЗ ПРОТОКОЛ, 
Цена US$  1.00, Зипкод 3060, За всички ваши спешни нужди 
от заем за вашите покупки, инвестиция, ремонт или строи-
телен проект, моля свържете се с нас и ще бъдете доволни 
много бързо без никакъв протокол. Имейл: help.family@aol.
com 231420644 №19125

КУПУВАМ

Chicago + suburbs
КУПУВАМ СТАРИ ОРЪЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Икупувам стари оръжия 
(пистолети, револвери, пушки, винтовки и карабини. След 
оценка на състоянието (категория).Извършвам ремонти. 
тел:2243051163 №19163

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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Г
аброво се намира в северното под-
ножие на Шипченския Балкан, там, 
където е географският център на 
България, отбелязан със специален 
знак. Разположен на двата бряга на 

река Янтра, историческото му начало е от 
средните векове като стратегическо сели-
ще в близост до старопланинските проходи.

Символ на Габрово е паметникът на Рачо 
Ковача – легендарният основател на гра-
да. Заради пословичната си пестеливост га-
бровци са го поставили на скала насред ре-
ката. Преданието разказва, че скоро след 
падането на България под османско влади-
чество от село Боженци по тези земи сля-
зъл Рачо Ковача и започнал да подковава 
конете на керванджиите и да ремонтира ка-
руците им. Пак според легендата името на 
Габрово произлиза

от голямото габърово дърво
намирало се над работилницата на майсто-
ра.

Още в годините на робството селището 
е голям занаятчийски и търговски център. 
През XIX в. се наброяват 26 занаяти - кова-
чество, ножарство, чаракчийство, грънчар-
ство, гайтанджийство, кожарство, бубарс-
тво.

През 1882 г. Иван Калпазанов построя-

ва първата текстилна фабрика. През 70-те 
години на XIX в. пътешественикът Феликс 
Каниц го нарича „голяма работилница“, а 
габровци с гордост твърдят, че живеят в 
Българския Манчестър.

В исторически план оживление по тези 
места настъпва през Средновековието.

Развиват се търговията и занаятите, въз-
никват производства, свързани с опазва-
нето на планинските проходи. В края на 

миналия век тук се учредяват акционерни 
компании от европейски тип, строят се фа-
брики, установяват се връзки с големите 
стокови борси. Иван Хаджиберов пък въ-
вежда електричеството в производствена-
та си дейност и още много други нововъве-
дения, заради което е наречен Японеца на 
Балканите.

Тук развива своя предприемачески та-
лант и именитият Пенчо Семов, определен 

от съвременниците си като Българския Рок-
фелер. Той е акционер в над 26 дружества и 
предприятия в България и създава

над 10 хиляди работни места
Заради цялата си индустриална мощ и 

концентрация на промишлеността, англи-
чани пък наричат града Българския Ман-
честър.

Габрово се смята за един от екологич-
но най-чистите райони в България заради 
богатата флора и фауна, което е създало 
предпоставки за обособяването на няколко 
ловни резервата. Те предлагат едни от най-
добрите ловни трофеи в Европа - от мечка, 
благороден елен, муфлон и др.

Духовно будни и находчиви, през 1835 г. 
габровци откриват днешната Априловска 
гимназия, първото новобългарско светско 
училище, което се превръща в модел за об-
разование по българските земи. Името на 
дарителя Васил Априлов се носи с гордост 
от поколенията учители и ученици, следов-
ници на възрожденската традиция.

В годините на националното пробуждане 
габровци не само произвеждат и търгуват, 
строят в

красив ренесансов стил 
къщи и черкви

мостове, чешми, часовникова кула, но и ак-
тивно участват в освободителните борби - 
във въстанието на Капитан Дядо Никола, в 
Търновското въстание от 1862 г., в четите на 
Хаджи Димитър и Стефан Караджа, на Цан-
ко Дюстабанов. Никола Войновски е воен-
ният ръководител на Ботевата чета. През 

Габрово: Българският Манчестър, 
съграден от Рачо Ковача

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XИмето на града идва от габъровото дърво над работилницата на легендарния му основател

Часовниковата кула е построена през 1835 г. на площад „1 май 1876 г.“

Скулптурите на Чарли Чаплин и Дон Кихот и Санчо Панса.

