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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

„Те четат мисли и активират стрелците“: 
Стивън от Охайо изби съседите си

» на 12

Шофьорите на камиони вече със заплати 
като на финансови анализатори

» на 4 - 5

Идват избори: 
Къде ще гласуват 
българите 
в чужбина

Жива ли е Ружа и 
помогнаха ли й 
хора от властта
да избяга?

Човекът тото 
Кирил Костов
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Българка 
ще се обучава 
в холивудското 
училище за звезди 
„Лий Страсбърг“ » на 20 - 21 » на 35
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It’s Election Year. Ако живеете в САЩ, чува-
те това от миналата година. Но това е и поло-
жението в България – четвърти парламента-
рен вот за година и половина. Това е рекорд 
в най-новата ни история, но все още има да 
гоним израелците.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Обиски в домовете на Тръмп  
и Борисов – прилики и разлики

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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734 места в 61 държави са оп-
ределени с решение на ЦИК 
от 11 август, в които се очак-

ва да бъдат образувани избирателни секции 
извън страната. Това съобщиха от Минис-
терството на външните работи във връзка 
с организацията на предсрочния парламен-
тарен вот зад граница през октомври.

„В случай, че бъдат събрани достатъчен 
брой заявления съгласно изборния кодекс, 
географията на местата би се разширила, 
както и броят на секциите в тях. Призова-
ваме българските граждани извън страната 
активно да се регистрират чрез електрон-
ната форма за заявления за гласуване извън 
страната. Предварителната им регистрация 

дава възможност за включване в избирател-
ните списъци за гласуване, което би довело 
до по-бързото протичане на изборния про-
цес и най-важното - възможност за максима-
лен брой български граждани да упражнят 
правото си на глас“, призоваха от МВнР.

През месец ноември 2021 година, въпре-
ки предварително регистриралите се 55 000 
избиратели, са

дописани приблизително 
195 хил. избиратели

което допълнително е затруднило и заба-
вило процеса, съобщи Калин Анастасов от 
Външно министерство.

Министерство на външните работи има 
възможност да проведе избори в около 800 
избирателни секции зад граница. Направе-
на е заявка до Министерски съвет и ЦИК за 

отпечатване на 710 000 броя бюлетини, до-
пълниха от МВнР.

Максималният брой на секциите с машин-
но гласуване може да достигне до 310 и съ-
ответно 620 машини ще бъдат необходими 
за гласуването зад граница, сочи анализът 
на МВнР.

Дипломатическите представителства на 
Република България в чужбина вече са уве-
домили 128 държави, с които Република 
България има дипломатически отношения и 
акредитиран посланик.

„Към днешна дата от 61 държави, в кои-
то ЦИК е определил места за гласуване, сме 
получили разрешение от 42. От държави, в 
които има големи български общности, все 
още очакваме разрешение – Италия, Белгия, 
Гърция, Дания, Ирландия, Великобритания, 
Канада и Норвегия“, поясниха от Външно.

Въпреки сложната ситуация в отношения-
та между Русия и България,

Москва е дала разрешение
за разкриване на секции за гласуване в 
страната. Те ще бъдат в руската столица и 
Санкт Петербург, а от МВнР съобщиха, че 
сънародниците ни, които ще гласуват на 
територията на федерацията, ще имат дос-
тъп и до една машина за електронно гла-
суване.

„Длъжни сме да уведомим нашите граж-
дани и сънародници, че Федералното ми-
нистерство на външните работи на Герма-
ния уведоми посолството ни в Берлин, че 
и тези избори ще могат да бъдат проведе-
ни в не повече от 40 места извън диплома-
тическите и консулските представителства. 
Което означава, че както през ноември, оч-
акваме изборите в Германия да могат да се 
проведат в около 85 секции“, допълни Ана-
стасов.

Парламентарните избори в чужбина ще 
струват 6 500 000 лева.

Идват избори: Къде ще 
гласуват българите в чужбина

XЗасега секции ще има на 734 места в 61 държави

ЦВЕТИН  
ФИЛИПОВ

cvetin@bg-voice.com

ЦИК публикува електронния формуляр за 
гласуване в чужбина на предсрочните пар-
ламентарни избори на 2 октомври.

Срокът за подаване на заявленията изти-
ча на 06.09.2022 г. в 00:00 ч. българско време.

За вота на 2 октомври ще бъдат разкрити 
автоматично голям брой секции в чужбина 
на база броя гласували на предходните из-
бори. Дори за тях е важно да подадете за-
явление, за да присъствате в избирателния 
списък, припомнят експерти. Така няма да се 
налага дописване и процесът по гласуване 
ще бъде ускорен.

В заявлението за гласуване в секция из-
вън страната избирателят вписва на българ-
ски език имената си по паспорт, военна кар-
та или лична карта, единния си граждански 

номер и постоянния си адрес в България. Из-
бирателят вписва на кирилица или латини-
ца мястото извън страната, в което желае да 
гласува, и настоящ адрес в съответната дър-
жава.

ЦИК вече приема електронни заявления  
за разкриване на нови секции в чужбина

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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В
се още няма решение как ще 
гласуват хората под карантина. 
Предстои темата да бъде обсъ-
дена с главния държавен здра-
вен инспектор д-р Ангел Кунчев, 

след което ЦИК ще вземе решение, съобщи 
зам.-председателят и говорител на ЦИК Ро-
сица Матева.

Ако не е обявена извънредна епидемио-
логична обстановка, право на гласуване в 
подвижна секция имат само хората с ТЕЛК 
решения, но не и болните от коронавирус 
или контактните им лица, подложени на из-
олация. Лицата, поставени под карантина, 
могат да подават заявление за гласуване с 
подвижна изборна кутия на престоящите 
избори за парламент.

На последния вот преди година подвиж-
ните избирателни секции за карантинирани 
или изолирани бяха образувани, ако до три 
дни преди деня на вота бяха събрани не по-
малко от 7 подадени заявления. Исканията 
за подвижна урна бяха подавани до кмета 
на общината, района, кметството или кмет-
ския наместник.

По повод казуса с подписите на почина-

ли хора в списъците, внесени от партиите и 
коалициите за регистрация, Росица Матева 
обяви, че до момента няма формация, чия-

то регистрация да бъде отнета. Все още оба-
че не са приключили проверките на 4 пар-
тии и 1 коалиция.

Няма яснота как ще 
гласуват карантинираните 
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Очевидно е, че ще трябва да се обър-
нем към „Газпром“, неизбежно е, за 
да излезем от кризата.

Думите на енергийния министър в слу-
жебното правителство Росен Христов пре-
дизвикаха истинска буря от емоции сред 
политическия ни елит.

Как обаче се стигна до подобно решение?
В последния възможен момент България 

осигури доставка на втечнен газ от Съеди-
нените щати.

Проблемът - има само един слот за разто-
варване, в съседна Турция, което означава, 
че доставката ще бъде само от един танкер. 
Или с други думи - газ ще има до средата на 
октомври.

Причината за това отново е цената за 
наем на слотове. 

Дни преди да сдаде властта, Кирил Пе-
тков обяви офертата на компанията „Шини-
ър“ - за доставка на 7 танкера, три до края 
на тази година и още 4 за първите месеци 
на следващата, като уточни, че ако служеб-
ното правителство намери по-добри офер-
ти, може да откаже тази за танкерите.

От седем договорени, 
идва един...

„За ноември и декември не можахме да на-
мерим слотове за втечнен газ на икономиче-
ски изгодна цена“, призна министър Христов.

Енергийният министър предупреди, че 
преговорите с „Газпром“ ще бъдат изклю-
чително трудни, като за това хвърли вината 
върху кабинета „Петков“.

По думите му предишното правителство е 
направило почти невъзможни преговорите с 
руската компания и е напрегнало отношени-
ята с Русия до краен предел.

„Изгонихме всички дипломати, прекрати-
хме всякаква комуникация, така че ситуаци-
ята изобщо не е розова“, каза той.

Изявлението на министър Христов след 
заседанието на кризисния щаб по енергети-

ка стана повод за истински предизборен де-
бат сред партиите, близо месец и половина 
преди парламентарните избори.

„За“ или „против“ „Газпром"?
„Продължаваме промяната“ са категорич-

ни - никога не са затваряли вратата към „Газ-
пром“.

„Разговори с „Газпром Експорт“ са водени 
нееднократно и от предишния кабинет, но 
това не даде резултат. Най-вероятно няма да 
даде резултат и сега, а зимният сезон пред-
стои“, заяви Радослав Рибарски от ПП.

„При наличието на свободен капацитет за 
разтоварване за нас остава загадка защо до-
говорените количества газ от САЩ бяха от-
казани. Отказът от договорени количества 
за нас би означавал, че газовите нужди за 
есента и зимата са обезпечени, но от Росен 
Христов разбираме, че това не е така, а Бъл-
гария е тласната към това отново да прегова-
ря с „Газпром“, които едностранно нарушиха 
действащия си договор с нашата страна“, до-
пълни той.

„Демократична България“ дори обявиха 
протест срещу преговорите с „Газпром“.

„Лъжа е, че газът от „Газпром“ ще бъде 
евтин. Лъжа е, че той е сигурен - Кремъл 
го спира и намалява и в момента на реди-
ца европейски страни. Лъжа е, че въпросът 
за руския газ е само икономически - той е 
оръжието на Путинова Русия да подчинява 
Европа. Служебното правителство продава 
България, като неотклонно се опитва да вър-
не страната в зависимост от Кремъл. Бълга-
рия не може да си позволи да се обвързва 
с основното геополитическо оръжие на им-
перския режим на Путин“, се казва в призи-
ва на ДБ.

Браво, другари!
По този начин лидерът на ГЕРБ Бойко Бо-

рисов иронизира позицията на „Демократич-
на България“ срещу преговорите с руската 
компания.

Предизборен дебат: Има 
„Газпром“, няма „Газпром“НИКОЛАЙ СПАСОВ

nikolay@bg-voice.com

XГазовите доставки може да се превърнат 
в основна тема на кампанията

Преговорите с „Газпром“ са неизбежни, по думите на Росен Христов. 

Сн.: БГНЕС

Кризисният щаб търси и други решения. 
Сн.: БГНЕС

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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„Винаги съм се обръщал към колегите от 
другите партии – да приемем проектозакон 
за 100% диверсификация и срещу „Газпром“. 
Защо колегите от ДБ чак сега се решиха така 
за „Газпром"? Приветстваме ги, че след ня-
колко месеца разбраха за какво става въ-
прос. Защо колегите от ДБ рязко спряха да 
говорят за „Лукойл“ – руската газ е лоша, а 
руският петрол е страхотен? Радвам се, че 
днес ни подкрепят за „Газпром“, но нека да 
включват в декларациите си и „Лукойл“.

Къде е решението на Министерски съ-
вет, с което те имат капацитет да докарат 
7 танкера? Резервираха ли те, както казва 
Кирил Петков, „паркинг“? Нали казвахте, че 
служебният кабинет трябва да организира 

само избори? Но им оставяте най-важното 
нещо в държавата в момента да го правят 
те“, обяви Борисов.

Изненадващо или не, БСП застанаха твър-
до „За“ позицията на Росен Христов, въпре-
ки че социалистите водят открита война 
срещу служебния кабинет още от неговото 
назначаване.

„Още през месец април предвидихме за-
даващата се криза с доставките на газ и по-
следиците от нея. Тогава заявихме ясна по-
зиция, която последователно поддържаме 
и днес: трябва да се възстановят прегово-
рите с „Газпром“. Трябва да гарантираме 
стабилност, сигурност и предвидимост на 
икономиката и хората. Ние сме за диверси-

фикация на доставките на природен газ, но 
на този етап те не осигуряват нужните коли-
чества и са прекалено скъпи за българска-
та икономика и домакинствата. Загрижени 
сме за 28 000 български фирми, които из-
ползват газ, за 250 000 работници в тях, кои-
то могат да загубят работа, и за топлофика-
циите, които трябва да осигурят топлина за 
семействата през зимата. Водени от българ-
ския интерес, считаме, че трябва да се тър-
сят всички възможности, включително дос-
тавки от „Газпром“, така, както направиха 
редица европейски държави“, се казва в де-
кларацията на БСП.

Не „Газпром“, а

България е несигурен 
партньор

Това е мнението на лидера на „Възражда-
не“ Костадин Костадинов.

„Предишните управляващи скъсаха от-

ношенията с Русия и извършиха терорис-
тичен акт. Не виждам как сега тези хора ис-
кат да се преговаря с „Газпром“. Според мен 
трябва да започнем веднага преговори, за 
да осигурим договор и за след 1 януари 
2023 година, но не мисля, че руската стра-
на ще преглътне обидата, която им нанесо-
хме. „Газпром“ е надежден доставчик на газ. 
Тяхното решение дойде като отговор на на-
ложените санкции от Европейския съюз, от 
който част е и България. Ние предупреди-
хме за това още февруари месец. България 
е несигурен партньор, не „Газпром““, каза 
Костадинов.

По всяка вероятност преговори с „Газ-
пром“ ще има, но ще дадат ли резултат, не 
е ясно.

Кризисният щаб ще търси и други реше-
ния, като едното от тях е подновяването на 
преговорите с Азербайджан за по-голяма 
доставка на „синьо гориво“.

Енергийният министър хвърли вината върху кабинета „Петков“ за лошите отношения с руската компания. 

Само един танкер с втечнен газ ще бъде разтоварен за България. 

Сн.: БГНЕС

Сн.: БГНЕС

https://danieliusa.com
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Х
ора от правителствените среди 
в България са покровителства-
ли криптокралицата Ружа Игна-
това, като са я предупреждавали 
за предстоящи акции на полици-

ята и са й помагали да избяга. Това твърди 
Франк Шнайдер, бивш ръководител на раз-
узнавателната агенция в Люксембург, спе-
циалист по корпоративна сигурност и со-
чен като ключова фигура в OneCoin.

През есента на 2017 г., малко преди да из-
чезне, тя е казвала, че за нея е най-безопас-
но да е в България.

Събитията, за които разказва Шнайдер, 
включително последните часове преди 
Ружа Игнатова да изчезне, се случват по 
време на второто и третото правителство 
на Бойко Борисов.

В интервю, публикувано Notizie 
Geopolitiche, докато изчаква окончателно 
съдебно решение във Франция за екстра-
диране в САЩ по обвинения за пране на 
пари, Шнайдер е питан знае ли какво се е 
случило с Ружа Игнатова.

Той отвръща, че

вероятно е убита
„Надявам се да не е така, но не съм видял 

никакви доказателства за противното.“
Той описва, че се е чул с нея за последно в 

края на октомври 2017 г.
„Около 20 октомври Ружа ми каза, че 

трябва за малко да прескочи до България, 
което я посъветвах да не прави, но тя смята-
ше, че това е най-безопасното място за нея, 
след като вече знаеше, че прокуратурата на 
Южен Ню Йорк се интересуваше от нея, а га-
джето й Джилбърт Армента сътрудничеше с 
ФБР срещу нея.

