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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com

Каква невероятна футболна драма
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След трагедията в Ювалди: Има ли шанс 
за затягане на контрола на оръжията

50 г. затвор грозят българин, 
разпространявал детска 
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Обиски в домовете на Тръмп  
и Борисов – прилики и разлики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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В 17 ч. в сряда изтече срокът за регис-
трация на партии и коалиции за пред-
стоящите предсрочни парламентарни 

избори на 2 октомври. И докато повече-
то социологически проучвания прогнози-
рат макар и минимална преднина на ГЕРБ, 
то засега партиите от бившата управлява-
ща коалиция решиха да се регистрират са-
мостоятелно за изборите. Възможността да 
се явят заедно на изборите обаче остава до 
27 август.

„Демократична България“ внесоха 8088 
подписа във вторник. Бившият правосъ-
ден министър в кабинета „Петков“ Надежда 
Йорданова повтори заявката на „Демокра-
тична България“ за общо явяване на вота с 
„Продължаваме промяната“.

„България има нужда от едно голямо обе-
динение, което да представлява протести-
ращите хора през 2020 г. 

Ние дължим това 
на гражданите

Трябва да започнем да събираме, да обе-
диняваме обществото и да го лекуваме“, за-
яви Йорданова.

Съпредседателят на обединението Ата-
нас Атанасов пък призова лидерите на 
„Продължаваме промяната“ да се замислят 
върху това дали искат да постигнат промя-
на. По думите му, за да се постигне промя-
на, е необходима концентрация на рефор-
маторските сили.

„За нас никак не беше лесно да вземем 
решение да бъдем в общо мнозинство с 
БСП, но голямата цел е промяната. Нашата 
задача беше демонтаж на Борисовата ко-
румпирана държава. Това ни накара да вле-
зем в мнозинство с тези партии. Целта оба-
че не беше постигната“, добави той.

По-късно в ЦИК внесоха своите докумен-
ти и от „Продължаваме промяната". Бивши-

ят председател на Народното събрание Ни-
кола Минчев коментира, че със сигурност 
ще работят заедно с „Демократична Бълга-
рия“.

„Дали ще е под формата на предизборна 
или следизборна коалиция, това е въпрос 
на тактика и на това кой вариант ще ни до-
несе най-много мандати в 48-мото Народно 
събрание“, добави той и уточни, че партията 
очаква да получи резултатите от дълбочин-
ната социология, на база на които формаци-
ята ще вземе решение дали да се коалира с 
обединението още преди вота на 2 октом-
ври.

Със самочувствие за добре свършена ра-
бота в редовното правителство и 7000 под-
писа, коалиция „БСП за България“ също 
внесе документи за регистрация за предс-
рочния вот на 2 октомври. Лидерът на со-
циалистите Корнелия Нинова изрази уве-
реност, че гражданите ще оценят БСП по 
резултатите и ще подкрепят формацията на 
изборите, защото левицата се била доказа-
ла като „фактор на стабилност, на сигурност 
и диалогичност“ в предишното управление.

Нинова посочи, че социалистите влизат в 
предизборната надпревара с четири реше-
ния за справяне с газовата криза. Тя беше 
категорична, че БСП няма да се коалира 
с ГЕРБ и ДПС и ще търси разговори с тези, 
които са готови да продължат борбата сре-
щу модела на управление на ГЕРБ.

С амбицията за първа политическа сила, в 
ЦИК се регистрираха и от ПП „Възраждане". 
Петър Петров внесе изискуемите подпи-
си за участие в предсрочния вот. Той изра-
зи убеденост, че партията ще спечели избо-
рите.

Няма с кого да се коалираме на този етап, 
обясни той и изрази увереност, че

„ние ще управляваме 
самостоятелно

България“.
ПП „Възраждане“ премина бариерата от 

4% за първи път миналата година на предс-
рочните парламентарни избори, втори по-
ред за 2021 г. Към момента социологиче-
ските проучвания й дават сигурно място и 

(Не)възможните коалиции
XСоциолози проучваха дали ПП да се коалира с ДБ, никой не припозна ВМРО

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: БГНЕС

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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в следващия парламент.
ВМРО също се регистрираха самостоя-

телно за вота, след като и „Има такъв на-
род“, и „Български възход“ на Стефан Янев 
не приеха протегнатата от тях ръка за ко-
алиране.

Внесохме повече от 4000 действителни 
подписа, амбицията ни е да бъдем участни-
ци в управлението на държавата, посочи 
Джамбазки.

„Когато ВМРО отново управлява, интере-
сите ни по темата „Македония“ ще бъдат за-
щитени“, каза Ангел Джамбазки. По думите 

му т.нар. гражданско вето ще бъде възста-
новено в пълната му сила, тъй като „коали-
цията „анти Македония“ „клекна“ и предаде 
българския интерес, без да има нужда, и съ-
битията в Скопие го показват“.

Той коментира, че нишата за националис-
тическа партия не е заета от „Възраждане“: 
„Възраждане“ не е нито патриотична, нито 
националистическа, а крайно лява и край-
но промосковска партия. Тя залага на стра-
хове и популизъм.“

По думите му избирателите на партията 
на Костадин Костадинов „мразят всички и 

гласуват напук. Те са привърженици на тео-
рии на конспирацията, вярват, че самолети 
ни пръскат със зарази“.

Единствената коалиция засега се очерта-
ва тази на ГЕРБ-СДС. За дни те събраха над 
37 хиляди подписа и се регистрираха пър-
ви още в края на миналата седмица. Голяма-
та цел е

връщането на доверието
на българските граждани, заяви заместник-
председателят на ГЕРБ Томислав Дончев.

„Това не е олимпиада или състезание. 
Разбира се, кой е първи, кой е втори има ог-

ромно значение. За нас голямата цел е да 
върнем максимална част от доверието на 
българските граждани. Ще водим спокойна, 
разумна кампания, ще предлагаме решения 
за изход от всички кризи, в които е затъна-
ла България, ще бъдем отговорни, защото 
до голяма степен от нас зависи, без значе-
ние дали като управляващ или като опози-
ция, политическият процес и това, което ще 
се случва в България.“

Томислав Дончев отказа да коментира на 
този етап бъдещи управленски коалиции с 
аргумента, че трябва да се изчакат изборни-
те резултати.

Сн.: БГНЕС

Сн.: БГНЕС
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Българите, които избират Съединените 
щати за своя образователна дестина-
ция, са намалели с около 15% спрямо 

периода преди началото на пандемията. Още 
в началото на 2022 година първата по рода 
си образователна платформа „Ерудера“, функ-
ционираща изцяло чрез изкуствен интелект, 
показа, че за академичната 2020/2021 родни-
те студенти, записали се във висши учебни за-
ведения в САЩ, са 585 - понижение със 105 
души в сравнение с периода 2019/2020 г.

Въпросът за студентските 
визи за САЩ

Някои отиват, за да учат, други - за да рабо-
тят и пътуват. Началото на 2022-а доведе до 

сериозно притеснение за българските сту-
денти, които възнамеряваха да прекарат ля-
тото си на студентска бригада в Щатите, защо-
то Държавният департамент реши да отпусне 
прецедентните едва 800 визи по програмата 
Work and travel за наши граждани. След по-
редица от разговори и седмици на очакване 
новината, че всички около 3000 кандидати 
все пак ще получат зелена светлина да за-
минат за Америка, даде глътка спокойствие 
на младежите, търсещи приключения и до-
бри възможности за стабилен сезонен до-
ход. Но казусът с Work and travel визите през 
първите месеци на тази година не се мултип-
лицира във визови проблеми за онези наши 
сънародници, които искат да се обучават в 
Щатите. Дори напротив.

Няма индикатор, агенция или експерт, кои-
то публично да констатират, че български 
зрелостници или желаещи да специализират 
получават по-малко образователни студент-
ски визи за САЩ от обикновено. Или са били 
заплашени от това. Част от каналите за изпра-
щане на родни студенти дори дават сигнали, 
че средата ще бъде още по-устойчива. Бълга-
рия ще увеличи отпуснатите средства за сти-

Промени ли пандемията българския 
интерес към висшето образование в САЩ?

XРодните студенти намалели с 15%

ЦВЕТИН  
ФИЛИПОВ

cvetin@bg-voice.com

https://danieliusa.com
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пендия по линия на Българо-американската 
комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ 
до 1.1 милиона долара, вместо с досегашни-
те 364 000. Така повече наши сънародници ще 
получат възможността да учат в магистърски 
и докторантски програми в престижни ви-
сши училища на територията на Съединените 
щати. Очаква се да бъде увеличен и размерът 
на стипендиите. Към момента максимални-
ят размер на стипендията е 37 000 долара, 
което възпрепятства възможностите за обу-
чение в по-скъпоплатените университети на 
САЩ. Чрез допълнителното финансиране ще 
се предоставят до 100 000 долара на студент 
от академичната 2023/2024. Тези пари ще бъ-
дат в две направления - разходи за живеене 
и учене.

Факторът „Пари“
Отделен е въпросът какъв е реалният ин-

терес на българи към висшето образование 
в САЩ. През 2022-а зад граница се очаква да 
заминат над 4000 зрелостници. Броят желае-
щи за образование зад граница бележи лек 
ръст, но доминантни дестинации за младежи-
те остават страните в Европа - Нидерландия, 
Великобритания, Германия, Австрия, Белгия 
и Италия. Бъдещите студенти са изкушени от 
технически дисциплини, психология, медий-
ни и информационни науки, международни 
отношения, програмиране. Великобритания 
и САЩ обаче остават сред страните с най-скъ-
по образование и по тази причина - по-труд-
нодостъпни. На Острова приблизителните 
студентски такси възлизат на около 25 000 па-
унда, а в Щатите - на 12 000 долара. В пълен 

противовес с високите цени на висшето обра-
зование в англоезичните държави, са сканди-
навските висши учебни заведения - животът 
в Северна Европа е скъп, но образованието 
- не.

Китайският казус
За периода 2020/2021 година отливът на 

български и китайски студенти към САЩ в 
процентно изражение е идентичен - спад с 15 
на сто. През 2022 година обаче Вашингтон е 
издал многократно по-нисък брой образова-
телни визи за китайци, които искат да започ-
нат своя академичен път в Съединените щати.

През първата половина на 2022-а издаде-

ните визи от САЩ за китайски студенти са на-
малели с 50% в сравнение с нивата преди на-
чалото на пандемията. По този начин Щатите 
загубиха репутацията си на най-желано място 
за получаване на високо образование от мла-
дите китайци. През 2019-а издадените визи на 
граждани от КНР с цел образование са 64 261, 
а през 2022-а - 31 055. Американските колежи 
и висши училища вече не са основна прите-
гателна сила.

„Това е новата реалност“, споделя Джош 
Дейвис от университета „Линкълн“ в Не-
браска.

За повече от десетилетие Китай беше ос-
новен източник на международни студенти 

за САЩ. Преди началото на пандемията ки-
тайските студенти съставляват около 35% от 
общия брой чужденци, които учат в амери-
кански университети. Всяка година около 1 
милион души от цял свят запълват местата 
за другоземци в американското висше обра-
зование. Икономическата стойност на китай-
ския интерес към университети в САЩ се рав-
нява на почти 16 милиарда долара.

Защо Китай вече не е 
водещата държава в износа 
на студенти към САЩ?

Китайските студенти бяха длъжни да се съ-
образят със строга и много рестриктивна сис-
тема, въведена в дипломатическите пред-
ставителства на САЩ в Китай, включително 
временно преустановяване на консулски-
те услуги. Това затрудни значително логисти-
ката по организирането на заминаването за 
Щатите. Други определящи фактори станаха 
притеснението от високата заболеваемост и 
смъртност от COVID на територията на САЩ, 
честите криминални случаи със стрелба по 
цивилни и антиазиатската реторика в китай-
ско-американските отношения. За пример се 
посочва решението на Доналд Тръмп от 2020 
г. да наложи забрана за влизането в страната 
на китайски студенти и специализанти, кои-
то имат връзки с военни структури на тери-
торията на азиатската държава. От редица ад-
министрации на американски университети 
констатираха, че решението на републикане-
ца е довело до отхвърляне на подадени заяв-
ления, включително на хора, които не са има-
ли отношение към военната система на Китай.
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50 години затвор грозят българин, 
който е разпространявал дет-
ска порнография във Флорида. 

49-годишният Пламен Велинов е бил зало-
вен миналата година, след като властите в 
САЩ са изпратили молба за правна помощ 
до София. Той е бил арестуван заедно с аме-
риканеца Антъни Кендъл.

Делото срещу Велинов ще се гледа през 
месец ноември в Тампа, Флорида. То тряб-
ваше да започне през август, но беше отло-
жено по искане на Велинов и съдът направи 
това изключение. Причината, според защи-
тата, е много материал, предоставен от про-
куратурата по случая.

Двамата са били в основата на мрежа за 
сайтове за детско порно, базирана във Фло-
рида. Компанията се е казвала „Нюстар ен-
търпрайс“.

Българинът, който вече 
е екстрадиран в САЩ

за да бъде съден, е набирал материалите. 
Антъни Кендъл пък е отговарял за изпира-
нето на парите от нелегалната дейност, така 
че да не може да бъдат проследени.

Двамата мъже бяха обвинени през мина-
лата година.

Българският IT специалист, който се 
включва в схемата преди 16 години, ще отго-
варя за конспирация за рекламиране на дет-
ска порнография и заговор за разпростра-
нението й. Неговият партньор ще се изправи 
на подсъдимата скамейка за пране на пари 
и заговор за

пране на приблизително 
1 млн. долара

Велинов вече е екстрадиран в САЩ, къ-
дето ще получи сурова присъда. Ако бъде 
признат за виновен, той може да отнесе ми-
нимално наказание от 15 години затвор. Ци-
фрата най-вероятно ще се повиши значител-
но, тъй като присъдата от двете обвинения 
ще се акумулира. Така компютърният спе-
циалист може да бъде изпратен и за 50 годи-
ни зад решетките.

Американските власти се готвят да кон-

фискуват от Велинов над 434 хил. долара в 
активи, става ясно от тяхно официално съоб-
щение. Службите вече са го уведомили за ре-
шението си. В него е записано, че за финан-
совите средства имало доказателства, че са 
спечелени от престъпления.

Не по-малко сурово отношение очаква и 
Антъни Кендъл. Ако бъде признат за виновен,

той може да получи 
20 години затвор

От него също ще бъдат отнети парични ак-
тиви, но в размер на 944 678 долара. В САЩ 
разследващите са категорични, че и тези 
пари са пряко свързани със сайтовете за дет-
ско порно.

Каква точно е била функцията 
на Велинов?

Той е бил администратор на сайта, качвал 
е видеата и е отговарял за достъпа на клиен-
ти. Според службите мрежата била безплат-
на за използване, но срещу определена сума 
най-големите фенове можели да гледат още 
по-нецензурирани материали, пише „168 
часа“.

Абонаментите за това „удоволствие“ били 
три - 50 долара за 34 дни, 80 за 2 месеца и 
100 долара за 3 месеца. Плащането на па-
рите ставало единствено в сайта с цел да се 
прикрие за какво се дават те. Групата откри-
вала търговски и банкови сметки на различ-
ни места в Съединените щати, за да не бъде 
проследен произходът на средствата. Тран-
сакциите били насочвани към 3 компании - 
фирмите за бижута „Ивъл ейнджъл джулъри“ 
и „Ивъл ейнджъл“, както и софтуерно пред-
приятие с наименование „Уебматрикс“.

Докато Пламен изпълнявал администра-
торските функции, Антъни Кендъл бил на-

50 години затвор грозят 
българин, разпространявал 
детска порнография във Флорида
XЩатите конфискуват стотици хиляди долари от Пламен Велинов

Педофилите можели да гледат малките 
в различни костюми, сред които унифор-
ми на полицаи и мажоретки, бельо, про-
зрачно бельо, бански костюми, чорапо-
гащници и миниполи.

Още по-шокиращо било, че в повече-
то минифилми присъствали и сексуални 
сцени.

