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Да преподаваш на дете
с „Оскар“ в най-богатия
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Албена Колева:
„Женитба по обяви“
е едно приключение
за самотни хора
» на 6

» на 24 - 25
» на 4 - 5

Как и къде ще гласуват българите
Изчезва ли българското село? в чужбина на 2 октомври?

Глобалното затопляне
ще прати под
морето над 650
хиляди имота в САЩ
Млад княз с
BG кръв от САЩ
на опашката
за британската
корона

» на 12 - 13

» на 14 - 15
» на 10 - 11

14 септември 2022 г., брой 36 (628), година XII

Затвор за българи,
източили $500 000 от
данъци на J-1 студенти

с

ОТ РЕДАКТОРА

Да се откажем
от изборните екзотики
Не ви ли омръзна от избори – четвърти за
година и половина? Всъщност, няма никакво значение. Така, както ви омръзва понякога да ходите на работа, но го правите, защото трябва. Така е и с демокрацията. Тя е
процес, който изисква много работа и участието на всички. Никой няма да дойде да ни
оправи, макар много да обещават.
Първите социологически проучвания в
началото на кампанията показват умора
от изборите и вял интерес. Разбираемо е,
но има много работа за вършене. Големият брой негласуващи е обяснението на проблема с изкривените изборни резултати и
последствията от това – например нереципрочно големият процент и брой депутати
на ДПС през всичките години.
Демокрацията не е права линия, тя е дълъг и омотан процес, доста объркан понякога, messy, както казват американците. Тази
седмица отпразнувахме 137 години от Съединението и нацията изглежда по-разделена от всякога. И не защото има различни
мнения или интереси, а защото ми се струва,
че ни липсва обща цел, национална кауза.
Над 30 години след падането на комунизма
още нямаме и общ прочит на миналото ни
и това е голямата причина за разделението
днес. Мнозина продължават с милите спомени за комунизма и бай Тошо, както галено
наричат диктатора на мракобесния режим.
45 години руски ботуш и комунизъм оставиха повече белези в националното ни ДНК
от пет века турско робство. Когато идва Освобождението, България е китна страна с
хубави пътища, църкви, чешми и училища,
ведри и целеустремени хора, по разказите дори и на руските журналисти, дошли у
нас. Само за няколко десетилетия страната
се превръща в икономическа сила и просперира. Но не може да се отърве от руското влияние и опити за вмешателство – кога
задкулисно, кога със сила. Повече от век е
минало от тогава и това не се е променило.
На предстоящите избори виждаме яростния сблъсък на руското влияние с избрания
ни европейски път. Партии, открито веещи
руски знамена, проповядващи откъсването
на България от Европейския съюз и НАТО,
ще имат добър изборен резултат според социологията. Тези партии и обслужващата ги
пета колона получават директно и скрито
финансиране от Москва.
Президентът Румен Радев, който вече
съвсем не крие руските си зависимости, назначи служебен кабинет, който прилича на
снимка на Политбюрото на БКП от 70-те години на миналия век. И така говори, и така
управлява.

2

Слави Трифонов предлага смяна на модела на управление на страната – от парламентарна да стане президентска (с юридически невъзможен референдум и в отчаян
опит да се докопа до заветните 4 процента,
за да влезе отново в Народното събрание).
Ако България беше президентска република, вероятно през последните 10 години
щяхме да сме си избрали Бойко Борисов. А
след него самия Слави Трифонов. Демокрацията ни не е дорасла за президентска република. И да не даваме примери с чужди
държави с такова управление. Там работи
принципът за checks and balances - системите за контрол и проверка на институциите,
начело с действаща съдебна система. Това
е реформата, от която България има нужда.
Когато има работеща прокуратура и съд,
няма да има такова значение дали републиката е парламентарна или президентска.
Защото всички ще бъдат контролирани. Корупцията няма да изчезне, но ще намалее
и ще има повече пари за пътища, училища,
здравеопазване. Ще се намали и бюрократичната тежест за бизнеса, защото сега има
хиляди спънки и изисквания, които държавата създава в опит да предотврати извършването на нарушения от бизнесите,
понеже не вярва в превантивната функция
на собствената си съдебна система.
Няма да е лошо и на тези избори да се
върнем към по-класически модел на политическа система – ляво, дясно, център - и да
позиционираме там няколко системни партии. А останалите експерименти да останат
навън. За първи път от много време сега
виждаме и такъв опит на основните играчи
да се позиционират и разделят вляво или
дясно според принципите за управление на
държавата, които изповядват.
Четири пъти избори за две години, а и опитът от последните 15-20, вече трябва да
ни е научил да се откажем от екзотиките на
гръмогласни нови политици, които предлагат шумни идеи и галят тънко най-тъмните
кътчета на душите ни, експлоатират страховете ни, подклаждат надеждите ни за бързи решения, които няма да изискват нашите
усилия. Е, не научихме ли, че това е невъзможно? Никой няма и не може да ни оправи – ни за 800 дни, ни с президентски модел
на управление. Можем само ние. За начало
– като гласуваме. Датата е 2 октомври.
Бъдете здрави!
Ясен
yasen@bg-voice.com

14 - 20 септември 2022 г.

14 - 20 септември 2022 г.
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Как и къде ще гласуват българите
в чужбина на 2 октомври?
XВсичко, което трябва да знаете за вота

Къде ще се
гласува в САЩ

Алтамонт Спрингс - Орландо, Флорида
Арлингтън Хайтс, Илинойс,
Културен център „Магура“
n Атланта, Джорджия
n Атлантик Сити, Нортфийлд, Ню Джърси
n Бостън – Билрика
n Бостън – Нютън
n Брумал, Пенсилвания, Филаделфия
n Бъфало, Ню Йорк
n Вашингтон (Посолство)
n Вирджиния Бийч, Вирджиния
n Далас, Тексас
n Денвър, Колорадо
n Дес Плейнс 1, магазин „Малинчо“,
Илинойс
n Дес Плейнс 2, Център „Малката
България“, Илинойс
n Дес Плейнс 3, Център „Малката
България“, Илинойс
n Детройт, Мичиган
n Джаксънвил, Флорида
n Индианаполис, Индиана
n Конкорд, Калифорния
n Лас Вегас, Невада 1
n Лос Анджелис (Генерално консулство)
n Маунт Проспект, Илинойс, културен
център „Българика“
n Маями - Форт Лодърдейл, Флорида
n Милуоки, Уисконсин
n Минеаполис, Минесота
n Нантъкет, Масачузетс
n Нашвил, Тенеси
n Нейпълс, Флорида
n Норуолк, Кънектикът
n Ню Брънсуик, Ню Джърси
n Ню Йорк (Генерално консулство)
n Ню Йорк, Куинс
n Остин, Тексас
n Питсбърг, Пенсилвания
n Портланд, Орегон
n Ричмънд, Вирджиния
n Роли, Северна Каролина
n Сакраменто – Кармайкъл, Калифорния
n Сан Антонио, Тексас
n Сан Диего – Оушънсайд, Калифорния
n Сан Франциско, Калифорния
n Сейнт Луис, Мисури
n Сейнт Питърсбърг, Флорида
n Сиатъл – Едмъндс, Вашингтон
n Синсинати, Охайо
n Солт Лейк Сити – Уест Джордан, Юта
n Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния
n Финикс, Аризона
n Хаянис – Кейп Код, Масачузетс
n Хинсдейл, Илинойс
n Хюстън, Тексас
n Чикаго (Генерално консулство)
n Шарлът – Матюс, Северна Каролина
n Шилер Парк, Илинойс
n Ървайн – Тъстин, Калифорния
n
n

МАРТИН
СТОЯНОВ
martin@bg-voice.com

В

755 секции ще гласуват на предсрочните парламентарни избори българите в чужбина. Избирателни урни
ще бъдат поставени в дипломатическите и
консулските представителства на България
в редица страни, ще бъдат разкрити и 734
секции, където на проведени до пет години назад избори е имало образувана поне
една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 души.
До 16 септември всички страни, в които
ще може да се гласува, трябва официално
да дадат съгласието си.
Броят на изборните секции в чужбина нараства спрямо последния вот през ноем-

Сн.: БГНЕС

ври 2021 г., когато се гласуваше в 751 секции. Той обаче е по-малък в сравнение с
предходните два предсрочни избори през
миналата година. На 11 юли 2021 г. бяха разкрити рекордните 782 секции, след като отпаднаха ограниченията за места за гласуване извън ЕС. На 4 април 2021 г. секциите в
чужбина бяха 465, през 2017 г. - 371. През
2014 г. се гласуваше в 426 секции, през 2013
г. - в 227, а през 2009 г. - в 274 секции.
В изборния ден с документ за самоличност в секциите в чужбина може да гласува
всеки български гражданин с право на глас,
дори ако не е подал предварително заявление. Ако българин, който живее в чужбина,
подаде заявление за гласуване там, но се
върне в България, той може да гласува по
постоянен адрес.
Къде има най-много секции?
И този път най-много секции за гласуване зад граница ще има в Турция - 166. Във
Великобритания ще са 126. А в Германия се
очаква да са 77 секции. ЦИК информира, че
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деня на изборите в дадена секция се наложи да се преустанови машинният вот, гласуването също продължава с хартиени бюлетини.
Изборният ден отново ще започва в 7
часа и завършва в 20 часа. Ако след този
час пред секциите има чакащи, гласуването може да бъде удължено, но с максимум
един час - до 21:00 ч.

Ако документите ви
са изтекли?