Сн.: РИМ-Габрово
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Огромната бронзова статуя на Рачо Ковача е разположена насред река Янтра.

1868 г. Левски създава тук комитет.
Габрово е родно място на възрожденските бу-

дители Васил Априлов, Цанко Дюстабанов, Поп 
Харитон, композитора Емануил Манолов и много 
други. Този град ражда именити българи и в по-но-
вата ни история. Тук са родени световноизвестни-
ят скулптор и художник Христо Явашев-Кристо и 
виртуозният цигулар Минчо Минчев. Габровец е 
и забележителният със своите идеи карикатурист 
Христо Комарницки.

Габровци са пестеливи и находчиви, остроум-
но използват силата на водата за задвижване на 
механизмите в работилниците си още преди два 
века. Габровецът

е пресметлив и с чувство 
за хумор

Събира в книжка анекдотите за себе си и ги про-
дава на света. С умението да иронизира и да се 
надсмива над грозното, успява да наложи града 
като столица на хумора и шегата.

Тук ще научите всичко за прословутата котка с 

отрязана опашка. Според габровските лакърдии 
местните режели опашките на домашните си лю-
бимци, за да се затваря по-бързо вратата след тях 
и да не изстива собата. Това е само една от шегите, 
които илюстрират смятаната за основна черта на 
габровеца –

неговата спестовност 
и прагматичност

„Слагат кранчета на яйцата, та да си източат тол-
кова, колкото им трябва - зер цяло яйце е много за 
една чорба!“, „Пият само червено вино - от него ос-
тава поне боята, а от бялото - нищо“, „Играят хоро-
то по терлици, за да се чува музиката от Севлиево“ 
са други анекдоти за тях.

Националният музей на образованието е в сгра-
дата на Априловската гимназия, в която са учили 
много известни българи като Алеко Константинов, 
Емануил Манолов. Байов мост, строен през 1855 г., 
черквата „Успение Богородично“, часовниковата 
кула са шедьоври на ренсансовата архитектура, 
дърворезба и иконопис.

Априловската гимназия е първото светско училище в България през 1835 г.

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
В страхотно настроение сте. Оп-
итайте се да запазите това на-
строение до края на периода. 
Старайте се да бъдете по-общи-
телни от обикновено. Имате же-

лание да отидете някъде, на някое забавно място. 
Скучно ви е. Предпочитате да не правите нищо и 
ако можете да си вземете почивен ден, това би било 
идеално. Имате нужда от почивка от работата. Общу-
вайте повече с приятелите си, за да се чувствате по-
добре. Имате много работа за вършене, но сте опти-
мисти, че всичко ще завършите в срок.

РАК
Възможно е да се наложи да 
промените плановете си поради 
някои дребни битови пробле-
ми. Не се притеснявайте – бър-
зо ще се справите с тях, не са 

необходими сериозни усилия. Не бързайте да пра-
вите прибързани и преждевременни заключения. 
Седмицата няма да донесе важни събития и големи 
промени, но като цяло ще се получи добре. Трябва 
да се научите да прощавате грешките на други хора, 
не поставяйте човек в черния си списък само защо-
то с нещо ви е подразнил.

ВЕЗНИ
Не трябва да позволявате рабо-
тата и отговорностите ви да ви 
погълнат напълно. Втората по-
ловина на седмицата може да 
бъде много по-спокойна и най-

накрая да имате момент, в който можете да се от-
пуснете без угризения на съвестта. Ще бъдете енер-
гични, ентусиазирани и мотивирани, а външните 
условия може да са достатъчно добри, за да ви тлас-
кат напред. Настроението ви помага да създадете 
хармонична атмосфера в общуването. Със своето 
спокойствие им влияете зареждащо.