Към днешна дата шестима членове на 
Newstar Enterprise вече са с обвинения 
във връзка с нелегалната дейност. От 
Америка обаче са категорични, че всеки 
от тях се счита за невинен, докато не бъ-
дат доказани напълно неговата вина и съ-
причастност към мащабната схема.

„Разследването у нас започна преди 6 
месеца по искане на американската стра-
на - обясни на брифинг зам. главният про-
курор и шеф на следствието Борислав Са-
рафов. - Велинов беше задържан на 16 
ноември. Това се случи чрез използване 
на специални техники за локализиране-
то му. Бяха извършени претърсвания и 
изземвания на няколко адреса в София. 
Работихме съвместно с колегите от Де-
партамента по правосъдие и вътрешна 
сигурност на САЩ. Иззети са множество 
електронни доказателства, които бяха из-
пратени в Съединените щати, където са 
намерени допълнителни доказателства.

Педофилите харесвали децата 
в униформи на полицаи

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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товарен с финансовата част. Службите са 
категорични, че той е открил сметки за обра-
ботка на плащанията към Newstar Enterprise, 
улеснявайки прикриването на парични 
трансакции, които били в размер приблизи-
телно на 1 млн. долара.

В схемата с изпирането участвали още ня-
колко души. Сред тях са вече починалият 
Кенет Пауър, сочен за основен играч в из-
мамата, който ръководел и контролирал опе-
рациите, както и съпругата му Татяна Пауър. 
Задържани са 53-годишният Патрис Вило-
вски-Мевора и 58-годишната Мери Лу Бьор-
кман, които наскоро се признаха за виновни.

По колко е печелила 
организацията от нелегалната 
дейност?

По информация на българските власти 
бандата се е сдобила с над 9 млн. Долара 
само за няколко години. От тази сума Вели-
нов прибрал приблизително 500 хил. дола-

ра. Цифрите не учудвали никого, тъй като 
според разследването потребителите на 
сайтовете с нецензурирано съдържание 
били от над 101 държави. У нас също имало 
такива. Службите вече се заканиха, че съна-
родниците ни, които са посещавали сайтове-
те за детска порнография, ще бъдат просле-
дени и няма да могат да се скрият, тъй като 
имената им са повече от ясни, както и место-
положението им.

Какво е било съдържанието 
на платформата, 
която Велинов поддържал?

Според съдебните документи основана-
та през 2005 г. Newstar Enterprise успяла да 
създаде, а впоследствие и да поддържа уе-
бсайтове с детско порно. Разследващи аме-
рикански групи установили, че компанията 
примамвала момичета и момчета под 18-го-
дишна възраст. Според разписките повечето 
от тях били в „предпубертетна възраст". Не 

липсвали и малчугани между 6 и 10 години. 
Първоначално организаторите твърдели, че 
децата ще бъдат използвани като модели. 
Накрая ги принуждавали да се събличат, за 
да позират голи пред камерите.

Родителите на жертвите 
си мълчали срещу пари

Оказва се, че родителите на някои дори 
знаели за гнусните кадри, но получавали до-
бро заплащане и премълчавали. Жертвите 
били набирани главно от Украйна, Молдо-
ва и други страни в Източна Европа. Привли-
чането им ставало лесно, тъй като те били в 
уязвима възраст. Друг фактор е, че са родени 
в разведени или бедни семейства.

Така в период от няколко години платфор-
мата публикува над 4,5 милиона материала 
под формата на снимки и видеа. За редов-
ните посетители на сайтовете, които имали 
и по-извратени фетиши, съществувала дори 
опция да избират с какво точно да бъдат об-
лечени децата.

Установен е начинът, по който е кому-
никирал с другите лица, които са спо-
магали за поддържането на сайтовете. 
При комуникацията те са вземали всич-
ки мерки, за да не бъдат прихванати от 
правоохранителните органи.

Според разследващи групата се 
свързвала помежду си чрез специа-
лен имейл, в който всеки от тях можел 
да влиза. Те не го използвали за изпра-
щане на писма. Схемата била следна-
та - ако някой искал да докладва важна 
информация, той просто запаметявал 
написаното в папка „Чернови". След 
това адресатът веднага го отварял, за да 
го прочете, а по-късно триел съобщени-
ето.

Каква е била 
конспирацията?
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Данъчните служители в САЩ са с пове-
че оръжия, отколкото морските пехо-
тинци. Това показва доклад за въоръ-

жаването на чиновниците и похарчените 
пари за автоматични оръжия и амуниции.

Според публикуваните от The Wall Street 
Journal цифри, данъчните, които имат авто-
матични оръжия, са над 200 000. За сравне-
ние, морските пехотинци са 186 000.

За да въоръжат събирачите на налози, 
САЩ са похарчили 21,6 милиона долара. 
Това се е случило между 2006-а и 2019 годи-
на. Парите са дадени

основно за автоматични 
оръжия и боеприпаси

Камарата на представителите на САЩ 
вече разглежда законопроект, с който да ги 
разоръжават. Въпросът е обаче защо е било 
необходимо събирачите на налози да са по-
добре въоръжени от морските пехотинци?

Освен голямата огнева мощ, данъчните 
могат да извършват и арести, като отново 
агентите на IRS с подобни права са повече 
от тези на елитните служители на морската 
пехота.

Не само IRS са тежко въоръжени. 103 фе-

дерални агенции, които са извън Министер-
ството на отбраната, са похарчили 2,7 млрд. 
долара за оръжия, боеприпаси и военно 
оборудване между 2006-а и 2019 година. По 
време

на мандата на Доналд Тръмп 
само са пръснати близо 
1 млрд. долара

за тази цел.
Агенции като тази на ветераните също е 

била въоръжена, офисът на президента на 
САЩ също, SBA, която отговаря за малкия 
бизнес в САЩ, Администрацията за соци-
ално осигуряване, както и метеорологич-
ните служби, дори и Службата за инспекция 
на здравето на животните. Парите, които са 
дадени за въоръжаване на тези институции, 
са близо 200 милиона долара.

Въпреки многото пари, които са дадени 
за въоръжение, контролът не е на високо 
ниво. 228 автоматични оръжия са изчезна-
ли само за последната година. Департамен-
тът за вътрешна сигурност пък е изгубил 

1889 значки и 25 печата само за една годи-
на.

Военните ветерани също не са били по-
дминати. Само за боеприпаси за тях САЩ са 

платили над 650 000 долара. Оборудвани са 
и с пистолети. От 2010 година насам пък ве-
тераните са били въоръжени с над 11 млн. 
патрона за 25 млн. долара.

Данъчните в САЩ с повече оръжия 
от морските пехотинци
X200 000 събирачи на вземания са с автоматични пушки

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com
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Дори на фона на набиращите инер-
ция първични президентски избо-
ри, демократите са на едно мнение, 
що се отнася до данъчното обла-
гане: богатите американци не пла-

щат справедлив дял. Демократите от Конгре-
са се включиха в дебата, като предложиха 10% 
свръхданък за доходите над 2 милиона дола-
ра. Ако бъде приложен, списъкът с желания 
на демократите за данъци може бързо да пре-
расне в огромно източване на американските 
семейства – както подоходният данък нарас-
на през първите му 50 години. Това, което за-
почна през 1913 г. като едва 7% налог върху 
печалбите над 500 000 долара (почти 13 ми-
лиона долара по цени от 2019 г.), скочи през 
1963 г. до 72% данък върху доходите над 44 
000 долара, пишат за Wall Street Journal Фил 
Грам и Джон Ърли.

Твърдението, че богатите американци пла-
щат по-малък дял от доходите си като данъ-
ци, е доказано невярно. Данните показват, че 
действително платените данъци (федерални, 
щатски и местни) като процент от изкарания 
доход и получените трансфери нараства плав-
но от 5,1% в долните 20% от домакинствата до 
39,6% в горния 1%.

Разбира се, средното домакинство в горния 
1% остава с почти

18 пъти повече доходи 
след данъци и трансфери 
от средното такова

в долния квинтил. То обаче плаща 219 пъти по-
вече данъци.

Данните на Организацията за икономиче-
ско сътрудничество и развитие (ОИСР) показ-
ват, че САЩ имат най-прогресивната система 
за облагане на доходите в света, като горни-
те 10% от заетите плащат 45% от всички по-
доходни данъци, включително социални и 
здравни осигуровки, в сравнение със само 
28% във Франция и 27% в Швеция. Ако пра-
вителството на САЩ харчи толкова голям дял 
от брутния вътрешен продукт и има съща-
та данъчна структура като Франция, горните 
10% от работещите в САЩ биха плащали това, 
което и сега, но данъците на долните 90% ще 
се удвоят. Въпреки че последните сравнител-
ни данни на ОИСР са от 2015 г. - преди Закона 
за данъчните съкращения и работните места 
от 2017 г., Съвместната комисия по данъчно-
то облагане показа, че данъчната система на 
САЩ, по отношение на пропорционалната да-
нъчна тежест, стана по-прогресивна след на-
маляването на данъците през 2017 г.

На какво основание тогава демократите 

твърдят, че богатите не плащат справедлив 
дял от данъците? Те избират изолирани слу-
чаи на домакинства, които поради начина, по 
който получават и използват доходите си, са 
далеч от статистическата оценка и

по никакъв начин не са 
представителни за повечето 
данъкоплатци

Макар че данъчните декларации на Бил 
Гейтс никога не са били публично достояние, 
смята се, че той е дал 45 милиарда долара за 
благотворителност. Вероятно той е намалил 
данъчните си задължения, след като раздава 
толкова много от богатството си. Но не е ясно 
дали общественият интерес ще бъде защитен 
чрез по-голямо облагане на Гейтс, като му се 
оставя по-малко да дарява за частни благот-
ворителни организации. За да променят съ-
ществено данъчните задължения на Гейтс, 
демократите биха могли да отменят приспа-
даемостта на благотворителните дарения, но 
до този момент никой техен кандидат не е на-
правил такова предложение.

Подобно на Гейтс, Уорън Бъфет дари ми-
лиарди за благотворителност. И въпреки че 
може да носи стотици милиони долари го-
дишно на компанията си Berkshire Hathaway, 
той си плаща само символична заплата. Тъй 
като рядко продава активи и прави значител-

ни благотворителни дарения, Бъфет би могъл, 
както често казва, реално да има

по-ниска ефективна данъчна 
ставка от своята секретарка

Случаят на Бъфет илюстрира аргумента на 
левицата, че свръхбогатите избягват данъци 
просто като избягват доходите. Хората с чув-
ство за справедливост могат да спорят дали 
хроничен спестител на богатство като Бъфет, 

който харчи толкова малко от него, плаща 
справедливия дял данъци. Има основателни 
аргументи, че той е обществен благодетел.

Твърдението, че заможните хора не пла-
щат справедливия си дял от данъците, е по-
казателно, тъй като се вписва в модел, все 
по-често използван от левицата. Техният 
аргумент отхвърля или грубо изкривява 
статистиката, като вместо нея привежда от-
къслечни доказателства. Когато отчетете, 
че 1,9 трилиона долара държавни трансфе-
ри се получават ежегодно от американци 
с ниски доходи, става ясно, че бедността 
е почти премахната в САЩ. Тази помощ не 
достига до всички. Все още има видимо бе-
дни хора, които живеят по улиците на Сан 
Франциско, Лос Анджелис и Остин, Тексас. 
Вместо да се съсредоточат върху прагма-
тични решения за увеличаване на жилищ-
ния фонд и по-добро обслужване на хората 
с психични заболявания, демократите из-
искват повече преразпределение.

Предполагаемото неравенство на до-
ходите в Америка се стеснява драстично, 
когато анализаторите отчетат данъците и 
всички трансферни плащания, като аме-
риканската данъчна система е най-про-
гресивната в света. Само че демократи-
те са обсебени от класацията на списание 
Forbes за 400-те най-богати хора и наричат 
данъчната система несправедлива.

Системата на свободния пазар избави 
милиарди хора от бедността в световен 
мащаб. Трябва ли сега тя да бъде унищоже-
на, защото някои хора са изпаднали от со-
циалната система, докато няколко допри-
несоха значително за благосъстоянието на 
обществото и пожънаха част от това, което 
произведоха? И между другото, къде рабо-
ти социализмът днес и къде е работил ня-
кога.

Каква е целта на данъчното облагане, ако 
не да служи на общото благополучие? Дотол-
кова, доколкото Бъфет просто натрупва и не 
консумира, богатството му създава работни 
места и насърчава общия просперитет, вмес-
то да го облагодетелства лично. Макар и по-
приятен и по-щедър от Ебънийзър Скрудж, 
Бъфет прилича на финансиста от викториан-
ската епоха по сдържаното се потребление. 
Парите не са били от полза за Скрудж, защото 
той не ги е харчил, но спестители като него са 
финансирали инвестициите, които са доне-
сли на Англия от 19-ти век най-високия жиз-
нен стандарт в света. Ще бъде ли по-добре за 
обществеността, ако правителството откло-
ни милиардите на Бъфет от насърчаване на 
общия просперитет или богатството на Гейтс 
от неговите благотворителни проекти?

Каква е целта на облагането

Каква е статистиката?

Американската данъчна 
система е най-прогресивната
XБогатите не плащат справедлив дял, искат да им наложат свръхданък

http://www.trifonovalaw.com/


17 - 23 август 2022 г.12

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

Британският писател Салман Рушди 
оцеля при тежко нападение в Ню Йорк 
в петък, но атаката предизвика подно-

вен интерес към предишни подобни случаи, 
свързани с неговия роман от 1988 г. „Сата-
нинските стихове“.

Поне 38 души са намерили смъртта си 
при нападения, свързани с произведение-
то, след като аятолах Хомейни, тогавашният 
върховен лидер на Иран, нарежда на мюсюл-
маните да убият родения в Индия британски 
писател Салман Рушди заради описанието 
на пророка Мохамед в книгата.

В петък 75-годишният Рушди претърпя 
тежка операция, след като беше намушкан и 
беше поставен на вентилатор. В събота със-
тоянието му започна да се подобрява, но ле-
карите съобщиха, че ще загуби едното си 
око вследствие на нападението.

44-годишният Хитоши Игараши, който 
превежда книгата на японски език, обаче 
няма този късмет. През 1991 г. той е намуш-
кан до смърт в университета Цукуба, северо-
източно от Токио, където преподава сравни-
телна ислямска култура в продължение на 
пет години. Никой не е арестуван и

престъплението 
остава неразкрито

и до днес.
По онова време полицията в Япония твър-

ди, че няма конкретни доказателства, свърз-
ващи атаката със „Сатанинските стихове“, 
въпреки че японският издател на романа 
е получил смъртни заплахи от ислямистки 
бойци и че известно време е бил пазен от 
бодигардове.

Пред офисите на издателската къща 

Shinsensha, публикувала книгата, се провеж-
дат протести, а пакистански гражданин е 
арестуван същата година за опит да напад-
не рекламодател в книгата на пресконфе-
ренция.

Игараши е убит, докато напуска кабинета 
си в университета Цукуба. Тялото му е откри-
то от портиер с прорезни рани по врата, ли-
цето и ръцете. Кафявата кожена чанта, коя-
то преводачът носи, е покрита с резки, което 
предполага, че той се е опитал да се защити.

Спекулации за убийството се разпростра-
няват в японските медии от години. Най-из-

вестната версия, съобщена през 1998 г. от 
списание Daily Shincho, е, че следователи-
те за кратко са идентифицирали студент от 
Бангладеш в университета Цукуба като за-
подозрян, но са се отказали от по-нататъш-
но разследване поради натиск от страна на 
висши служители, които се тревожели за по-
тенциалните

последици за Япония
в отношенията й с ислямските нации.

Дни преди нападението срещу Игараши в 
апартамента си в Милано е намушкан и пре-
водачът на „Сатанинските стихове“ на ита-
лиански език Еторе Каприоло. Той оцелява 
след атаката. 

През юли 1993 г.

на косъм от смъртта
се разминава и турският писател Азиз Не-
син, който публикува преведен откъс от „Са-
танинските стихове“ в местен вестник. То-
гава, в опит да го убие, тълпа екстремисти 
подпалва хотел в Източна Турция, където 
той е отседнал.