властите в Германия все още не са дали разрешение за местата, на които ще бъдат образувани секции извън българското посолство и консулствата, но по принцип по този
въпрос има съгласие. В Австрия, Норвегия
и Канада също се очаква такова разрешение. В Испания ще бъдат открити 65 секции,
в САЩ – 55, а в Канада са 14, сред които 4
в Монреал, една в посолството в столицата
Отава, две в Генералното консулство в Торонто. В Гърция изборните секции ще бъдат
72, а в Северна Македония - 7.
Има и страни, в които гласуването няма
да е възможно. Такива са например Украй-

на, Ирак, Сирия, Палестина, Либия, Йемен и
Афганистан - там гласуването няма да е възможно поради проблеми със сигурността.

Как ще се гласува
на тези избори?
Избирателен район „Чужбина“ няма, затова българите зад граница могат да гласуват
за партия или коалиция, но не и за определен кандидат от листата, т.е. с преференция.
В големите секции извън България - с 300
заявления или избиратели на предишен
вот, отново ще се гласува само с машини.
На парламентарните избори на 2 октом-

ври ще бъдат използвани общо 10 993 устройства за машинно гласуване.
В избирателните секции, в които на предходните избори са гласували над 349
души, ще има и втора машина за гласуване. Според предварителните избирателни
списъци извън България ще се използват
525 устройства, като от общо 290 секции с
машинно гласуване в 244 ще бъдат поставени по две машини.
В чужбина с хартиени бюлетини ще се
гласува в избирателните секции с по-малко от 300 избиратели и в секциите на плавателни съдове под български флаг. Ако в

МВР обяви специална организация за хората без документи, за да могат да гласуват.
Затова в седмицата преди деня на вота - 2
октомври, българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават друг валиден документ, ще получат нов
документ, информират от ведомството.
При невъзможност да бъде издадена
нова лична карта до края на работния ден
на 30 септември, по искане на гражданите
ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват. За да бъде
издаден този документ, всеки трябва да посети полицията в дните от 27 септември до
1 октомври 2022 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. или
в деня на вота от 8:30 ч. до 19:00 ч.
Това обаче няма да важи за българите зад
граница с изтекли документи, които няма
да могат да гласуват на предстоящите на
2 октомври избори след отпадането на извънредната епидемична обстановка, предупредиха от МВнР. На предишните избори
през ноември миналата година това беше
възможно заради пандемията.

Кои са партиите и коалициите, които
участват в парламентарните избори?

Сн.: БГНЕС

28

партии и коалиции са се регистрирали за участие в изборите на 2 октомври, а номинираните за народни представители са общо
5334. Документи в ЦИК подадоха всички
формации от 47-ото Народно събрание
- „Продължаваме промяната“, ГЕРБ-СДС,
ДПС, „БСП за България“, „Има такъв народ“,
„Демократична България“ и „Възраждане“.
Формацията на бившия служебен премиер Стефан Янев „Български възход“ ще
участва във вота чрез мандатоносители,
тъй като още не е регистрирана от съда.

14 - 20 септември 2022 г.

Бившите коалиционни партньори Мая
Манолова и „Отровното трио“ се регистрираха поотделно - Манолова със собствения си политически проект „Изправи се,
България". Николай Хаджигенов и Арман
Бабикян първоначално се регистрираха
за участие в изборите като „Ние идваме!“,
използвайки мандата на „Единната народна партия“ на Мария Капон, но след това
се оттеглиха от участие.
По тази причина в бюлетината не фигурира номер 21, тъй като ЕНП не регистрира кандидатдепутатски листи.
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Изчезва ли българското село?
XБългария продължава да се топи, но чужденци изкупуват селските имоти

НИКОЛАЙ СПАСОВ
nikolay@bg-voice.com

Б

авно, но сигурно населението в България продължава да се топи. Пустеещи
села, застаряващи жители и стотици
емигранти ежемесечно, твърдо решени да
търсят късмета си в чужбина, са гаранция, че
процесът няма да спре скоро.
Към 31.12.2021 г. населението на България
е 6 838 937 души, сочат данните на Националния статистически институт.
Това са близо 80 000 души по-малко, в
сравнение с предходната година, или поточно 77 611 души.
Българите, живеещи в Родината, са намалели с повече от 1 процент само за една година.
Стряскащата статистика показва и друг

Сн.: Facebook
167 са селата, в които няма нито един постоянен обитател.

феномен по географските ни ширини. Цели
592 села в България са напълно обезлюдени
или в тях живеят до 9 души. Към 31 декември
2021 година още 15 селища са добавени към
незавидната демографска статистика.
Села, превърнали се в

демографски пустини
Общият брой на селищата, в които живеят от
един до максимум девет души, е 425, а 167 са
тези, в които няма нито един постоянен оби-

ната в Украйна.
За сериозно изкупуване на имоти през последните две години съобщават например
в авренското село Царевци. Желанието на
много семейства е да са далеч от големия
град и от градското замърсяване, за да живеят в по-чиста среда, каза за „Радио Варна“
кметът на селото Младен Манолов.
От 10 000-15 000 лева цената на къща вече
е скочила на 45 000–60 000 лева, коментира
кметът. За изминалите 30 години от началото на демокрацията досега са имали само
един продаден празен парцел за 2000 лева,
а в момента декарът се продава за 10 000–12
000 лева, което също е много висока цена за
парцел в селото.
С купуването на къщи в селото

тател. Селата без население се увеличават с
три в сравнение с 2020 година. Към същата
влизат млади хора
дата в страната има 5257 населени места, от
които градовете са 257, селата – 4998, а ма- но пък голяма част от местните работят и жинастирите със статут на населено място са веят в чужбина, защото в Царевци има рабодва – Клисурският и Рилският.
та единствено в местната кооперация. Има и
С по един жител в страната са точно 60 семейства, които са в чужбина и с децата си,
села. По двама души живеят в 54 населени места, а по трима – в 50.
Петдесет и едно са населените места в България
с по четирима жители. С
по пет души постоянно
население са 38 села, а с
по шестима жители – 37
села. Общо 41 села имат
по седем жители, други
51 са с по осем обитатели, а 43 села са с деветима души население.
Най-много съвсем опустели села или с едноцифрен брой жители
Запустели къщи има в цялата страна.
има

в област Габрово
общо 163 или с 3 повече в сравнение с предходната година. В този
регион има общо 349
селища, така че близо
половината от тях са или
необитаеми, или с под
10 жители.
Безлюдните села са
разположени в 12 области на страната, а тези с
едноцифрен брой жители са пръснати в 22 реСн.: БГНЕС
гиона.
Процентът на застаряващите жители става все по-голям.
След Габровска област по брой на населени места в тази гру- и те дори не знаят български език, но въпрепа се нарежда област Велико Търново. В нея ки това не продават имотите си на село и ги
са разположени общо 336 населени места, поддържат в добро състояние.
от които 50 са без постоянно население, а 88
След последното преброяване става ясно,
села – с под 10 обитатели. В двата региона са че в момента в Царевци постоянно живеещи
разположени повече от половината от села- са 585 души, а временните са 85. Населениета в разглежданата група – общо 301.
то е предимно възрастно.
Пандемията обаче може да
Множат се и чужденците в селата. Данни
от НСИ към 31.12.2021 г. сочат, че в странапреобърне статистиката
та пребивават за постоянно близо 60 хиляди
В близост до големите градове имотният па- чужди граждани, предимно пенсионери, зазар в селата се промени коренно по време купили имоти в България.
на и след изолацията заради коронавируса
През 2015 г. те са били 13 670 - повече от
и все още търпи промени в резултат на вой- четири пъти по-малко.
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„Призраците“ на Съветската армия
П

ризракът е тук“. Под този надслов
френският визуален артист Мич
Брезунек пресъздава дигитално 12
български паметника на Съветската армия,
като оспорва тяхното възприемане и поставя под въпрос посланията, които носят.
Самостоятелната изложба, в която авторът представя концепцията си, беше открита навръх 9 септември в Градската художествена галерия в Пловдив.
Идеята на експозицията е да провокира
диалог чрез преплитане на изкуство и исторически факти и си поставя за цел да генерира средства в подкрепа на културния
сектор в Украйна и България.
Чрез дигитални интервенции, смесвайки история, визуално изкуство, реалност и
фикция, Мич Брезунек приканва публиката
да се замисли за миналото на Европа и да
направи преоценка на настоящето й.
„Всеки от пресъздадените паметници
разказва своя собствена история. Надявам
се, че тези истории ще вдъхновят всички
нас да погледнем на колективното си минало от различна перспектива. Можем ли да
се поучим от грешните стъпки в миналото
и да създадем едно по-добро бъдеще? Можем ли да намерим конструктивни начини
да говорим за вечно присъстващото минало? Призракът е тук, за да ни напомни, че
историята често се повтаря“, казва авторът.
Централният елемент на изложбата представлява

„

3D видеотворба
в почти реален размер, изобразяваща съветския паметник „Альоша“ в Пловдив, преобразен като гигантски призрак, заедно с
още 11 3D творби, пресъздаващи различни
паметници на Червената армия в други бъл-
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XФренски визуален артист пресъздава дигитално 12 паметника в България

гарски градове, сред които „Могилата на съветските воини“ в Добрич и „Паметникът на
българо-съветската дружба“ във Варна. Не
е подминал и съветските монументи в София, Бургас, Стара Загора, Русе, Бяла Слатина и други. Завършващият компонент е
триизмерна дигитална карта, която рамкира идеята на художника и обединява всички елементи.
„Фантастичното свойство на 3D е това,

че нямаш никакви физически ограничения,
така че наистина можеш да изследваш един
нов вид креативна свобода“, казва Брезунек
в разговор със „Свободна Европа“.
Картата метафорично представя двете
„лица“ на България. От една страна, отразява стратегическите локации на паметниците на Съветската армия, а от друга, монументите са заменени с 12-те звезди на
знамето на ЕС, разположени на същите ло-

кации. Тази страна на картата отразява настоящето - членството на България в Евросъюза.
Изложбата The Ghost Is Here е част от поголемия проект на Мич Брезунек - Ghost,
вдъхновен от сблъсъка между бившето съветско влияние в България и настоящата
визия на страната за бъдещето.
Всяка седмица до 9 ноември на уебсайта
на проекта Ghost ще бъде публикувано ново
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на 2023 г.
„Да, много бих искал да видя „Альоша“ като
фантом под златно покривало“, казва той.
Мич Брезунек е роден във Франция през
1989 г., а живее и работи в Пловдив от 2016 г.
Съветските паметници обаче му правят впечатление още първия път, когато идва в България преди 12 години, и го подтикват да
започне да учи повече за историята на стра-

ната, както и на цяла Източна Европа.
„Тези монументи са навсякъде тук. Никога
не остават незабелязани заради техния размер и местоположение. В Пловдив например „Альоша“ доминира града и небето. Невъзможно е да не се запиташ всеки път като
видиш паметника: „Защо е там? И как се е
озовал там и какво е посланието, което ни
изпраща?“, казва французинът.