Тя обясни, че нейните контакти в Бълга-
рия са й казали да напусне страната на 25 
октомври, защото ще има полицейска ак-
ция по линия на правното сътрудничество 
с Германия“, твърди Шнайдер.

Шнайдер е категоричен, че OneCoin не е 
замислена като схема за измама или пране 
на пари.

Ружа Игнатова била вдъхновена от по-
добни идеи и концепции, но никой не очак-
вал такъв експлозивен успех.

Фирмата

станала жертва 
на комбинацията

от бързо разрастване и слабо управление, 
твърди той.

Повечето от средствата на OneCoin може 
би са изчезнали и ако съдът докаже, че това 
е пране на пари, ще трябва да понеса отго-
ворността си, казва той. Шнайдер допълва, 
че в сметки основно в Китай, но също в Ду-
бай и Южна Корея, би трябвало да има над 1 
млрд. евро от фондовете на OneCoin.

За връзките на Ружа Игнатова, едно от 
10-те най-издирвани лица от ФБР, с упра-
вляващите се заговори още през 2020 го-
дина. Под заглавие „Изчезналата кралица“ 
германският вестник „Зюддойче Цайтунг“ 

публикува на няколко големи страници 
журналистическото разследване на Филип 
Боферман, посветено на нея.

Според „Зюддойче Цайтунг“, след като за-
вършва право и работи в една голяма кон-
султантска фирма, Ружа Игнатова се връща 
в България.

В новата фирма нейна шефка е

Цветелина Бориславова
„една от най-богатите жени в страната и би-
вша любовница на сегашния премиер Бой-
ко Борисов,“ уточнява вестникът. По-ната-
тък в обширната статия четем:

„Според информации на ЦРУ, през своята 
Българо-американска кредитна банка Бо-
риславова е изпирала парите от престъп-
ните дейности на Борисов: нелегални пе-
тролни сделки, търговия с метамфетамин. 
Това е светът, в който навлиза 29-годишната 
тогава Ружа Игнатова. Един свят, в който мо-
гат да се изкарат много пари.“

В разследването става дума и за скъпи-
те имоти в центъра на София, които заку-
пува Игнатова, а също и за брат й Констан-
тин Игнатов – почитател на татуировките и 
бейзболните каскетчета. „Консти Кекс“, как-
то той сам нарича себе си във Фейсбук, пър-
воначално поема от кака си ръководството 
на фирмата, а после става и главен свидетел 
на обвинението срещу нея. Обвинение, кое-
то тръгва от разкритията на един норвежки 
IT експерт, разгадал първи схемата на „д-р 
Ружа“.

Константин Игнатов твърди, че сестра му 
има по цял свят cash rooms – стаи, натъпка-
ни със стотици милиони долари. Къде е са-
мата криптокралица – това никой не знае. 
Не знае и брат й, на когото в съда помага 
не друг, а звездният адвокат Джефри Лихт-
мън, защитавал преди това Ел Чапо и мафи-
отския кръстник Джон Готи.

В края на статията в „Зюддойче Цайтунг“ 
се цитира едно изречение, с което през 
2014 година прохождащата криптокралица 
описала своя бизнес план: „Взимай парите и 
бягай“.

Жива ли е Ружа и помогнаха ли й 
хора от властта да избяга?

XПланът й бил: „Взимай парите и бягай“

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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„Чувствам, че Даша е близо. Тя живе-
еше в името на победата, тя умря 
в името на победата, за победата 

на Русия, за победата на православието... 
Фронтът е във всеки от нас". Това каза Алек-
сандър Дугин, баща на Даря Дугина, която 
загина, след като колата й беше взривена в 
събота вечерта, на нейното поклонение в 
понеделник. 

„Нашите сърца жадуват не просто за мъст 
и възмездие. Това е прекалено малко, не е 
руско. Нужна ни е само нашата Победа… 
Така че победете, моля ви!“, заявява руският 
общественик в обръщението си.

Руският президент Владимир Путин изка-
за съболезнования на семейството и под-
писа

указ за посмъртното 
награждаване

на Дугина с орден за храброст.
В неделя Федералната служба за сигур-

ност съобщи, че убийството на Дугина е 
разкрито. Според ФСС то е било подготвено 
от украинските специални служби, а извър-
шителката – украинска гражданка на име 
Наталия Вовк, се е укрила в Естония. Според 

службите за сигурност заподозряната укра-
инка може да е използвала 12-годишната си 
дъщеря за прикриване на следите от прес-
тъплението.

„Проверява се версията, че взривното ус-

тройство може да е поставено в джипа на 
Дугина с помощта на детето“, е заявил пред-
ставител на ФСС.

Възможно ли е обаче да грешат, още по-
вече след като украинският президентски 
съветник Михайло Подоляк

отрече Киев да има
каквато и да е връзка с атентата.

Още преди официалната позиция на ру-
ските служби за сигурност отговорност за 
убийството пое едно антикремълско дви-
жение от Русия - Националната републи-
канска армия.

Бившият член на руската Дума и против-
ник на президента Владимир Путин Иля По-
номарьов заяви в изявление, че поддържа 
контакти с НРА от април 2022 г. Партизаните 
се свързали с него чрез създадения от него 
бот „Роспартизан“ в Телеграм.

Анализаторите обаче твърдят, че такава 
групировка не съществува, а е разработка 
на ФСБ с цел да разбере кои са противници-
те на Путин, готови да извършват терорис-
тични действия.

Украински политици също смятат, че ор-
ганизацията е измислица и има за цел да 
обвини Киев за атентата. Не е ясно и дали 
Дугин е бил цел, а дъщеря му е загинала 
случайно, или самата Даря е била мишена 
на нападението.

Напоследък тя бе по-влиятелна от баща 
си, поддържаше контакт с европейските 
крайнодесни и най-вече с Марин льо Пен. 
Дугина бе сравнително познато лице в ру-
ското общество - политически активист и 
журналист с кариера в държавната медия 
RT, а след това и в про-православната теле-
визия „Царьград“ на милиардера Констан-
тин Малофеев, където главен редактор по 
това време е нейният баща.

За последно Дугина ръководи англое-
зичната медия United World International, 
за която американският департамент по от-
браната смята, че е финансирана от олигар-
ха Евгений Пригожин, поставен под санк-
ции от Запада, тъй като стои зад частната 
армия „Вагнер“ и „Агенцията за интернет из-
следвания“, известна още и като „фермата 
за тролове“.

Самата Дугина също бе поставена под 
санкции. Според Великобритания тя е „ви-
сокопоставен носител на дезинформация 
във връзка с Украйна и руската инвазия в 
Украйна“, докато американското правител-
ство определя нейната медия като „плат-
форма на руски ултранационалисти за 
разпространение на дезинформация и про-
паганда, насочена към западна и друга ау-
дитория“.

От друга страна, Александър Дугин не 
пестеше критики към Путин, обвинявайки 
го, че не е достатъчно деен и не заявява по-
категорично идеологията си. Това също би 
могло да е повод за атентат срещу него от 
самите руски служби. Засега други следи 
към НРА няма, а страницата им в Уикипедия 
е изтрита.

След взрива, убил Даря Дугина, 
искат: Не мъст, а победа
XУкрайна ли поръча покушението?

МАРТИН  
СТОЯНОВ

martin@bg-voice.com

http://www.trifonovalaw.com/
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Р
едица анализатори поставят ак-
цент не толкова върху идеите на 
Александър Дугин, колкото върху 
неговите задгранични връзки като 
мотив за определяне на мишената. 

Неговата ултранационалистическа филосо-
фия надделява в официалната идеология на 
Кремъл в конкуренция в края на миналия и 
началото на новия век с тази на Сергей Ка-
раганов и редица други руски учени, които 
пледират за сближаване със Запада. През 
2014 г. над 10 хиляди члена на Московския 
държавен университет подписват петиция 
до ректора Виктор Садовничий под загла-
вието „Искаме уволнението на професора 
по социология на МГУ А. Г. Дугин!“. Повод е 
18-минутното интервю, дадено от Дугин на 
6 май 2014 г. пред руската информационна 
агенция ANNA-News. В него, коментирайки 
събитията от 2 май 2014 г. в Одеса, той казва: 
„Убивать, убивать, убивать. Больше разгово-
ров никаких не должно быть.“.

Още от 90-те години на миналия век Ду-
гин пропагандира теорията за „четвъртия 
път“, т.е. сближаване с Китай, Индия и ислям-
ския свят. Тогава идеите му не са прегърна-
ти от Кремъл, но той трупа контакти, връзки 
и симпатии на Изток в своята антизападна 
пропаганда. Руският националист получа-
ва титла доктор хонорис кауза в Техеран-
ския университет и чете цикъл от лекции в 
Китайския институт на университета Фудан 
в Шанхай. По-интересни са неговите контак-
ти с местните лидери, един от който е тур-
ския президент Реджеп Ердоган. Той играе 
специална роля в сближаването между Ан-
кара и Москва.

Западни и турски източници отстояват те-
зата, че през юни 2016 г. именно Дугин лич-
но е предал съобщение на руското ръковод-
ство, с което предупреждават за готвения 
преврат срещу Ердоган.

Бившият посланик в САЩ Елена Поптодо-
рова пък видя в убийството на Дугина знак 
за вътрешна битка в самите властови кръго-
ве на Русия. „Дугин е двигателят на войната в 
Украйна и Крим. 2008 г. призова да бъде убит 
Саакашвили. 2014 г. в Грузия. В Крим той е 
идеологът на това военно действие. Дъщеря 
му е негова сподвижница. Май месец тя пуб-
лично говори за война на цивилизациите. 
Използва терминът „война“, но не е санкцио-
нирана от руския закон. Тук има обаче битка 
на два фронта. Има вътрешна битка в сами-
те властови кръгове на Русия. За Дугин ин-
терпретацията на източното православие е 
заровена в Средновековието. Той е успял да 
превземе разсъжденията и политическото 
действие на Путин и голяма част от Кремъл. 
Либералните кръгове в Русия се чувстват за-
страшени. Най-страшното е, че не се говори 
за развитие на Русия, за бъдеще, а за битка, 
за унищожаване на отсрещната страна“, по-

сочи Поптодорова.
„Аз се отнасям скептично към версията, 

че убийството на Дугин може да бъде по-
ръчано в самата Русия. По-скоро поръчката 
идва отвън.... Ясно е, че атентатът е бил насо-
чен и към двамата“, контрира обаче журна-
листът Валерий Тодоров, дългогодишен ко-
респондент на БНР и БНТ в Москва.

Според него не е убедителна тезата, че 
убийството е заради борба за власт в Русия, 
защото Дугин не е заемал висши длъжнос-
ти, нито е имал влияние върху вземането на 
решения.

„Десните националисти в Украйна или 
екстремисти са посока, в която може да се 
мисли. В никакъв случай Националната ре-
публиканска армия, както я обяви Иля По-
номарьов, защото не би могла да създаде 
такава организация и да тръгне към такъв 
решителен акт.... Екстремистката линия е по-
вероятната, не бих допуснал властите в Ук-
райна да са поискали такова покушение“, 
изрази мнение Валерий Тодоров. По думите 
му атентатът срещу Дугина може да е опит 
да се радикализират руснаците спрямо Ук-
райна.

Какво означава 
убийството на Дугина?
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Мъж от малкото градче Бътлър в Оха-
йо изби съседите си, тъй като смя-
тал, че те четат мисли, чипирали са 

го и активират масовите стрелци, които гър-
мят по хората. Тежкото престъпление стана в 
началото на август, а през всеки изминал ден 
се разкриват нови данни около стрелбата.

След задържането на 39-годишния Стивън 
Марлоу всички искат да разберат защо един 
възрастен мъж е посегнал към оръжието, за 
да елиминира четирима от своите съседи. 

Неговата агресия е невиждана до този мо-
мент, а още по-големият шок е, че Стивън ви-
наги е бил вежлив и усмихнат. Първите думи, 
които по-късно ще обиколят социалните 
мрежи, са:

„Искам да бъде много ясно, че това не е ти-
пичната престрелка. Аз ще екзекутирам ня-
кои от хората, които са виновни за активира-
нето на стрелци.“

Звучи странно и дори невъзможно, но ис-
тината е съвсем друга – Марлоу вярва, че той 
и неговото семейство са

жертва на мозъчни 
експерименти и контрол 
над съзнанието

Сигурен е, че неговите мисли не са само 
за него, а са предоставени на някой друг, и 
тази жестокост трябва да се накаже. На 5 ав-
густ мъжът посяга към оръжието и започва 
да убива хора. Малкото градче Бътлър в Оха-
йо се оказва поредната сцена за вечерните 
новини. Първите две жертви са Клайд и Ева 
Нокс – на 82 и 78 години, като от близо 60 го-
дини са женени. Полицията пристига твър-
де късно и може само да констатира смър-

тта им. Откриват същата картина и в дома на 
41-годишната Сара Андерсън, която е била 
застреляна заедно с 15-годишната си дъще-
ря Кайла. Съучениците й по-късно ще я оп-
исват като лъч светлина, който винаги носил 
вътрешната красота. По думите на полицията

това е първият случай 
на насилие в този квартал

при това от много години – някои дори не мо-
гат да си спомнят кога за последно е имало 
подобни инциденти. На 6 август Марлоу е за-
държан и изпратен в затвора. За да няма пуб-
личен линч, властите го изпращат чак в Кан-
зас, където да бъде разглеждано делото му. 
В този момент извършителят няма някакъв 
чист мотив. Дори и сега полицията не може 
да разбере какво точно е станало и дали из-
общо е познавал жертвите, както самият той 
твърди. В някои моменти заявява, че е имал 
отношение към тях, а друг път отрича. Едва 
след пускането и откриването на видеото, 
което е споделил по-рано, хората започват 
да откриват и отговорите на тази странна 
сензация. Марлоу се представя за мишена, 
но историята на браузъра показва, че е един 
от онези хора, които

дълго време са търсили 
лечение на своята параноя

а в този случай говорим за така наречения 
мозъчен контрол и пробив на най-свещено-
то човешко място. В подобни групи се твър-
ди, че има хора с микрочипове в мозъците 
си, други смятат, че са облъчвани със специ-
ални звукови вълни. Марлоу обаче вярва, че 
неговите съседи са нападателите, които вли-
яят пряко на действията му, и използват те-
лепатия, за да го принуждават да казва това, 
което те искат.

„Те четат мисли и активират стрелците“: 
Стивън от Охайо изби съседите си

XТой смятал, че някой чипира хората, за да ги контролира

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

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА КИЛИМИ

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

Elk Grove Village, IL 60007

Special:

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

We can arrange pick up and 
delivery upon request

Our shop is in Elk Grove Village

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Много странна форма на вентролизъм. Във 
въпросното видео стрелецът е готов да умре 
с радост, но да докаже, че това са хората, из-
ползвали неговото съзнание и неприкосно-
веност. Тази саможертва успява да го изпра-
ти във вечерните новини, както и в списъка 
с аномалии, които ФБР трябва да разглежда. 
Проблемът обаче е, че това не е единствени-
ят човек с подобна шизофрения. Преди годи-
ни 56-годишна служителка на Microsoft твър-
ди, че е била атакувана от електронни атаки 
чрез микрочип, който е поставен в мозъка й. 
След развиването на подобна шизофрения 

ще прекара около 10 дена в едно от най-ин-
тензивните отделения на психиатрията.