Несин, който тогава е на 78 години, успя-

ва да избяга от сградата чрез пожарникар-
ска стълба.

Но 37 други интелектуалци, които са гос-
ти на хотела, загинаха в пламъците. По-къс-
но турски съд осъди на смърт 33-ма души за 
ролята им в нападението.

През октомври 1993 г. норвежкият изда-
тел на „Сатанинските стихове“ Уилям Нига-
ард беше

прострелян три пъти
пред дома си в Осло. Той се възстанови на-
пълно и продължи да препечатва книгата. 
Едва 25 години по-късно, през 2018 г., нор-
вежката полиция повдигна обвинения по 
случая, два дни преди да изтече крайни-
ят срок, който би изключил наказателното 
преследване. Разследващите отказаха да 
назоват имената на заподозрените или да 
уточнят на колко души са повдигнати обви-
нения.

Според норвежкия държавен телевизио-
нен оператор NRK един от заподозрените е 
ливанският гражданин Халед Мусауи, който 
е бил разпитан по време на първоначалното 
разследване. Другият заподозрян е ирански 
дипломат, който е работил в посолството на 
своята страна в Осло от 1989 до 1993 г., след 
което напуска Норвегия.

„За съжаление, не мисля, че този въпрос 
някога ще стигне до съда в Норвегия“, каза 
адвокатът на Нигаард.

Що се отнася до убийството на Игараши, 
давността по случая изтече през 2006 г., пре-
дизвиквайки общо чувство на разочарова-
ние, че няма да има възмездие. През 2009 г. 
неговата вдовица прибра портфейла, очи-
лата и други вещи от полицейския участък, 
където те бяха държани близо три десетиле-
тия като доказателство.

Но миналата година полицейски служите-
ли съобщиха, че продължават да разследват 
убийството с надеждата, че давността може 
да не се прилага, ако се окаже, че извърши-
телят е избягал от страната.

Кръв и убийства заради „Сатанинските 
стихове“ на Салман Рушди

XПисателят оцеля, но други нямаха неговия късмет

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: БГНЕС

Сн.: Wikipedia

5x8 Synthetic Rug Cleaning $495x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning $49
8×10 Synthetic Rug Cleaning $99

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА КИЛИМИ

Tel.: (224) 567-8398
2801 W Touhy Ave,  

Elk Grove Village, IL 60007

Special:

Synthetic Rugs   $1.25   per square foot (Regular $1.99)
Hand Made / Natural Fiber Rugs   $2.95   psf (Regular $3.95)
High pile shaggies   $1.75   psf (Regular $2.75)

We can arrange pick up and 
delivery upon request

Our shop is in Elk Grove Village
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А
втомобилният производи-
тел Dodge, част от групата на 
Stellantis NV, планира да извле-
че максимална печалба от „про-
щалното парти“ за своите бен-

зинови модели Challenger и Charger, чието 
производство е планирано да приключи в 
края на следващата година, съобщи Рой-
терс.

Dodge ще предложи седем лимитирани 
версии на Charger и Challenger, които ще са 
достъпни за клиентите само при определе-
ни дилъри, връщайки се към старите мар-
кетингови тактики от времето, когато се-
гашните лидери на марката едва започват 
кариерата си.

Със своя ретро стил и работещи с бен-
зин шест- и осемцилиндрови двигатели, 
Challenger и Charger представляват своеоб-
разно

завръщане към 60-те и 70-те
години на миналия век. Подобно на техни-
те предшественици, настоящите „масъл“ ав-
томобили Dodge биват спирани от произ-
водство поради разпоредби, насочени към 
ограничаване на замърсяването на възду-
ха.

Stellantis е на последно място сред голе-
мите производители на автомобили в САЩ 
по средна икономия на горивото през 2021 
г., според американската Агенция за опаз-
ване на околната среда. По-рано тази го-
дина регулаторите заявиха, че ще увеличат 
санкциите за онези компании, които не ус-
пяват да покрият нормите за въглеродните 

мисии, което може да коства на Stellantis до 
572 млн. долара.

Ръководителите на марката Dodge за-
лагат, че клиентите ще приемат послед-
ните бройки от настоящите Chargers и 

Challengers като колекционерски превозни 
средства, за които си струва да плати дори 
с премия.

„Това, което не искам, е някой клиент, 
който иска един автомобил, да поръча де-

сет“, изтъква Кунискис.
Stellantis казва, че от 2024 г. ще инвестира 

2,8 млрд. долара за преоборудване на фа-
бриката в Брамптън, Онтарио. Там групата 
изгражда Charger и Challenger, като според 
новия план в завода ще се произвеждат

само електрически 
автомобили

В края на миналата седмица стана ясно, 
че компанията обмисля да модифицира 
свой завод в Мексико за производство на 
хибридни и електрически превозни сред-
ства, докато трансформира гамата си, за да 
отговори на нарастващото търсене на по-
чист транспорт.

Собственикът на марките Jeep, Peugeot и 
Ram обмисля преоборудване на своята фа-
брика в Салтило, Коауила, един от индус-
триалните центрове на Северно Мексико, 
на около 360 км от границата с Тексас, по-
сочват източници, запознати с темата.

XЛимитирана серия отбелязва края на една епоха

Dodge казват „Сбогом“  
на бензиновите двигатели

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Dodge казват „Сбогом“  
на бензиновите двигатели

http://imgtrucking.com
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(Продължение от предния брой)

Инвеститорите на пазарите предвиж-
дат това много преди процесът да е 
започнал и променят позициите си 

спрямо различни акции на компании, обли-
гации и други инвестиционни инструмен-
ти, като това обикновено намалява ликвид-
ността и средствата, с които те разполагат. 
Освен това лихвите по новите заеми, кои-
то биха искали да вземат, за да продължат 
да разрастват бизнеса си, са на по-висо-
ки нива, и съответно новите плащания по 
тези заеми са по-високи, което затруднява 
растежа и операциите на всяка компания в 
това положение.

Обикновено пазарът върви 3 до 6 месеца 
напред спрямо моментното състояние на 
икономиката. И обикновено пазарът се ко-
ригира обратно нагоре много по-рано, от-
колкото самата икономика.

Но този спад в момента е около 17% за 
годината и той е доста логичен, след като 
в последните 2 години след месец март на 
2020 година ние видяхме растеж в рамки-
те на 30-40%. Този спад е логичен, имайки 
предвид, че с овладяването на инфлацията 
се коригират и другите завишени параме-
три в икономиката, което е здравословно и 
за потребителите, както и за инвеститорите. 

Ако имаме един

постоянно растящ пазар
ние ще се озовем в един огромен балон, 
който рано или късно би се спукал много 
звучно, както се случи в средата на 2000 го-
дина и след това през 2008-ма.

Искам тук да подчертая нещо много ва-
жно - по данни на една от най-големите 
инвестиционни анализаторски компании 
- Morningstar, която събира и анализира 
данни, свързани със стоковия пазар в Аме-
рика и пазарите по целия свят. За тази цел 
ще използвам двете графики. (Сн.1,2)

Първата представя най-големите спадове 
в американския стоков пазар през индекса 
S&P 500, оцветени в лилав цвят, и крайни-
те резултати за дадената година, оцветени 

в зелено. Например през 2003 година, по 
някое време на годината, индексът е бил на 
-14% за годината, но завършва на +29% като 
краен резултат за тази година. През 2009 го-
дина е бил на -27% в определен етап, но 
крайният резултат за годината е на +26%. 
През 2020-та, което всички си спомняме, 
при най-ниската си точка този същият ин-
декс е бил на -34% и е завършил годината 
на +18% като цялостен годишен резултат. За 
повече детайли може да разгледате графи-
ката и да направите своите заключения.

Моите лични наблюдения са, че по прин-
цип

е нормално пазарът 
да е на -10%

всяка година в определен период и на -20% 

в определен период на годината, веднъж на 
всеки 3 до 5 години. Но това не означава, че 
няма да завършим на плюс или пък че този 
спад ще продължи безкрайно, както всички 
се плашат, когато пазарите започнат да па-
дат.

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 консулта-
ции в моя офис.

(Продължава в следващия брой)

Вашите 
пари

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

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

Ръст или спад на пазарите?

'92 г.

най-голям спад

най-голям спад
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20%
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0
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-20% 
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-40%
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40%

20%
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-20% 

-40%
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обща годишна възвръщаемост

обща годишна възвръщаемост
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Американски стоков пазар

Вътрешногодишна волатилност извън САЩ

(Сн. 1)

(Сн. 2)

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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В момента на пазара има повече жили-
ща за продажба, отколкото по всяко 
време на миналата година. Това обаче 

не означава, че имотите са достатъчно, за да 
задоволят търсенето. Въпреки всичко, ако 
сте се опитали да си купите жилище и сте на-
мерили имота за доста надценен, сега може 
да е вашата възможност, в която да имате 
по-голям шанс. Броят на жилищата за про-
дажба в САЩ нараства през последните че-
тири месеца, тъй като нарастващите лихви 
по ипотечните кредити спомагат за забавя-
не на лудостта на жилищния пазар по време 
на пандемията. Това обаче

не трябва да ви заблуждава
по никакъв начин, че цените падат.

Лорънс Юн, главен икономист в Нацио-
налната асоциация на брокерите на не-
движими имоти (NAR), обяснява защо про-
менящият се пазар създава прозорец на 
възможност за вас:

„Това е възможност за хора със сигурна 
работа да се върнат отново на пазара, ко-
гато други хора са малко колебливи поради 
бъдещето си. В този случай ще има по-малко 
купувачи, с които да се конкурират.“

Две са причините, поради които има пове-
че жилища за продажба. Първата е, че броят 
на продажбите, извършвани всеки месец, е 
намалял. Това забавяне е причинено от

нарастващите 
лихвени проценти

по ипотечните кредити и нарастващите 
цени на жилищата, което кара мнозина да 
отлагат покупката. Графиката по-долу из-
ползва данни от realtor.com, за да покаже 
колко са се увеличили активните обяви за 
недвижими имоти през последните четири 
месеца в резултат на това. (Сн. 1)

Втората причина, поради която на паза-
ра има повече жилища за продажба, е, че 
броят на хората, които продават домовете 

си, също нараства. Графиката по-долу очер-
тава нови месечни обяви, излизащи на па-
зара, в сравнение с миналата година. Както 
показва графиката, за последните три месе-
ца повече хора са пуснали жилищата си на 
пазара в сравнение с предходната година. 
(Сн. 2)

В заключение:
броят на жилищата за продажба в цялата 
страна расте, а това означава повече въз-
можности за тези, които обмислят да си ку-
пят жилище. Това е възможността, която 
мнозина са чакали, особено в последните 2 
години. Но това не променя начина, по кой-
то продължават да се закупуват жилища. Бъ-
дете подготвени, като най-важното е да се 

консултирате с вашия банков агент, за да 
знаете от къде да започнете. А след това се 
свържете с мен, за да можем заедно да по-
стигнем вашата мечта.

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

Искате нов дом?  
Сега може да е моментът

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

(Сн. 1)

(Сн. 2) Източник: realtor.com

Източник: realtor.com

Ян
2021 г.

Ян
2022 г.

Фев

Януари Февруари Март Април Май Юни

ФевМар МарАпр АпрМай МайЮни ЮниЮли Авг Септ Окт Нов Дек

571
498

359

2021 г. 2022 г.

326

372 370

450
434

486 492
509

541 538
562

471 466 478
522

572
616 621 612

554
483

409
376 382 409

516

619

Активните обяви се увеличиха през последните 4 месеца

Новите обяви надвишават миналата година с 3 месеца

Активни месечни обяви в хияди

Нови месечни обяви в хияди

https://angelovrealtor.com/
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 блог

„Бях ясен - добре се живее в България. Имаме един от най-
ниските дългове и дефицит и сме много по-напред от вас.“ 
Датата е април 2011 г., а изказването е на българския преми-
ер Бойко Борисов в Загреб към хърватския премиер Ядран-
ка Косор.

Това все така скандално изказване, уви, не беше вярно 
нито тогава, нито е вярно днес, едно Борисово десетилетие 
по-късно. Нещо повече, то не е вярно дори ако съотнесем 
днешна България към Хърватия от 2011 г. Да вземем някол-
ко най-основни параметъра, които сме сравнили тогава, и да 
ги сравним отново към днешна дата. Ползвахме минимална и 
средна заплата, БВП на глава от населението, индекса на чо-
вешко развитие на ООН и естествено - километри магистра-
ла. Изводът е отчайващ.

България - страна, член на ЕС, от 2007 г. насам все още не 
може да достигне състоянието отпреди десетилетие на стра-
на от Балканите, която имаше война през 90-те и която стана 
член едва през 2013 г.

Да, вярно е, че ние ускоряваме по-бързо. България про-
центно е напреднала повече в последното десетилетие от 
Хърватия. Но зашеметителният факт остава, че дупката меж-
ду нас и хърватите е повече от десет години.

Всъщност дупката далеч не е само с Хърватия. Тя е с цяла 
Централна Европа, което не ни изненадва особено, и вече с 
Румъния, което боли повече. Защото индексът на човешко 
развитие, както и почти всички други индикатори показват, 
че България се е движила по-добре от Хърватия и дори ня-
кои страни от ЦИЕ докъм средата на 90-те, след което се сри-
ва с банковия краш и хиперинфлацията и изостава далеч на-
зад. Но изоставането от Румъния се случи без банкова криза 
(ако не броим КТБ) и без мащабни икономически проблеми, 
докато тичахме по една и съща писта.

Всичко това маркира загубеното десетилетие на България. 
То не се усеща отвътре по същия начин, по който въртене-
то на Земята не се усеща, когато си на нея. Човек усеща ско-
ростта само когато я сравни с друго. Например когато някой 
го изпревари по магистралата или построи мост над морето 
за 4 години, докато ние вече 10 не можем дори да завършим 
магистралата до Гърция и 15 - жп връзката Бургас - София.

Тези дни отново имахме повод за сравнение. След по-мал-
ко от четири месеца Хърватия, по всичко изглежда, ще влезе 
в еврозоната и Шенген - двете звена, които маркират грани-
ците на твърдото европейско ядро. България засега няма на-
мерение да напредва към еврозоната, а Шенген е напълно 
възможно отново да се изплъзне.

Което още веднъж ни завърта десет години назад. Причи-
ната за яда на Борисов в Загреб тогава беше въпрос за „Шен-
ген“ и защо България ще остане извън зоната, както и под мо-
ниторинг, докато Хърватия очевидно беше на път да влезе в 
ЕС без такъв. Причините и тогава, както и сега, бяха вътреш-
ни и външни. Вътрешните бяха ясни: корупцията и организи-
раната престъпност, междувременно слели се в едно, както 
се вижда от случващото се на Капитан Андреево. Външните - 
притокът на мигранти от Северна Африка през Гърция.

Външните не са се променили, а не особено успешният 
опит да се върне контролът върху Капитан Андреево дока-
за, че вътрешните също. „Шенген“ далеч не е само свободно 
движение без вътрешни бариери - той е процес, с който гра-
ниците на ЕС се изтласкват навън и се втвърдяват, а външ-
ните страни гарантират суверенитета на вътрешните. Ще е 
много трудно да убедим държавите от Западна Европа да ни 
трансферират част от суверенитета си, за да го предоставим 
на една частна фирма.

Но всичко това има значение само ако смятаме, че сме за-
губили достатъчно десетилетия. Те така или иначе не се усе-
щат, освен ако нещо не профучи покрай ухото ни.

Как ще ги стигнем 
хърватите?