Сн.: Мич Брезунек

NFT под формата на 3D видеоанимация.
70% от приходите, генерирани от продажбите на NFT колекцията, ще бъдат дарени в
подкрепа на украински артисти и културни
събития в Украйна, както и използвани в помощ на независимата културна сцена в България.

14 - 20 септември 2022 г.

Като продължение на проекта в бъдеще
ще се осъществи и

физическа трансформация
на паметника „Альоша“ в Пловдив в гигантска
призрачна фигура. Планира се артистичната
намеса да бъде осъществена през пролетта

Сн.: Мич Брезунек
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Млад княз с BG кръв от САЩ на
опашката за британската корона
XНикола тренира бейзбол и е правнук на цар Борис III

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

М

лад княз с българска кръв, който е
бейзболист в САЩ и е правнук на
Цар Освободител и на цар Борис III,
би бил възможен наследник на британската
корона. Това се случва след смъртта на кралица Елизабет II. На трона засега се очаква
да седне принц Чарлз, който вече е крал
Чарлз III. Според линията на наследяване обаче, при неговата кончина има много
други евентуални крале. Сред тях е и княз с
български произход.
Княз Никола Александър фон Лайнинген,
който единствен от рода Сакскобургготски
има българска кръв и е едновременно потомък на българските и руските царе, както и на италианските и английските крале,
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е 173-ти поред в линията на наследяване на
британската корона.
Мястото не е постоянно, защото когато
се роди наследник, Никола изпада надолу,
а когато почине аристократ, се изкачва в
стълбицата.
И макар цифрата 173 да изглежда космически далече зад принцовете Чарлз, Уилям
и Джордж, все пак e единственият мъж с
българска кръв в престижната йерархична
редица.
Освен че присъства в списъка за наследяване на британския трон, прави впечатление, че

князът е свързан и с Русия
Никола Александър носи имената на прочутите си прадядовци от Русия - Александър II - Цар Освободител, и Николай Втори.
Баща му - 60-годишният Карл Борис фон
Лайнинген, е първороден син на княгиня
Мария Луиза от първия й брак с Карл Владимир Ернст Хайнрих цу Лайнинген. С брат
си Херман имали съвсем обикновено детство в Торонто през 60-те години. Докарвали си джобни, като гледали малки деца.
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Как семейството му
се изтегля зад Океана
С големи усилия инж. Манов изтегля зад
Океана и дъщеря си Милена, родена на 22
август 1962 г. в София. Тя завършва бакалавърска степен в университета „Корнел“
в град Итака, щата Ню Йорк, през 1984 г.
За хобитата й не се знае много. Единствено, че е била любителка на котки и е
спасявала попаднали в беда животинчета.
Българката сбъдва мечтата на всяко
младо момиче - да стане кралица на кра-

Лятото прекарвали
в Португалия при баба си
царица Йоана
която наричали Нона. Играели на плажа, а
гувернантките им бъбрели къде са ходили
чичо Симеон и леля Маргарита, чичо Влади
- великият княз Владимир, и чичо Бепо - италианският крал Умберто.
„Не знаех историята на семейството си, докато не станах тийнейджър“, казва Херман
Лайнинген. Никой от приятелите ми не знае
какъв потомък съм. Казваха ми, че съм се родил 50-и в реда за наследяване на британската корона, но това не значеше нищо за мен“,

14 - 20 септември 2022 г.

казва Херман.
Заради руската и българската си жилка и
той, и по-големият му брат са кръстени в православната вяра.
Това съвпада и с изискванията на Търновската конституция, така че ако се наложи, да
не съществуват религиозни пречки пред възкачването му на трона.
Неслучайно първородният син на Мария
Луиза носи името на дядо си Борис III. Разбира
се, той би бил претендент за българската корона, ако Симеон ІІ нямаше деца. Карл Борис
е роден 2 г. преди най-големия син на Сакскобургготски Кардам, който почина след 7-годишна кома през 2015 г.

сотата и да се омъжи за принц. Тя печели конкурса за титлата „Мис Ню Джърси“,
а навръх Свети Валентин през 1987 г. е
сватбата й с Карл Борис Лайнинген. Милена приема фамилията му в години, в
които България все още е зад желязната
завеса.
Венчавката е в православна църква, защото младоженецът е потомък на цар Борис III като син на Мария Луиза.

Връзката между кралица
Виктория и Симеон
Карл Борис е праправнук и на английската кралица Виктория, която е била
омъжена за принц Алберт Сакс-Кобург-Гота, чиито роднини са Симеон и Мария Луиза.
Синът на Мария Луиза е завършил военната академия „Вали Фордж“ в САЩ,
където е учил и вуйчо му Симеон Сакскобургготски. Карл Борис работи в архитектурната фирма „Маса Монталто архитектс". Хобито му обаче е екстремно - той

е запален по мощните и красиви мотори,
въпреки че наближава 60 г. Участва дори в
маратонски бягания с втората си жена Черил, за която се оженил 5 г. след развода
с българката Милена и която му е родила
син Карл Хенрих и дъщеря Юлиана Елисавета.
Внукът на Мария Луиза дори е бил капитан на отбора на университета „Сакред
харт“ през 2014 г. Тогава той учи атлетика
в спортния вуз.
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Глобалното затопляне ще прати под
морето над 650 хиляди имота в САЩ
XНай-големи загуби на площ се очакват в Луизиана
ВАЛЕРИЯ
ДИНКОВА

П

valeria@bg-voice.com

овишаването на морското равнище, причинено от глобалното затопляне, вероятно ще се
прояви в Съединените щати
много по-рано от очакваното,
като щетите ще бъдат почти катастрофални.
Групата с нестопанска цел „Climate Central“
публикува доклад, в който се посочват някои от прогнозираните въздействия, които
покачването на морското равнище ще окаже върху различни райони в САЩ, съобщава „Giant Freakin Robot“.
Според данните 4,4 милиона акра земя
или най-малко 650 000 различни имота могат да бъдат засегнати от повишаването на
морското равнище и до 2050 г. да се озоват
под морското равнище. Засегнатата земя
може да набъбне до
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риални загуби. Според една от оценките по
тихоокеанското крайбрежие нивото ще се
повиши от 10 до 20 см, по атлантическото от 25 до 35 см, а по крайбрежието на Мексиканския залив (където се намира Луизиана)
- от 35 до 45 см. Така щатът би загубил около
8,7% от площта си, се казва в доклада.
Според авторите на проучването промените вероятно ще дойдат в началото постепенно, а след това ще се ускорят.

Трите най-застрашени щата

Сн.: БГНЕС

9,1 милиона акра до 2100 г.
Според анализа имотите на обща стойност 108 милиарда долара може да останат
под водата до края на века.
Според това проучване за изменението
на климата и морското равнище, щатът, в
който е възможно да се наблюдава най-голямо въздействие от повишаването на мор-

ското равнище, е Луизиана, която ще загуби
около половин милион (или 250 000 отделни имота) през следващите 30 години.
Струва си да се отбележи, че учените не
смятат, че покачването на морското равнище ще бъде равномерно по всички крайбрежни линии през този период. Това е една
от причините, поради които в района на Луизиана може би ще има повече щети и мате-

след Луизиана са Флорида, Северна Каролина и Тексас, всички от които имат големи
участъци от ниско разположени, застрашени брегове. Ню Джърси и Ню Йорк също могат да очакват хиляди имоти да останат под
морското равнище през следващите десетилетия. Същото важи и за Мериленд, където
според изследователите могат да бъдат засегнати повече от 2500 сгради.
В крайна сметка такива проблеми ще „преминат от нещо рядко в нещо нормално“, каза
Уилям Суит, океанограф и експерт по повишаване на морското равнище в Националната океанска служба на Националната администрация за океаните и атмосферата.

14 - 20 септември 2022 г.

BG VOICE

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

А

мерика преживя третото най-горещо лято в историята си, а месец
август беше белязан и от екстремни валежи в цялата страна, които
доведоха до незапомнени навод-

нения.
В рамките на метеорологичното лято (1
юни до 31 август) средната температура в
САЩ е била 23,3 градуса, с 1,4 градуса над
средното, класирайки го като третото най-горещо лято от 128 години, отбелязват Националните центрове за информация за околната среда на NOAA.
Летните температури са надхвърлили
средните за сезона в по-голямата част от Масачузетс, Роуд Айлънд и Тексас, където това
е било второто най-топло лято в историята,
докато температурите в седемнадесет други
щата на запад, юг и североизток поставиха сезона в топ 10 на най-горещите.
Общите валежи през лятото в САЩ са били
20,77 см, с 0,36 см под средното, което прави
сушата трета в историческия летен рекорд.
Засушаването обаче не е било равномерно, тъй като падналите валежи по Западното
крайбрежие, в части от Югозапада, Средния
Запад, долната част на долината на Мисисипи
и северната част на Нова Англия пък са надвишили средните за сезона.
По-сухо от обичайното остана времето в
средните части на Големите равнини и части
от Източното крайбрежие.