Лиза твърди, че се събужда и си спом-
ня как е била измъчвана цяла вечер. Била е 
със завързани ръце, докато някакви хора по-
ставяли чипа в главата й. Пред лекарите за-
явява, че сега следят всичките й движения. 
С помощта на новата електроника е използ-
ван нейният пълен мозъчен капацитет, а това 
има своите ограничения, защото дори след 
почивните дни тя продължава да се чувства 
изтезавана. Жената дори ще твърди, че е 
била толкова добре програмирана, че вече 

не може да плаче.
Работила е 10 години за Microsoft и след 

това основава своя собствена компания за 
уеб сайтове, когато започват електронни-
те атаки. След освобождаването й тя започ-
ва да търси информация за своя случай и се 
оказва, че не е единствената. Разкриването 
на зловещи програми като MK Ultra показват, 
че параноята просто има с какво да се хра-
ни. Освен това говорим за легални операции, 
които са документирани и доказани, един-
ственият проблем е, че никога не достигат до 
някакъв успех.

Много странна форма на вентролизъм
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Иван Вазов също вярвал, че някои 
устройства са „дяволски“

След него идват и същите теории за 
други технологии като телефона и те-
леграфа. Самият Иван Вазов твърди, че 
това устройство е дяволско и отказва да 
го използва. Да, звучи смешно, но наис-
тина има такива оръжия, просто идва и 
следващият въпрос – наистина ли някой 
ще ги използва точно срещу вас. Така на-
ричаните звукови оръжия са факт и мо-
жем да ги открием в разказите на аген-
ти от ФБР, ЦРУ, някои дипломати в Куба 
посочиха подобни удари. А какво точно 
прави един уеб дизайнер в Microsoft, за 
да се превърне в цел? Първата поява на 
интегрирани чипове в 
мозъка се появява през 
2004 г. според данните 
на Гугъл.

През 2013-2014 г. ма-
нията продължава с 
пълна сила, особено 
след като Сноудън по-
казва, че правителство-
то се следи от всички. И 
днес е малко трудно да 
вярваме, че технологи-
ята не се възползва от 
нас като комерсиален 
профил – все пак има 
повече от 8.4 милиарда 

свързани джаджи, които работят. Чипо-
вете в мозъка, поне според официални-
те данни, са твърде далече от изобретя-
ването им.

Що се отнася до Марлоу, той също вяр-
ва в тази мания и дори споделя на свои-
те приятели, че ако оцелее по време на 
престрелката, всеки един може да го по-
сети. Все пак тогава ще е свободен, а няма 
да бъде някаква кукла на конци, която да 
го следи. ФБР все още нямат информация 
какво наистина се е случило в главата на 
стрелеца, но манията за контролиране и 
облъчване е повече от силна.

Днес повечето конспиратори са на дру-
го мнение. За тях атаките могат да идват 
чрез специфични микровълни, атаки от 
съседите, друга технология у дома. Поня-
кога може да усеща как е атакуван жесто-
ко от колеги и още много други. Достатъч-
но е да посетите една такава конференция 
от НПО, която да започне да разказва как 
всичко ви атакува. Впрочем и самият Тед 
Качински твърдеше, че човек трябва да се 
върне към природата и да забрави изцяло 
индустриализацията.

В случая на Лиза след тази среща ста-

ва ясно, че е спала около 2 седмици в ко-
лата си, защото се страхувала, че може да 
бъде атакувана. Каква е връзката между 
технологията и параноята? Опитайте се 
да познаете. Когато един човек работи в 
доста по-висока и изискана среда и през 
целия ден гледа монитори, започва да се 
замисля дали и някой не го гледа от друга-
та страна. През 1810 г. мъж на име Джеймс 
Тили Матюс ще заяви, че съществува спе-
циална машина „Въздушен цикъл“, която 
позволява на невидими санитари да го 
тормозят с помощта на магнитни вълни.

Какво мислят конспираторите?
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80 хиляди шофьори на камиони се 
търсят в САЩ по дaнни нa Аcoциa-
циятa нa пpeвoзвaчитe нa cтoки в 

страната. Дo 2030 гoдинa бpoят им мoжe дa ce 
yдвoи.

Компaниитe се опитват да кoмпeнcиpaт 
нeдocтигa с увеличение на заплатите. Cкoкът 
нa зaплaтитe ce дължи нa pязкoтo нapacтвaнe 
нa тъpceнeтo нa cтoки след пандемията. 
Tъpгoвцитe ce нaдпpeвapвaт дa възcтaнo-
вявaт зaпacитe, кoитo ca били изчepпaни 
пo вpeмe ограничнията заради COVID-19, a 
пpoизвoдитeлитe бъpзaт дa дocтaвят чacти 
и cypoвини, зa дa възcтaнoвят cпpянoтo или 
cъкpaтeнo пpoизвoдcтвo, пишe „Уoлcтpийт 
Джъpнъл“.

Haдeждaтa им e, чe въпpeки пpoдължитeл-
нoтo paбoтнo вpeмe, дългoтo oтcъcтвиe oт 
ceмeйcтвoтo и тpyдния нaчин нa живoт, кoйтo 
чecтo e cтpecoв и нeздpaвocлoвeн, 

дoпълнитeлнитe пapи
щe мoтивиpaт пoвeчe xopa

дa избepaт тaзи пpoфecия.
Cпopeд aнкeтa, пpoвeдeнa cлeд cтoти-

ци xиляди шoфьopи и кoмпaнии в cфepaтa, 
зaплaщaнeтo пpeз 2021 гoдинa ce e пoкaчи-
лo cpeднo c 11 пpoцeнтa. Шoфьopитe в CAЩ 
пoлyчaвaт cpeднo 70 xиляди дoлapa нa гo-
динa.

Hякoи oт интepвюиpaнитe шoфьopи ca били 
нaeти oт Walmart. B нaчaлoтo нa тaзи гoдинa 
веригата oбяви, чe щe плaщa нa шoфьopитe cи 
$110 000 зa пъpвaтa гoдинa.

Зa cpaвнeниe: такава e и cpeднaтa зaплaтa 
нa финaнcoвитe aнaлизaтopи и кoнcyлтaнти в 
CAЩ. Bъпpeки тoвa гoдишни зaплaти oт oкoлo

100 000 дoлapa
вeчe нe ca pядкocт в ceктopa нa тoвapнитe 
пpeвoзи кaтo цялo.

Hякoи eкcпepти oбaчe ce cъмнявaт, чe 
yвeличeниeтo нa зaплaщaнeтo щe пocтигнe 

oчaквaнитe peзyлтaти. Cпopeд eкcпepтa пo лo-
гиcтикa Дeйвид Kopeл тeзи yвeличeния чecтo 
ca тpyднo зaбeлeжими зa cлyжитeлитe, кoитo 
oбикнoвeнo нe пoлyчaвaт фикcиpaнa зaплaтa, 
a кoнкpeтнa

cтaвкa нa килoмeтъp
Cъглacнo дeйcтвaщитe paзпopeдби вoдa-

читe нa кaмиoни мoгaт дa пpeкapвaт нa пътя 
мaкcимyм eдинaдeceт чaca в дeнoнoщиeтo.

Kopeл ycтaнoвявa, чe мнoгo шoфьopи 
чecтo ca зaд вoлaнa caмo пo 6,5 чaca нa дeн, 
a пpeз ocтaнaлoтo вpeмe чaкaт дa бъдaт paз-
тoвapeни или изпpaтeни пo cъoтвeтeн кypc. 
„Bяpвaм, чe aмepикaнcкитe шoфьopи нa кa-
миoни ca xpoничнo нeзaeти“, oбяcнявa Kopeл 
пo вpeмe нa изcлyшвaнe в Koнгpeca, цитиpaн 
oт „Фpaнкфypтep Aлгeмaйнe Цaйтyнг“.

B peзyлтaт нa тoвa шoфьopитe пeчeлят 
cpeднo знaчитeлнo пo-мaлкo oт oбявeнoтo 
oт кoмпaниитe. Зaтoвa, вмecтo дa ce пo-
вишaвaт зaплaтитe, eкcпepтът пpeдлaгa пъpвo 
дa ce пoдoбpи eфeктивнocттa нa paбoтни-
тe пpoцecи, нaпpимep c пoмoщтa нa пo-ин-
тeлигeнтни лoгиcтични пpoгpaми.

XНедостигът им обаче все още е 80 хиляди

Шофьорите на камиони вече със заплати 
като на финансови анализатори

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: Pixabay

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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(Продължава от предния брой)

Графиката представя спадовете на све-
товните пазари, без да се взима под 
внимание американският пазар, и там 

представянето и съотношението между 
спадове и растежи по време на годината и 
крайният резултат за годината държат по-
добна динамика.

Нека погледнем малко към статистиката 
на падащите пазари, или както са известни 

„Bear Market“, и растящите пазари, известни 
като „Bull Market“, през годините назад.

От 1960 година е имало 19 периода на 
„Bear Markets“ (спад) и 18 периода на по-
следователни „Bull Markets“ (възход). Сред-

ната продължителност на спадащия пазар 
е 10 месеца и средностатистически спад 
от -26.8% за тези периоди, докато средна-
та продължителност на възходящия пазар 
е била 29 месеца със средностатистическа 
възвращаемост от 76.8%.

Ако за момент се върнем и на темата за 
потенциалната рецесия, в която се очаква 
да изпадне икономиката, ако инфлацията 
продължи да стои висока и лихвените про-
центи продължат да се вдигат в следващи-
те 12 месеца. От следната графика можем да 
разберем защо за инвеститорите една ре-
цесия може да се окаже нещо много пози-
тивно, имайки предвид растежа, който ви-
наги е следвал периоди на рецесия. 

Тази илюстрация (Сн. 3) показва

последствията в пазара 
след период на инфлация

за последните близо 100 години. След Ве-
ликата депресия в края на 20-те години на 
20-ти век е последвал растеж от 815% през 
последвалите 167 месеца; в последните 3 

периода на инфлация през 1986 година при 
спад от 30% в период от 3 месеца е послед-
вал растеж от отново 815% през последва-
лите 153 месеца; при период на инфлация 
през 2000 година, продължил 25 месеца и 
спад от 45%, е последвал 108% растеж за 
последвалите 61 месеца; при рецесията по 
време на финансовата криза в края на 2007 
година, продължила 16 месеца и спад от 
51%, е последвал възход на пазара в про-
дължение на 130 месеца и растеж от 451% 
за този период.

Въпросът, който всички трябва да си за-
дадем в момента, е, ако пазарите са долу в 
момента и сме се запътили към рецесия - 
какво е най-логичното, което трябва да на-
правим, за да

реализираме бъдеща печалба
Да инвестираме колкото можем повече в 
моментите на несигурност и спад, да бъдем 
търпеливи и наблюдателни в следващите 
12, 24, 36 месеца и да можем да се позицио-
нираме по най-добрия начин. Поне до този 
извод ни водят историческите данни.

Разбира се, историята не е гаранция за 
бъдещето, но е все пак един пътеводител 
и една статистика, която ни помага да из-
влечем определени наблюдения и законо-
мерности в инвестирането, които явно са се 
повтаряли многократно през последните 
почти 100 години.

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

Това е от мен за днес. Ако 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.

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

XСтогодишните исторически данни сочат, че 
спадовете винаги са последвани от бурен растеж

Инвестирайте по време на рецесия

(Сн.: 3)

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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В следващите няколко броя ще засегнем 
5-те въпроса, които всички си задават 
в наши дни.

Търсенето и продажбите се връщат към 
нивата отпреди пандемията, които бяха едни 
от най-силните в новата история. Но промя-
ната предизвика много объркване и неси-
гурност. Като агент и професионалист в тази 
сфера, моята задача номер едно на променя-
щия се пазар е да информирам и давам яс-
нота на моите клиенти какви са очакванията 
занапред.

Ето петте водещи въпроса за жилищния 
пазар, на които всеки търси отговори точ-
но сега, заедно с най-новото съдържание и 
ресурси, за да ви помогнем да си отговори-
те на тях.

1.  Ще се срине ли жилищният пазар?
2.  Какво се случва с лихвите по ипотечните 

кредити сега и в бъдеще?
3.  Ако икономиката се забави още пове-

че, какво означава това за недвижими-
те имоти?

4.  Какво ще се случи през втората полови-
на на тази година?

5.  Да изчакам ли да си купя жилище?

Въпрос №1 Ще се срине 
ли жилищният пазар?

Заглавията в момента плашат потребите-
лите, че „бумът е свършил“ и икономиката 
се забавя. За да разберете наистина какво се 

случва с недвижимите имоти днес, е важно 
да разчитате на експертите за надеждна ин-
формация. Експертите казват, че жилищни-
ят пазар не е в балон и не се насочваме към 
срив.

С всички заглавия и шум в медиите, някои 
потребители вярват, че пазарът е в жилищен 
балон. Тъй като жилищният пазар се проме-
ня, може би се чудите какво ще се случи след 
това. Съвсем естествено е да се прокрадват 
опасения, че може да се повтори това, кое-
то се случи през 2008 г. Добрата новина е, че 
има конкретни данни, които показват защо 
това не е като последния път. (Графика 1)

Днес на пазара има недостиг,
а не излишък

Доставката на инвентар, необходим за 
поддържане на нормален пазар на недви-
жими имоти, е приблизително шест месеца. 
Всичко повече от това е свръхизобилие и ще 
доведе до обезценяване на цените. Всичко 
по-малко от това е недостиг и ще доведе до 

продължаващо поскъпване. Ние се намира-
ме точно в недостигов период на този етап.

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.“

(Продължава в следващия брой)

Имотният пазар се 
променя: И това е добре

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

X5-те въпроса, които всички си задават в наши дни
Рецесията не означава имотна криза
Промяна в цените на имотите през последните 6 рецесии

(Графика 1)
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АЛЕКСАНДЪР 
АНДРЕЕВ

 блог

Лично мен изобщо не ме интересува колко пари има г-н 
Трифонов. Но неговите избиратели със сигурност искат да 
разберат. И със сигурност сутрин-обед-вечер се питат: кол-
ко пари има Слави?

Защото именно г-н Трифонов, техният Слави, е подхранил в 
душите им тези чувства: вечната подозрителност и дори ом-
раза към елитите, агресивната завист и желанието в крайна 
сметка да им мацнеш един в муцуната, че да запомнят за цял 
живот кога са лъгали и грабили българския народ. Но докол-
кото самият техен Слави, шоуменът и лидерът на „Има такъв 
народ“ (ИТН) г-н Станислав Трифонов, отдавна се е записал 
сред елитите в малка България, изведнъж се оказва, че същи-
ят този „български народ“ сякаш трябва и на него да му мацне 
един в муцуната.