КОЗИРОГ
Бъдете предпазливи и внима-
телни, когато избирате на кого 
да се доверите. Сега сте в поло-
жителен и конструктивен пери-
од. Енергията ви е достатъчна за 

нови стартове, за поставяне на по-високи цели, но 
не пропускайте да подредите или довършите всич-
ки започнати дела, преди да продължите с нещо 
ново. Добре е да си поставите по-реални и изпълни-
ми задачи. Ще трябва да сте методични, когато ста-
ва въпрос за управление на вашите финанси заради 
непредсказуеми разходи.

ТЕЛЕЦ
Поставете си цели и се ръко-
водете от тях. Някои нови идеи 
могат да станат реалност. Има 
вероятност да срещнете човек, 
когото отдавна не сте вижда-

ли и забравили. Не позволявайте на другите да ви 
притискат за някои неща, които трябва да направи-
те. Правете това, което смятате за най-добро. Слу-
шайте интуицията си - нейните съвети ще бъдат по-
лезни, но не може да се каже същото за съветите, 
които други се опитвам да ви дават. Доверете се на 
разума си за решенията си.

ЛЪВ
Не трябва да забравяте за таки-
ва ценни качества като чувство 
за хумор и оптимизъм, защото 
те ще ви помогнат да поддър-
жате добро настроение и да се 

превърнат в основа за вашето отлично здраве. Оп-
итайте се да се усмихвате повече, да се наслаждава-
те на живота с всички сили. Енергията ви е е така-
ва, че всичко, което се прави или мисли, енергийно 
се увеличава многократно и се връща при вас след 
определено време. Затова трябва да се отнасяме с 
особено внимание към нещата.

СКОРПИОН
Периодът не е от най-ползот-
ворните, но е спокоен. Можете 
да се върнете към делата, започ-
нати по-рано. Фокусирайте се 
върху най-важното, което имате 

да вършите, и звездите ще ви помогнат да свършите 
всичко навреме. Не бива да вярвате на първото впе-
чатление, да разчитате на първия импулс или пър-
вата мисъл, която ви хрумне. Напротив, по-добре е 
да се съмнявате, да мислите, да претегляте нещата и 
чак тогава да избирате нещо, което изглежда пове-
че или по-малко подходящо.

ВОДОЛЕЙ
Може да ви е от полза да прека-
рате един ден в тишина и спо-
койствие, възможно е сега само-
тата да ви помогне да съберете 
мислите си и да вземете правил-

ното решение за новите планове и въпросите, кои-
то ви вълнуват. Вашият коз е нестандартно мислене 
и новост в подхода ви към решаването на пробле-
ми. Дори ще се изненадате какви идеи ще се раж-
дат във въображението ви. На всяка цена да остане-
те оптимисти, дори и това да се окаже много трудна 
задача за вас.

БЛИЗНАЦИ
Вие ще бъдете един от главните 
герои на този период сред близ-
ките си. Ако преди не сте имали 
щастието да усетите всички пре-
лести на живота, сега вероятно 

ще можете. Седмицата ще ви зарадва с приятни из-
ненади, добри съвпадения. Ще ви е доста трудно да 
се концентрирате върху работата. Изглежда, че не 
трябва да се уморявате. Подредете къщата. Прекар-
вайте повече време със семейството си. Опитайте се 
да направите дните си по-добри за другите, въпреки 
че имате много задължения.

ДЕВА
Не е нужно да бързате сега, про-
верете всичко обстойно, дори 
няколко пъти. Животът се със-
тои от непрекъснато учене и 
можете да научите много важно 

нещо. Ако настроението ви е далеч от идеалното, 
не трябва да прехвърляте собственото си раздраз-
нение върху другите. Хубавото е, че нещата вървят 
добре за момента, но внимавайте и с прекомерните 
очаквания. Ако надцените ситуацията, това може да 
ви донесе разочарование. Просто извлечете макси-
мума плавно, както винаги.