Рекордни горещини и
исторически наводнения
XАмерика преживя лятото с най-екстремни климатични явления

Сн.: БГНЕС

Мегасуша обхваща Югозапада:
бедствие, невиждано от 1200 години
През последните две десетилетия екстремните горещини и намаляващите
нива на влага се обединиха в югозападната и планинската западна част на САЩ
– включващи щати от Калифорния до Колорадо, за да създадат „мегасуша“, смятана за най-сухия период от 1200 години.
Западът сега е в неизследвана територия, а най-мощните му резервоари – езерото Мийд и езерото Пауъл – са на рекордно ниски нива и постоянно намаляват.
Продължителните горещи вълни правят градове като Финикс, Аризона и Лас
Вегас, Невада, почти непригодни за живеене през лятото. А горски пожари вече
пламват през цялата година, тъй като изсъхналите гори и пасища са по-податливи
от всякога за горене.

Неотдавнашен анализ на Washington
Post установи, че в някои части на югозапада средните годишни температури вече са се повишили с повече от 1,5C,
праг, който широко се смята за повратната точка, при която се появяват опустошителни последици за хората и околната среда. Въпреки че сушата е естествена
част от климата на югозапада, разглеждането на връзката между дървесните
пръстени и почвената влага установи, че
настоящият период на засушаване, започнал през 2000 г., е безпрецедентен от 800
г. насам. Проучването от 2022 г., публикувано в списанието Nature Climate Change,
приписва 42% от горещите и сухи условия
през последните две десетилетия на глобалното затопляне.

През август средната температура в Съединените щати е била 23,7 градуса, което е с 1,4
градуса над средното за месеца. Това го нареди като осмия най-топъл август в историята.
В Калифорния, Айдахо, Невада, Орегон и
Вашингтон температурите достигнаха рекордни стойности, като направиха месеца
най-топлия в историята на тези щати. Горещините донесоха и екстремна суша на места.
Въпреки горещините обаче падналите валежи през месеца с 1,06 см над средното го
направиха един от най-влажните в историята.
Екстремните валежи през месеца допринесоха значително за рекордно влажния август
за Мисисипи — както и за третия най-влажен
август за Невада и Луизиана.
Дъждовете донесоха и незапомнени наводнения на места в САЩ. На 2 август части
от Южен Илинойс останаха под вода след 2030 см дъжд, паднал в рамките на 12 часа.
На 5 август в Националния парк Йелоустоун в Долината на смъртта също паднаха над 4
см дъжд в рамките на едно денонощие, което
е рекорд за всички времена. Пороят доведе
до значителни наводнения и щети на пътища
и превозни средства, временно блокирайки
посетителите на парка и персонала през нощта.
На 22 август в някои части на Далас, Тексас,
паднаха повече от 32 см валежи в рамките на
12 часа. Губернаторът Грег Абът обяви бедствие за 23 окръга на Тексас, включително
Далас, след като бури причиниха щети и опустошителни внезапни наводнения.
С началото на септември условията като
цяло се подобриха. Според доклада на американския монитор за засушаване от 30 август 45,5% от територията на Съединените
щати са били застрашени от суша, което е
спад с около 5,9% от началото на август. Условията на засушаване намаляха или бяха
елиминирани в части от югозапада, южните
равнини, централната долина на Мисисипи,
Големите езера, части от североизтока и Пуерто Рико.

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА КИЛИМИ
Special:

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

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)
14 - 20 септември 2022 г.

We can arrange pick up and
delivery upon request
Our shop is in Elk Grove Village

Tel.: (224) 567-8398
2801 W Touhy Ave,
Elk Grove Village, IL 60007
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Затвор за българи от Мъртъл Бийч,
източили $500 000 от данъци на студенти
XТе подмамвали сънародници, пристигнали на лятна бригада в САЩ

ЯСЕН ДАРАКОВ

Д

yasen@bg-voice.com

вама българи от Мъртъл Бийч,
Южна Каролина, бяха осъдени на затвор за източването на
над $500 000 от COVID помощи,
предвидени за студенти, а трети получи условна присъда. Престъпната
група е била от едно семейство и използвала данните на студенти от България, които са били на летни бригада в САЩ, като
BG VOICE първо съобщи. Те давали по $100
долара на случайни хора, отново българи,
намерени в интернет, за да откриват сметки на тяхно име, през които парите били
източвани.
Българското семейства взимало данните на младежи, дошли в САЩ на бригада с
J-1 виза, с обещания, че ще им възстановят данъците, след което обаче използвали документите им, за да получат отпуснатите от федералното правителство пари за
COVID помощ на учещите се в Америка.

Такива обаче
не се полагали на българите
които не са жители на САЩ. Именно и така
започнала да се разплита схемата.
48-годишната Дона Каракацани е осъдена на 2 години затвор, синът й Иво Красимиров Иванов, на 29 години, беше наказан с година и половина зад решетките,
а 54-годишният Тодор Милков Стоенчев,
съпруг на Каракацани и втори баща на
Иванов, получи условна присъда от 5 го-

дини. Неговата роля в схемата е била съвсем малка. Всичко се е въртяло от майката
Дона и сина й Иво, които са били мозъците
на престъпната организация.
Семейството успяло да източи точно
$530 292,60, като

първоначално се смяташе,
че сумата е още по-голяма
С парите те си купили имоти, разплащали
си и сметките. Окръжният съдия в Южна
Каролина Шери А. Лайдън отсъди конфискация на всичко, закупено с откраднатите пари, и да бъде разпродадено. Така са
били възстановени $380 000, остатъкът от
$150 893,58 ще трябва да бъде възстановен от българското семейство.

Стотици студенти с
J-1 виза са били излъгани
Криминалното разследване на IRS започва след подаден сигнал в полицията на
Хори каунти, Южна Каролина, на 1 април
2020 г. Според доклада Иванов подал от
Мъртъл Бийч фалшива данъчна декларация (форма 1040), използвайки чужди лични данни.
В оплакването до полицията се споменава още, че стотици студенти, които са били
на J-1 виза в САЩ, са били измамени.
„Данъците са ми били преведени още на
24 февруари. Аз се свързах с него някъде
около 5-7 февруари. Те вече са били преведени в банкова сметка, която не е моята, и съответно калкулацията, която Иво
ми беше изпратил с преведените пари към
моя SSN, са с разлика над 1000 долара и аз
дотук още нищо не съм видял от тези данъци. И той е върнал повече, отколкото по
принцип е трябвало да бъдат върнати към
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Мартин Бояджиев

моя сошъл секюрити номер“, разказва пред
BG VOICE друг потърпевш – Мартин Бояджиев.
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Измамените се оказват длъжници
След разговори с Иво Иванов Александра намира друга фирма, която да й изготви данъчната декларация, и я пуска по пощата. Няколко месеца по-късно обаче във
фирмата получават писмо от IRS, че Александра дължи 2000 долара данъци.
„Свързах се с тях, обясниха ми, че има
двойно подаване на данъчната деклара-

Александра Бегова

По време делото стана ясно, че българите пускали обяви в различни групи във
Facebook, където предлагали услугите си.
Целта им била само една – да се домогнат
до личните данни и документи на студентите, пристигнали на бригада в САЩ.
BG VOICE работи по случая близо година, преди арестите да бъдат официално
обявени през ноември м.г., но

по настояване на властите
тогава не публикувахме нищо
за измамите
„Говорих с познати в Америка и случайно се запознах с Иво във Facebook. Много мил уж, много начетен, разбира всичко.
Дадох му W2 формата ми, единственото
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ция, от което първата е подадена онлайн,
втората е подадена писмено“, казва Александра.
Александра иска т.нар. Tax Return
Transcript, който показва какво се случва с данъците й. От документа, който предостави на BG VOICE, се вижда, че по сметка в банка Wells Fargo в САЩ са преведени

около 2000 долара, от които 1000 са за студентски кредит от помощите за COVID-19.
Александра обаче няма право на такъв, защото не живее в САЩ.
Тя не е единствената – данъчните власти са получили над 174 оплаквания срещу Иво Иванов и неговата фирма IV Tax
Service.

33 сигнала срещу Иванов са подадени и в България
Разследването се води съвместно от IRS
и от Държавния департамент. Българските
власти също са сигнализирали американските данъчни, че срещу Иванов има подадени 33 сигнала в България.
До момента разследването на IRS е намерило общо 189 подозрителни данъчни декларации, подадени от IP адреса на Дора
Каракацани.
Пощенска кутия в Мъртъл бийч, наета от
Каракацани, е свързана с 543 подозрителни данъчни декларации. Пощенска кутия

на името на Иванов е свързана с други 174
подозрителни данъчни декларации.
Според съдебните документи поне 68
сметки в 16 банки на имената на 14 души са
използвани да получават върнати данъци и
стимулни чекове. Между февруари 2019 г. и
януари 2021 г. повече от 530 000 долара са
депозирани в сметките. Между май 2019 г. и
август 2020 г. над 118 000 долара са депозирани в сметки на Стоенчев.
IRS са разпитали седем български студенти, които са били в САЩ на лятна бригада.

„Ние имаме група на пострадалите, общо
взето, има над 60-70-80 човека. Другите
хора също са се свързали с прокуратурата
и те всички са се обърнали към IRS“, казва
Мартин Бояджиев.
Разследването продължи повече от година преди арестите преди 10 месеца. Съдът първоначално пусна Каракацани под
гаранция и с гривна, защото има дете, за
което трябва да се грижи. По-късно определиха гаранция за Стоенков и Иванов от
75 хиляди долара.