Г-н Трифонов пропусна да подаде имуществена деклара-
ция, но този пропуск бързо се оказа по-малката му грешка. 
Със своите увъртания, тръгнали първоначално през устата 
на г-н Тошко Йорданов и продължили после като гузни и не-
убедителни заклинания в профила му във фейсбук, г-н Три-
фонов с гръм и трясък влезе в собствения си популистки ка-
пан. И за всички стана ясно, че патетичните клетви в името на 
„суверена“ са били просто димна завеса, а г-н Трифонов се е 
записал не само сред елита, но и в списъка „всинца са маска-
ри“, който през годините се превърна в един от най-търсени-
те продукти тъкмо на неговото шоу. А както вече стана дума, 
една част от споменатия „български народ“ наистина много 
държи да знае колко пари имат богатите - и страшно завиж-
да.

Да, хората, които управляват страната, трябва да бъдат 
финансово и имуществено „прозрачни“ - няма съмнение. Та 
нали всяко дори най-мимолетно подозрение, че са злоупо-
требили с властта, за да си набавят облаги, би трябвало да ги 
дисквалифицира като политици. Но когато въпросната стра-
на е България, нещата изглеждат малко по-различно.

Една сериозна част от гражданите на тази страна допус-
кат години наред да ги управляват корумпирани политиче-
ски структури - просто защото за тази част от гражданите то 
си е „в реда на нещата“, пък и всеки измежду тях, когато му се 
налага, дава своя принос поне за малката корупция. С други 
думи: да си корумпиран не е грях, грях е обаче да си богат.

Тъкмо това усещане беше култивирано у много хора в Бъл-
гария през последните десетилетия - и то с активния принос 
на г-н Станислав Трифонов и неговото шоу. Това усещане, 
което изкорубва обществената йерархия, защото обявява за 
грях не толкова беззаконието, кражбите и корупцията, кол-
кото самия факт, че си богат и принадлежиш към някакъв на-
ционален елит.

Допускам, че г-н Станислав Трифонов е спечелил парите 
си по честен начин - именно защото през тези десетилетия в 
България имаше достатъчно голяма публика за неговите по-
пулистки послания. Сега обаче се оказва, че точно спечеле-
ните по този начин пари и статут разгневяват тази публика 
(възпитана тъкмо от него да бъде гневлива) - и тя ще го нака-
же на следващите избори.

Защото отсега се вижда, че г-н Трифонов и ИТН ще останат 
извън следващия парламент.

Колко пари има  
Слави Трифонов?

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

„Аз искам да управлявам 
държавата, но не искам да го 
правя, за да си начеша егото. 
Искам да преоснова България и тя 
да бъде свободна и независима.“

Лидерът на „Възраждане“ 
Костадин Костадинов обяснява 

политическите си планове

„Левите и десните правят любов в 
тъмното, а „Продължаваме промяната“ им 
светят.“

По този начин лидерът на „Има такъв 
народ“ Станислав Трифонов опита да 

обясни отношенията между бившите си 
коалиционни партньори

„Ако се махнат Кирил Петков и Асен 
Василев, „Продължаваме промяната“ би 
станала приятна партия, с която бихме се 
коалирали.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов говори за 
възможните коалиции в бъдещото Народно 

събрание

„Правителството маневрира между различни 
варианти. Някои от тях, които толкова ни ги хвалят 
сега, са чисто хипотетични. Все едно да ни подарят 
Айфеловата кула. Може да водиш разговори за 
някакви танкери, които браздят океаните, но тези 
танкери няма, както се изрази бившият премиер, къде 
да бъдат паркирани.“
Председателят на Стратегическия съвет на президента 

Александър Маринов коментира газовите доставки за 
България

„Премахването ми е най-великият 
„шев“ след гоблена на Байо.“

Британският премиер в оставка 
Борис Джонсън се шегува с 

отстраняването му от поста на 
сватбеното си тържество

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Тя е млада, талантлива, красива, умна 
и различна. Бояна, дъщерята на Алек-
сандър и Емилия Авджиеви, не е по-

томствена актриса, но изкуството сякаш е 
„вкарано“ в кръвта й по рождение. Различна 
е, защото излиза от рамките на нормалните 
за нейната възраст капризи, а необмисле-
ните взаимотношения не са приемливи.

„Казвам се Бояна, защото родителите ми 
са били против традицията децата да се 
кръщават на роднини. Мисля, че Бояна е 
най-красивото българско име. А Авджиеви 
са стар род, доколкото знам, според леген-

дата, още по турско време. Един мой пра-
дядо се славел с ловджийските си умения и 
веднъж се хванал на бас с някакви турци, че 
можел да уцели с пушката си всичко, неза-
висимо от разстоянието. И взел, че уцелил 
феса на турчина. Затова започнали да му ви-
кат Авджия, което на турски език означава 
„ловец“, разказва за рода и името си млада-
та българка.

Бояна е различна, защото въпреки крех-
ката си възраст, животът й е

изпълнен със сериозни 
изпитания

Тя е едва 16-годишна, когато коварна бо-
лест отнема татко й - бащата на едно от най-
обичаните сутрешни предавания по БНТ - 
„Добро утро“ и „Навигатор“ – журналистът 
Александър Авджиев. На 17 тя преминава 
през друго сериозно предизвикателство - 
операция на гръбначния стълб.

Ако искате да помогнете на Бояна, може-
те да го направите в специално откритата 

XАктрисата Бояна Авджиева е първата българка със стипендия за театралния институт

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Българка ще се обучава в холивудското 
училище за звезди „Лий Страсбърг“

Сн. Wikipedia, Фейсбук
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сметка в GoFundMe: https://gogetfunding.
com/support-my-study-at-the-lee-strasberg-
theatre-¡lm-institute-in-la/

Житейските изпитания я правят много 
земна, здраво стъпила в българската дейст-
вителност и голям реалист. Но въпреки 
трудностите, тя продължава да мечтае и да 
преследва целите си.

Ан Банкрофт, Дъстин Хофман, Джеймс 
Дийн, Мерилин Монро, Джейн Фонда, Пол 
Нюман, Ал Пачино, Робърт де Ниро - всички 
тези велики имена от световното кино са се 
учили да играят от Лий Страсбърг, големия 
театрален педагог, създал

школа в актьорското 
майсторство

В нея предстои да учи и една българка - 
Бояна Авджиева. Тя спечели едногодишна 
стипендия и ще учи в Института по театър 
и кино „Лий Страсбърг“ в Лос Анджелис, съ-
общава NOVA TV.

Стига дотам след 5-седмичен уъркшоп на 
института, организиран в България от бъл-
гарската актриса Кристина Верославова. 
Той се прави за първи път изобщо на Бал-
каните, затова имало и много кандидати за 
него от различни държави. А Бояна стана 
първата българка, спечелила стипендия за 
едногодишния курс в САЩ, пише и сайтът 
„24 часа“.

Още когато е 16-годишна, се появило же-
ланието й да е актриса. Но се притеснявала, 
че родителите й може и да са против, затова 
месеци наред

рецитирала монолози 
сама в стаята си

„Тогава гледах филми като луда“, шегува 
се актрисата. Един филм обаче много я впе-
чатлява - „Луди години“ с Анджелина Джоли 
и Уинона Райдър. Именно един от моноло-
зите на Джоли, която във филма влиза в ро-
лята на социопат, толкова пленява Авджие-
ва, че чак го научила наизуст. Именно с него 
тя печели и място в уъркшопа.

Чак в последния ден от курса младата ак-
триса разбира, че получава голямата награ-
да - едногодишната стипендия за престиж-
ния институт.

Сега задачата на Бояна е да подготви до-
кументацията, визата и да събере средства 
за Америка, за да може да се издържа, тъй 
като стипендията покрива само обучение-
то. Заминава през януари 2023 г. за зимния 
семестър там.

Навремето Бояна мечтаела да стане бале-

рина. На 12 г. обаче й откриват сколиоза и

това слага край на балета
Когато открили сколиозата на малката Бо-

яна, й казали, че част от лечението е плува-
нето. Тогава баща й, който бил в отбор по 
водна топка, станал неин треньор. Тя много 
обичала да ходи с него в телевизията, обста-
новката там й била много интересна. Въпре-
ки това категорично не искала да поеме по 
пътя на баща си.

После измислила да прави анимацион-
ни филми и дълго време рисувала коми-
кси. Дори си представяла, че ще работи за 
„Дисни Пиксар“. В крайна сметка желанието 
й да се занимава с актьорство надделява и 
родителите й я записват в Младежката теа-
трална формация „Студията“.

Скоро след това баща й си отива завина-
ги. „Това се отрази по катастрофален начин 
на семейството ми“, казва тя. Точно тогава 
актьорството придобива друго значение за 
момичето

в него то намира 
спасителен пояс

Месеци след огромната загуба Бояна из-
лиза за първи път на сцената. Докато майка 
й я гледа как играе, разбира, че дъщеря й 
трябва да стане актриса и че това не е само 
хоби. Бояна сама си избира тогава ролята, 
която е от най-тежките в постановката.

„Никога няма да забравя този ден“, каз-
ва тя и заради това, че било навръх 17-ия й 
рожден ден и покрай смъртта на баща й. До 
ден-днешен си спомня и вълнението от тази 
игра. „Вярвам, че той по някакъв начин е с 
мен винаги когато играя“, казва тя за баща 
си.

Когато Бояна е в края на 12-и клас в Ита-
лианския лицей, всичките й съученици вече 
били приети за висше образование, само 
тя чакала изпитите за НАТФИЗ през септем-
ври. Все обаче се намирал някой да я пита 
накъде се е насочила и тя обяснявала, че

ще учи ядрена физика
защото й писнало от този въпрос.

Бояна завършва театралната академия 
през 2019 г. в класа на проф. Атанас Атана-
сов и се радва на късмета си, защото била в 
последния випуск, незасегнат от пандемия-
та. Докато учела, с випуска били канени на 
различни фестивали, дори и в Москва. Един 
от дипломните спектакли, в които участва 
- „Хора с куфари“, черна комедия от Ханох 
Левин, взел наградата на фестивала „Дана-

ил Чирпански“ в Стара Загора. Той е и най-
любимият й.

След като завършва НАТФИЗ, отива за 
една година в Сатиричния театър. Освен 
българските сериали, в които играе, актри-
сата участва и в чуждестранни продукции, 
както и в реклами. Миналата 2021 година е 
имала малка роля в The Refuge на режисьо-
ра Рени Харлин.

Младата актриса иска да се развива и на 
сцената, и пред камерата, но би

участвала и в мюзикъли
Всъщност преди Сатирата Бояна е била в 

мюзикъла „Чикаго“ във Варненската опера.
Получавала е епизодични роли в сери-

алите „Откраднат живот“, „Ягодова луна“, 
сега участва и в „Мен не ме мислете“. „В Бъл-
гария, за съжаление, е лукс за актьора да се 
добере до снимачната площадка, независи-
мо дали е българска или чуждестранна про-
дукция“, казва тя.

„Това, за което със сигурност мечтая, е да 
продължавам все напред, да не се отказвам 
от целите си. Аз имах късмета на ранна въз-
раст

да се разбера със себе си
да си изясня с какво искам да се занимавам 
– нещо, което не всеки мой връстник прави. 
Просто искам да се занимавам с това, с кое-
то досега съм се занимавала - да продъл-
жавам напред, като полагам огромни уси-
лия, защото знам, че в живота нищо не идва 
даром, и да се развивам в професионален 
план“, обяснява младата българка.

Казва, че дори и да се захване с журна-
листика, никога няма да бъде толкова до-
бра, колкото баща си Александър Авджиев. 
„Това е така просто защото не ми е толкова 
голяма страст.“

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

Бояна има и роля в мюзикъла „Чикаго“ във Варненската опера.

Българката с организаторката на курса Кристина 
Верославова. 

Сн. Wikipedia, Фейсбук

Сн. Личен архив

https://connectmortgagecorp.com/
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 в цифри

234,25 

от седемте липсващи яйца на Фаберже е 
открито на конфискувана от американ-
ските власти луксозна яхта, собстве-
ност на руски олигарх. Това е пред-

мет на изкуството, принадлежащ към 
серия украсени със скъпоценни камъни 

великденски яйца, създадени между 1885 и 1917 
г. Експерти смятат, че са направени 69 яйца, от 
които 55 за руските императори Алексан-
дър III и Николай II. Днес е известно, че 
са оцелели 57 произведения, а 44 са част 
от кралската колекция. Яхтата, на която е 
намерено яйцето, е плавала от Фиджи и в мо-
мента е разположена в Сан Диего, а името й 
е „Амадея“.

тона зърно от Украйна ще закупят 
Съединените щати през следващи-
те няколко седмици. Те ще бъдат 
изнесени от пристанища, които 

вече не са блокирани от руските войски, съобщи ръко-
водителят на Световната програма по прехраната. Про-
дукцията ще бъде насочена към Африка и Близкия из-
ток. Крайните дестинации за зърното не са потвърдени. 
Пратката е една от няколкото, които агенцията на ООН 
за борба с глада планира. Тя е над 6 пъти по-голяма от 
количеството зърно, което първият организиран от 
Световната програма за продоволствена помощ кораб 
от Украйна сега превозва към хората в Африканския 
рог, застрашени от гладна смърт.

40
години по-късно „Извънземното“ и „Челюсти“, 
два от най-емблематичните филми на Стивън 
Спилбърг, се завръщат в кината през септем-
ври. Когато през 1975 г. прави своя дебют, „Че-
люсти“ чупи всички боксофис рекорди, пре-
връщайки се в първия летен блокбастър, с 
което завинаги променя киноиндустрията. Но 
смразяващата история и знаменитата режи-
сура на младия Спилбърг имат далеч по-впе-
чатляващ ефект – стресови реакции, невроза 
и продължителен страх от вода, които спохож-
дат милиони зрители. Образът на голямата 
бяла акула в колективното съзнание завина-
ги е променен, превръщайки се в истинско чу-
довище. Подобрил редица боксофис рекорди 
през 1982 г., „Извънземното“ на Стивън Спил-
бърг докосва сърцата на зрителите като никой 
друг филм до момента.

държави ще бъдат изправе-
ни пред голям недостиг на 
вода до 2040 година. Сре-
диземноморските държа-
ви принадлежат към ре-

гионите на планетата с 
най-висок риск от засуша-
ване и недостиг на вода. 
Така Европа е изправе-
на пред най-дългия пе-
риод на засушаване през 
последните 500 години. 

Потреблението на вода в 
селскостопанския сектор 

се определя не само от за-
губите при напояване, но и 

от преработката на продуктите. 
Най-много вода се консумира за 

сиренето, за което са потребни 5605 
литра за килограм.

държави ще бъдат изправе
ни пред голям недостиг на 
вода до 2040 година. Сре
диземноморските държа
ви принадлежат към ре

гионите на планетата с 
най-висок риск от засуша

селскостопанския сектор 
се определя не само от за

губите при напояване, но и 
от преработката на продуктите. 