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

„Няма човек в тази държава, който 
да каже, че Слави Трифонов не си 
е изкарал парите по телевизията. 
Буквално. Ясно е, че господин 
Трифонов не ходи нощем да мие коли, 
та да има други доходи.“

Така Тошко Йорданов от „Има такъв 
народ“ реагира на въпрос защо за 

пореден път лидерът на партията 
Слави Трифонов не е подал имуществена 

декларация пред Сметната палата

„Тези мафиоти, които искат да спрат шанса 
ние да им спрем парите, вкарват средства, 
за да ни залеят с помия.“

Бившият премиер Кирил Петков коментира 
снимката, на която изглежда, че държи за 

ръката началника на кабинета си  
Лена Бориславова

„До момента нито една молекула 
газ не е преминала в посока 
България по гръцката връзка.“

Говорителят на служебния 
кабинет Антон Кутев коментира 

газовата криза

„Защо Иван Костов не направи газовата връзка 
с Гърция, като бяха те, а, защо не я направи?“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за критиките 
срещу него, че по време на трите негови 

управления, продължили повече от 10 години, не 
беше построен газовият интерконектор, който 

свързва Гърция и България

„Двама политически инженери - Румен 
Радев и Бойко Борисов - управляват 
вътрешната опозиция не са само в БСП, но и в 
„Демократична България".“

Такава теза изказа политологът, бивш началник 
на кабинета на бившия вицепремиер Корнелия 
Нинова и бивш съветник на президента Румен 

Радев Калоян Методиев

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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ра. На 16 години е призован да служи в Пър-
вата световна война, където е автомонтьор.

През 1916 г. бащата и братът на Ферари

умират от разразилия се 
италиански грип

докато се сражават като част от екипа на во-
енновъздушните сили. Самият Енцо също се 
разболява и едва оцелява, но поради теж-
кото му състояние е освободен от военна 
служба. Голямата война му отнема брата и 
бащата, а когато се завръща у дома, разби-
ра, че със семейния бизнес е свършено.

След войната той се завръща в Торино 
и постъпва на работа във Fiat, но скоро е 
уволнен. Започва да се движи в компанията 
на хора, свързани със света на автомобил-
ните състезания.

Следващата му работа е в Alfa Romeo. За-
почва да се състезава в ралита и да печели 
титли и състезания, но иска да стане търгов-
ски представител на Alfa Romeo.

По това време той среща и първата си съ-
пруга Лаура Доменика Гарело, член на бога-
то семейство от Торино, и вижда в нея въз-
можност да

реализира своите 
бизнес възможности

Въпреки че има спекулации, че тя е прости-
тутка, двойката се жени през 1923 г., а Енцо 
веднъж казва, че не го интересува какво 
прави Лаура, стига да има жена до себе си, 
която да му помага да успее в бизнеса.

Бракът е проблемен от самото начало и 
тъй като майката на Доменика и Енцо не се 
разбират добре, нещата се влошават, когато 
тя започна да живее с тях.

Енцо обаче се заема с работата си и ско-
ро проектира първия състезателен звяр за 
Alfa Romeo – моделът P1, предшественикът 
на Формула 1.

С течение на времето Енцо Ферари става 
лидер на отбора от пилоти, основавайки от-
бора Scuderia Ferrari за Alfa Romeo.

През 1923 г. Енцо печели първото си Гран 
При в Равена. Именно тогава той среща ро-
дителите на легендарния италиански ас, ге-
рой от Първата световна война – Франческо 
Барака. Впечатлени от куража и дързостта, с 
които се състезава, те му предлагат

да вземе герба 
на фамилията им

черен кон, изправен на задните си копита, 
който да му носи успехи и да го води към 
челните места.

Оригиналното изображение е на буен 
червен мустанг върху бял облак, Ферари 
обаче решава конят да е черен, както са го 
рисували върху самолетите си бойните дру-
гари на Барака в знак на почит след преж-
девременната му смърт. Така Енцо се сдоби-
ва с бъдещата си емблема, която изпъква на 
яркия жълт фон, който е цветът на град Мо-
дена.

Той напуска Alfa през 1937 г. и основава 
собствена компания Auto Avio Costruzioni, 
която произвежда части за правителството 
на Мусолини по време на Втората светов-
на война и проектира първата кола Ferrari - 
Auto Avio Costruzioni 815.

Той построява фабрика в град Маранело, 
недалеч от Модена, и така среща Лина Лар-
ди, с която влиза в страстна връзка и

има извънбрачно дете, 
синът му Пиеро

Тъй като разводът е бил незаконен в Италия, 
той остава незаконно дете до 
смъртта на Лаура, когато Фе-
рари го признава, а по-късно 
му остава и процент от компа-
нията. Именно в личен план 
Енцо понася вторият голям 
удар в живота си, когато пър-
вородното му дете – Алфредо 
- умира от мускулна дистро-
фия едва на 24 години. Мно-
гообещаващ инженер и бъ-
дещ наследник на баща си, 
Дино си отива твърде рано и 
оставя огромна празнина в 
сърцето на Ферари.

Така Енцо започва да води 

паралелен жи-
вот - има две 
семейства в 
един град, а До-
меника и Лина 
не се познават.

Енцо прекарва 
все повече време с 
другото си семейство. 
Той напуска Доминика.

Двойката 
обаче така 
и не се развежда

а дългият и тъжен брак от повече от 50 го-
дини приключва със смъртта на Доменика 
през 1978 г.

Енцо никога не се пенсионира, до смъртта 
си той е главният човек на Ferrari. Той почи-
на през 1988 г., заобиколен от семейство и 
приятели на 90-годишна възраст, оставяйки 
след себе си една от най-големите автомо-
билни империи.

Кариерата на Енцо е най-добре обобще-

на от самия него: „Ако можеш да мечтаеш 
за нещо, значи можеш да го постигнеш“. 
Така и започва всичко – с един детски блян 
и любов към високите скорости, за да стиг-
не до черния мустанг върху лъскава черве-
на броня. В епоха, когато колите не са били 
особено привлекателни, Енцо е новаторът, 
който показва, че автомобилът може да е 
перфектната комбинация от технология и 
елегантност.

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

Италия е древна държава с богато ми-
нало и култура. Някои от историите 
й са познати на целия свят като въл-

чицата, кърмеща двамата близнаци Ромул 
и Рем, или докосването до Бог, изрисувано 
на купола на Сикстинската капела. В други 
случаи нейните тайни са скрити в криволи-
чещите малки улички, в старите сгради и в 
преданията.

Модена обаче става известна по света с 
нещо коренно различно. Наричат я „Столи-
цата на двигателите“, защото на територията 
на града са се помещавали и все още функ-
ционират едни от най-известните заводи за 
производство на автомобили, като Ламбор-
джини, Де „Томасо“, „Пагани“ и „Мазерати“.

Марката, чиито корени и развитие са не-
разривно свързани с Модена, обаче е „Фе-
рари“. Нейният създател е не само родом 
от този град, но през годините става част от 
градската митология. Той

никога не е пътувал 
със самолет

нито се е возил на асансьор, но е бил люби-
тел на високите скорости и се е състезавал 

за „Алфа Ромео“.
Малкото пъти, когато някой журналист е 

успявал да вземе интервю от него, той вина-
ги го е посрещал с тъмни очила, поставяйки 

по този начин параван между себе си и пуб-
личността.

Друга негова странност е, че от 50-те го-
дини нататък започва да се подписва само 

с лилаво мастило, в памет на баща си, кой-
то правел копия на всички свои писма с мо-
кър печат в ярко лилаво. Това са само част 
от привичките на Енцо Ферари, за които си 
спомнят неговите подчинени. Описват го 
още като взискателен, непреклонен

дори леко манипулативен
Поддържал е близки отношения със свои-
те състезатели, но във фирмата му е имало 
ясна йерархия и отговорности - в края на 
деня негова е била последната дума.

Енцо Ферари, за чийто живот Майкъл 
Ман прави биографичен филм, беше един 
от най-известните автомобилисти на всич-
ки времена и основател на автомобилната 
империя Ferrari, а заради бурния си живот 
беше любимец на таблоидите.

Енцо е роден на 18 февруари, в един сне-
говит ден, през далечната 1898 г. в италиан-
ския град Модена. От малък той е очарован 
от света на автомобилите и обича скоростта 
и адреналина, които изпитва, докато шофи-

XИма две семейства в един град, а съпругите му дори не се познават

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Енцо Ферари: Жени се за проститутка, води паралелен 
живот и прави едни от най-добрите коли

Енцо Ферари (първият от ляво на дясно) с колеги от Alfa Romeo.

Енцо на пистата „Монца“ през 1967 г.

Отборът на „Ферари“, „Монца“, 1953 г.

Сн. Wikipedia
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 в цифри

234,25 

-тонен влак успя да премести най-сил-
ният здравеняк в историята на Асоци-
ацията на руските силни мъже Руслан 
Пустовой, с което постави и нов свето-
вен рекорд. Майсторът на спорта, без 
да използва специални устройства, 
като стълба, изтегли влак с тегло 120 
тона за 36,38 секунди на разстояние 8,6 
метра. Междувременно най-силните 

братя в света – Том и Люк Столтман от шотландския град 
Инвъргъри – разкриха за упражненията и системата за 
хранене, с които поддържат желаната физическа фор-
ма. В нормален режим те са склонни да консумират до 
8000 калории на ден.

-годишната Нора Шоу 
от Англия си пожела-
ла красив млад сер-
витьор да сервира на 

импровизираното парти в 
старческия дом за рожде-
ния й ден. Изпълнявайки 
молбата на възрастната 
жена, дъщеря й Джил Шоу 
наела гол сервитьор за 

специалния ден на майка 
си. Шоу споделя, че е била 

много впечатлена от серви-
тьора: „Той беше висок и мно-

го привлекателен. По гърдите 
му нямаше косми. Никога досега не 

съм виждала подобно нещо“, казва тя.

импровизираното парти в 
старческия дом за рожде

специалния ден на майка 
си. Шоу споделя, че е била 

много впечатлена от серви
тьора: „Той беше висок и мно

го привлекателен. По гърдите 
му нямаше косми. Никога досега не 

съм виждала подобно нещо“, казва тя.

предла-
гат руски-

те власти на добровол-
ци, които искат да подпишат договори 

с армията и да бъдат изпратени да воюват 
в Украйна. Макар Русия да продължава да 
търпи загуби в жива сила в инвазията си в 
Украйна, която навлиза в шестия си месец, 
Кремъл отказва да обяви пълна мобилиза-
ция – ход, който може да се окаже много не-
популярен за президента Владимир Путин. 
Вместо това се пристъпва към тайно наби-
ране на войници, което включва използва-
нето на затворници, за да се компенсира не-
достигът на жива сила, пише АП.

106

$5500
-тонен влак успя да премести най-сил
ният здравеняк в историята на Асоци
ацията на руските силни мъже Руслан 
Пустовой, с което постави и нов свето
вен рекорд. Майсторът на спорта, без 
да използва специални устройства, 
като стълба, изтегли влак с тегло 120 

120

-

пъти по-бързо от останалата част на планетата се е затоплила Арктика през последните 40 
години. В специален доклад от 2019 г. експертната група на ООН по науките за климата зая-

ви, че процесът е известен като арктическо усилване. Това се случва, когато морският лед и снегът, които 
по естествен начин отразяват слънчевата топлина, се разтопяват в морската вода, която я поглъща. Екип 
от изследователи, базирани в Норвегия и Финландия, анализира четири набора от температурни данни, 
събрани чрез сателитни проучвания от 1979 г. насам. Те установиха, че средно данните показват, че Ар-
ктика се е затопляла с 0,75C на десетилетие, което е почти четири пъти по-бързо от останалата част на 
планетата.

4

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

„Пуста да остане таз Америка...“ е пе-
сен, която има своя богата предис-
тория. Данчо Данчев е по-малкият 

брат на Христо, който е убит в Балканската 
война през 1913 г. За неговата смърт съсе-
лянинът му гъдулар Илчо Пенчев Дъковски, 
баща на известната народна певица Мара 
Балканска, създава песента „Снощи минах, 
мамо, покрай Султан тепе“.

След това международният отзвук от тра-
гедията с „Титаник“ и смъртта на двамата му 
съселяни го подтикват да създаде и песента 
„Пуста да остане таз Америка.“ Той си я на-
гласява по мелодията на гъдулката и започ-
ва да я пее из Троянско по панаири и сборо-
ве. По-късно 

песента тръгва из цяла 
България. 

Това е информация от „24 часа“, която ни 
припомня как една песен се превръща в 
популярна, когато касае съдбите на много 
хора от едно място. 

Всъщност, като се замисли човек, песни-
те за гурбета са нещо лесно обяснимо за на-
шия народ, една голяма част от който е про-
пътувала света по едни или други причини 
– едни за забавления, други, които са и по-
вече - за да изкарат пари за по-добър живот 
в „стария край“, както наричат Родината си. 
Истината е, че почти няма българско семей-
ство, в което да няма родова история, свър-
зана с война или с емиграция. Така е устроен 
Балканският полуостров,

такъв е манталитетът 
на хората

по тези места – те сякаш са родени, за да 
страдат, но пък и когато има повод, знаят как 
да се веселят!

„Пуста да остане таз Америка...“ не е опит 
за неглижиране на САЩ, защото времена-
та, в които е създадена, все още не са тол-
кова диви и утопични, за да се стигне, как-
то по-късно, до пълно отричане на Америка 
и всичко западно. Комунистическият владе-
тел на България - Тодор Живков - дори си 
позволява да заяви в едно свое частно из-
казване, че заминаването за Америка пре-

ди 1944 г., в по-ранните години, не било пре-
стъпление…! А дали и защо е престъпление 
след тази година…!? Но това е една друга и 
доста дълга тема...

Става дума за това, че създаването на пе-
сен за Америка и гурбетлъка на българите 
по света се превръща в нещо като национа-
лен фолклор, като исторически обусловено 
сътворяване на шлагер.

Песента
изплаква мъката

песента обаче я разказва. Нека не забравя-
ме, че именно по данни от фолклорни песни 
са били направени едни от най-големите ис-
торико-археологически открития у нас!

Така е и с тази песен - „Пуста да остане таз 
Америка...“ не заклеймява, тя по-скоро раз-
казва, с цел да съхрани исторически момент 
от спецификата на една епоха.

„Пуста да остане таз Америка, Америка - 
Северна и Южна, Америка - печалба голяма, 
дето измами тез млади момчета, млади мом-
чета - отбор юнаци, та ги прекара през де-
вет държави, през девет държави, та в десе-
та. А в десета параход ги чака. Па се качили 
млади момчета, млади момчета, сто хиляди 
души. Вървели три дни и три нощи, вървели, 
вървели, досред океана. Че се задали голе-
ми балкани. Не е било големи балкани, най 
е било дебели ледове. Ей че ми викат млади 
момчета: „Свирете, музики, за спомен и сла-
ва, че всички тук ще загинем - млади и зеле-
ни, бели и червени.“ Че е потънал големият 
параход, големият параход със сто хиляди 
души, та са всички в тоз параход издавили. 
И тоз Минко Ангелов от махала Дулявска, и 
тоз Ристо Данчов от махала Тотювска. Ристю 
си млада вдовица остави, млада вдовица с 
две дечица. Плаче и нарежда млада вдови-
ца: „Пуста да остане таз Америка, дето ма 

остави млада вдовица, млада вдовица с не-
връстни дечица.“

Виждаме как песента се превръща в исто-
рическо доказателство, в епос, който

предава послание
Една друга песен с подобни мотиви, но 

в различен епос се пее пък в Македонския 
край. Нейният текст е: „На гурбет ке ида, на 
гурбет ке ида. Пари да печела. Хе-е-е-й, Хе-
е-е-й. Първата иляда, първата иляда. Конче 
ке си купа. Хе-е-е-й, Хе-е-е-й. Втора иляда, с 
втора иляда, кухня ке направа. Хе-е-е-й, Хе-
е-е-й. Третата иляда, с третата иляда, тебе ке 
те взема. Хе-е-е-й, Хе-е-е-й.“.

Тук отново виждаме сходен епосен мотив 
с известни различия - разказването на един 
исторически момент. Ако обобщим, първата 
песен е подробен исторически епос за едно 
трагично събитие в океана, а втората песен 
описва финансовия план на един емигрант. 
И двете обаче са разкази, шлагери от една 
епоха, описващи сходни и различни елемен-
ти от преживяванията и съдбата.