нещо, което съм дала. След като говорихме няколко пъти, той каза, че не може да
ми даде данъчна декларация, тъй като му
трябвали още документи. След това каза,

че не знае как точно да се оформи моята
данъчна декларация“, разказа тогава пред
BG VOICE студентката Александра Бегова,
която живее в България и е била на лятна

бригада в САЩ.
Присъдите идват, след като тримата се
признаха за виновни по едно от обвиненията – кражба на федерална собственост.
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Ангел Сапунджиев

Надя Ангелова

Още съвети на www.BG-VOICE.com

Гергана Тодорова

Депозитите в американските банки
намаляха с рекордните $370 млрд.
XКак действията на Фед за успокояване на инфлацията ще се отразят на банковата система
зависи кога ще спре затягането.
Въпреки отлива на депозити, американските банки отчетоха

64,4 милиарда долара
печалби

ВАЛЕРИЯ
ДИНКОВА

О

valeria@bg-voice.com

бемът на депозитите в американските банки е намалял с рекордните 370
милиарда долара през второто тримесечие на 2022 година, което е първият
спад от 2018 г. насам, пишe Тhе Wаll Ѕtrееt
Јоurnаl.
Общата сума на вложенията е паднала до
19 563 трилиона долара към 30 юни, спрямо 19 932 трилиона долара през март, съобщи Федералната корпорация за гарантиране на депозитите.
Отливът през тримесечието обаче не е
проблем за банките, които съхраняват повече депозити, отколкото искат.
Обемът на вложенията в банковата система обикновено остава относително стабилен, но набъбна с около 5 трилиона долара
по време на пандемията от COVID-19 през
последните две години.
Сега

серия от увеличения
на лихвените проценти
на Федералния резерв отнема част от тези
пари от системата, отчасти чрез намаляване на търсенето на заеми и увеличаване на
търсенето на държавни облигации.
Когато Фед започна да увеличава референтния си лихвен процент тази година,
банките очакваха и искаха някои клиенти да преместят парите си на места, предлагащи по-високи лихвени плащания, като
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държавни облигации. Още през април много анализатори се присмиваха на идеята, че
банковите депозити може да намалеят тази
година. Но темпът на повишаване на лихвите от Фед е по-бърз от очакваното и ефектът
върху вложенията стана по-изразен.
Намаляването на обема на депозитите
подхранва и дебат за това как действията
на Фед за затягане на паричното предлагане и забавяне на темпа на инфлацията ще се
отразят на банковата система, наводнена от
ликвидност.
Програмите за стимулиране на икономиката по време на пандемията почти утрои-

ха размера на резервите, които търговските банки държат във Фед. Сега Централната
банка иcкa дa нaмaли тeзи peзepви кaтo чacт
oт ycилиятa си зa

извeждaнe нa пapи
oт финaнcoвaтa cиcтeмa, нo caмo дo някaквo
нивo с неизвестен paзмep, което е нeoбxoдимo зa пoддъpжaнe нa ликвиднocттa и
фyнкциoниpaнeтo нa пaзapитe.
Някои анализатори очакват спадът на
клиентските депозити да стимулира банките да държат по-малко резерви във Фед. От
това колко бързо ще подейства мярката, ще

през второто тримесечие на 2022 г., тъй
като по-високият нетен доход от лихви компенсира нарастващите резерви за защита
срещу загуби по заеми, съобщи Федералната корпорация за гарантиране на депозитите. Печалбите на банките обаче са намалели
с 8,5% спрямо предходната година, движени основно от по-големите банки, които
увеличават разходите си за провизии за потенциални загуби в лицето на нарастващата
икономическа несигурност.
„Банковата индустрия продължава да
е изправена пред значителни рискове от
спад. Тези рискове включват ефектите от
високата инфлация, бързо нарастващите
пазарни лихвени проценти и продължаващата геополитическа несигурност“, каза
в изявление изпълняващият длъжността
председател на FDIC Мартин Грюнберг. „Взети заедно, тези рискове могат да намалят
рентабилността, да отслабят кредитното качество и капитала и да ограничат растежа
на заемите през следващите тримесечия.“
Тримесечният ръст на печалбите дойде с
повишаване на лихвите и банките увеличиха своите кредитни баланси. И FDIC каза, че
ръстът на разходите за провизии се движи
основно от банки с над 250 милиарда долара активи.
Докато редица фактори повишиха несигурността за банките, FDIC съобщи, че
процентът на нетекущите заеми – заеми с
просрочие от 90 дни или повече – е спаднал до 0,75%, най-ниското ниво, наблюдавано от 2006 г.
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Ако икономиката се забави още повече,
какво означава това за недвижимите имоти?
XСлед рецесия винаги идва спад на лихвите
Ипотечни лихви и рецесии

ГЕРГАНА
ТОДОРОВА

Като агент на недвижими имоти, аз не
само помагам на своите клиенти със закупуване, продажба и отдаване под наем, но
и непрестанно ги уведомявам относно всеки 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
имате въпроси, свързани с тази или други мои статии досега, или въобще с всичко
свързано с пазара на недвижимите имоти,
ще се радвам да ме потърсите, а за мен ще
е удоволствие да мога да помогна. Моят директен номер е: 773-827-7827, или ми пишете на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също уебсайт, за повече информация:
GerganaTodorova.BairdWarner.com Консултацията е винаги безплатна и не ви ангажира по никакъв начин.

gergana.todorova@bairdwarner.com

С

лед 2009 г. нищо не всява повече
страх в сърцата на купувачите и продавачите от думата „рецесия“.
Въпреки че никой не знае точно какво
крие бъдещето, едно нещо завинаги ще остане същото: хората винаги ще имат нужда
от място, което да наричат дом, както и такива, на които ще им се налага да продадат
дома си по ред причини, като например появата на повече деца в семейството и нужда от по-голям дом или пък децата вече са
напуснали бащиния дом и той вече е излишен, търсейки по-малък за останалото семейство. Не на последно място са бракове, разводи, преместване на нова работа
на друго географско място, загуба на близки, нужда от пари за инвестиране в бизнес,
както и влагане на средства за закупуване
на имоти с цел бизнес, както и много други житейски обрати, който статистически се
случват в живота на човек на всеки 5-8 години. Пазарът никога не е и няма да замре напълно, докато има хора, който да имат нужда от покрив.
Според скорошно проучване все повече и повече американци са загрижени от
възможна рецесия.
Тези опасения бяха
потвърдени, когато Федералният резерв се срещна и потвърди, че е силно
ангажиран с намаляването на инфлацията. И за да направят
това, те ще използват своите инструменти и влияние, за
да забавят икономиката.
Всичко това поражда много страхове и
въпроси относно това как може да повлияе на живота ни, работата ни и бизнеса като
цяло. И едно притеснение, което много американци имат, е: как това ще се отрази на
жилищния пазар? Знаем как икономическото забавяне е повлияло на цените на жилищата в миналото, но как би могло това следващо забавяне да повлияе на недвижимите
имоти и разходите за финансиране на дом
в бъдещето?
Според ипотечните специалисти: „Исторически, по време на период на рецесия,

лихвените проценти
се покачват
в началото на рецесията. Но за да се излезе от рецесията, лихвените проценти се намаляват, за да се стимулира икономиката да
върви напред.“
Ето данните в подкрепа на това. Ако по-
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недвижими имоти, за да получите експертни съвети за това какво се случва на жилищния пазар и какво означава това за вашите
бъдещи финансови цели, било то за продажба или покупка на дом.

гледнете назад към всяка рецесия до началото на 80-те години на миналия век, ето
какво се случи с ипотечните лихви през
тези времена (вижте графиката по-долу):
Снимка №1
Както показва графиката, в исторически
план всеки път, когато икономиката се е забавяла, лихвите по ипотечните кредити са
намалявали. Fortune.com помага да се обясни тенденцията по
следния начин:
„През последните пет рецесии лихвите по ипотечните
кредити са паднали средно с 1,8 процентни пункта от
пика, наблюдаван
по време на рецесията, до самото
й дъно. И в много
случаи те са продължавали да падат след
факта, тъй като отнема известно време, за
да се обърнат нещата, дори когато рецесията технически приключи.“
И докато историята невинаги се повтаря,
можем да се поучим от нея. Въпреки че забавянето на икономиката трябва да се случи, за да помогне за намаляване на инфлацията, това невинаги е било

лошо нещо
за жилищния пазар
Обикновено това означава, че разходите
за финансиране на дом са намалели и това
е добре.
В заключение, както вече споменах погоре, никой няма „кристалната топка“, за да
ни каже какво точно крие бъдещето, но вие
можете да вземете правилното решение за
вас самите си според това в кой етап от живота си се намирате. Най-доброто за вас е
да работите с доверен професионалист по
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Светът загуби:
Елизабет II и Горбачов
си отидоха