СТРЕЛЕЦ
Хармоничен и спокоен пери-
од за вас. Обстоятелствата оба-
че са хлъзгави и подвеждащи. 
Вие знаете как да защитите уме-
ло своята гледна точка. Но има 

едно малко „но“: ходете по-внимателно. Ще имате 
възможност да завържете „свободните краища“ на 
нещо и най-накрая да се освободите от стар, недо-
вършен въпрос, задължение или работа, който от 
известно време ви притеснява и изчерпва енерги-
ята ви. Не се колебайте да започнете да променяте 
нещата, които не ви подхождат.

РИБИ
Най-накрая можете да забрави-
те за унинието и душевните си 
терзания, защото всичко ще се 
окаже перфектно за вас. Разго-
ворите с приятели ще ви доне-

сат много положителни емоции. Единственото, кое-
то може да ви попречи да осъществите замислите 
си, е липсата на вяра – в себе си и в подкрепата на 
съдбата. Не се страхувайте от нищо – щом имате ен-
тусиазъм да поемете в нова посока, най-вероятно 
решението ви е правилно. Да се връщате назад към 
миналото би било загуба на енергия.

https://www.brookhavenmarket.com/
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П
рибор за измерване на косми-
ческата радиация, разработен 
от Института за космически из-
следвания на Българската ака-
демия на науките (ИКИТ - БАН), 

полетя в Космоса на 19 февруари.
Уредът Liulin-SET е бъде изпратен на Меж-

дународната космическа станция. Той е 
разработен по поръчка на американската 
фирма „Технологии за космическото прос-
транство“ (Space Environment Technology, 
Paci¢c Palisades, CA, USA) и е част от модула 
ARMAS (Automated Radiation Measurements 
for Aerospace Safety).

Модулът ARMAS и включеният в него 
Liulin-SET ще измерват едновременно до-
зата космическа радиация на Японския 
експериментален модул, който е част от 
японския сегмент на МКС. След период от 
6 месеца до една година ARMAS и включе-
ният в него Liulin-SET ще бъдат върнати на 
Земята за анализ на натрупаните данни. До-
зата космическа радиация е ключов пара-
метър за здравето на космонавтите и астро-
навтите на борда на МКС.

Изстрелването на ARMAS беше на 19 
февруари 2022 г. с ракетата на фирмата 
Northrop Grumman - Antares от космическа-
та площадка на НАСА на източния бряг на 
щата Вирджиния, САЩ.

Ръководител на колектива, разработил 
прибора, е проф. дфн. Цветан Дачев. Чле-
нове са учените доц. д-р Митьо Митев, гл. 
ас. Борислав Томов, гл. ас. Юрий Матвийчук 
и инж. Пламен Димитров от секция „Слън-
чево-земна физика“. Това е 23-ият прибор, 
разработен в секцията, който ще работи в 

Космоса.
До края 

на 2022 г. се 
очаква още 
два прибора, 
р а з р а б о те -
ни в секция 
„С лънчево-
земна фи-
зика“, да бъ-
дат изведени 
в Космоса. 

Единият ще е Liulin-ML, който ще полети 
към Марс през септември 2022 г. Очаква се 
през март 2023 г. той да кацне на повърх-
ността на Марс и с намиращия се в орбита 
около Марс прибор Liulin-MО да осъщест-
вят съвместни изследвания, непровеждани 
от никого досега. Другият прибор е Liulin-
CNR-VG, който ще полети в мисия до 86 км 
височина с италиански изследователи на 
някой от новите ракетоплани на фирмата 
Virgin Galactic.

Български уред ще мери 
космическата радиация

транство“ (Space Environment Technology, 
Paci¢c Palisades, CA, USA) и е част от модула 
ARMAS (Automated Radiation Measurements 

Модулът ARMAS и включеният в него Космоса.