Най-много вода се консумира за 
сиренето, за което са потребни 5605 

от седемте липсващи яйца на Фаберже е 

мет на изкуството, принадлежащ към 

44

150 000 1
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на имиграцията

Неотдавна попаднахме на една инте-
ресна история от Дъблин, Ирландия. 
Семейство българи емигранти влизат 

в местен магазин и бащата пита сина си: „То-
доре, do you want вафла...!?“. Ето това е един 
от основните проблеми на българите в еми-
грация, особено на така наречените нови 
емигранти. Те сякаш, бягайки от България, 
бягат и от всичко българско, но не могат да 
избягат от самите себе си, защото са си бъл-
гари!

Наскоро се проведе представително из-
следване на сънародниците ни, които живе-
ят зад граница. Фолклорните групи са основ-
ната форма на организация на пълнолетните 
българи в чужбина. Те пазят родните тради-
ции предимно със собствени сили, като под-
крепата на държавата е недостатъчна. Това 
коментираха пред bTV доц. д-р Владимир 
Пенчев и гл. ас. д-р Лина Гергова от БАН, ав-
тори на това най-мащабно изследване за 
емигрантите ни.

Проучването е провеждано на над 80 ло-
кации в 17 страни в Европа и Северна Аме-
рика, като са проведени срещи с над 300 
сдружения, асоциации, организации и не-
формални клубове. „Новото, което видяхме, 
е случването на общността в движение – как

културното 
наследство спомага

за обединяването на българските общно-
сти“, разказа д-р Гергова.

Изследователите са говорили с участни-
ците в над 60 фолклорни групи. Вече има и 
големи български фестивали зад граница.

„Самодейността, която в България е от 
Възраждането, е естествена форма на ор-
ганизация на българските общности извън 
държавата – както през Възраждането не 
е имало държава, така и сега влиянието на 
българската държава, за съжаление, не е 
толкова силно и те са принудени сами да се 
организират“, посочи Гергова.

Самодейността всъщност е едно от неща-
та, което особено силно се развиваше, а в из-
вестна степен и все още се развива в така на-
речените гарнизони военни клубове – ГВК, 
които днес са просто военни клубове. Имен-
но на тези места децата не само на военни-
те имаха възможността да се изявяват в раз-
лични школи по изкуства, занаяти и други.

Военните клубове, които в последните 
години за съжаление са почти напълно не-
глижирани, а това е почти равно на култур-
но престъпление, бяха и все още са новите 
читалища, в които културата напук на всич-

ко останало се развива, макар и трудно, ма-
кар и бавно.

Доц. Пенчев призова държавата да поло-
жи усилия за

създаването на читалища 
зад граница

като модерни институции, които да подкре-
пят културната дейност.

След като сами си унищожихме читалища-
та дори и в България, сега искаме да ги „въз-
становяваме“ извън Родината...! Това обаче 
е трудно, защото освен средства, изисква и 
организация, а сънародниците ни зад грани-
ца са хора заети, които обикновено работят 
много, за да съберат пари, което не им оста-
вя особено свободно време за читалищна 
дейност.

В момента българските самодейци срещат 
проблеми даже при участието на междуна-
родни фестивали, в рамките на които трябва 
да представят бит и култура – от посолства-
та невинаги им помагат и се налага България 
да бъде представяна основно през своята 
кухня.

Изследователите Пенчев и Гергова посо-
чиха, че българските неделни училища са 
вероятно поне със 100 повече от официал-
но акредитираните 200, но те пак покриват 
едва 20-25% от учениците и затова планове-
те за дистанционно обучение са идея в пра-
вилната посока. Проблем е, че в много се-
мейства родителите не искат децата им да 
учат български с цел да се интегрират по-до-
бре.

Това вероятно има своите основания, за-
щото детето, особено ако ще живее извън 
България, първо трябва да знае местния 
език, за да може да се социализира успешно 
във втората си родина, но това не отменя мо-
ралното задължение то да помни първата си 
такава. Това обаче става, като се познава кул-
турата, а тя се изучава и опознава най-добре, 

когато е на същия език!
Интересна тенденция обаче е връщането 

към корените при третото поколение – вну-
ците на емигрантите, които имат силна връз-
ка със своите баби и дядовци и с тяхна по-
мощ придобиват интерес към корените си. 
Това става и благодарение на инициативи-
те на бабите и дядовците, но и благодаре-
ние на любознателността и така наречената 
ретромода, когато младежите и девойките 
искат и търсят корените си. Макар и в чуж-
да културна и езикова среда, те търсят ос-
новата, на която да стъпят здраво в новата 
си действителност. Човек винаги се нуждае 
от основа, а тя обикновено е онова, което е 
първо, онова, на което е стъпил и на което е 
съществувал още в началото на своя житей-
ски и професионален път.

А какво по-здраво от истинската Родина... 
първата...!?

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Фолклорните групи са основна форма  
на организация на българите в чужбина

XИнтересна тенденция е връщането към корените при третото поколение

https://angelovrealtor.com/
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„Нашата история е кратка, но 
турбулентна“, смеят се Меги 
и Иво. Запознават се, кога-
то са колеги, и откриват, че 
имат обща страст - пътешест-

вията. Сега вече „не са колеги, но за сметка 
на това са семейство“. Имат си и малък „дик-
татор“, който определя посоките на пътува-
нията им - шестмесечният син Александър. 
Макар да живеят в Дюселдорф, Германия, 
Миглена и Ивайло Радеви са едни от най-
атрактивните посланици на България по 
света - пътешестват, облечени в български 
носии. Очакват, че след поредното „Уау!“ 
на чужденците, като ги видят в красивите 
пъстри облекла, ще последват въпроси. А 
те, усмихнати и дружелюбни, ще разказват 
за България...

Всичко тръгва преди 5 години, когато са 
в Мюнхен на „Октоберфест“. Стълпотворе-
ние от туристи от цял свят, а Меги и Иво са 
силно провокирани от това как местните 
баварци си ходят на празника, облечени в 

ярките си баварски носии, а силно впеча-
тлените туристи от цял свят ги купуват като 
сувенири. Нашите хора се амбицират и си

набавят две носии
северняшка и шопска. С тях са обиколили 
15 държави от общо 40-те, които са посе-
тили. След коронакризата са понамалили 
пътуванията, а с идването на Алекс вече не 
могат да скитат из саваните на Африка и да 
спят в глинени колиби.

Софиянката Меги като дете е била дива 
и буйна, а родителите й са се чудели как да 
изразходват огромната й енергия. Завърш-
ва Първа немска гимназия и решава да за-

мине за Германия, да следва и да реши къде 
да остане после - там или в Родината. Кан-
дидатства в няколко университета в Герма-
ния. Във всички е приета, но най-симпати-
чен като град й е Дюселдорф, и записва в 
местния университет икономика, със спе-
циалност „Финанси и инвестиции“.

През 2016-та Миглена завършва универ-
ситета с отличие и награда „Най-добър сту-
дент на випуска“. Започва работа като биз-
нес анализатор в една банка, после става 
мениджър на проект. Идва малкият Алекс 
и сега тя е в майчинство. Ивайло е роден в 
Димитровград, завършва езиковата гимна-
зия в Хасково. После цялото му семейство 
се мести в Бургас. Там той завършва бака-
лавърска степен в Бургаския свободен уни-
верситет.

Лятото

работи като екскурзовод
за немски туроператор. Така се запознава 
с Меги, която през летните ваканции след 
XI и XII клас също работи като екскурзовод. 
Влюбват се, а Иво е изправен пред дилема. 
„Нямах никакво намерение да идвам в Гер-
мания, обаче Меги каза, че заминава, ако 
искам, да отивам с нея, ако искам, да оста-
вам - разказва той през смях. - Набързо съ-
брах един куфар багаж и тръгнахме заедно.“ 
В Германия той завършва магистратура по 
информатика и започва работа в една кон-
султантска фирма с клиенти - основно раз-
лични банки.

Така е до септември миналата година, ко-
гато научава, че Меги е бременна. Работа-
та му е свързана с много пътуване из цяла 
Германия, а той не иска да оставя съпруга-

та си сама. В момента работи за пенсионно-
то осигуряване на немските пощи като тест 
мениджър, отговарящ за качеството на соф-
туера.

До идването на Алекс в живота им двама-
та обикалят Кения, Исландия, Италия, Испа-
ния, Португалия, Куба, Индия, Узбекистан, 
ОАЕ, Турция, Йордания, Мексико, Камбо-
джа, Виетнам, Германия. Всеки път се връ-
щат с

2000-2500 снимки и видеа
Снима основно Иво, който си има и про-

фесионална камера и доста е задобрял като 
фотограф. В обектива му често са красивата 
му съпруга Меги, а също и местни забеле-
жителности.

Преди 5 години двамата създават бло-
га „101 посоки - да пътуваш на инат“ 
(http://101posoki.com/), в който в леко за-
бавен и хумористичен стил разказват как 
са преминали пътешествията им. Защо „на 
инат“? През 2013 г. Ивайло се разболява 
много тежко. Тумор, химиотерапия... „Всич-
ко мина, слава Богу - споделя той. - Тогава 
си казахме, че има по-важни неща в живота. 
Просто ей така, на инат, напук на всякакви 
лоши събития, които ни се случват, да про-
дължим да пътуваме, да се забавляваме, до-
колкото можем.“

След това двамата продължават „на инат“ 
- при всяко пътуване минават през какви ли 
не премеждия. Или ще им откраднат карти-
те и ще им ги блокират, или ще ги връхле-
тят сериозни стомашно-чревни проблеми 
от местната храна. „Обаче ние се забавля-
вахме,

на инат на всякакви 
лоши събития

които ни се случваха“, смее се Иво.
Едно от най-големите им премеждия е в 

Меги и Иво: Да пътешестваш  
по света в български носии, напук 
на болестите и премеждията

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XВ блога си „101 посоки - да пътуваш на инат“ двамата 
разказват за патилата си по време на обиколките

В Кения.

В Тенерифе, Канарските острови.В Камбоджа.

В Камбоджа.
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Танзания, на остров Занзибар - между Стоун 
Таун и Джамбиани. Имат уговорката при ка-
цането да ги вземат с кола и да ги закарат до 
мястото за нощуване. „В Танзания обаче не 
може да се разчита много на уговорки, как-
то после разбрахме“, казва Иво. Двамата ка-
цат в 1-2 часа през нощта, никой не ги чака 
и вземат такси. А Меги е чела точно преди 
да заминат ужасяващи истории как такси-
джиите спират по пътя в една гора и обират 
туристите. И наистина, когато стигат до въ-
просната гора, шофьорът моли да отиде до 
тоалетната. „Побъркахме се - споделя Иво. - 
Казах на Меги да дава всичко, което поиска, 
само да оцелеем.“ Шофьорът обаче се паза-
ри само за повече пари.

Меги разказва как във Виетнам, по поре-
чието на река Меконг, в един от ръкавите й, 
двамата са застигнати от остро стомашно 
разстройство заради местната храна. Но-
щуват в къщата на едно момиче, чиято баба 
им забърква някаква отвратителна на вкус 
каша от ориз с джинджифил и различни 
билки. „На следващия ден все едно не бяхме 
боледували въобще“, казва Меги. „Къщата 

беше сред тресавища. Разбрахме защо Ме-
конг е причината американците да се про-
валят във войната във Виетнам. Там са едни 
блата, многобройни каналчета и канали, по 
които местните се ориентират учудващо до-
бре, но не и чужденците“, коментира Иво.

В Кения пък са на сафари, което си орга-
низират отчасти сами, но почти винаги се 
нощува в лагери. В единия от лагерите се 

запознават с местни масаи и те ги канят в 
селото си. Мислят си, че е някъде наблизо, 
но вървят

километри през саваната
Накрая попадат в село с около 10-15 ко-

либи, измазани с кал и кравешки изпражне-
ния. „Попитах ги, като сме насред саваната, 
не идват ли животни, а масаите казаха, че 
сутрин минават слонове, лъвове, но те се 
пазят. И ми показаха едни дървени пръчки. 
Представих си как слонът бяха от дървена 
пръчка“, разказва през смях Меги. „Иначе 
масаите бяха много мили, заедно играхме 
право хоро“, допълва тя.

Хората по света реагират различно на 
носиите им. В Камбоджа местните са доста 
сдържани, във Виетнам обаче знаят много 
за Родината ни, тъй като по социалистиче-
ско време много виетнамци учат в Бълга-
рия. Най-трогателната случка е в Куба, къ-
дето двойка възрастни хора ги питат откъде 

са. Тогава жената казва на мъжа: „Видя ли, 
казах ти, че са от България!“. Познали ги по 
носиите. Оказва се, че мъжът е учил в Бълга-
рия през 80-те години, после дори синът му 
останал, а той се върнал в Куба. „Човекът се 
просълзи, разчувства се“, казва Меги.

В Удайпур, Индия, Меги предизвиква ис-
тински фурор в пищната си шопска носия 
със златисти паети - непрекъснато я снимат 
тайничко. Двамата се чудят защо всички ин-
дийци искат да се снимат с нея и я гледат с 
благоговение. Оказва се, че заради лъска-
вата носия са помислили, че тя е „royalty“ - 
благородничка, от кралско семейство.

По време на COVID не са престанали да 
пътуват, но по-малко. Посетили са Сейше-
лите, Узбекистан, Турция и Гърция. Сега им 
е малко по-сложно - невръстният Алекс въ-
вежда нов „график“ и нов начин на прид-
вижване. Това лято са били в Прага за 2 сед-
мици. „Алекс всъщност много ни помага, 
понеже съвсем по друг начин се гледа на 
пътешествията - казва Иво. - Той ни буди в 
5-5,30 сутрин. В Прага беше голяма жега, до 
32 градуса, но като отивахме на забележи-
телностите рано сутрин, беше хем прохлад-
но, хем нямаше тълпи от туристи.“

Ходи им се на много места - Япония, Еги-
пет. Заради сина си двамата променят и на-
чина на пътуване -

в комфортни влакове
Преди Чехия Алекс е бил в Австрия и Хо-

ландия, а докато е в корема на майка си, 
обикаля Западните Балкани. Следващото 

му пътуване през септември ще е в Бълга-
рия, да го видят бабите и дядовците. Готвят 
носия и за него.

От Родината им липсват много неща - при-
ятелите, семейството, морето. „А също и съ-
народниците, които са по-сърдечни, по-от-
ворени, по-приятелски настроени - споделя 
Меги. - В Германия хората са доста по-затво-
рени, по-трудно е да си намериш приятели.“ 
В града има групи за народни танци, бъл-
гарско училище, магазини с български сто-
ки, ресторанти.

В Дюселдорф семейството живее в апар-
тамент, тъй като двамата не си падат по под-

дръжка на градина. В града им харесва и 
това, че има много безплатни програми за 
майки с деца. Водили са Алекс на плуване за 
бебета, което се поема от общината. Детска-
та градина от определена възраст нататък 
е безплатна. Дразни ги единствено това, че 
в Дюселдорф над 200 дни в годината вали 
дъжд.

Засега не смятат да се връщат в България. 
Бъдещето на Алекс виждат в детска гради-
на и училище в Дюселдорф. А Иво, макар че 
е излекуван, е важно да ходи на контролни 
прегледи там, където са му помогнали да 
победи тежката болест.