ЕВГЕНИЙ
ДАЙНОВ
Никой човек не е остров, затворен в себе
си; всеки е парченце от сушата, частица от
океана; и една буца пръст да отвлече морето, Европа се смалява, така че никога не питай за кого бие камбаната; тя бие за теб.
Напоследък за нас удариха две камбани. Отидоха си Михаил Горбачов и Елизабет
Втора.
Поколенията, които не са минали през голяма война, обикновено страдат от заблудата, че естественото състояние на човешкото
общество е мирът, а подредеността и предвидимостта на живота е даденост.
И Горбачов, и Елизабет бяха минали през
Втората световна война и знаеха, че нещата
изобщо не стоят по този начин. Точно обратното е истина: войната, насилието и хаосът
са естественото състояние на човека; мирът,
законността и подредеността са изкуствени
състояния, които изискват постоянни усилия, за да бъдат поддържани.
Знаейки това, и двамата успяха да направят нещо, което е на практика невъзможно:
да осигурят мирното разпадане на своите
империи. Горбачов не само успя да предотврати свличането в граждански войни при
разпада на СССР, но и допринесе за мирното съединение на двете части на Германия,
разделени след края на войната. Елизабет
не само успя да осигури що-годе мирното
освобождение на британските колонии, но
и ги убеди да останат в рамките на пост-имперското Общество на народите.
За разлика от Горбачов, който не съумя да
спре свличането на бившите съветски републики в Централна Азия до състоянието на
източни сатрапии, под влияние на „меката
сила“ на Елизабет повечето бивши британски колонии запазиха поне фасадата на цивилизованото управление.
Дотук паралелите спират. Горбачов се оказа неспособен да сърфира по бурните вълни на историята и бе доста бързо потопен от
тях. Елизабет обаче успя - в продължение на
70 години. Нейното постоянно присъствие
в продължение на поколения, както и огромният й авторитет оказваха стабилизиращо
влияние не само в Британия и бившите й колонии, но и в цяла Европа.
След края на войната тя продължи политиката на баща си - да не позволи ожесточе-
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ние на настроенията по отношение на победените германци.
В началото на 60-те години дойде голямата буря. Групата The Beatles със замах закри следвоенния свят и отвори вратата към
един нов свят, основан на различни от старите ценности, схващания и нагласи. По същото време това се случваше в Америка,
която до началото на 70-те години изглеждаше застрашена от разпад под напора на
този културен тайфун.
В Британия нещата никога не стигнаха до
подобна точка на кипене. Елизабет с апломб
овладя положението. Напук на всички очаквания, започна да се среща с големите рок
звезди на епохата и към края на 60-те години вече им връчваше ордени и рицарски
звания.
Натрупала този опит, тя с лекота преживя сътресенията на 70-те години. Тя видимо
се забавляваше от поредния взрив на републикански страсти, този път оглавявани от
депутата Уили Хамилтън, който редовно я
наричаше „механична кукла". С „мека сила“
успя да отклони усилието на австралийци и
канадци да я детронират и да обявят републики, както и да предотврати отплуването
на някои африкански лидери към лагера на
СССР.
През 1982 година Елизабет дискретно
подкрепи войната на Маргарет Тачър срещу
Аржентина за освобождаването на окупираните от аржентинците британски Фолкландски острови. С победата си в тази война тези
две жени нанесоха зашеметяващ удар върху
самочувствието на застаряващите ръководители на СССР, по онова време съюзници
на аржентинската хунта. Ами ако тия двете
(мислеха си кремълските старци), които разнебитиха петата най-голяма армия в света,
се ядосат на нас?
Страхът, загнездил се в Кремъл и подсилен от последвалата поява в САЩ на президента Роналд Рейгън, отвори вратата към
освобождението на Източна Европа от комунизма и рухването на самия СССР. Само
няколко години по-късно Елизабет дискретно подкрепи Маргарет в нейното усилие, напук на съпротивата на французите и германците, да отвори вратата на ЕС за членство на
новоосвободените източни европейци.
Веднага след този паметен момент самата Елизабет влезе в период на семейни кризи. Тя отново не допусна тази поредица да
разклати конституционния ред на страната
и нейното навлизане в период на изострена
политическа конфронтация.
В следващия, 21-ви век, последваха нови
кризи, но Елизабет вече бе непоклатима най-разпознаваемата културна икона в света. Нейната лична непоклатимост закрепи и
стабилността на Короната.
Елизабет я няма и Европа е смалена. Не е
победена обаче. И няма да бъде. Разговорът
за Русия след кончината на Горбачов е съвършено различен.
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казана дума

„Ето, Украйна си има един агресор Путин, а ние си имаме двама - Киро и
Асен.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяснява
причините за инфлацията в България

„Ще има реални човешки
трагедии, ще има хора, които няма
да преживеят зимата, и не ме
интересува, че някакви тичащи по
жълтите павета нямало да се къпят.“

Говорителят на служебното
правителство Антон Кутев
коментира енергийната криза
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„Русия ще каже „мръзни, мръзни, вълча
опашко“ в отговор на опитите да й бъдат
наложени чужди условия в сферата на
енергетиката.“

Руският президент Владимир Путин обяснява, че
Москва не е готова да се поддава на натиск и да
се съгласява с условия, които са в противоречие с
договорите и са неизгодни за нея

„Няма бивш певец, както няма и бивш глупак.
Просто, за съжаление, ако си тъп, то е завинаги.“

Лидерът на ИТН Станислав Трифонов коментира
нападки срещу личността си

„Това е такъв безкраен Легоконструктор, защото осъзнавайки,
че са под наш огневи контрол, те
продължават да извайват тези
шлепове, сякаш от пластилин. А ние
продължаваме методично да ги
перфорираме.“

Ръководителят на пресцентъра на
украинското оперативно командване
„Пивден“ Наталия Гуменюк обяснява
непрекъснатите атаки срещу понтонни
мостове, изграждани от руските войски
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Албена Колева: „Женитба по обяви“
е едно приключение за самотни хора
XПредставлението в Чикаго ще е на 1 октомври в обновения исторически Des Plaines Theater

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

А

лбена Колева, Валентин Танев и Тончо Токмакчиев гостуват тази есен в
САЩ с комедията „Женитба по обяви“ на Миро Гавран. Той е един от най-популярните съвременни хърватски писатели и драматурзи. Неговата „Женитба по
обяви“ е невероятна ситуационна комедия,
чрез която се разкрива съдбата на трима
самотни хора, решили чрез обяви да намерят своята половинка в живота.
„Женитба по обяви“ е комедиен спектакъл, който разказва за съдбата на едни самотни хора, които търсят близък човек в
живота си, като в процеса на това търсене
изпадат в различни крайни, абсурдни и комични ситуации, разказва режисьорът Валентин Танев.
В главната роля влиза дъщерята на великия Тодор Колев - Албена Колева. Тя е царица и на комедията, и на драмата, и на трагикомедията.

Разсмивала ни е до сълзи
припознавайки се в някоя от нейните геро-
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ини.
„Много е трудно да си дъщеря на Тодор
Колев. В началото всички те гледат с недоверие. Единственият начин да се пребориш
с това е,

когато излезеш на сцената
но за разлика от другите, нямаш право на
провал“, казва дъщерята на големия актьор.

„Никога не съм му казвала, че ми е трудно. Той добре го знаеше и много пъти се
мъчеше да ме спре в началото. Актьорската
професия е много трудна, ужасна е за жена.
Изисква огромно напрежение. Той се опит-
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че на площада – присъствието й в бунта на
жълтите павета е знаме. Албена го държи,
защото не е погребала мечтата си за смисъл.
В реалността Албена не понася нахалството, ненавижда такъв тип поведение и
последното, на което би учила дъщеря си
Теодора Кулева - също актриса, е да си отваря път с лакти.
За пореден път Албена си партнира с Тончо Токмакчиев, който определи

постановката „Женитба
по обяви“ като бляскава
комедия
По думите му това е един забавен спектакъл, който обаче засяга и една изключител-

ваше да ме предпази от всички тези неща,
които се натрупват“, споделя актрисата.
Албена наследява таланта и обичта си
към театъра

и от двамата си родители
майка й е актрисата Адриана Палюшева.
Казва, че се е влюбила в театъра именно
покрай майка си. Животът й минал в залата в Пазарджик. Обличала костюмите. „Когато бях малка, баща ми беше много зает. С
него изградихме връзката си много по-късно, след като завърших академията“, казва
още Албена.
Работила е в театрите в Плевен, Сливен,
Благоевград, Пазарджик, в ДТ „Сълза и смях“,
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но важна тема в съвременния свят - самотата на хората.
„Едно приключение, в което се впускат
самотни, обичащи, емоционални и артистични хора. Те може да са смешни, тъжни,
объркани, но никога неискрени. Ситуациите, в които попадат, а и те самите създават, са
нелепи, абсурдни и крайни. В тези хора можеш да познаеш приятеля си, непознатия от
улицата, дори и самия себе си“, категорична
е актрисата Албена Колева.
Час и половина смях, сълзи и приключения на трима много искрени герои. Не
пропускайте това уникално преживяване –
„Женитба по обяви“ с тримата любими български уникални актьори!

Малък градски театър зад канала, НТ „Иван
Вазов“. От есента на 2007 г. е актриса от трупата на Сатиричния театър.
„Единствената надежда на българския народ трябва да бъде културата, защото идвайки само в театъра и гледайки някои от
представленията, могат да разберат, че

в този живот има
достойнство, има чест
има страдание, ние сме единствените, които
го казваме“, изповядва актрисата.
От сблъсъка на баща й с политиката Албена знае, че е мръсна работа, твърде нечистоплътна за достойни хора. Затова няма да
я видите в политиката. Ще я срещнете оба-
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450

евро глоба получи
турист от
САЩ в Рим,
след като беше заловен да яде
и пие, докато седял на ръба на
фонтан. 55-годишният мъж е
глобен съгласно законите за
защита на паметниците, които
имат за цел да поддържат града в приличен вид. Фонтанът е
построен между 1588 и 1589 г.
от архитекта и скулптор Джакомо дела Порта и е реставриран през 1997 г. Той е защитен от правила, въведени за първи
път през 70-те години на миналия век за запазване на исторически фонтани, статуи и други паметници.