космическата радиация
XПриборът Liulin-SET, разработен от БАН, беше изстрелян в Космоса на 19 февруари
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Дуа Липа раз-
кри тайната на 
перфектната си 

фигура. 26-годишна-
та певица призна, че 
не хапва нищо след 
18 ч.

„Аз не ям след 18 
ч... Когато хапвам на-
истина късно, моят 
организъм не работи 
и му отнема прека-
лено дълго време да 
смели храната. Пия 
много вода заради кожата ми. 
Взимам витамини и Омега-3, 
постя. Чувствам, че това по-
мага за кожата ми“, обясни тя.

През декември стана ясно, 
че звездата се е разделила с 
гаджето си Ануар Хадид. Два-
мата бяха заедно около 2 го-
дини и половина, но в на-

чалото на декември беше 
съобщено, че връзката им е в 
криза и те са си взели почив-
ка.

Ануар и Дуа опитали да спа-
сят връзката си, но после скъ-
сали окончателно. Двамата са 
доста заети и почти не успява-
ли да се виждат.

Перфектна форма: Дуа Липа  
не яде вечер след 18 ч.

Драмата между Брад Пит и Андже-
лина изглежда няма да има край. 
Двамата актьори все още водят 

дела в съдебната зала, включително 
и за попечителството над шестте си 
деца.

Актрисата явно се опитва да изгори 
всички мостове между нея и бившия 
си съпруг, след като продаде и дела си 
в семейната винарна на руски олигарх

Брад е завел дело срещу Анджели-
на за бизнес трансакция, която е из-
вършила с участието на Chateu Miraval 
- винарната им във Франция, която са 
закупили като двойка.

В документите, подадени от 58-го-
дишния актьор, се иска съдът да от-
мени договора, сключен от 46-годиш-
ната Джоли, с който тя продава дела 
си, и да присъди обезщетение на Пит 
във връзка със сделката.

Шампионката Симон Байлс 
се сгоди

Драмата продължава:  
Брад Пит съди Анджелина Джоли

Археолози откриха бли-
зо до Лима шест мумии 
на деца от периода пре-

ди инките, които вероятно са 
принесени в жертва преди 
1000 г., за да придружават ве-
лможа в отвъдното.

Мумията на човека от ели-
та беше открита през ноем-
ври миналата година на обек-

та Кахамаркила, на 
26 км източно от сто-
лицата Лима, от екип 
на университета Сан 
Маркос. Тя беше в 
конична погребална 
камера на дълбочи-
на 1,40 м.

Мъжът е на въз-
раст между 18 и 22 
години, но е имал 
високо социално и 

икономическо положение, 
каза археологът Питер ван 
Дален, който е ръководител 
на разкопките.

Според него обектът Каха-
маркила е бил важен град-
ски център с около 10 000 до 
20  000 жители. Построен е 
около 200 г.пр.н.е. и е същест-
вувал до 16-и век.

В Перу откриха мумии на деца, 
принесени в жертва

Симон Байлс може и да не прекара 
много добра олимпиада през 2021 г., 
но в сърцето на Джонатан Оуенс ви-

наги ще бъде шампион.
Златната медалистка сподели в социал-

ните мрежи, че вече е сгодена за 26-годиш-
ния си приятел. Байлс публикува снимки в 
Instagram, на които се вижда как Оуенс е 
паднал на едно коляно в беседка в Хюстън, 
Тексас. Гимнастичката носи черна мини-
рокля, а бъдещият младоженец е облечен 
в сив костюм. Тя също така сподели и ви-
део, на което показа овалния си диамантен 
пръстен.

Симон и Джонатан потвърдиха връзка-
та си през август 2020 г., споделяйки серия 
от снимки в социалните мрежи. Феновете 
обаче заподозряха за романтичните им от-
ношения, когато гимнастичката поздрави 
Оуенс за рождения му ден в Instagram.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Супербоул 2022 е вече 
в историята и отбори-
те със сигурност гледат 

към новия сезон, който тряб-
ва да започне през септември.