В Куба.

В Мексико.

В Куба.

Във Виетнам.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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П
арк в канадския град Мисисага 
да носи името на българина Иг-
нат Канев - Kane¢ Park, предла-
гат от Генералното консулство в 
Торонто. Решението на Общин-

ския съвет в града вече е факт. По процеду-
ра предстои обществено обсъждане сред 
хората, които живеят в района.

„В Канада, и по-специално в Мисисага, 
Брамптън и Торонто, Канев е оставил трай-
на следа с всичко построено от него. Както 
и с филантропската си дейност, като той по-
магаше и продължава чрез компаниите си 
да реализира мечтите на много хора“, отбе-
лязва генералният консул в Торонто Велис-
лава Панова.

„Голям човек, който ще остане пример и 
за поколенията със своето визионерство, 
работохолизъм и обич към хората“, написа 
във Facebook Панова.

До смъртта си през юли 2020 г. Игнат Ка-
нев е

почетен консул на България
в Канада. Той притежава десетки призна-
ния в Канада и България - удостоен е със 

званието „Член на ордена на Канада“, ор-
ден „Стара планина – първа степен“, поче-
тен гражданин е на град Русе и горд носи-
тел на „Доктор хонорис кауза“ на Русенския 
университет.

Игнат Канев почина през юли 2020 годи-
на. Той беше един от най-богатите българи 
отвъд Океана, като състоянието му се оце-

нява на над 1 милиард долара. Роден е на 6 
октомври 1926 г. в с. Горно Абланово, Русен-
ска област. Игнат е четвъртото от 7-те деца 
на Христо и Мита Каневи.

Няма финансовата възможност да учи, а е 
принуден още на 14-годишна възраст да на-
пусне България и да се установи в Австрия, 
за да търси препитание. През 1951 г. заряз-
ва бизнеса в Австрия и почти без средства, 
без да знае английски и без да има някакви 
връзки и приятели, заминава за Канада. Ус-
тановява се в Торонто, където започва

работа в строителния бизнес
Първоначално строи малки къщи за но-

вопристигащите имигранти. Пет години по-
късно, през 1956 г., вече основава там пър-
вата си строителна фирма. До момента на 
смъртта си Канев се превръща в един от 
най-крупните бизнесмени в строителния 
бизнес в Канада.

Канев е известен и като голям филантроп 
– дарява средства предимно за образова-
ние и здравеопазване.

През 90-те години на 20 век Игнат Ка-
нев изпраща огромно количество образо-
вателна и бизнес литература в Русенския 
университет „Ангел Кънчев“ в подкрепа на 
новосъздадения факултет по Бизнес и ме-
ниджмънт.

През 2012 г. дава два милиона лева (по-
ловината от необходимата сума) за постро-
яването на модерен конферентен комплекс 
към университета, наречен на негово име 
„Канев Център“.

Кръщават парк в Канада  
на милиардера Игнат Канев

След дълго боледуване на 52 години в 
Чикаго почина популярният врачан-
ски бизнесмен Николай Антов – Аг-

робизнеса. Мъжът се лекуваше от рак на 
дебелото черво.

Преди години той бил и автомобилен 
състезател.

След прекратяване на състезателната си 
кариера започна да се занимава с бизнес.

Държал е стола в новия месокомбинат 

във Враца и имаше колбасарски цех, пише 
Bulnews.

За съжаление сривовете в икономиче-
ската ситуация в страната го направиха го-
лям длъжник на банки, фирми физически 
лица, и затова емигрира в САЩ.

От 10 години живеел и работил в Чикаго.
На този етап не е ясно кога тялото ще 

бъде транспортирано до България, където 
живее семейството му.

Почина врачански бизнесмен, 
емигрирал в Чикаго

https://www.facebook.com/milanabash78
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На пазара се предлагат какви ли не чу-
додейни продукти с бързо действие, 
„специалистите“ от рекламите ни съ-

ветват как лесно да се отървем от пробле-
мите и да постигнем невъзможни резултати 
за немислимо кратък срок.

Но малко хора обаче знаят, че за да сияем 
от красота отвън и отвътре и за да се чувст-
ваме добре, не ни трябват измислени хими-
чески съставки, а само естествена грижа от 
природата.

Естествената козметика може да даде от-
лични резултати, без в състава да има до-
бавени химикали. Голяма част от собстве-
ниците на козметични компании започват 

бизнеса си, като първоначално приготвят

различни смеси за себе си
Използвайки своите еликсири, споделяли 

някои от тях с приятели, които също остава-
ли доволни.

Когато вкъщи приготвим крем за лице или 
друга здравословна комбинация, освен за-
нимателно хоби, това ще бъде и чудесен на-
чин да се погрижим за кожата, като й дадем 
почивка от всякакви подобрители, стабили-
затори, емулгатори, оцветители и парфюми.

Всеки сам може да си направи у дома 
крем с напълно естествени съставки. Доста-
тъчно е да заимства суровини от трапезата. 
Тогава, разбира се, срокът на годност е дос-
та по-кратък, отколкото на стандартната на-
турална и органична козметика.

Много са продуктите, от които могат да се

направят маски 
или кремове за лице

Лавандула, невен, живовляк, зелен чай, 
морски зърнастец, авокадо, цитруси, домат, 
краставица, грозде, тиква, мед… Полезната 
храна за тялото е полезна и за кожата.

Но ако все пак сте решили да се развихри-
те и да пробвате собственоръчно забъркани 
средства, предлагаме ви няколко лесни ре-
цепти за красива кожа:

Притежателите на суха кожа лесно и бър-

зо могат да си направят овлажняващ плодов 
крем за лице с вкусен сладък плод. Няколко 
узрели ягоди се намачкват и към тях се до-
бавя 1 ч.л. глицерин. Слагат се и 2-3 лъжици 
овесено брашно (смляни овесени ядки).

В половин чаена чаша

се прави запарка 
от сушена лайка

Прецежда се и се смесва с 1 ч.л. глицерин, 
1 с.л. зехтин и няколко капки етерично мас-
ло. Разбърква се с миксер и се съхранява в 
хладилника. Използва се не повече от сед-
мица.

1 с.л. коприва, ако листата са пресни, или 
2 с.л. сушени се запарват в чаша вряла вода. 
Към сместа се добавя 1 с.л. брезови пъпки. 
След охлаждане се добавя пчелен восък (1 
ч.л.) с лъжица зехтин. Затопля се с разбър-
кване 30 мин.

Към настъргана или смляна на пюре ябъл-
ка се добавят 1 жълтък и 1 с.л. топъл мед. 
Сместа може да се прилага като хидратира-
ща и подхранваща маска за 30 мин. Тя запаз-
ва свежестта си 2-3 дни, когато се съхранява 
в хладилник.

2 жълтъка плюс няколко капки сок от ли-
мон и 2 с.л. ленено масло се смесват с 2-3 
с.л. заквасена сметана. Разбъркват се добре 
и домашният крем за лицето и за зоната око-
ло очите е готов. Съхранява се в хладилник 
в затворен стъклен буркан за не повече от 
седмица.

Не забравяйте да залепите листче с датата 
на приготвянето. Винаги разбърквайте пре-
ди нанасянето.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Не забравяйте да залепите листче с датата на приготвянето й

Естествена козметика у дома  
с продукти от трапезата

И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Естествена козметика у дома Естествена козметика у дома 

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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С 
месеца, носещ буквата „С“ в име-
то, идва и есента. В един момент 
ще трябва да се разделим с люби-
мите летни дрехи и да освободим 
място на по-дебелите им замес-

тители. Колкото и да не ни се иска, време е 
да приберем банските и любимите плажни 
рокли, с което да освободим повече място 
в гардероба за пуловери и други по-дебели 
дрехи.

И макар със застудяването да се облича-
ме по-топло, има една тенденция от лятото, 

която ще се пренесе и в есента. Става дума 
за късите горнища, които през този сезон 
ще продължат да се носят, но вече в по-топ-
ли и удобни материи.

Разглеждайки какви са новите тенденции 
за предстоящия есенен сезон 2022, със си-
гурност ще прибавите няколко

нови модела 
към гардероба си

но има и неща от изминали години, които 
все още не са за изхвърляне. Да вземем, на-
пример, дрехите с леопардов принт, който е 
класика и се завръща тази есен.

Леопардовите шарки могат да се комби-
нират по безброй начини и ето защо е добре 
да инвестирате в нова дреха с него. Или пък 
да се разровите из гардероба си и да откри-
ете позабравена модна находка като яке, 
тренч или пуловер с краските на животното.

Поп културата, която възродихме това 
лято, поставя в култ и леопардовия принт, 

който видяхме и на дефилетата на Michael 
Kors, Max Mara, Lanvin. И понеже през по-
горещите месеци панталоните с животин-
ски принт са истински хит, през есента те 
ще продължат да се носят, като сред тях ще 
виждаме и такива

с типичните шарки 
на леопарда

В своята есенна колекция Chanel ни пред-
стави нов прочит на костюмите, предлагай-
ки ни такъв с цвят фуксия, който е с късо 
сако. Много други марки също заложиха на 
въпросния тренд за по-елегантните си мо-
дели, например Emilia Wickstead. Но освен 
тях из магазините ще виждаме и по-спорт-
ни горнища, подходящи за ежедневието на 
жени на различна възраст.

Дънковото яке винаги ще е на мода – не 
само за лятото, но и през есента, когато не 
можем да излезем без връхна дреха.

Докато не е станало твърде студено, може 

да носите къс деним с дължина малко под 
бюста.

Удобните комплекти от панталон и блузка 
или суитшърт продължават да са актуални. 
Разбира се, може да ги съчетаете с по-обе-
мен елек, като освен горницата, той също е 
къс.

Моделът Бела Хадид наскоро показа, че 
харесва по-късите жилетки, носейки такава 
в оранжево и розово с копчета. Тя бе съчета-
на с бяла тениска. Това също е вариант, кой-
то може да изберете за есента.

Тенденция от лятото: Късите горнища 
ще са на мода и през есен 2022

Те ще продължат да се носят,  
но вече в по-топли и удобни материи
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DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned 
business is looking for a self-motivated truck and 
trailer mechanic. Experience is a plus own set of 
tools is required. For additional info please call 630-
948-4547 or text 773-946-7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за 
OTR за dry van. Freightliner Cascadia automatic, 
fully loaded. Заплащането е 0,75cpm. 5082809522 
№18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y 
in business need experienced dispatcher and safety 
to work in o	  ce / not from distance/ 2245202269 
№18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас 
C за Straight truck local. Заплащане процент от 
рейта с договаряне. Може и без опит. Monday-
Friday 6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси 
шофьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH 
вкъщи всеки уийкенд. Твърдо заплащане започ-
ващо от 1500 с бонуси. 7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чис-
тене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 
7087708483 №18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьо-
ри за dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. 
FedEx Ground, doubles endorsement and 1 year 
experience. 6302903092 №18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time 
Caregiveri/Companions. Locations: Suburbs 
(Ho� man Estates, Highland Park,Schaumburg), 
City Chicago. Zaplashtane $15.00-$18.00 na chas. 
Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-5108, 224-
500-2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим 
работник за поддръжка и почистване в сервиз. 
6303509989 №18694

Chicago + suburbs
TARSQ DETEGLEDACHKA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsq detegledachka 
za bebe part ili full time v Des Plaines.Cenq po 
dogovarqne.ZA kontakt 773-996-0940 №19467
ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ , 
Цена US$ 25, Зипкод 60025, Търся жена за чисте-
не на офиси и къщи c кола. 2247666445 №19470
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 заплаща-
не, базирано на опита -Заплащане на допълни-
телен стоп и Detention/Layover -Вкъщи всяка сед-
мица или всеки две седмици, според желанието 
на шофьора -Работа с опитни и професионал-
ни диспечери -Камиони Freightliners -Dry vans 
8472626855 №19460

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

ТЪРСИМ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с 
обикновена книжка тел.2248176515 №19454
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с 
обикновена книжка тел.2248176515 №19455
БОЯДЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся бояджия с 
опит. Целогодишна заетост и добро заплащане. 
За повече информация:224-388-2390 2243882390 
№19439
ТЪРСЯ CDL DRIVERS , 
Цена US$ , Зипкод , търся CDL шофиори тим за 
нов камион 2023г работа за Amazon 5-дни в сед-
мицата се работи 2500$ на човек за singal 2000$ 
6304400902 №19421
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка компания 
търси шофьор за драй ван. За информация се 
обадете на 224-595-9093. №19391
ГОТВАЧ В ПИЦАРИЯ, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60202, Sarpino`s Evansaton 
предлага работа за готвач. 10am-7pm и 6pm-3am . 
7748105573 №19392
ГОТВАЧ В ПИЦАРИЯ, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60202, Sarpino`s Evansaton 
предлага работа за готвач. 10am-7pm и 6pm-3am . 
7748105573 №19393
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна компания 
предлага работа за Owner Operators! Only 8 % 
dispatch fee ; 24/7 Dispatch ; Коректно 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

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

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
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-
ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и 
CDL шофьори! *Тел. 847-665-9273 или (847) 483-
8787 *24/7 Диспеч * Регионална работа * Предим-
но леки товари * Чек всеки петък* Fuel Discounts 
– до 70 цента на галон!!! 8476659273 №19452
МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз за камиони 
търси да назначи механици. Предишен опит е 
препоръчителен, но не е задължително условие. 
За повече информация, моля обадете се на посо-
чения телефон. 6303509989 №19453

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

ТЪРСИ МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Сервиз за ками-
они в Arlington Hts търси механици, със или без 
опит. За повече инфо тел. 6308735507 №19471
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ 
С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 
ИЛИ 773-968-8245 №18518

ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner 
operators за локална/регионална работа в радиус 
от 200 мили от вашия паркинг. $800-$1400 оборот 
на ден, вкъщи всяка вечер. Нови Dry Van ремър-
кета. 8476370772 №18772
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local 
rabota za CDL sho� or. Elk Grove Village do Rockford. 
Vsqka vecher v kashti. Za poveche informaciq tel 
7739412232 №18798
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa 
компания набира котрактори с CDL за 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

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

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Трябва ти Диспе-
чер -опит, професионализъм и добро отношение. 
Правилния човек -на правилното място. Защо да 
плащаш $$$ за офис и работници? Мога да помог-
на:5618770865 №19424
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, Търся оунери ра-
ботя от вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 
7278355206 №19431
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 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
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 пове-
че инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 
3b/3b къща в Elk Grove village 60007. Перално по-
мещение, паркинг, обзаведени общи части, WiFi 
и нетфликс са гарантирани :) френдли съм, но не 
pet friendly, sorry. За повече инфо моля драснете 
съобщение на 305-916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent 
townhouse 3 bedrooms, 1.5 baths in Mount 
prospect, great location, great schools, brand new 
kitchen remodeled, freshly painted, call 708 415 
7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth 
apartment available for RENT in Schaumburg as of 
July 1st. Convenient location near Costco, Wood� eld 
Mall, I-90. Second � oor with balcony. Central A/C. 
Pool in the complex. For more information call 847 
312 0278 or 773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA 
Apartment for rent in Arlington Heights IL 60005. 
Newly renovated, great location and schools! For 
information: 847 630 8884 Stancho №18755

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
КАЗАН ЗА РАКИЯ , 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60634, Продавам ме-
ден 120 литров казан за ракия от България и ма-
шинка 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 
карти, намирам се в Маунт Проспект, за повече 
информация обадете се на 847-471-1832, Силвиа 
№19461
РЕМОНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60139, Ремонт на домашни 
уреди, перални , Хладилници сушилни , миялни 
,ТВ, лаптопи, Николай 6302200138 №19425
MALKI OBIAVI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, BOIADISVANE I 
SHPAKLOVKI 3127227479 №19412
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 нега-
тивни филми в дигитални снимки, JPEG формат. 
Запазете вашите стари ленти като ги направите 
дигитални снимки преди на станат неизползва-
еми. 630-456-1366 6304561366 №19367
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на нега-
тивни филми в дигитални снимки, JPEG формат. 
Запазете вашите стари ленти като ги направите 
дигитални снимки преди на станат неизползва-
еми. 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 чужби-
на. Повече информация можете да получите от 
сайта ни. 359889291674 №18960

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

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

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

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

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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С
тара легенда, датираща поне от 
1325 г., описва остров край за-
падния бряг на Ирландия, наре-
чен Хи-Бразил. Подобно на Ат-
лантида, той е бил невъзможен 

за локализиране. За разлика от Атланти-
да обаче, съществуват някои сравнително 
скорошни недостатъчно достоверни разка-
зи за него от опитни изследователи. Има и 
морски карти от стотици години, показващи 
предполагаемото местоположение на Хи-
Бразил.