Това е била съдбата на нашенците в Аме-
рика, а и не само там, целта им е да съберат 
пари, за да се завърнат в „стария край“ и да 
си купят добитък, да постоят къща и да се 
оженят, както се пее във втората песен. Това 
е била целта на всеки, за да вземе това ва-
жно решение в живота си, да тръгне на та-
къв дълъг и опасен път през целия конти-
нент и през океана!

Поради тази причина има и много дру-
ги песни, които възпяват не омразата или 
обичта, а преди всичко преживяното от да-
дено историческо време. Хората не се опит-
ват да „пустосват“ в отчаяние, а с това при-
помнят, за да не се забрави. Това е целта на 
този епосен фолклор – да пази историята та-
кава, каквато е в действителност!

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Почти няма българско семейство 
без гурбетчийска история

XФолклорните песни разказват епоса на цели родове

Корицата на книгата „Пуста да остане таз Америка...“ – 
автор: Григор Николов, издателство „Слово“- 1994 г.
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„В България хора ме предупреждаваха 
да не казвам, че свиря и на улицата 
- смее се Ангел. - Такъв невероятен 

кеф е да застанеш някъде, да извадиш чело-
то от калъфа и да засвириш... „ Казва го едно 
непораснало момче. Авторът на над 200 
композиции, с престижни места в световни-
те чартове, извървява драматичен път, из-
пълнен с унижения. Пребиван е заради цве-
та на кожата си, гонен е от улиците на Виена, 
нощувал е под звездно небе... Но е останал 
един вечно усмихнат, позитивен и доброна-
мерен 29-годишен чаровник.

Не помни мига, когато на 3 години и по-
ловина от дома за сираци в Пловдив го оси-
новява диригентът Кирил Търпов. Никой не 
иска мургавото момченце, плод на мимолет-
на авантюра между българка и индиец. Тър-
пов пък скоро се е развел, иска да си осино-
ви дете и да му осигури по-добро бъдеще.

Когато отива в дома, усмихнатото лъче-
зарно момченце се втурва към него, а Тър-
пов решава на мига: той ще е. Така двама са-
мотници се събират, а Ангел си спомня, че 
още от малък баща му разказва как го е взел 
от дома.

Бащата много бързо разбира, че Съдба-
та го е събрала с изключително артистично 
детенце. В началото се опитва да го изкуши 
с конструктори лего и играчки, развиващи 
интелекта, но малкият Ангел се вълнува

единствено от музика
Един ден сяда на пианото, а детето изпява 

безпогрешно „Зайченцето бяло“. Търпов го 
пробва на все по-високи тоналности - дете-
то има перфектен слух.

Когато става на 4 години, тръгва на уроци 
по виолончело. В детската градина никой не 
иска да играе с него, а майките казват на де-
цата си да не общуват с „това циганче“. Спа-
сението идва от баща му, който заминава за 
Щатите, когато Ангел е на 6 години.

На 16 години вече е написал първата си 
творба. Завършва гимназията по музикал-
но и сценично изкуство „Фиорело Х. ЛаГуар-
дия“ в Ню Йорк. На 19 вече композира с не-

вероятен размах contemporary, или

модерна класическа музика
Избира много труден път - да изпълнява 

своя класическа музика. Бащата вижда сина 
си като соло музикант или първо чело в ор-

кестър, но мечтите на Ангел са други.
„Дискриминацията заради цвета на кожа-

та ми продължи и в училище, и в Академи-
ята за музикално, танцово и изобразително 
изкуство (АМТИИ) в Пловдив, където учих 
една година, защото баща ми се беше вър-

нал в България. Обиждаха ме, нагрубява-
ха ме, обаче всеки път, когато засвирех, ме 
слушаха в захлас и отношението към мен 
моментално се променяше, поне за кратко“, 
споделя Ангел.

През декември 2013 г. заминава да следва 
във Виенската консерватория със 100 евро 
в джоба. Плаща за няколко нощувки в хос-
тел. Докато свири на улицата, му открадват 
куфара, лаптопа и телефона, остава само с 
челото си. На Бъдни вечер го гонят от хосте-
ла, а по Коледа е на улицата. Там свири, там 
спи. Гладен и изтощен, моли за един кроасан 
в една пекарна, а от там го гонят и заплаш-
ват, че ще извикат полицията.

Свири на улицата
събира 70 евро и плаща за нощувка в хос-
тел, за да се изкъпе и да се наспи.

През януари е приет в консерваторията 
с чело и композиция и с пълна стипендия. 
Тогава среща своя първи партньор и двама-
та наемат апартамент заедно с един алкохо-
лизиран руснак, истински кошмар. Когато 
една вечер той тряска в земята телевизора, 
двамата се махат. Скитат от хостел на хостел. 
Шансът го среща на улицата, където през 
2014 г. го чува австралиецът Николо Йонге-
линг. Силно впечатлен от таланта му, той за-
снема безплатно първите му 3 видеоклипа.

Друга среща с Моника Рейерс, мениджър, 
променя живота му завинаги. Тя му урежда 
престижни участия, а той вече се подписва с 
творческия псевдоним ANgel. Правят малко, 
но много качествени видеоклипове, с които 
славата му на виртуоз се разнася из Виена 
и следват десетки концерти при пълни зали.

„Не е ли абсурдно, че във Виена - градът 

ANgel: От дома за сираци в 
Пловдив до Ню Йорк, сцените на 
Виена и червения килим в Лондон

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XВиртуозът челист с над 200 композиции и място  
в топ чартовете по света свири със страст и на улицата

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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на музиката, много пъти „арестуваха“ моята 
музика?... Можеше да се свири само на оп-
ределени места“, споделя Ангел. Веднъж на-
право го арестуват както свири и го тикат 
зад решетките за няколко часа. Това го про-
вокира да създаде емблематичната си ком-
позиция Save Me From This Hell („Спаси ме от 
този ад“). Видеоклипът показва как е вкаран 
в затвора, за което полицията на Виена го 
съди, а на делото съдията казва: „Музиката 
ти е страхотна“. „Както влязохме в съдебната 
зала, така и излязохме“, смее се с глас Ангел.

Пет поредни месеца „Спаси ме от този ад“ е

номер едно в чартовете
за независима музика в Щатите и Европа и 
дълго време е в топ 100 зад океана. В Ав-
стрия го определят като „най-доброто мо-
дерно класическо произведение за послед-
ното десетилетие“.

На 26 години той вече е с над 200 ориги-
нални композиции. „Брилянтен, блестящ, 
уникален“ са най-честите определения на 
музикалната критика за него. Издал е 2 ал-
бума и много отделни сингли.

Във Виена Ангел преживява и инфаркт, 
когато е само на 25 години. Лекарите са шо-

кирани - толкова млад и с инфаркт. Искат 
да разберат дали няма някаква наследстве-
ност. От тогава вече 4 години с баща му про-
дължават да издирват родната му майка. А 
бащата индиец е невъзможно да бъде от-
крит.

От септември 2018 г. ANgel решава да из-
бяга от полицейщината във Виена и е щаст-
лив, че

живее и твори в Лондон
сам, със своя котарак Сали. Забелязан е от 
Саймън Кауъл, създателят на „X Фактор“ в 
Обединеното кралство, и по негова покана 
през 2019 г. е ВИП гост в шоуто. В Лондон в 
началото той отново свири на улицата, но 
вече за 2 часа събира 120 паунда. Няколко 
пъти е свирил за MTV и различни шоута.

През 2020-та в Лондон и цялото Обеди-
нено кралство се въвеждат изключително 
крути мерки заради пандемията. Спират 
всякакви концерти, ограничено е дори из-
лизането на улицата. „2020-та си я „открад-
нах“ малко за себе си. Пак си писах музика, 
само че реших да не издавам нищо“, споде-
ля Ангел.

Той е силно впечатлен от хюман дизайна, 

който му помага по-добре да разбере себе 
си и другите. Сянката на дискриминация-
та все още тегне над него, мачка самочувст-
вието му и го комплексира, чувства се като 
втора ръка човек. „Знаеш ли, когато напиша 
едно парче, не си го харесвам. И трябва мно-
го хора да ми кажат, че е страхотно, за да го 
приема“, споделя музикантът с въздишка.

Отдавна е спрял да брои колко компози-
ции е създал. Пише музика за чело с пиано, 
оркестър и струнни инструменти. Казва, че 
спокойно „издържа себе си и котарака“ от ав-
торски права. Продължава със страст да пра-
ви свой своеобразен флашмоб и на улицата.

„Само в България уличните музиканти се 
възприемат като просяци“, коментира Ан-
гел. Приема, че парите, които му дават слу-
чайните минувачи, са израз на оценката за 
неговата музика. И днес просто спира на 
улицата, изважда челото от калъфа и сви-
ри в захлас. „Обичам да усещам свободата 
да изказвам каквото искам, създавайки му-
зика, и хората, които я слушат, да намират 
нещо за себе си“, казва той.

Най-шантавото място, на което е свирил, 
е било в метрото, вътре във вагона. „Едни 
момчета видяха калъфа с челото и поиска-
ха да свиря, а аз щракнах с пръсти, казах 
„Окей“ и започнах. Около мен веднага се съ-
бра тълпа, а после видях, че в отворения ка-
лъф на челото са пускали пари. За едни 10-
20 минути се бяха събрали около стотина 
паунда“, споделя Ангел.

Днес е щастлив, че най-после е открил 
любимия човек, който го разбира и е много 
навътре в класическата музика. Той е имал 

свой оркестър и е първият слушател и кри-
тик на новите му композиции. „Сега е в Лит-
ва и когато записвах едно парче в студиото, 
го включих на живо да види и чуе всичко“, 
вълнува се Ангел.

Отказва категорично да живее в България 
заради дискриминацията за цвета на кожата 
или сексуалната му ориентация. В Пловдив е 
бил брутално пребит от шестима на улицата 
ей така, без повод, защото го вземат за цига-
нин. „Лежах и гледах минувачите, и никой не 
се спря - споделя Ангел с въздишка. - Пови-
ках такси, а шофьорът каза: „Аз такива цига-
ни като теб не карам“ и отпраши... Би тряб-
вало да се чувствам смачкан след подобни 
неща, но музиката ми дава крила! Благода-
рение на нея съм оцелял психически, защо-
то ми дава свободата да изразявам себе си, 
да бъда себе си“.

Наскоро е бил и

на червения килим
като ВИП. В Лондон за пръв се организи-
рат инфлуенсърските награди „Magni¡ed 
In¢uencer Awards“ (MIA), на които ANgel е 
бил поканен като специален гост. „Беше 
страхотно предизвикателство, особено 
в днешни дни - споделя той с вълнение. - 
Страшно съм горд, че направих световна 
премиера на сингъла ми „Tearless“ („Без съл-
зи“) на тези награди! Посветих го на траге-
дията в Украйна, но има и личен момент. То в 
един момент като ти се струпат много неща, 
и сълзи не ти остават...“ „Без сълзи“ - така е 
решил да продължи живота си талантливият 
композитор и виртуоз на челото.

Плакат за участието му като ВИП гост в инфлуенсърските награди MIA.

На вдъхновяващо парти с фенове

https://www.msbinsuranceagency.com/


17 - 23 август 2022 г.26

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

Обявява

„Българска книга зад граница“ 
е първата онлайн книжарни-
ца, предназначена специално 
за сънародниците ни в чужби-
на. През платформата могат да 

бъдат поръчвани и учебници, календари, 
аксесоари за книги, знамена, игри, сувени-
ри и дори чай, разказаха пред БТА нейните 
създатели – Цветелина и Стефан, брат и се-
стра на 27 и 23 години.

Мотивира ги най-вече

липсата на достъп
до българска литература. Мотото им е „Мо-
ята родина е там, където е библиотеката 
ми“.

„Мисията ни е да помогнем и предоста-
вим на всички българи зад граница въз-
можност за лесен и бюджетен достъп до 
книги на роден език“, казва Цветелина.

В момента тя продължава да работи и да 
живеe в Берлин, докато Стефан е в Бълга-
рия и подпомага работата на локално ниво.

Идеята за „Българска книга зад граница“ 
идва първо на Цветелина, която като сту-
дентка в Берлин изпитва затруднения да 
намира съвременни автори и заглавия зад 
граница, а доставката им от България се 
оказва по-висока от стойността на книгата. 
В онлайн книжарницата вече могат да бъ-
дат намерени над 20 000 продукта. Книгите 
са голяма част от тях, но не единствената.

„Работим както с големи, така и с мал-
ки издателства, и дори директно с автори 
и издатели, които сами разпространяват 
произведенията си. Искаме да дадем въз-
можност на всеки, независимо колко голям 

е тиражът му или колко книги е издал,

да разпространява чрез нас
на българи зад граница“, споделя Цветели-
на.

Поръчки също не липсват. Най-много са 
те от наши сънародници, живеещи в Ев-
ропа и САЩ. Работят и с повечето българ-
ски училища в Германия, Испания, Белгия 
и Великобритания. Освен училища към тях 
се обръщат и държавни и университетски 
библиотеки от цял свят, които, предвид 
българите регистрирани/записани в общи-
ната или университета, имат желанието да 
създадат и българска колекция от заглавия.

„Българска книга зад граница“ е и спон-
сор на Междуучилищен конкурс по чете-
не на български език за деца от 1-ви и 2-ри 
клас в чужбина.

След успеха на „Българска книга зад гра-
ница“ точно преди година Цветелина и Сте-
фан създават и втората онлайн книжарница 
„БУКВА“, този път насочена към живеещите 
в България.

Хиляди заглавия в първата българска 
онлайн книжарница зад граница
XБългарите в САЩ и Европа са сред най-редовните читатели

Сн.: БТА

https://www.iskraabv.com
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Температурите през лятото понякога са 
безмилостни и карат тялото ни да про-
извежда допълнителна топлина, коя-

то се опитва да компенсира най-вече с по-
тене. Изхвърлянето на течности обаче може 
да доведе до дехидратация, а също така до 
акне, възпаления в тялото, усещане за паре-
не, главоболие и дори топлинен удар.

Затова е много важно в горещините да из-
бираме храни, които са по-студени или имат 
охлаждащ ефект - като таратор, сладолед, 
диня и др.

Освен с приемане на повече вода, подхо-
дящо облекло и избягване на излагане на 
слънце в най-горещите часове, можем да 
преборим жегите и с някои подправки, кои-
то имат охлаждащ ефект.

Ето как да ги консумираме правилно и да 
са полезни и за здравето ни.

Диетологът Рик Хей препоръчва 

витамин B в жегите 
за намаляване на стреса

Стресът предизвиква допълнително поте-
не. Таблетките с магнезий компенсират из-
губените с потта електролити. В горещини-
те е добре да намалим алкохола и кофеина 
и да наблегнем на плодове и зеленчуци с 
много вода като пъпеши и дини, краставици 

и репички, които се усвояват по-лесно. Бо-
гатите на магнезий храни са тъмнозелените 
зеленчуци, ядките и семената, а на витамин 
B - яйчният жълтък и маята.

Семената от кориандър помагат за под-
държане на храносмилателния тракт чист 
и също така помагат за предотвратяване на 
възпаления през лятото. Той поддържа тя-
лото по-хладно и може да понижи телесната 
температура. Семената на кориандъра имат 
потогонни свойства, които

осигуряват лек срещу треска
Тези семена са богати на антиоксиданти и 

имат диетични фибри, които помагат за по-
доброто функциониране на черния дроб, 
като насърчават производството на храно-
смилателни хормони.

Кимионът помага на тялото да се дето-
ксикира и да се излекува от проблемите с 
газовете и киселинността. Семена от кими-
он могат да се добавят в храната ни или да 
добавим смлян кимион на прах към някои 
напитки, за да останем хидратирани и да 
се предпазим от топлинен удар. Помага и в 

случаи на подуване и лошо храносмилане.
Семената от сминдух могат да помогнат за 

намаляване на обриви, мехури, дискомфорт 
и гадене, които често могат да бъдат причи-
нени от топлина. Тези семена спомагат

за понижаване 
на телесната температура

и действат като охлаждаща течност.
Можете да ги добавите в храната си или 

да ги сварите във вода и да ги държите да 
се охладят цяла нощ. На следващата сутрин 
прецеждате водата и да я изпивате. Семена-
та на сминдух също могат да помогнат за ле-
чение на проблеми с червата като подуване 
на корема и диария.