Има обаче неща, които про-
дължават да вълнуват хората. 
Като изпълнението на Dr. Dre, 
Еминем и компания, което 
мнозина определят като едно 
от най-добрите в историята на 
Супербоул.

Част от това изпълнение 

беше и рапърът 50 Cent, който 
направи ефектно появяване, 
провесен с главата надолу. Но 
това не означава, че феновете 
не могат да му се подиграват.

Според The New York Post, в 
социалните мрежи много хора 
се подиграват на 50 Cent и на 
начина, по който изглежда. В 
един туит например, в който е 
споделена снимка на рапъра 
от Супербоул 2022, е оприли-
чен на дебел прилеп.

50 Cent, Супербоул 2022 и 
подигравките, които рапърът отнесе

29-годишната Бри Ларсън 
за ролята си в „Капитан Мар-
вел“ е получила $5 млн. Това е 
значително повече, отколко-
то Робърт Дауни младши взе 
за първата част на „Железния 
човек“ през 2008 г. - $500 000.

Самата Бри обаче признава, 
че в миналото е имала финан-
сови проблеми. „Всичко това е 
ново за мен, защото допреди 
две години нямах достатъчно 
пари. Парите даже ме плаше-
ха“, споделя тя.

Актрисата е родена в 
Сакраменто, по-късно се мес-
ти в Лос Анджелис с майка си 
и сестра си. Трите живели в 
една стая и купували възмож-
но най-евтината храна.

„Живеехме в студио с едно 
легло. Ядяхме инстантни спа-
гети. Нямах играчки. Имах две 
блузи и един чифт дънки. Но 
пък бяхме с мама и си спом-

ням този период като щаст-
лив“, допълва днешната носи-
телка на „Оскар“.

Бри Ларсън израснала в мизерия

През септември 2021 г. Лин-
да Еванджелиста шокира 
света с признанията си, че 

козметична процедура я е оста-
вила „брутално обезобразена". Ня-
когашният супермодел не разказа 
повече, освен че се е подложила 
на замразяване на мастни депа в 
някои части от тялото си.

Преди повече от пет години тя 
решава да се възползва от одобре-
ната от Американската агенция по 
контрол на храните и лекарствата 
процедура CoolSculpting. Седмици 
след „замразяването“ на мастните 
тъкани те започнали да нарастват 
и да се втвърдяват.

Така местата, които Линда е ис-
кала да коригира - брадичката, 
част от гърба и бедрата, се раз-
ширили и обезобразили повече. 
Сега тя съди компанията Zeltiq 
Aesthetics, която предлага проце-
дурата, за $50 млн.

Джона Хил е от известните личности, които не 
са особено словоохотливи, когато стане дума 
за личния им живот. В момента знаем, че ак-

тьорът излиза със Сара Брейди, с която се появи и 
на премиерата на филма с негово участие Don't Look 
Up.

Напоследък в медии обаче се тиражира новината, 
че Хил и Брейди са сгодени. Което е страхотно, ако 
е вярно. Но се оказва, че не е, и самият актьор по 
доста интересен начин опроверга тази информация.

В профила си в Instagram Джона Хил написа, че 
тези слухове не се верни, но той все пак е сгоден - 
за нечия майка.

„Знам, че това е шокиращо, но моля да уважите на-
шето лично пространство“, написа Джона.

Сара Брейди пък написа в Instagram, че е сгодена, 
но не за Джона Хил, а за бебе Йода.

Сгодени ли са Джона Хил  
и Сара Брейди?

Козметична процедура 
обезобрази Линда Еванджелиста

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Дяволската кула е монолитна кон-
струкция, разположена в Блек Хилс, 
в североизточната част на Уайо-
минг, САЩ. Необичайната скална 
кула се извисява на около 386 ме-

тра, а общата височина на образуванието е 
1558 метра.