Първата карта, на която островът е отбе-
лязан, е създадена през 1325 г., тогава е за-
писан като Brasil. През годините е бил Brasil, 
Brazil, Breasil, Hy-Brasil или O'Brasil. Интри-
гуващото в многобройните карти, където 
присъства островът, е, че съставителите не 
постигнали съгласие за точното му местопо-
ложение. Той се „движел“ около бреговете 
на Ирландия донякъде хаотично през веко-
вете, а веднъж дори се появил точно до бре-
говете на Северна Америка.

Историите за острова са още по-странни. 
Описван е като

обвит в мъгла
като островно кралство, обитавано от древ-
ни хора. Писмен документ от 1629 г. раз-
казва как „няколко моряци са го открили в 
морето, докато са плавали край западните 
брегове на Ирландия“.

Някой си „капитан Рич“ твърди, че почти 
стигнал до пристанище на острова, но бър-
зо падналата мъгла му попречила да попад-
не в целта си. Народното творчество доу-
красява случката с предположението, че 
там живеят „онези известни магьосници, 
които сега живеят там и чрез своите магиче-
ски умения крият своя остров от чужденци“.

Друг опит - на капитан Джон Нисбет - 
също почти се увенчал с успех. Неговият 
кораб претърпял авария и заседнал силно 
наклонен в плитчините край Хи-Бразил. В 
писмените документи има доста художест-
вена измислица - уж имало замък на ос-
трова, но в него не живеел никой. После се 
появил „древен гробовен джентълмен и де-
сет мъже, които го следвали гологлави (ся-
каш неговите слуги), идващи към брега край 
плитчините...“

Въпреки малкото достоверна информа-
ция и обилните неправдоподобни митове и 
легенди, островът

бива отбелязан на карта
за първи път през 1872 г.

В картографията са известни и други ос-

трови, които ту ги има, ту ги няма. Това са 
земни маси, които се появяват на картите, 
въпреки че вероятно никога не са съществу-
вали във физическия смисъл. Такъв е случа-
ят със Sandy Island, оцелял в картите от 1774 
г. до времената на Google Earth. Най-накрая 
е премахнат, след като група учени стигнали 
до локацията с предполагаемия остров и го 
обявили за несъществуващ.

Фантомните острови често са резултат от 

митове, „овеществени“ от създателите на 
карти (дори Атлантида си проправя път вър-
ху реални карти, появявайки се на една през 
1664 г.) и грешки, направени от изследовате-
ли (като остров Пепис, „създаден“ през 1683 
г., след като капитан се оплита в изчислени-
ята и неправилно смята един от Фолкланд-
ските острови за новооткрит). Има и съз-
датели на карти, които умишлено поставят 
фалшиви острови върху своите творения, за 

да знаят дали работата им е била копирана.
В случая с Hy-Brasil със сигурност има 

причини да се подозира, че основно мито-
логията е тази, която е родила острова и е 
запазила легендата жива с помощта на ня-
колко авторитетни, но неверни карти. Или, 
както било предположено през 1880 г., „Бра-
зилия може да е днешната Porcupine Bank“, 
след като е потънала и се е превърнала в ко-
ралов риф.

Обвит в мъгли остров се появявал 
ту край бреговете на Америка,  
ту край бреговете на Ирландия
XДатира на картите от 14 век, но днес е неоткриваем
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- Скъпи, дебела ли съм?

- Идеална си!

- Грабни ме на ръце и 

ме отнеси в леглото!

- Стой тук, ще го донеса.

  
- Бабо, убих човек с колата. Прати 10 000 лева 

да се оправя.
- Утепай свидетелите и се прибирай вкъщи, 

баба, че цял ден не си хапнал...

  
- Докторе не мога да заспя!
- Представете си, пачка от 1000 лв. по един, и ги 

бройте, все ще заспите по някое време!
На другия ден:
- Какво стана, помогна ли?
- Ами не! Броих, броих, и все ги изкарвам 999 лв. 

Броя и пак броя, и пак, и не мога да заспя от нерви, 
че ми липсва един лев...

Докторът:
- Май по-добре да се върнем на конвенционал-

ни средства - ще броим овце!
На третия ден:
- Какво стана, броихте ли овцете?
- Не е за вярване! Броих, броих, и тъкмо да зас-

пя, последната овца ме погледна в очите и попита: 
„Абе, какво стана с оня липсващ лев от 1000?“

  
Три часа през нощта. Вбесен мъж тропа по сте-

ната на съседа си и крещи:
- Ако не спреш да свириш на саксофона си, ще 

полудея!
Съседът:
- Късно е, от два часа вече не свиря...

  
- Подсъдими, вие сте откраднали от съседа си 

саксофон. Защо? Та вие не умеете да свирите?
- Да, господин съдия, но и той също не умее.

  
Двама пияни си говорят:
- Извинявай, приятел, знаеш ли колко е часът?
- Да...
- Благодаря!

  
- Вчера с едни приятели се събрахме да се по-

черпим. И така се почерпихме, че накрая трябва-
ше пак да се запознаваме...

  
По време на един престой в Женева Чарли Ча-

плин отседнал в прочутия хотел „Трите корони". На 
заминаване дал на камериера бакшиш от дваде-
сет франка.

- Миналата година ми дадохте четиридесет 
франка, за да пия за ваше здраве - отбелязал оби-
дено камериерът.

- Да, така беше, но тази година здравето ми 
чувствително се подобри - отговорил Чаплин.

  
Малкия Гошко постоянно слушал семейната ле-

генда за това как баща му, дядо му и прадядо му в 
деня на пълнолетието си ходели до езерото. Там, 
подобно на Христос, те се разхождали по повърх-
ността на водата, без да потънат. Когато Гошко 
също навършил пълнолетие, отишъл при езерото, 
качил се в една лодка, стигнал до средата на езе-
рото и се опитал да стигне до брега пеш. Естест-
вено, едва не се удавил. Разочарован, той се при-
брал вкъщи и веднага отишъл при баба си, за да 
разбере защо не е като предците си.

– Аз много не ги разбирам тия работи, бабиното, 
ама може би е защото баща ти, дядо ти и прадядо 
ти са родени през януари, а ти – през август.

  
На един студент композитор му предстои изпит 

по специалността.
- Не разбирам защо се мъчиш - казва му негов 

приятел. - Просто вземи прелюдията на твоя про-
фесор и я препиши от края до началото, отзад на-
пред...

- Опитах - тежко въздъхва студентът. - Получава 
се валс от Шуберт...

  
На сватбата на учителя по физическо възпита-

ние булката трябваше да хвърля букета, докато 
влезе в норматива!

  
Търся съдружник, с когото да отворим златар-

ско ателие. Моля, кандидатите да се явят с шперц, 
лост и меча лапа...

  
Сибир. - 50°С. Иван Иванич стои на улицата го-

логлав, без ушанка. Минава съсед:
- Иванич, защо си без ушанка, студено е.
Иван Иванич:
- Абе, вчера съседът Кузмин ме викал на улица-

та, за да пием водка, и аз не съм го чул.

  
Надгробен надпис на състезател от Формула 1:
Роди се и умря от спукана гума.

  
Ревнива съпруга към мъжа си крадец:
- Къде беше нощес? Във вестника не пише нищо 

за извършени кражби!

  
- Чук-чук.
- Кой е?
- Полиция! Отворете!
- Защо?
- Трябва да си поговорим.
- А вие колко човека сте?
- Двама.
- Ами говорете си...

  
Автомобил блъска човек в града. Шофьорът из-

лиза, а поваленият пешеходец крещи:
- Пак вие! Как не ви е срам! Вчера пак ме блъс-

нахте!
- Извинявайте - отвръща смутено водачът, - не 

ви познах...

  
Подстригват мъж, 30-35 годишен...
Фризьорката:
- Женен сте, а имате ли тъща?
- Да...
- Имате тъща, наистина?
- Да...
- Аааа, значи имате тъща...
- Имам де, ама защо непрекъснато ме питате?
- Ми, кат’ви питам за тъщата, ви се изправя коса-

та... и е по-лесно...

  
Въпрос:
- Денем лае, нощем плува?
Отговор:
- На тъщата ченето...

  
- Рамзес, пощальонът донесе папирус.
- Какво пише?
- Око, змия, зъб, хляб, покрив.
- По дяволите! Тъщата ще идва на вечеря...

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
Събитията преобладаващо ще са 
непредвидими. Може да се стиг-
не до сериозни конфликти с при-
ятели или делови партньори, 
което да ви принуди да промени-

те намеренията си. Емоционалното ви състояние ще е 
нестабилно, често ще ви изпълват ревност, подозри-
телност, ще приемате случващото се прекалено дра-
матично. За предпочитане е да се ориентирате към 
самостоятелна работа. Колективните занимания ще 
са съпроводени с противоречия. Нищо обаче не би 
могло да възпрепятства напредъка ви.

РАК
Деловите партньорства ще се 
окажат устойчиви и перспек-
тивни. От особено значение е 
да подберете и обмислите оне-
зи, които най-много се доближа-

ват до вашите методи на работа. Въздържайте се от 
остри забележки спрямо хората от обкръжението 
ви, за да избегнете неприятности. Не злоупотребя-
вайте с търпението им, ще ви изолират. Не мислете 
за новите придобивки, а пазете онова, което имате. 
Ще се наложи да усвоите допълнителни знания, за 
да оформите бъдещите си успехи.

ВЕЗНИ
Въздържайте се от остри за-
бележки спрямо хората от об-
кръжението ви, за да избегнете 
неприятности. Не злоупотребя-
вайте с търпението им, ще ви из-

олират. Не мислете за новите придобивки, а пазете 
онова, което имате. Ще се наложи да усвоите нови 
знания. Мнението ви ще получи висока оценка и ще 
окаже въздействие върху поведението на околните. 
Съхранявайте ресурсите си и стойте далеч от кри-
тични ситуации. Приемете предизвикателството за 
разширяване на професионалния ви кръг.

КОЗИРОГ
Ще успеете да стартирате про-
цеси с перспективно значение 
и да намерите решение на слож-
ни казуси, чакащи реда си от 
доста време. Заниманията ви ще 

са свързани с реални и пряко свързани с ежедне-
вието условия. Участниците в екипа ще се допитват 
до мнението и ще се съобразяват с препоръките ви. 
Ще можете да реализирате уменията си практичес-
ки във всяка област, изискваща точност, последова-
телност, експериментаторски наклонности, логич-
но мислене и аналитични способности.

ТЕЛЕЦ
Ефективен начин за разтоварва-
не на психиката е да си органи-
зирате кратки пътешествия. Без 
опасения можете да обсъждате 
идеите си пред по-широк кръг 

слушатели, стига да им имате доверие. Не само ще 
ги харесат, но и ще ви подскажат някои подобрения. 
Ще са по-силни чувствата, които обикновено успя-
вате да овладеете като собственическо отношение 
към партньорите, независимо дали са лични или де-
лови. Интуицията ви ще е силна и ще ви подскаже в 
кой момент как трябва да реагирате.

ЛЪВ
Мнението ви ще получи висока 
оценка и ще окаже въздействие 
върху поведението и решенията 
на околните. Съхранявайте ре-
сурсите си и стойте далеч от кри-

тични ситуации. Анализирайте внимателно обез-
печеността си с ресурси и етапното развитие на 
новите си проекти. Ако не сте набавили всичко не-
обходимо, не си правете илюзиите, че в процеса на 
работа ще ви е по-лесно. Напротив, всяко забавяне 
ще предизвиква загуби. Доверете се на въображе-
нието и присъщата си изобретателност.

СКОРПИОН
Във връзка с уреждане на личен 
въпрос или грижа за близък ще 
се наложи да посетите място, на 
което никога не сте ходили. Об-
становката ще ви изненада и из-

пълни с противоречиви мисли. Избягвайте решени-
ята, продиктувани от емоции, ще са подвеждащи. 
Ще попаднете в странна, в известен смисъл нело-
гична и комична ситуация, предизвикана от фак-
тори, върху които нямате влияние. Ще се измъкне-
те от нея бързо, благодарение на намесата на стар 
приятел, присъстващ на събитието.

ВОДОЛЕЙ
Предстоят промени, види-
ми, приятни, а най-вече полез-
ни. Ще се подобри синхронът и 
разбирателството ви с близки-
те. Резултатите ще ви зарадват, 

защото ще внесат яснота и структура в текущата 
ви работа. Фактори, които са предизвиквали без-
покойство, ще останат на заден план и ще загубят 
остротата си. Всички преживявания ще имат дъл-
госрочни последствия, ще ви стимулират да разгър-
нете максимално потенциала си, което пък е усло-
вие за напредък и материални придобивки.

БЛИЗНАЦИ
До вас ще достигне различна по 
вид и характер информация за 
хора и събития. Ще ви помогне 
да направите причинно-след-
ствена връзка между факти-

те и със сигурност ще е полезна сега или след вре-
ме. Логиката ви ще е безпогрешна по отношение на 
чуждите действия и изказвания. Колкото и да са за-
воалирани, крайната им цел няма да ви убегне. Дос-
татъчно е да действате с равномерно темпо, за да за-
пазите работоспособността си, колкото е възможно 
по-дълго, и да не говорите за личните си успехи.