Семената от копър са богати на витамин 
С и по този начин помагат за намаляване на 
възпалението в тялото, причинено от топли-
на. Топлината в тялото ни може да доведе

до прегряване 
на сърцето

и лошо храносмилане, а тази подправка по-
мага да се борим с тях, тъй като регулира 
правилното храносмилане, като стимули-
ра чревните сокове, а също така помага за 
предотвратяване на киселинността. Можем 
да ядем тези семена веднага след хранене 
или да се накиснат във вода за една нощ и 
на сутринта да се изпие прецедената вода. 
Можете да добавите черна сол или лимон 
към водата и да я пиете редовно за макси-
мален ефект.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Копърът намалява възпалението  
в тялото, причинено от горещините

С билки срещу жегата: Как  
да се разхладим с отвара

в тялото, причинено от горещинитев тялото, причинено от горещините

С билки срещу жегата: Как С билки срещу жегата: Как 

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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М
аникюрът е едно красиво до-
пълнение на ежедневната 
ни визия. С различни форми, 
цветове и комбинации вина-
ги можем да сме оригинални 

и различни.

Въпреки че маникюрът може да струва 
скъпо и да отнема много време, той е чуде-
сен начин да се отпуснете след натоварения 
ден. Един от класическите модели за нокти е 
късият маникюр.

Все повече дами предпочитат къси нокти, 
защото са по-удобни при вършенето на еже-
дневните задачи и по-лесни за поддръжка. 
Те обаче могат да бъдат тънки и чупливи. По-

някога те стават такива поради неправилно 
хранене, намален имунитет, дефицит на оп-
ределени витамини, хроничен стрес или съ-
пътстващи заболявания.

Не е добре да се извинявате за късите си 
нокти всеки път, когато си правите маникюр 
- не сте единствените - а има и

безброй невероятни опции
за маникюр за къси дължини.

Вземете например гел маникюра. Незави-
симо дали ще изберете плътен лак или ми-
нималистични дизайни, той ще изглежда 

невероятно на всяка дължина на ноктите. 
Универсалността на дълготрайния гел лак е 
точно защото маникюрът с гел за къси но-
кти е една от летните тенденции тази годи-
на. Това е един от най-бързите начини за раз-
красяване на ноктите и поддръжката след 
това е лесна.

Когато става дума за летен маникюр за 
къси нокти, то

всички ярки и светли цветове
са добре дошли. Като започнем от любимото 
розово на много от нас, минем през морско 
синьо и стигнем до слънчево жълто. Различ-
ни рисунки като палми, морски звезди, пер-
ли и ред още може да бъдат декорация към 
вашия маникюр.

Геометричните маникюри са идеални за 
тези, които предпочитат къси нокти. Те на-
истина могат да направят стила ви допълни-
телно модерен. Можете да направите един и 
същ дизайн на всичките си нокти или да оп-
итате

различен на всеки нокът
За дизайна на къси нокти можете да из-

ползвате както тъмни, така и светли компо-

зиции. Допуска се комбинация от два или 
три нюанса. Ако използвате повече, може да 
прекалите и да развалите маникюра. Нюд и 
пастелни нюанси са особено популярни за 
къси нокти.

Изящният модел на студен елегантен ка-
мък изглежда страхотно не само на дълги, 
но и на къси нокти. В този случай е най-до-
бре да използвате или класическите

сиво-бели или розови опции
Мраморният маникюр винаги изглежда 

благороден и стилен. Ако цветовете са твър-
де избледнели, можете да допълните шар-
ката с блясък, фолио или гел лак с метален 
ефект.

Летен маникюр за къси нокти:  
през морско синьо до слънчево жълто

Палми, морски звезди, перли може да бъдат 
декорация към основния лак
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DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за 
OTR за dry van. Freightliner Cascadia automatic, 
fully loaded. Заплащането е 0,75cpm. 5082809522 
№18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y 
in business need experienced dispatcher and safety 
to work in o	  ce / not from distance/ 2245202269 
№18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас 
C за Straight truck local. Заплащане процент от рей-
та с договаряне. Може и без опит. Monday-Friday 
6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op тър-
си шофьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH 
вкъщи всеки уийкенд. Твърдо заплащане започва-
що от 1500 с бонуси. 7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чис-
тене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 
7087708483 №18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шо-
фьори за dedicated run. 4 дни се работи и 3 почи-
ва. 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
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner 
operators за локална/регионална работа в радиус 
от 200 мили от вашия паркинг. $800-$1400 оборот 
на ден, вкъщи всяка вечер. Нови Dry Van ремърке-
та. 8476370772 №18772

Chicago + suburbs
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с 
обикновена книжка тел.2248176515 №19456
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с 
обикновена книжка тел.2248176515 №19457
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с 
обикновена книжка тел.2248176515 №19458
CDL-A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, DM Express Inc -OTR/
Midwest/Southeast райони -Седмично заплащане, 
базирано на опита -Заплащане на допълнителен 
стоп и Detention/Layover -Вкъщи всяка седмица 
или всеки две седмици, според желанието на шо-
фьора -Работа с опитни и професионални диспе-
чери -Камиони Freightliners -Dry vans 8472626855 
№19460
ТЪРСИМ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 6091, Търсим детегледач-
ка за момчe на 6 месеца от понеделник до петък 
07:30-16:30 / Wood Dale 7082524868 №19462
CDL DRIVER NEEDED!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, CDL class A Driver 
needed, tanker and hazmat required, minimum 1 year 
experience and clean driving record. pay 0.80/85 c/
mile English, Bulgarian, Russian 8723653347 №19463

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

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Predlagam rabota za 
CDL driver $2000 na sedmitza midwest and south 
Monday to Friday. 2246598342 №19435
БОЯДЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся бояджия с опит. 
Целогодишна заетост и добро заплащане. За пове-
че информация:224-388-2390 2243882390 №19439
ТЪРСЯ CDL DRIVERS , 
Цена US$ , Зипкод , търся CDL шофиори тим за 
нов камион 2023г работа за Amazon 5-дни в сед-
мицата се работи 2500$ на човек за singal 2000$ 
6304400902 №19421
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка компания тър-
си шофьор за драй ван. За информация се обадете 
на 224-595-9093. №19391
ГОТВАЧ В ПИЦАРИЯ, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60202, Sarpino`s Evansaton 
предлага работа за готвач. 10am-7pm и 6pm-3am . 
7748105573 №19392
ГОТВАЧ В ПИЦАРИЯ, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60202, Sarpino`s Evansaton 
предлага работа за готвач. 10am-7pm и 6pm-3am . 
7748105573 №19393
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна компания 
предлага работа за Owner Operators! Only 8 % 
dispatch fee ; 24/7 Dispatch ; Коректно отношение! 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (630)290-7566 - Andy 
6302907566 №19338
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, сис-
темен интегратор търси Field/Network engineer за 
района на Чикаго,САЩ. Служителят има ключова 
роля в дейностите по внедряване и поддръжка, 
отговаря за предоставянето на професионални 
мрежови услуги. Контакт: simona.zareva@tbs.tech 
359877980442 №19092
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a 
Driver for Regional Trips. $400 every Day! Direct 
Deposit Every Week. Sighn Up Bonus! Volvo 
Automatic. For more info Call 7739837254 $2000 - 
$2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи механици на камиони и 
трейлъри. Опит не е задължителен, но е препоръ-
чителен. За повече информация, моля позвънете 
на 773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned 
business is looking for a self-motivated truck and 
trailer mechanic. Experience is a plus own set of tools 
is required. For additional info please call 630-948-
4547 or text 773-946-7497 №18965

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

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

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

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

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

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

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

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

CDL DRIVER NEEDED!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, CDL class A Driver 
needed, tanker and hazmat required, minimum 1 year 
experience and clean driving record. pay 0.80/85 c/
mile English, Bulgarian, Russian 8723653347 №19464
DISPATCH SERVICE , 
Цена US$ , Зипкод 60131, Dispatch service за соб-
ственици на straight trucks 22, 24, 26 ft. Може да 
са 26000 или 33000 lbs. Може да се кара и Кана-
да. Офисът ни е във Franklin park IL. 6306342892 
№19465
OWNERS-DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-ДО-
БРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL 
шофьори! *Тел. 847-665-9273 или (847) 483-8787 
*24/7 Диспеч * Регионална работа * Предимно 
леки товари * Чек всеки петък* Fuel Discounts – до 
70 цента на галон!!! 8476659273 №19452
МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз за камиони 
търси да назначи механици. Предишен опит е пре-
поръчителен, но не е задължително условие. За 
повече информация, моля обадете се на посоче-
ния телефон. 6303509989 №19453
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с 
обикновена книжка тел.2248176515 №19454
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с 
обикновена книжка тел.2248176515 №19455

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

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

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

CDL DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, AGI TRUCKING 
НАБИРА ШОФЬОРИ С CDL CLASS A FOR LONG 
DISTANCE,REGIONAL,LOCAL AND HOOK AND 
DROP ТОВАРИ.ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНИ И ПРАЗ-
НИ МИЛИ $0,70.ПРЕДЛАГАМЕ ЧИСТО НОВИ 
КАМИОНИ VOLVO 2022-2023. ЗА ПОВЕЧЕ ИН-
ФОРМАЦИЯ ТЕЛ.-727-488-8269 ИВАН ИЛИ 720-
579-6116 ГЕОРГИ 7274888269 №19370



17 - 23 август 2022 г. 31

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

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

LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local 
rabota za CDL sho� or. Elk Grove Village do Rockford. 
Vsqka vecher v kashti. Za poveche informaciq tel 
7739412232 №18798
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa 
компания набира котрактори с CDL за съвместна 
работа. За повече информация търсете Зори 224-
659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & 
Maintenance is looking to hire front desk associate at 
full time. For more information please call 872-303-
1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в 
Elgin търси да назначи момиче за работа като офис 
асистент и касиер. Опит не се изисква. За повече 
информация, моля позвънете на 224-428-7780. 
№18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS 
FOR LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this 
steady lines more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна 
компания предлага работа за CDL class A шофьор 
$275 per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки 
уикенд в къщи. За повече информация се обадете 
на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс 
от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили 
на седмица, за сингъл драйвър с опит , клас А, да-
бъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-877-4745 
№18359

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

SOMEWHERE ELSE

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

ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за ваша-
та компания: Добре платени товари къси и дълги 
разстояния Всичко свързано със ДИСПЕЧЕРСТВО-
ТО: Broker Setup, Appointments-pickups & deliveries, 
Lumper, Detention, TONU, Invoices, Factoring, Fuel 
Cards 3073005409 №19436
DISPATCH SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за ваша-
та компания: Добре платени товари къси и дълги 
разстояния Всичко свързано със ДИСПЕЧЕРСТВО-
ТО 3073005409 №19440
OFFICE ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Need o	  ce assistant. 
www.tocconsult.com 3039748716 №19379
AUTO MECHANIC, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17109, Need Auto mechanics. 
www.tocconsult.com 3039748716 №19380
HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 14.00, Зипкод 17110, Need housekeepers 
3039748716 №19381
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти 
асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище по до-
говорка 3039748716 №18968

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Трябва ти Диспечер 
-опит, професионализъм и добро отношение. Пра-
вилния човек -на правилното място. Защо да пла-
щаш $$$ за офис и работници? Мога да помог-
на:5618770865 №19424
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, Търся оунери работя 
от вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206 
№19431
CDL, 
Цена US$ 1,234.00, Зипкод 60016, Търся фирма го-
това да извърши sponsorship на шофьор на ками-
они при успешна процедура и издаване на доку-
менти поемам цялата сума по раззходите Watsup 
+359876655659 Viber +112242093339 2242093339 
№19365

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

ФЛОРИДА
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери работя от 
вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206 
№19433
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, На този маркет/
цени на гориво- имаш нужда от Диспечер с опит 
да разбира и работи правилно!Защо да плащаш 
за офис?Предлагам решение! +359877981874 
№19420

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

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, Furnished Room for 
Rent In Townhouse, Schaumburg Close to Hwy 90, 
290, 355, 390 IKEA, Wood� eld Mall $ 670/month. All 
inclusive! Tel: 847-630-7078 Please, leave detailed 
message 8476307078 №19459

APARTMENT FOR RENT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Apartment for rent 
from 09/01/22 2 beds/2 bath,good condition,good 
location,parking, close to school,metro,shopping 
plaza. 8641 1/2 Foster Ave, Chicago IL $1350/monthly. 
Call for more information 773-269-0260 or 773-953-
3720 №19423
СТАЯ ПО НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Давам обзаведена 
стая под наем $430.Всички консумативи включени.
Ползване на кухня.Супер локация близо до мага-
зин Малинчо.Телефон 224-399-7284 №19411
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. Давам 
под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaртaмeнт. 
Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, електри-
чество, internet, gas, пералня и cyшилня) Близo дo 
Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $470. За OTR 
шофьори цeнa $380.Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-
222-3412 №19404

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 550, Обзаведена стая под 
наем от garden apartment в Elmwood park.Всич-
ко включено.Безплатна пералня със сушилня 
в апартамента.Има също и безплатен интер-
нет-$550.Депозит за един месец 7734142633 
№19416

СТАИ ПОД НАЕМ $350, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, ДАВАМЕ СТАИ ПОД 
НАЕМ $350 И $395 НА МЕСЕЦ ВСИЧКО ВКЛЮЧЕ-
НО ЗИП КОД 60659 КЛИМАТИК КУХНЯ СОБСТВЕН 
ВХОД ПЕРАЛНИ ИНТЕРНЕТ И ДР ЕКСТРИ ХРИС-
ТО 7738170102 franwalk@gmail.com 7738170102 
№19397
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в Des 
Plaines за непушач 7739344547 №19383
2 BEDS/1BATH CONDO, 
Цена US$  1,400.00, Зипкод 60173, Апартамент 
под наем в Schaumburg, IL. 2 спални/1 баня. От-
лична локация и училище. зип 60173 5738254801 
№19359
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  600.00, Зипкод 60193, Търся съ-
квартирант/ка в Schaumburg. Самостоятелна 
стая,баня+тоалетна.Общ хол,кухня и паркомяс-
то.Апартаментът е просторен с всички ел уре-
ди.Намира се на Roselle rd/Weathers� eld Way.
Бърз достъп до I90,I290,I390,I355.Наемът е $600/
месец+ток(обикновенно е около $30/месец на 
човек)Свободен от 1ви март. 3129532101 №19207
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse 
in SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 
$670/month , Furnished, All inclusive 1-847-630-
7078 Please, leave a detailed message 18476307078 
№19053
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведе-
на стая под наем, хол и кухня за общо ползване. 
Cumberland & Foster близо до I-90 близо до Blue 
Line обща пералня и сушилня $600, вода и газ са 
включени в цената. За контакт Мирко (773) 510-
4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
CUMBERLAND&LAWRENCE BEHIND UCRAINIAN 
CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE AND CLEAN 
UPDATED APPTMNT,6305394849 READY NOVEMBER 
1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Вклю-
чено всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - 
Belmont/Narragansett 7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с под-
земен гараж в Glenview Разполага с ог-
ромно patio. В комплекаса има вътрешен 
басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по вся-
ко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За повече 
инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 
3b/3b къща в Elk Grove village 60007. Перално по-
мещение, паркинг, обзаведени общи части, WiFi и 
нетфликс са гарантирани :) френдли съм, но не pet 
friendly, sorry. За повече инфо моля драснете съоб-
щение на 305-916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent 
townhouse 3 bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, 
great location, great schools, brand new kitchen 
remodeled, freshly painted, call 708 415 7911 
№18761

FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. 
Convenient location near Costco, Wood� eld Mall, 
I-90. Second � oor with balcony. Central A/C. Pool in 
the complex. For more information call 847 312 0278 
or 773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA 
Apartment for rent in Arlington Heights IL 60005. 
Newly renovated, great location and schools! For 
information: 847 630 8884 Stancho №18755