Съществуват много митове, легенди и вяр-
вания около този шедьовър на природата. 
Една от легендите разказва как племе, живя-
ло покрай реката, се радвало на седем малки 
момиченца, които играели на воля сред при-
родата. По онова време основният страх на 
хората от племето били мечките, които също 
обитавали околността. За нещастие, както иг-
раели момиченцата, една мечка ги подгонила. 
Те бягали, бягали, докато не стигнали до една 
малка скала и решили да се покатерят върху 
нея, за да се спасят от дивото животно. И до-
като се изкачвали по малката скала, с всяка 
следваща стъпка скалата пораствала, сякаш 
за да ги спаси и опази от мечката. Животно-
то не могло да достигне децата, но следите от 
лапите й и до днес са оставили своите белези 
върху Дяволската кула.

Скалата е известна и като „Къщата на мечка-
та“ – название, идващо не само от легендите, 
но и от индианците, които са населявали тези 
земи, преди заселниците да ги превземат.

Всъщност отвъд легендите Дяволската кула 
получава популярното си английско название 
през 1875 година, когато полковник Ричард 
Ървин Додж предвожда научната експедиция 
на геолога Уолтър П. Джени в планинската ве-
рига Блек Хилс. Те са там, за да потвърдят

твърденията за наличие 
на злато

направени от генерал Джордж Армстронг 
Къстър. Когато пристигат на мястото обаче, те 
остават впечатлени от природната красота на 
кулата. Додж я описва като „един от най-забе-
лежителните върхове в тази или която и да е 
друга страна“.

Додж нарича скалното образувание Дявол-
ска кула, пишейки, че местните жители я нари-
чат „Кулата на лошия Бог“.

Исторически погледнато, Дяволската кула е

първият национален 
паметник в САЩ

обявен на 24 септември 1906 година от пре-
зидента Теодор Рузвелт. Той признава пре-
вода на Додж за официално име на забеле-
жителността. По-късно поради грешка при 
изписването (на английски името трябва да е 
с апостроф: Devil’s Tower), която така и не е ко-
ригирана, името остава без необходимия апо-

строф и сега се нарича Devils Tower.
Според учените кулата е започнала да се 

формира преди около 50 милиона години, ко-
гато магма се излива през пукнатините на по-
върхността. Някои твърдят, че тя е стар вул-
кан. Дяволската кула изглежда куха отвън, но 
истината е, че не е. От National Park Service я 
сравняват с „моливи, които се държат заедно 
благодарение на гравитацията“. Освен това 
кулата не е просто висока. Тя е и много широ-
ка – диаметърът на основата е около 300 ме-
тра, а на върха около 85 метра.

С течение на времето от магмата се образу-
ват скални колони, които са изложени на вся-
какви атмосферни условия през вековете и 
така придобиват различни форми.

Днес Дяволската кула се посещава от над 
400 000 туристи годишно, като едва 1% се 
опитват да я изкачат. Малцината, стъпили на 
върха на кулата, са имали възможността да 
видят надлъж и нашир пет от американските 
щати – Уайоминг, Монтана, Северна Дакота, 
Южна Каролина и Небраска. Тя е популярна 

сред любителите на скалното катерене, които 
разчитат на неравностите по повърхността на 
стените й, за да се изкачват.

Освен атракция за туристите, Дяволска-
та кула е свещено място за над 20 индиански 
племена.

Тя е спомената в множество техни исто-
рии и свещени разкази и има няколко древ-
ни имена. Най-често индианците я наричат 
„Mateo Tepee“, което на езика на сиуксите оз-
начава „Мечешка хралупа“ или „Мечешка ко-
либа“. В съвремието мястото ежегодно е цен-
тър на церемониални ритуали, включително 
слънчеви танци, молитви и излагане на арте-
факти.

Драматичната скала е и доста добре пред-
ставена във филма от 1977 година „Близки 
срещи от третия вид“.

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Дяволска ли е 
Дяволската кула в Уайоминг?
XНад 20 индиански племена смятат природната забележителност за свещена

Днес Дяволската кула се посещава 
от над 400 000 туристи годишно, 
като едва 1% се опитват да я 
изкачат.

Сн.: Pixabay
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