ДЕВА
За новите дейности ще са ви 
нужни и нови методи на работа. 
Ако не сте усвоили такива или 
няма откъде да почерпите опит, 
експериментирайте. Не е сигур-

но, че ще получите резултатите от първия път, но 
пък ще сте подобрили уменията си. Ще ви ориенти-
рат към оригинални идеи, но за реализацията им ще 
ви е нужна дисциплина и прагматизъм. Дреболии, 
които до момента са ви убягвали, ще привлекат вни-
манието ви. Ще намерите добро решение на казуси, 
които досега са ви затруднявали.

СТРЕЛЕЦ
При необходимост да осъщест-
вите служебно пътуване, уточне-
те подробно целта и предполо-
женията за крайните резултати. 
Не е сигурно, че ще реализира-

те набелязаните замисли, но ще е достатъчно да сте 
наясно с пречките, на които сте се натъкнали. Обста-
новката ще е динамична и ще ви принуждава да про-
меняте плановете си в оперативен порядък, свърза-
ни с професионалната сфера. Не съжалявайте, скоро 
ще установите, че твърдението „всяко зло – за добро“ 
е напълно основателно.

РИБИ
Не се отказвайте от импровизи-
раните пътувания. Може да са 
леко изморителни, но пък ще са 
наситени със запомнящи се пре-
живявания. Опитайте се да оста-

вите тривиалните ежедневни грижи и домашни за-
дължения на заден план. Време е да помислите за 
себе си. Първоначално ще успеете да се справите с 
поредица финансови въпроси, които може да не са 
за големи суми, но са всявали безпокойство в мисли-
те ви. Ще привлечете вниманието на влиятелни лич-
ности, които ще ви окажат съдействие.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Кирил Костов е на 70 г., някои го нари-
чат „човека тото“, защото лотарията 
близо 30 години изхранва семейство-

то му. Но не защото е ударил джакпота. Той 
става първият външен контрагент на БСТ.

Или казано просто - през пролетта на 
1998 г. дядо Кирил отваря тото пункт „Чети-
рилистна детелина“, в който работи дено-
нощно вече 27 години. Да, точно така - де-
нонощно!

На вратата на пункта той е оставил теле-
фонния си номер. По всяко време, дори и 
през нощта, когато човек го осени идеята 
за печалба, може да му позвъни и да пусне 
фиш при него.

Тайната на това да работи неуморно се 
крие във факта, че е намерил

професията на живота си
Той е съумял да събере хобито си, удо-

волствията си и припечелването в едно.
Конфуций го е казал, а Кирил го потвърж-

дава: Избери работата, която обичаш, и то-
гава няма да бъдеш принуден да работиш и 
един ден през живота си.

Човекът тото има своя концепция, на коя-

то държи - трябва не само да му е приятно 
на него да работи, но и на клиентите да им 
е хубаво да си пуснат фиша точно при него. 
От изписването на „джакпот“ с монети на 
пода до приготвянето на новогодишна ба-
ница с лотарийни късмети - по всичко личи, 
че това място е създадено с много любов и 
желание. Но всичко в живота си има цена, 
неговата е

личното му време
Въпреки това никога не е посмял да се от-

каже. Крепи го това, че работата му доставя 
удоволствие.

Неотлъчно до Кирил е най-верният му 
приятел - кучето. А как може да се казва ку-
чето на тотаджията? Джакпот, разбира се.

Голяма част от клиентите си пускат фиш 
при него, защото смятат, че дядо Кирил 
им носи късмет. Някои дори му се доверя-
ват толкова, че го правят и от разстояние - 
обаждат му се по телефона и диктуват чис-
лата си.

Той обяснява, че също пуска фишове, 

чака с нетърпение тегленето и се радва ви-
наги когато някой спечели, дори и да не го 
познава лично. Описва себе си не просто 
като хазартна личност, а като „комарджия“. 
Най-ценното наследство, което е обещал да 
предаде на дъщеря си, са числата, с които 
играе от години.

Човекът тото досега не е ударил джакпо-
та от лотарията, но числата в живота си е на-
редил добре. Казва, че най-голямата му пе-
чалба е неговият внук.

Човекът тото Кирил Костов
XВече 27 години той работи денонощно, за да може всеки да изпробва късмета си

Обявява

СОНЯ  
ТОДОРОВА

sonya@bg-voice.com

https://www.iskraabv.com
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Кид Куди винаги е говорил 
откровено за здравословните 
проблеми, с които се сблъск-
ва, и фобиите си, които го при-
нудиха да се оттегли от музи-
ката.

В интервю за Esquire ра-
пърът разкри, че е претър-
пял инсулт две седмици след 
влизането си в рехабилита-
ционен център за депресия 
и наркомания през 2016 г. 
38-годишният Куди каза, че 
е трябвало да бъде хоспита-
лизиран, след като инсултът 
е намалил способността му 
да говори, като каза, че сега 
„всичко е наред“.

След като се подложи на 
физическа рехабилитация в 

продължение на месеци, Куди 
най-накрая почувства, че е 
постигнал значително подо-
брение, когато се яви на про-
слушване за пиесата на Бро-
дуей „Лоби Герой“ с участието 
на Майкъл Сера.

Хлапето Кенди получил инсулт  
по време на рехабилитация

Антъни Кариган казва, че алопе-
цията го е направила по-добър ак-
тьор, защото сега той приема своя-
та „уникалност“.

Актьорът - който играе Нохо Ханк 
в комедията на HBO „Бари“ - започ-
ва да губи косата си на 20 г. Когато 
навършва 30, трябваше да носи из-
куствени мигли и перуки, за да изи-
грае героя си в „Забравените“.

Говорейки пред Page Six, Кариган 
съобщи, че „много хора“ са казали, 
че повече няма да приема роли по-
ради загубата на коса.

„Казаха ми, че вече не съм при-
влекателен“, спомня си 42-годиш-
ният актьор. „Това беше нещо, кое-
то толкова се страхувах да чуя от 
малък.“

Но негативните мнения го напра-
виха още по-решен да преследва 
ролите, които наистина искаше.

„Това запали огъня, за да им до-
кажа, че грешат“, обясни той.

Говорейки пред ентусиазирана тълпа на 28-ия 
филмов фестивал в Сараево след прожекцията 
на своя дебютен пълнометражен филм, When You 
Finish Saving the World, Джеси Айзенберг отговори 
на редица въпроси от влизането си в актьорството 
до неприязънта си към ситкома „Приятели“.

„Сестра ми го обожава и се караме през цяло-
то време“, каза той, оправдавайки неприязънта си 
към шоуто.

Айзенберг също така изрази разочарованието 
си от обществения отклик на ролята му на Лекс Лу-
тър в Батман срещу Супермен: Зората на справед-
ливостта от 2016 г.

Айзенберг даде да се разбере, че не би изклю-
чил да се върне във вселената на DC или дори 
Marvel, ако бъде помолен. В момента Айзенберг се 
готви да заснеме следващия си филм A Real Pain.

Джеси Айзенбърг ще се завърне  
във филм за супергерой

Антъни Кариган: Алопецията  
ме направи по-добър актьор

Събирайки природни 
материали като клони, 
диви треви и дървесна 

кора, Жана Симънс изработва 
„дрехи“, които преплитат ней-
ното тяло или телата на други-
те с пейзажа и заличават раз-
ликата между тях.

„Научаваме много за расте-
нията и за животните, които 
скитат свободно... Точно това 
усещане ме вдъхновява“, при-
знава тя.

В едно от своите творения 

Симънс сплете суха растител-
ност в русата коса на модел, за 
да създаде дълга плитка, коя-
то изглежда изникнала от зе-
мята.

„Така задълбочавам връзка-
та си с естествения свят. Пред-
полагам, че открих най-до-
брия начин да стана част от 
пейзажа... - да го нося“, под-
чертава тя. „Това също е оплак-
ване за катастрофалната загу-
ба на тази връзка, на която сме 
свидетели в реално време.“

„Дрехи“ размиват границите 
между тялото и природата

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Съобщава се, че Алексис 
Бледел и нейният съпруг Вин-
сент Картхайзер са се разде-
лили.

40-годишната актриса тръг-
ва по своя път след осем годи-
ни брак с 43-годишния си ко-
лега актьор, съобщи Us Weekly.

Същият източник твърди, че 
е видял документите за раз-
вод, които Винсент е подал във 
Върховния съд 
на окръг Път-
нам в щата Ню 
Йорк на 10 ав-
густ.

Д в а м а -
та имат син, с 
който се сдо-
биха през 2015 
г.

Не беше по-

сочена причина за раздялата. 
Последно бяха снимани заед-
но на събитие на червения ки-
лим през 2017 г.

Американската актриса 
Алексис Бледел е най-извест-
на с ролята на Рори Гилмор в 
драмата „Момичета от Гилмор“. 
По това време тя е само на 19 
години и току-що е започнала 
холивудската си кариера.

Моделът Линда Еванджели-
ста се появи на корицата на 
Vogue за първи път, откакто 
преди почти година разкри, 
че е обезобразена след неус-
пешна козметична процеду-
ра.

На снимките са използвани 
тиксо и ластик, за да изтеглят 
лицето, челюстта и шията й 
назад, скривайки нежеланите 
ефекти от лечението със зам-
разяване на 
мазнините.

„Това не е 
моята челюст 
и врат в ре-
алния живот 
– не мога да 
ходя нався-
къде с ленти 
и ластици“, 
каза тя пред 

списанието.
„Опитвам се да се обичам 

такава, каквато съм.“
Измина почти година, от-

както една от най-известните 
икони на модния подиум раз-
кри, че е изчезнала от публич-
ното пространство, защото е 
била „брутално обезобразе-
на“ от нехирургична проце-
дура за намаляване на мазни-
ните.

Музикантът Ар Кели е правил секс с 15-го-
дишно момиче, според показания в съда в 
Чикаго. Предполагаемата жертва - известна 
на журито под псевдонима Джейн - твърди, 
че хитмейкърът е правил секс с нея „стоти-
ци пъти“, преди тя да навърши 18 години, за-
почвайки, когато тя е била на 15, а той е бил 
на 30 г.

Джейн, която сега е на 38 години, също 
каза на съдебните заседатели, че е помоли-
ла 55-годишния рапър да бъде неин кръст-
ник, когато е била на 13 г.

Джейн разказва подробно как Ар Кели й 
се обадил по телефона и й казал явни сексу-
ални неща. За първи път той докоснал гър-
дите й и други части от тялото й, когато тя 
била на 14 г., на снимачна площадка в Чика-
го, родният град на хитмейкъра.

Това се случило в дома му в северната 
част на града.

Един от най-обичаните актьори в света, 
Робърт де Ниро, ще изиграе двойна роля 
в мафиотската драма от периода на Warner 
Bros - „Мъдреци“.

Филмът е планиран за премиера с Бари 
Левинсън като режисьор и Ъруин Уинклер 
и продуценти на Де Ниро.

Действието се развива между двамата 
италиано-американски мафиоти Вито Дже-
новезе и Франк Костело. При опита на Дже-
новезе да убие Костело през 1957 г., той го 
наранява пред жилищната си сграда и той 
на свой ред решава да се оттегли.

Американският писател, продуцент и сце-
нарист Никълъс Пилези, известен със сце-
нария за „Добри момчета“ на Мартин Скор-
сезе с участието на Де Ниро, се заема със 
сценария.

Актьорът, носител на „Оскар“, ще изиграе 
и двата героя, потвърждава Роджър Фрид-
ман от Showbiz 411.

Ар Кели е правил секс с  
15-годишно момиче

Линда Еванджелиста се завръща  
на корицата на Vogue

Алексис Бледел и Винсент 
Картхайзер се развеждатРобърт де Ниро в двойна 

главна роля в „Мъдреци“

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

По света има много места, където 
може да се усети връзката с божест-
веното. Места, на които мечтите ста-

ват реалност, или такива, които будят у 
човек странни усещания. Те могат да ни по-
вишат и енергията на едно по-високо ниво.

Къде в България се случват чудеса? И 
възможно ли е силната вяра да лекува? На 
територията на България има много мес-
та – добре познати и малко известни, кои-
то могат да ни донесат късмет и да сбъднат 
най-съкровените ни желания.

Те се отличават с необикновена енергия 
и имат силата да изцеряват различни ду-
шевни и физически болки и да сбъдват съ-
кровени желания, изглеждащи неосъщест-
вими.

Има поверия, предания, а и доказател-
ства за това, че с правилната енергия и на-
гласа можем да постигнем всичко или поне 
най-желаното и съкровеното.

Сред уникалните български места

с необикновена енергия
е и езерцето в пещерата „Леденика“ край 
Враца. Според местните жители то е въл-
шебно и изпълнява желанията на този, кой-
то потопи ръката си в ледените му води. 
Почти всички посетители го правят, а те са 
повече от 50 000 годишно.

Вълшебното езерце събира капка по кап-
ка бистрата вода, която сълзи по сталак-
тоните и пълни каменната чаша в края на 
един от тунелите.

Легендата разказва, че водата е от стек-
лите се сълзи на планината. Затова тя е въл-
шебна и лекува. Хиляди жълти и бели мо-
нети искрят на дъното и пазят спомени за 
хората, пожелали си да се върнат отново на 
това приказно място. Песента на капките не 
спира и привлича като магнит въображени-
ето към езерото

на сбъднатите желания
Пещерата се намира на няколко киломе-

тра от град Враца и е един от 100-те нацио-
нални туристически обекта на България.

„Леденика“ си има своята история. Пред-
полага се, че пещерата е на повече от 2 ми-
лиона години. Тя съществува много преди 
времето, когато България е била под осман-
ско владичество.

По времето на турското робство камен-
ната дупка е била открита от местни овча-
ри, които минавали покрай нея. Влизайки 
вътре, мъжете установили, че е много про-
хладно, и започнали да използват пещерата 
като склад, в който оставяли

прясно издоеното мляко
за да не се развали.

Езерото не е никак голямо. То е остана-
ло от времето, когато цялата пещера е била 
пълна с вода. С годините обаче количество-
то на вода в „Леденика“ намалява и остава 
малкото вълшебно езеро. Ако имате съкро-
вено желание или мечта, може да се въз-
ползвате от чудодейната сила на малкото 
езерце. Достатъчно е само да се отбиете до 
древната пещера, където освен да си по-
желаете нещо, може и да се насладите и на 
природните забележителности.

Пещерата „Леденика“ е единственото 
място в България, където може да

срещнете бръмбар 
„Светломразец“

който носи това име заради своята чувст-
вителност към светлината. Ако бръмбарът 
бъде изложен на пряка слънчева светлина 
за повече от няколко минути, това ще бъдат 
последните мигове в живота му.

Твърди се, че този вид буболечка е оце-
ляла от ерата на динозаврите и въпреки 
150-те милиона години, които са изминали, 
Светломразецът не е променил своите от-
личителни белези.

Езерото на желанията и уникалният 
бръмбар са само малка част от забележи-
телностите, които може да видите в „Леде-
ника“.

Вълшебно езерце събира 
сълзите на планината
XХиляди жълти и бели монети за желания за здраве искрят на дъното му

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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