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
КАЗАН ЗА РАКИЯ , 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60634, Продавам меден 
120 литров казан за ракия от България и машинка 
за мелене на грозде 7736563556 №19428
PRODAVAM KOLELO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, PRODAVAM KOLELO v 
mnogo dobro systoqnie i na izgodna cena . Tel. 630 
386 5280 №19396
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW 
X1 xdrive28i с нови гуми,нови накладки и 
дискове,clean title! 7739642928 №18500

УСЛУГИ 

Chicago + suburbs
ГЛЕДАМ НА КАФЕ/КАРТИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Гледам на кафе и кар-
ти, намирам се в Маунт Проспект, за повече инфор-
мация обадете се на 847-471-1832, Силвиа №19461

РЕМОНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60139, Ремонт на домашни 
уреди, перални , Хладилници сушилни , миялни 
,ТВ, лаптопи, Николай 6302200138 №19425
MALKI OBIAVI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, BOIADISVANE I SHPAKLOVKI 
3127227479 №19412
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите до-
машни филми като ги презапишете на DVD пре-
ди касетите да станат неизползваеми. Презапис 
от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-456-1366 
6304561366 №19366
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. За-
пазете вашите стари ленти като ги направите ди-
гитални снимки преди на станат неизползваеми. 
630-456-1366 6304561366 №19367
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. За-
пазете вашите стари ленти като ги направите ди-
гитални снимки преди на станат неизползваеми. 
630-456-1366 6304561366 №19368
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in Arlington 
heights, haircut, color, highlights, perm, keratin 
straightening treatment, 708 415 7911 №18763
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma 
si v Ho� man estate.Predlagam domashno prigotvena 
hrana,mnogo igri,razhodki i zabavleniq Tel: 224 659 
1156 №18609

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

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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ВОДОРАВНО: Гальовност, Размах, Риони, Бракониери, Нагласа, Асара Тид, Гнет, Помирение, “Гьор”, Колонизатори, Оз, По-
литен, Сирия, Изар, Новалис,  Син, Елини, Ари, “Га”, Протамини, Али, Сок, Оторея, Лекарство, Хлорит, Фикус, “Ирен”, Писък, 
Ези, Ора, Млекарство, Апетит, Ина, Ерато, Аноди, Юни, Мана, Иван Асен, “Потоп”, Капо, Ива, Канев, Ролганг, Ерген, Резил, 
Атар, “О,не”, Тас, Лото, КА, Топ, Сатир, Гогол, Купидон, Коледа, Оа, Раковина, Амарант, Магелан (Фернандо), Ника, Алис.

ОТВЕСНО: Карагьоз, Рол, Лино Вентура, Лигноза, Отопени, Ареопаг, Фьолер(Руди), Реторика, Пике, Онат, Лариса, Мокет, 
Дол, Авис, Кониметър, Атанасова (Софка), Аполония, Ксенон, Санин, Зоб, Оливин, Трапер, Срамота, Илиева (Мария), Вели-
кан, “Стас и Нели”, ЕКЗОТИК, “Зоро”, Карини, Акуи, Оварит, Лак, Прорез, Салас, Апологема, Ананас, “Рир”, Опанол, Ода, Ези, 
“И ти си”, Сирена, Гаргара, Метеори, Стратостат, Ал, Кари, Рингове, “Иде”, Наклони, Хидрия, Аконитин, Гра (Феликс), АТС.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

Семейство празнува 

25-годишнина от сватбата.

- Скъпа, трябва да ти 

призная - казва мъжът. - 

Аз съм далтонист.

- И аз трябва нещо да ти 

призная - казва жената. - 

Не съм от Перник,  

от Мозамбик съм.

  
Добрите мотористи могат да различават над 30 

вида насекоми. На вкус.

  
Шофьор спира на крайпътна бензиностанция 

да зареди гориво. Обслужващият му казва:
- Вие сте последният, които ще зарежда на стара 

цена - всички следващи ще зареждат на нова цена.
Доволен, шофьорът пълни резервоара догоре. 

Зарежда и тубичка с резервно гориво. Плаща и 
пита.

- А с колко ще се вдига цената на бензина?
- Не се вдига - пада с 15%.

  
Нормално ли е 50-годишен дядка да има връзка 

с млада, дългокрака, руса, чаровна, интелигентна 
50-годишна красавица?

  
Автобус, голяма тълпа... отнякъде се чува глас:
- Ей, шофьорът, мини малко напред.

  
- Тате, може ли да взема колата за довечера?
- Сине, защо не ходиш пеша? Господ защо ти ги е 

дал тези два крака?
- Единият за газта, другият за спирачката.

  
В Перник трима цигулари пребиха боксьор. 

Чудя се нещо: спортът ли е в упадък, или култура-
та е в подем!?

  
Двама приятели си говорят:
- Слушай, ти защо не си купиш кола?
- За какво ми е? Само разходи...
- Ми така, да се возим.
- Става... А ти защо не вземеш да се ожениш?

  
Отива един ром на автогарата и казва на прода-

вачката на билетната каса:
- Дай ми един рейс за 5 часа билета.
Жената го поправя:
- Казва се един билет за рейса в 5 часа.
Ромът, възмутен:
- Е, добре де, грешки сме, човеци прайм...

  
Възрастен дядо, който от дълги години не чува, 

най-накрая се престрашил да отиде на лекар, кой-
то му поставил слухов апарат. След един месец ле-
карят и дядото се срещат и лекарят пита:

- Как си? Роднините ти сигурно много се радват, 
че вече чуваш добре?

- Аз не съм им казвал нищо - само следя и слух-
тя. Вече 3 пъти си преправям завещанието.

  
Две години дядо разпръскваше ГМО химикали 

против колорадски бръмбар. На третата година 
бръмбарите започнаха да помагат на дядо с при-
бирането на картофите.

  
Една жена се прибрала вкъщи със студена бира, 

включила мач по телевизора и започнала да се съ-
блича... Мъжът й веднага разбрал - колата няма да 
може да се ремонтира!

  
В съда питат подсъдим измамник:

– Вярно ли е, че сте укрили данъци така, както 
разказа преди малко обвинителят?

– Не, по друг начин ги скрих, но и неговият ме-
тод заслужава внимание.

  
– Иванчо, кажи какви редки австралийски жи-

вотни познаваш?
– Слон.
– В Австралия няма слонове.
– Точно затова са рядкост.

  
Срещат се двама приятели. Единият казва:
– Дай да ходим да пийнем по нещо.
– Аз вече не пия!
– Защо така?
– Помниш ли какво се случи миналото лято?
– Помня, защо?
– Защото аз не помня!

  
Двaмa джeнтълмeни кpoткo пyшaт пypи, нaд-

вeceни нaд пepилaтa нa Лoндoнcкия мocт. Oткъм 
Teмзa ce чyвa вик:

- Пoмoщ! He мoгa дa плyвaм! He мoгa дa плyвaм!
Eдиният джeнтълмeн ce oбpъщa към дpyгия:
- Пpocтeтe, чe пpeкъcвaм yeдинeниeтo ви, cъp, 

нo виe мoжeтe ли дa плyвaтe?
- He. A виe, cъp?
- Aз cъщo нe мoгa. Ho зa paзликa oт някoи xopa, 

ниe нe кpeщим зa тoвa тaкa, чe дa ни чye цeлият 
гpaд.

  
Трима приятели обсъждат кой какво е подарил 

на гаджето си за Коледа.
Първият:
- Представете си, обикаляме с гаджето по мага-

зините, тя видя едни секси бикини... Струваха ми 
50 лева...

Вторият:
- А аз отивам с жената в някакъв магазин, а тя 

като хареса едни прашки с диаманти по тях... Стру-
ваха ми неколкостотин долара...

Третият:
- А моята пък видя едни гащи, съвсем обикнове-

ни, нищо особено... Струваха ми 100 хиляди и раз-
вод...

Първият и вторият:
- А в кой магазин ги намери?
Третият:
- В какъв магазин, бе.... под леглото ги намери...

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Емоционалното ви състояние 
почти непрекъснато ще е неста-
билно. Ще сте едновременно и 
по-впечатлителни, и по-чувстви-
телни, което в известна степен 

ще намали ефективността ви. На моменти ще сте мни-
телни, подозрителни, склонни да драматизирате и да 
ревнувате, което пък може да навреди на личните ви 
отношения. Въздействието ви ще е доста силно, окол-
ните ще се съобразяват с мнението ви. При уреждане 
на лични и делови взаимоотношения оставете интуи-
цията да ви води.

РАК
Ще възстановите претърпени 
преди време загуби. Инициа-
тивите ви ще получат подкрепа 
от приятели и изобщо от хора, 
проверени във времето, на кои-

то сте сигурни, че можете да разчитате. Пред вас ще 
се открият нови перспективи за осъществяване на 
част от амбициозните ви планове. Новолунието ще 
улесни контактите ви, ще ви зареди с настроение, 
ще разполагате с възможност да възстановите пре-
къснати преди време връзки или да изгладите про-
тиворечията от семеен характер.

ВЕЗНИ
Предстоят делови пътувания, 
които няма да засегнат само вас, 
а и колегите ви, така че органи-
зацията ще е колективна. Ще се 
реализират без усложнения и 

със задоволителни крайни резултати. Част от зани-
манията ще са нови, непознати, необичайни и пре-
дизвикателни. Работата ви с околните ще е добре 
синхронизирана. Не бързайте да приемате предло-
жения за включване в нов колектив, проверените 
сътрудници са за предпочитане. Успехите няма да се 
грандиозни, но ще са убедителни.

КОЗИРОГ
Базирайте стратегията на въз-
можностите си и няма да се 
налага да бързате и няма да 
допуснете фатални грешки. 
Действайте активно, но с рав-

номерно темпо. Заявявайте участието си видимо с 
мнение, споделяне на опит и готовност за екипна 
работа. Не се опитвайте да ускорявате процесите. 
Приспособявайте режима си на работа спрямо те-
кущата обстановка. Така ще успеете да променяте 
дейностите си в оперативен порядък и да се въз-
ползвате максимално от настъпващите промени.

ТЕЛЕЦ
Думата ви ще се чува, стига да 
не прекалите с претенциите и 
със забележките. В работния 
процес почти непрекъснато ще 
имате нужда от допълнителна, 

по възможност най-актуалната информация, но за 
съжаление ще ви е трудно да си я набавите. Прие-
мете затрудненията като естествено изпитание на 
уменията ви, мобилизирайте се и действайте смело. 
Желанието да побеждавате и да доминирате ще ви 
подейства мобилизиращо. Единствената ви цел ще 
е да довършите започнатото и плановете си.

ЛЪВ
Развлеченията ще са повече от 
обикновено, а настроението ви 
ще е оптимистично. При тези об-
стоятелства е желателно да се 
ориентирате към публични изя-

ви пред широк кръг слушатели, провеждане на ре-
кламни мероприятия с голям брой участници. Оп-
тимизмът ви ще е вдъхновяващ и окуражителен за 
всички, с които общувате. Не е изключено да полу-
чите и неголеми допълнителни финансови постъ-
пления. Най-добри резултати ще постигнете при 
стартиране на нови колективни проекти.

СКОРПИОН
Успехите ви ще се отразят ста-
билизиращо на емоционално-
то ви състояние и отделно от 
това на професионалния ста-
тус. Бързата мисъл, ораторски-

те способности, дълбоката проницателност не само 
ще направят впечатление, но и ще ви отредят ар-
битражна позиция на човек, който има последна-
та дума. За преодоляване на личните затруднения 
решаваща роля ще имат приятелите. На моменти 
може да усетите пристъпи на умора, но на фона на 
постиженията, няма да ви обезпокоят особено.

ВОДОЛЕЙ
Част от събитията на пръв по-
глед ще изглеждат не особено 
добре, но не бива да се ядосва-
те. Приемете ги такива, каквито 
са, със сигурност няма да пре-

търпите сериозни щети. Съвсем изненадващо ще 
можете да се върнете към занимания, изостанали 
по обективни причини. Фактът, че сте на крачка от 
завършването им, ще ви зарадва и изпълни с уве-
реност. Контактите ви приоритетно ще са с хора, по-
опитни, по-знаещи, споделяйки опита си, те ще ви 
приближат към финансовия ви успех.

БЛИЗНАЦИ
В повечето случаи ще сте в кон-
трол на ситуацията, ще привли-
чате вниманието и ще получите 
съдействието, което ви е нужно. 
Инициативите ви ще впечатлят и 

привлекат към вас нови почитатели. Успешно ще фи-
нализирате общите проекти, юридическите казуси, 
текущите сделки и служебните пътувания. Ключова 
позиция ще заемете при изпълнението на колектив-
ни проекти, мащабни инициативи и публични дей-
ности, което пък е достатъчно условие за да отстои-
те с успех интересите си.

ДЕВА
Давайте предложения и отстоя-
вайте позициите си. Натрупани-
ят до момента опит не само ще 
е полезен в текущата ви работа, 
но и ще е като визитна картичка 

пред партньорите ви. Ще получите висока оценка 
за знанията и уменията си. Най-сложни за решава-
не ще са казусите, засягащи финансовия ви статус, 
но благодарение на аналитичните си умения ще се 
справите по-добре, отколкото сте си представяли. 
Отношението на околните към вас ще се отрази по-
ложително на самочувствието ви.

СТРЕЛЕЦ
Обстановката ще е динамична, 
а на моменти и хаотична. Зада-
чите не просто ще се трупат, те 
буквално ще изникват една след 
друга. Ще се наложи да се съ-

гласите и да приемете допълнителни отговорности. 
Опитайте се да запазите присъствие на духа и кон-
центрацията си. Направите ли го, не само ще се спра-
вите, но и ще изпреварите конкурентите си. Анализи-
райте фактите, разпределете ресурсите и подредете 
графика си така, че все пак да разполагате и с доста-
тъчно лично време за почивка.

РИБИ
На работното място събитията 
ще се развиват според очаквани-
ята ви. Ще можете да изпълните 
замислите, придържайки се към 
убежденията си. Не е изключе-

но да получите възнаграждение за работа, свършена 
преди време. Подгответе се за изненади, които ще ви 
принудят да промените плановете си. Вероятно ще 
се наложи да отмените набелязани пътувания. Опи-
тайте се да контролирате емоциите, ако събитията се 
разминават с очакванията ви. Посвещавайте повече 
време на близките си.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Едно от златните момичета на руската 
гимнастика има богат на приключе-
ния, но твърде кратък живот. Окса-

на Костина е сред най-талантливите гим-
настички в историята на СССР и Русия, но 
си отива от този свят едва на 20-годишна 
възраст.

Бъдещото Златно момиче се ражда в 
Иркутск и още в детската градина мест-
ните специалисти забелязват отличните 
й заложби за кариера в художествената 
гимнастика.

Оксана тренира усърдно и няма кон-
куренция сред връстничките си, затова 
бързо започва да се подготвя с момиче-
та, по-големи от нея с три-четири години.

„Сред 30-40 деца я забелязах веднага. 
Беше толкова крехка, с умно малко личи-
це. Как се движеше, какво излъчване има-
ше… Още не можеше да прави дори мост, 
но се виждаше, че това момиче има огро-
мен, огромен потенциал“, спомня си из-
вестната руска треньорка Олга Буянова.

Тя започва да работи с Костина през 
1983 г., а шест години по-късно, когато 
Оксана е на 17, момичето

печели бронз в многобоя
от държавния шампионат на СССР.

Сензационният медал е последван от 
злато на световното първенство, спече-
лено в отборния турнир заедно с Алек-
сандра Тимошенко и Оксана Скалдина. На 
шампионата на планетата в Сараево (1989 
г.) Костина очарова съдиите и публиката 
с музикалност и артистичност, съчетани с 
отлична хореография.

Вече няма никакво съмнение, че тя ще 
се бори за втората квота за Олимпийски-
те игри в Барселона (1992 г.). Първата по 
това време е запазена за бронзовата ме-
далистка от Сеул 1988 Тимошенко.