16

откраднати произведения на изкуството да бъдат върнати на Египет,
постанови нюйоркски
съд. Пет от тях са конфискувани през
пролетта от музея Метрополитън във
връзка с разследване за международен
трафик, в който е заподозрян и бившият директор на Лувъра. От две години
Министерството на правосъдието на
щата Ню Йорк провежда мащабна кампания за връщане на ограбени антики
от цял свят, които са попаднали в музеи и галерии в мегаполиса. От 2020 до 2021
г. най-малко 700 експоната са върнати на 14 страни, сред които Камбоджа, Индия, Пакистан, Египет, Ирак, Гърция и Италия.
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15

държави ще управлява новият британски крал Чарлз
III, които той наследи от покойната си майка кралица
Елизабет II. Освен на британския трон Чарлз ще бъде
начело на огромната Британска общност. Това е асоциация на 56 страни,
които в миналото са били британски
колонии, но сега са независими от
Лондон. Общността има население от
около 2,4 милиарда души. Освен икономически и културни връзки с Британия, 14 от държавите в Общността
имат и преки политически такива, тъй
като британският монарх е останал техен
официален държавен глава. Сред тях, освен
Великобритания, има и други икономически
мощни държави като Австралия и Канада.

2700

-годишен изключително
рядък папирус, написан на
палеоеврейски език, показа израелската служба по
антиките. Ръкописът е открит случайно в жилище в САЩ. Той датира от края на седми или началото на шести век преди новата ера и е на палеоеврейска писменост, типична за периода на
Първия еврейски храм в Йерусалим. Ръкописът
се състои от четири реда, започващи с думите
„Изпрати на Ишмаел“, което навежда на мисълта, че е част от писмо, съдържащо указания за
получателя.
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ВЕНЦИСЛАВ
ЖЕКОВ
venci@bg-voice.com

Л

агерът „Падричиано“ край Триест, Италия, е първата стъпка към свободата
за много източноевропейци, които успяват да достигнат до там. Областта е проектирана като периферна инсталация за англоамериканските въоръжени сили по време на
Втората световна война, а войските са разположени в свободната територия на Триест.
Районът обаче е изведен от експлоатация
и е използван, за да се справят с бежанската криза, все по-належаща в периода на 50те години, когато комунистическата система принуждава много източноевропейци,
включително и много българи, да бягат на
Запад, за да се спасят чисто физически от терора. Пиковете на прием на бежанци от комунизма са през 1954-1955 г.
Лагерът е бил предназначен за приемане и грижи за бежанците, които преминават
през района, за да се сортират в бежански
центрове. Центърът е

окончателно изоставен
в началото на 70-те години, но все още е
ограден с оригиналната си ограда.
Хората били настанявани в дървени бараки модел „Pasotti". Това е един от малкото бежански лагери в страната, които не са
претърпели промени след края на използването им. Лагерът е оборудван с основен
вход, разположен в централната част на комплекса, с двоен проход, където е и контролният пункт на Гражданската полиция.
Достъпът е стриктно регламентиран - както входящите, така и изходящите потоци.
През нощта портите са затворени. Многоетажните сгради, които са част от централните структури на лагера, все още са запазени. Има обща столова и складове, както и
административни офиси. Сградите все още
са в добро общо състояние отвън. Два пъти
са правени ремонти, първият е в периода
1962-1963 г. Вторият ремонт датира от началото на 80-те - 90-те години. Тогава лагерът
се превръща в

подразделение на затвора
в Триест
Големите тревни повърхности днес съответстват на трите зони на областта, в които

Минка О’Кийфи – българска емигрантка, преминала
през италиански лагер за бежанци, пред колата си в
Калифорния, зад нея е фабриката, в която работи.
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„Падричиано“ – първата
стъпка към свободата
XВ „затвор“ или свободен, човек винаги има избор, макар и емигрант

Някога в лагер „Падричиано“.

са били поставени дървените бараки модел
„Pasotti“, изградени от строителни инженери
от Триест, които са били ползвани за спешно
настаняване на пострадалите от Месина при
земетресението от 1908 г.
Сградите, без отопление или течаща вода,
са покрити и изолирани с листове от азбест
и цимент, чиито следи все още масово се
виждат и сред бетонния фундамент. Запазени са също шахти, общите бани и серия от
складове.
Когато човек попадне в Триест, италианските власти първо ги отвеждат в полицията,
вземат се отпечатъци от пръсти, мерят височина и килограми, снимат ги и накрая ги закарват с влак в лагера за емигранти „Падричиано“. Първоначално новите обитатели са
поставяни в изолатора - спално помещение
с 15-ина легла, от което не може да се излиза. Те са

дух, въздухът на новия свят, светът на изобилието, свободата и независимостта.
Много нашенци преминават през този ла-

гер и след това се отправят най-често към
САЩ, но и за европейски държави, като попредпочитани са именно Западна Германия,
но също самата Италия, Франция, дори далечна Австралия!
Повечето искат да са далече от България,
защото се страхуват от опити за физическото им отстраняване от тайните комунистически активисти, които шетат навсякъде, където има родни емигранти. Целта е те да бъдат
контролирани дори и в свободния свят, за да
не излезе някоя тайна от „комунистическия
рай“ в България.
Този страх се оказва полезен за властите в
София, които поддържат легендата, че всички се следят. Всъщност следят се само найизвестните и популярните, а обикновени хорица са оставяни все пак свободни, защото
не са били от оперативен интерес за тайните
политически служби!

под карантина
преглеждат ги лекари, за да не би някой да е
заразно болен.
Тук ги записват кой за къде иска да емигрира. Има поне 50 души българи, които са
преминали през този лагер. Има също и много чехи, поляци, дори и руснаци. От тях едно
младо момче е авиационен инженер и само
след няколко дни американските власти му
предоставят убежище, за да работи за тях.
Някои българи искат да емигрират в Швейцария, обаче им казват да не я предпочитат,
защото е неутрална страна и официално не
приема политически емигранти. Трябвало
да пишат Австралия, защото затам се чакало
най-дълго - 5-6 месеца. А през това време да
дебнат сгоден момент и да избягат от лагера.
Когато се предадеш в полицията не на границата, а във вътрешността на Швейцария, тогава властите дават убежище вече при свършен факт.
Много успяват да избягат от лагера, което
никак не е трудно, защото, оказва се, охраната не пази както в България.
Това е първата стъпка към свободния свят,
първата глътка чист въздух, свободен въз-
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БОРЯНА
АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

Н

аскоро получих имейл от директорката на училището, в което работя - вълнува се Малина. - Пише:
„Колеги, имаме празник - шест години, откакто нашата скъпа мис Raspberry („Малина“) е сред нас. Скъпа Малинка, не можем
да си представим нашето училище без теб!
С твоята отдаденост към учениците и училището ни, с твоята усмивка, креативност...
Липсваш ни... Бързо оздравяване на майка
ти!“
Малина е в родния Пловдив, за да организира лечението на майка си. Спокойна е, че
е в Родината, но й липсват животът и атмосферата в Нюпорт Бийч, където тя е не просто учителка. Тя е звезда. В един от най-тузарските квартали на Щатите...
За децата, родителите и колегите си Малина Калоянова е

„

Мис Raspberry: Да преподаваш
на дете с „Оскар“ в
най-богатия квартал на САЩ
XМалина Калоянова учи на български човек на Илон Мъск

и е ментор на учители от всички щати на Америка

частни уроци по български

учителката мечта
позитивна, винаги усмихната и лъчезарна.
Само за 2 години - от 2016-та до 2018-та, с
новаторските си методи печели престиж в
най-богатия регион на Америка. Създава
първото българско училище в Ориндж Каунти. Преподава и в престижната математическа школа RSM, където вече е главен учител, методист и ментор.
Отстрани изглежда, сякаш птичето на
късмета е кацнало на рамото й, но тя се
налага като успешен начален педагог със
своя професионализъм, с креативността и иновативните си идеи. Още в Пловдив е успешен начален учител в училище
„Черноризец Храбър“. Дипломираният дефектолог следва примера на майка си, успешната пловдивска учителка Теменужка
Чаушева. Малина първа в училището си въвежда електронните учебници. Часовете й
са забавни и тъй като методите й са много
успешни, училището също въвежда електронните учебници във всички класове.
Заминава за Щатите, защото съпругът й
Лазар мечтае да бъде полицай в Америка и
цели 18 години пробва късмета си за зелена карта. По ирония на съдбата тя, която не
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стоките по рафтовете.
Няколко месеца по-късно тя разбира,
че в съседния град Ървайн има българска
църква. Семейството, което я организира, й
предлага да дава

иска да напуска Родината, се пробва почти
на шега и

печели зелена карта
През 2015 г. „събират живота си в 4 куфара“ и заминават за Калифорния с двете си
деца – Йоан на 17 и Емануил на 12 години.
В Нюпорт Бийч се настаняват при съученик
и приятел на мъжа й. От четиримата само
Йоан владее английски.
Напускайки Родината, Малина се е примирила, че с нейните български дипломи

няма да работи по любимата си професия
- учител, а ще мие чинии и ще гледа възрастни хора. Лазар пък не може да бъде полицай, без двамата да са положили клетва
като американски граждани, а това става
след години пребиваване.
Малина започва работа в магазин от известна верига. Смяната й е от 4 часа сутринта, работи в отдела за домашни потреби.
Подрежда, когато няма клиенти, защото не
знае английски. Катери се в склада, товари
стоки, тика огромни тежки колички и реди

на двете им деца. Постепенно и други българи записват децата си, а от църквата предоставят на Малина библиотеката за уроците. „Каква беше изненадата ми, когато на
16 януари, след ваканцията, ме посрещнаха пред училището с питка върху българско ленено бродирано каре“ - гласът на Малина трепери от вълнение. Дошли са още
12 деца, и в един момент библиотеката се
оказва тясна за 55-те ученици на Малина.
Днес тя организира всички тържества,
които се правят и в училищата в България.
Има и български събори – пролетен и есенен, на които се събира цялата българска
общност от Ориндж Каунти, където живеят
няколко хиляди сънародници. Канят се музиканти от България, пекат се кебапчета, играят хора, облечени в народни носии.
Една българка й предлага да се пробва в
училище RSM (съкратено от Russian School
of Maths), специализирано в подготовката
по математика. Но как да започне, с нейния
„никакъв английски“? Тя наизустява целия
примерен урок на английски и след няколко дни получава имейл: „Добре дошла в нашия отбор!“. На едно събиране случайно
разбира, че RSM е в

топ 10 на най-престижните
училища
в Америка, според класацията на университета „Джон Хоскинс“.
От 2018 г. Малина е повишена в длъжност
методист, а днес, след 6 години работа, вече
е главен учител, ментор и треньор на начи-
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На церемония по награждаване на отличниците, с част от колегите.