Костина и Скалдина се конкурират в 
продължение на три години, а в крайна 
сметка битката е спечелена от възпита-
ничката на Олга Буянова.

Но точно тогава се случва нещо непред-
видено – разпадът на СССР. А окончател-
ният състав на националния отбор за Иг-
рите е одобрен от министрите на спорта 
на бившите съветски републики.

Без да се интересуват от резултатите от 
тригодишния двубой между двете гим-
настички,

чиновниците избират 
Скалдина

„Когато казах на Оксана, тя пребледня, а 
лицето й се промени. Беше тотално озада-
чена. Изглежда, че ни се случваше нещо, 

което не можеше да ни се случи по ника-
къв начин. Някаква грешка, някаква аб-
сурдна случайност. Не можехме да по-
вярваме. В онзи проклет ден всичките ни 
надежди рухнаха“, спомня си Буянова.

Избухва огромен скандал, който е отра-
зен от всички водещи медии. Но гласът на 
ощетените остава глас в пустиня. Сигна-
лът до президента Борис Елцин също не 
върши работа и Костина тръгва за Барсе-
лона като зрител. Поканена е в каталун-
ската столица лично от тогавашния шеф 
на МОК Хуан Антонио Самаранч.

В Барселона Костина получава сери-
озна подкрепа от прочутата Ирина Ви-
нер-Усманова, която по това време е 
треньорка на националния отбор на Ве-
ликобритания. „Намерих начин да я вкар-
вам да тренира с нас. Никой друг не пус-
каше Оксана в залата“, спомня си тя.

Гимнастичката

пропуска огромен шанс
в спорта с неучастието си на Игрите, но в 
Барселона среща любовта на живота си 
в лицето на петобоеца Едуард Зеновка. 
Очарована е от сребърния олимпийски 
медалист, а чувствата са взаимни.

Именно Едуард помага на Оксана да 
излезе от депресията и я убеждава да се 
върне към тренировките. „След олим-
пиадата не исках да виждам никого. Бях 
почти сигурна, че повече не желая да се 
състезавам. Цялата история ми струваше 
толкова много нерви. И тогава се появи 
човек, заради когото изведнъж поисках 
отново да се докажа пред всички“, споде-
ля Костина.

През същата 1992 г., на Световната купа 
в Брюксел, тя печели пет златни медала 
от пет възможни (в индивидуалния мно-
гобой и на всички уреди).

Нейният рекорд 
е недостижим

в продължение на 17 години!
След триумфа в „златния“ Брюксел Ко-

стина получава безброй комерсиал-
ни предложения за участие в реклами и 
шоута. Но иркутската красавица отказва 
всичките. Тя мечтае единствено за семей-
ство и кариера като треньор.

Плановете й обаче така и не се осъщест-
вяват. На 11 февруари 1993 г., само три ме-
сеца след фурора в Белгия, Оксана Кости-
на загива в автомобилна катастрофа.

На път за летището москвичът, управля-
ван от Едуард Зеновка, излита в насрещ-
ното платно и се блъска челно в камион.

Петобоецът получава множество нара-
нявания и губи бъбрек. Лекарите се борят 
за живота на 20-годишната гимнастичка в 
продължение на няколко часа, но не ус-
пяват да я спасят.

Оксана Костина е погребана в родния 
Иркутск. Полагат я в ковчега със сватбе-
ната рокля, която няколко месеца по-къс-
но трябвало да облече за венчавката с 
любимия.

Оксана Костина – неразказаната 
трагедия на руската гимнастика

XРекордът й е недостижим в продължение на 17 години

АЛЕКСАНДЪР  
АНТОНОВ

alexander@bg-voice.com

Сн.: Wikipedia

https://www.facebook.com/milanabash78
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Джони Деп се завръща на 
големия екран. Обществена-
та френска филмова проду-
центска компания Why Not 
Productions и Френската теле-
визия пуснаха първата сним-
ка в социалните медии на Деп 
в новата му роля на крал Луи 
XV.

Драматичният филм от 
този период, озаглавен „La 
Favorite“, разказва историята 
на последната любовница на 
краля на Франция, мадам Жан 
дю Бари, която, макар и бедна 
по рождение, успява да се из-
дигне социално, използвай-
ки интелигентността си, за да 
стане любимата спътница на 
Луи XV.

Редом до Деп ще бъде 
френската актриса Изилд Льо 
Беско, която ще изиграе ма-
дам Дю Бари, известната лю-
бовница на Луи.

Снимките започнаха ми-

налия месец на няколко мес-
та във Франция, като замъка 
Версай или Париж, и ще про-
дължат три месеца.

Джони Деп се завръща  
като крал Луис XV от Франция

Анджелина Джоли беше много 
емоционална, когато остави дъще-
ря си Захара Джоли Пит в Spelman 
College в Атланта.

47-годишната носителка на 
„Оскар“ се вижда как помага на 
17-годишната Захара да се премес-
ти в колеж във видео в Instagram, 
публикувано от Дарил Холоман от 
Службата по студентски въпроси.

„Ще започна да плача...“, казва 
Джоли и допълва: „Сдържам сълзи-
те“.

Анджелина Джоли показа на 
всички, че дъщеря й Захара ще 
бъде част от Spelman Collage със 
снимка в Instagram, на която моми-
чето е заобиколена от новите си ко-
леги.

Брад Пит също не пропусна да 
коментира радостната новина. На 
премиерата на „Убийствен влак“ 
в Лос Анджелис той заяви пред 
People: „Това е наистина страхотно!“

Още един рекорд е покорен от уникал-
ния „Old Town Road“ на мултиплатинената су-
перзвезда Lil Nas X в колаборация с Billy Ray 
Cyrus. Той влезе в списъка с 1 млрд. гледания 
в YouTube и за първи път и двамата изпълни-
тели влизат в „Клуба на милиарди гледания“.

Това е първата песен, която става 15 пъти 
платинена в САЩ според Асоциацията на 
звукозаписната индустрия на Америка (RIAA) 
и има най-дълъг престой на №1 в Billboard 
Hot 100, тъй като завърши 19 последова-
телни седмици на върха на класацията. Ос-
вен това има рекордните 26 седмици под но-
мер 1 в класацията за най-добри песни на 
YouTube в САЩ и спечели награди „Грами“ за 
най-добро изпълнение от дует/група и най-
добър музикален видеоклип.

„Old Town Road“ на Lil Nas X надмина 
1 млрд. гледания в YouTube

Анджелина Джоли остави дъщеря 
си Захара в колежа в Атланта

Списък от градове в Обе-
диненото кралство, 
които биха могли да бъ-

дат домакини на Евровизия, 
беше разкрит.

Бирмингам, Глазгоу, Лийдс, 
Ливърпул, Манчестър, Нюка-
съл и Шефилд ще се състеза-
ват за домакинство на събити-
ето, което ще се проведе през 
май 2023 г.

Двадесет града изразиха 

интерес и е изненадващо, че 
Лондон и Белфаст не бяха из-
брани.

Великобритания беше из-
брана за домакин на състеза-
нието, след като организато-
рите решиха, че то не може да 
се проведе в Украйна, побе-
дителката през 2022 г.

Британският певец Сам Рай-
дър завърши втори на таз-
годишния конкурс в Торино, 
Италия.

Градовете в Обединеното 
кралство искат да привлекат 
хиляди посетители и внима-
нието на близо 160 млн. теле-
визионни зрители по целия 
свят.

7 британски града ще се борят за 
домакинство на Евровизия 2023

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Таблоидите съобщиха пре-
ди дни, че Пийт Дейвидсън и 
Ким Кардашиян са решили да 
сложат край на романса си. 
Но Пит не изглежда твърде 
разстроен от раздялата.

Бившата 28-годишна звезда 
на Saturday Night Live вдигна 
палец с широка усмивка на 
лицето си на снимачната пло-
щадка на новия филм в Кернс, 
Австралия.

Той изглеж-
да в добро на-
строение в 
спортно об-
лекло в почив-
ка от снимките 
на последните 
сцени на коме-
дията „Магьос-
ниците“.

Ким и Пит се разделиха 
след деветмесечна романти-
ка, която явно не е била по 
мед и мляко, както изглежда-
ше. Според източник, близък 
до двойката, двамата се оби-
чат и уважават, но дългите от-
съствия и работните им гра-
фици затрудняват връзката. 
Ким и Пийт решиха да бъдат 
просто приятели.

От години Джонатан Хи-
менес, известен като Джонк, 
насочва своя фотографски 
обектив към изоставени архи-
тектурни структури по целия 
свят, много от които сега са 
покрити с листа. Преди време 
излезе седмият му албум, оза-
главен „Urbex Monde“.

В последната си колекция 
френският фотограф посеща-
ва 35 места в 25 държави и 
улавя с обек-
тива си руша-
щи се покри-
ви, олющени 
фасади, ръж-
дясващи вла-
кове насред 
нищото.

В „Urbex 
Monde“, из-
даден от из-

дателство Artaud, той придру-
жава предимно архитектурни 
снимки с бележки, истории на 
местата и анекдоти от срещи-
те си.

В съобщението си по повод 
издаването на албума той от-
беляза: „Ситуацията се влоши 
още повече, като всеки ден 
изчезва още един вид. Гло-
балното затопляне продъл-
жава...“.

По-дългата продължителност се е 
превърнала в запазена марка на съ-
временните филми и „Джон Уик 4“ не е 
изключение от правилото.

В интервю за Collider режисьорът 
Чад Стахелски разкри, че предстоящи-
ят филм ще бъде най-дългият от поре-
дицата досега.

Въпреки че не уточнява, четвърти-
ят от сагата за безмилостния отмъсти-
тел ще продължи поне 131 минути, ако 
се вземе предвид „John Wick Chapter 3: 
Parabellum“.

„Джон Уик 4“ не се очаква да прис-
тигне до 2023 г., въпреки че режисьор-
ът разкри, че снимките са в последния 
етап.

„Поредиците са завършени. Филмът 
по същество е направен. Вероятно ще 
има още няколко седмици цялостна 
фина настройка, след което ще я за-
ключим и става дума за звука, музика-
та и ефектите“, добави той.

Американската актриса Сигорни Уивър и но-
сителят на „Оскар“ Кевин Клайн обединяват сили 
и участват в нежния романтичен филм „Добрата 
къща“, базиран на едноименния роман на Ан Ли-
ъри.

Уивър играе брокер, чието семейство се тре-
вожи за голямата й слабост към алкохола. Спо-
ред официалния синопсис животът й започва да 
се разплита, когато „романсът се разпалва отново 
със старата й гимназиална любов“, изигран от Ке-
вин Клайн. Тогава той „се забърква опасно в без-
разсъдното поведение на един човек, разпалвай-
ки отново заровени чувства и семейни тайни“.

Двамата от филма са работили заедно във фил-
ма „Дейв“ през 1993 г. и в „Ледената буря“ през 
1997 г.

Филмът „Добрата къща“ тръгва по кината от 30 
септември.

„Джон Уик 4“ ще бъде най-дългият 
филм от поредицата

Отново изоставени структури в 
албума на Джонк „Urbex Monde“

Пийт Дейвидсън в добро настроение 
след раздялата с КимСигорни Уивър с Кевин Клайн  

в романтична комедия

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Панагюрище е разположен върху мал-
ка котловина в Същинска Средна 
гора, по двата бряга на река Луда Яна. 

Името му е с гръцки произход и означава 
панаирище. За съвременните българи Пана-
гюрище е символ на българския стремеж за 
свобода. Всяка година на 20 април селището 
е център на националните тържества в па-
мет на Априлското въстание от 1876 г.

Тук Панайот Волов и Георги Бенковски 
вдигат на въоръжена борба цялото населе-
ние, обявяват първата българска републи-

ка и за 10 дни градът е първата столица на 
България.

Това е и родното място на Райна Попге-
оргиева, позната на всички като Райна Кня-
гиня, ушила въстаническото знаме с девиза 
„Свобода или Смърт“. В памет на тези съби-
тия през 1976 г. е издигнат мемориалният 
комплекс Априлци.

Там, където миналото не е оставило исто-
рически паметници

то оживява с легендите
които свързват основаването на днешния 
град с драматичните времена след осман-
ското нашествие на Бaлканите - с края на XV 
век. Името си градът придобил от малкия 
панаир, който се устройвал на брега на ре-
ката (панагюр е синоним на панаир в стария 
български език).

В годините на османското владичество Па-
нагюрище получава официално със султан-

ски ферман призвание за войнишко селище. 
От това последват редица привилегии като 
право на относително самоуправление, ос-
вобождаване от някои данъци и др., които 
спомагат за икономическото развитие на 
града, за запазване у неговите жители жива 
надеждата за свобода.

Тракийското съкровище 
е символ на града

В мразовитото утро на 8 декември 1949 г. 
трима братя - Павел, Петко и Михаил Дей-
кови - работят заедно в района на кереми-
дената фабрика „Мерул“ край Панагюрище. 
Тухларският занаят е тежък, непосилен, но 
уважаван от хората, съградили от печена 
глина своите домове. Петко натиска с бела 
вече разрохканата глина и тогава нещо лъ-
сва.

Братята са объркани и възбудени. Внима-
телно изваждат и преброяват предметите, 

измиват ги в близката река Мерул и ги по-
ставят на една дъска да се изцедят. Пред тях 
и надошлите работници блясва с цялото си 
великолепие приказен

златен сервиз 
с причудливи форми

В този момент, без дори да се замислят, бра-
тята единодушно решават, че това откритие 
трябва да се предаде на градските власти.

От тогава до днес съкровището триумфал-
но шества в музеите и галериите на повече 
от 40 световни столици и градове - Рим, Па-
риж, Лондон, Ню Йорк, Москва, Берлин, 
Прага, Будапеща, Токио, Мексико сити, Ню 
Делхи, Монреал, Мадрид, Бостън, Детройт, 
Хелзинки... Навсякъде по света е изтръгвало 
възхищение.

Панагюрското съкровище и днес при-
влича вниманието на учените - археолози 
и изкуствоведи по света, с въпросите, кои-
то поставя, а липсата на еднозначен отговор 
създава

атмосферата 
на тайнственост

която витае около него.
Уникалното тракийско златно съкровище 

датира от края на IV и началото на III в. пр.н.е. 
и е намерено южно от Панагюрище. Състои 
се от девет ритуални съда, изработени от 
чисто злато с общо тегло над 6 кг. От надпис 
върху фиала е установено, че съдовете са из-
работени в град Лампсакос, който се нами-
рал на Дарданелите, на брега на Мала Азия. 
Четири от ритоните са оформени като глави 
или като предната част на животни. Украсата 
изобразява митологични сцени, свързани с 
известни герои от древността.

На един от ритоните е изобразен тържест-
веният пир в чест на сватбата на Дионис с 
критската принцеса Ариадна. Други три из-
образяват глава на амазонка.

Най-интересен по форма и украса е голе-
мият амфоровиден съд. Дръжките му са оф-
ормени като

борещи се помежду си 
кентаври

а двете отверстия за изливане на виното, на-
миращи се в основата на съда, са оформе-
ни като негърски глави. Между негърските 
глави е изобразена фигурата на детето Хе-
ракъл, борещо се със змията.

Предметите от Панагюрското съкровище 
са комплектовани като изключително богат 
и с висока художествена стойност сервиз 
за ритуални приношения. Не се знае по ка-
къв път са достигнали до нашите земи тези 
предмети - като военна плячка или по пътя 
на търговски обмен, както и кой е бил техни-
ят собственик.

Въпрос представлява и какво е прину-
дило собственика да го скрие в земята. На 
всички тези въпроси точен отговор не мо-
жем да получим, можем само да гадаем, но 
това не ни пречи да им се наслаждаваме 
като на едни високохудожествени и уникал-
ни свидетели на древността.

Панагюрище - земя на легенди и 
предания за геройства на въстаници
XПрез 1949 г. трима братя изравят покрай тухларна уникално златно съкровище

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Историческата местност „Оборище“.

Панагюрска къща.

Панагюрското златно съкровище.
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