Кметът на Ървайн, Стивън Чой, й връчва поздравителен плакет.

наещи учители от всичките 50 щата на Америка. Освен това е valuation за начален курс
- педагогът, който прави оценка и подбор на
децата в 3 групи - начинаещи, напреднали и
изявени, тъй като училището прилага индивидуален подход.
Преподава математика на 15 класа в начален курс, а децата я обожават - непрекъснато й оставят обяснения в любов на листчета и на училищната дъска. Слънчевата
креативна дама, в чиито часове децата усвояват основите на математиката, като пеят,
скачат, танцуват, рисуват под нейна режисура, е любимка и на родителите, които я гледат в устата и изпълняват всички нейни препоръки. А в това частно училище с високи
такси децата си записват само много богати
хора от Ориндж Каунти.
„Случих и на директорка - Алла Раневская, от украински произход - споделя Малина. - Непрекъснато ми казва, че ме обича,
прегръща ме, носи ми шоколад на бюрото,
снима ме като работя с децата, организира с тях изненади. Например влизам, а тя
нарисувала на дъската една глава като малина, надолу с рокля и децата отдолу и те
рисували малини.“ Българката случва и на
колеги. В горен курс преподават доктор от
НАСА, изучаващ Сатурн, доктор на математическите науки от известен университет. „В
един момент си викам, какво правя аз сред
тези хора“, смее се Малина.

И малка графиня

всеки ден, като го питах кой ще го прибира,
казваше: „Татко“ - разказва Малина. - Водеха
го ту единият, ту другият. Оказа се, че пътуват от Пасадена, град, който е доста далече
от Ориндж Каунти, специално за да бъде детето в моя клас.“
По време на пандемията и онлайн обучението Финли се скъсал от рев, че няма да
вижда мис Малинка на живо. „Един ден гледам в екрана - двамата родители в домашно облекло, а Фин - с костюм и вратовръзка.
Обясниха ми през смях, че часове се чудел
какво да облече за урока ми. Казах му да
ми даде няколко минути, отидох и си сложих червило. От тогава на онлайн уроците
отдолу може да съм по пижама, но отгоре
- с прическа, грим и накити“, разказва през
смях дамата.
„Познай какво ми се случи! Имам

горията „Най-добър филм“. А бащата е безкрайно стриктен и всеки път се извинява, че
детето е на интервю в някоя телевизия и не
е успяло да направи домашното си.
Днес в българското училище Малина има
и клас за възрастни - учи американци на
български език. Горда е, че сред тях има пилот, лекар, служител от компанията на Илон
Мъск, компютърни специалисти, професор
в университет.
По ирония на съдбата, съпругът й Лазар,
заради когото заминава с неохота за Щатите, решава да се върне в България и двамата
се разделят. „Предпочетох да не провалям
егоистично бъдещето на децата си в Америка“, казва тя. Йоан завършва Newport Harbor
High School - втори по успех в целия випуск,
става главен редактор и на училищната телевизия. Учи дигитален и графичен дизайн
в „Orange College“. Работи като IT специа-

лист в самолетната компания „Боинг“ и в
компания за моден дизайн. Емануил учи в
училището на брат си - Newport Harbor High
School, много му харесва България и смята
да продължи в университет в Родината.
Днес Малина е високоплатен педагог,
получава 38 долара на час. Живее в къща
с двамата си сина, с приятелката на Йоан Мари-Елена, американка, и с котарака Джони Деп, кръстен на любимеца й. „Старая се
да съм модерна и свободолюбива свекърва - не им се меся за нищо“, смее се Малина.
В Пловдив си е купила апартамент в охраняван комплекс, който е в строеж. Има
смели планове за бъдещето си в Родината
- да създаде модерно училище, в което да
се изучава усилено математика, английски,
изкуства, като кани изявени хора да преподават в него - модел, който е видяла там, в
Америка.

холивудска звезда
в класа!“ - вълнува се Малина. Едно такова дребничко азиатче, което често й се извинява, че ще закъснее, защото „има прослушване“. Един ден й казва, че се снима
във филм в Холивуд. В главната роля. „Викам, ти шегуваш ли се, а татко му: „Не, не се
шегуваме, мис Малинка, сега се борим за
„Оскар“. Аз зяпнах. Филмът „Минари“ спечели „Оскар“, а Алън ми показа статуетката на
онлайн урока. Ревах заедно с него - от радост“, споделя Малина. Филмът „Минари“
спечели общо 6 награди „Оскар“ през 2021
г., като Алън Ким също взе статуетка в кате-

е имала в класа си - Мелизанде. Родителите й
- скромно облечени - в
дънки, тишърти и кецове,
по нищо не личи, че са от
благородническо потекло.
Молят Малина да обучава
Мелизанде индивидуално, тъй като детето е доста
крехко и свито. Година покъсно Мелизанде вече е в
училището, а Малина случайно разбира, че майка
й е наследница на руското
царско семейство, а баща
й – френски граф.
Имала е тъмнокожо
дете, с лек аутизъм, осиновено от гей двойка - двама бели бащи. „В началото Малина с директорката на RSM Алла Раневская (в средата) и колежка на Хелоуин.
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Най-иновативното наше училище в Чикаго –
„Искра АБВ“ - откри учебната година

З

а трети път звънна първият училищен звънец в едно от най-новите и
иновативни български училища в
Чикаго „Искра АБВ“.
В събота малките ученици дадоха старт със стихове и песни.
Моника Йорданов и Мелани Стратиев откриха програмата „Детенце хубаво, пилен-

це любаво“ по стихове на Иван Вазов, а второкласничката Вероника Вълнев поздрави
със стихотворение първокласниците.
„Няма да превръщаме училището в бизнес, няма да преследваме бройката на учениците на всяка цена, а ще се стремим да ги
спечелваме с любовта си, с ерудицията си,
с личностните си и професионалните си качества, с успехите си“, заяви директорът на
училището Виолета Петрова.
Тя обеща, че БУ „Искра АБВ“ ще бъде при-
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мер за качествено обучение, училище на
духа и възможност за нашето единение
като българи.
Генералният консул в Чикаго Светослав
Станков откри учебната година и връчи свидетелствата по програмата „Печат за двуезичност“ (Seal of biliteracy) на учениците, издържали успешно този изпит. От всички 17
ученици, явили се на трите сесии, 7 от тях
имат отлични оценки.
Само за две години БУ „Искра АБВ“ се пре-

върна в най-бързо развиващото се училище в Илинойс. То е и най-новото, което е
включено в програмата на българското Министерство на образованието за подпомагане на българските училища зад граница.
Виолета Петрова се обърна с благодарност към родителите за доверието и подкрепата. Пожела на учениците да вървят с
големи крачки по пътя на знанието с българските букви, а на колегите си - здраве и
сили и творческа дързост в мисията учител.
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Силивряк: Цветето на митичния певец
Орфей, което никога не умира
Родопското цвете пpeчиcтвa кpъвoнocнитe cъдoвe, чepния дpoб, бъбpeцитe и cтoмaxa

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

C

иливpякът e нaй-лeкoвитoтo и нaйкpacивoтo родопско цвете. Пpeз
вeкoвeтe тo e имaлo paзлични имeнa,
но най-известно е като Opфeeвoтo цвeтe на
красивата планина Родопи.
Легенда разказва, че Орфеевата лира и
мелодиите, които свирел с нея, карали птиците и животните да онемеят. Те слушали в
захлас, гората свеждала клони, планините
се размествали, правейки му път, снегът се
разтапял под нежните звуци, а скалите треперели от удоволствие.
Смелият Орфей участвал в кръстоносния поход на аргонавтите в търсенето им на
златното руно. Той им помагал, като заглушавал песните на сирените и отмервал ритъма на гребците по пътя към успеха.
Орфей имал своя любима, но тяхната любов не продължила дълго. След деня на
сватбата змия ухапала Евридика

отровата й я погубила
и Хадес я отвел в подземния свят.
Cпopeд друга oт лeгeндитe зa митичния
пeвeц oт дpeвнocттa Opфeй, cлeд кaтo paзгнeвeнитe вaкxaнки paзкъcaли тялoтo мy на
парчета, ги хвърлили в река Гела, а главата
му, която се носила по течението, не спирала да пее. Останките му били открити и погребани на остров Лесбос.
Къдeтo кaпкитe кpъв обаче дoкocвaли
зeмятa, мигoм ce пoявявaлo чyднo кpacивo цвeтe c блeдoлилaв цвят и тъмнoзeлeни нaзъбeни лиcтa, извecтнo днec кaтo
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Opфeeвoтo цвeтe - poдoпcкия cиливpяк.
Cпopeд дpyгa poдoпcкa лeгeндa мaлкoтo
лилaвo цвeтe e poдeнo oт cълзитe нa Opфeй
пo зaгyбeнaтa мy любимa Eвpидикa.
Дpeвнитe тpaки ca знaeли зa нeгo и ca гo
дoбaвяли кaтo cъcтaвкa нa бoжecтвeнaтa
нaпиткa амбpoзия, зa кoятo ce cмятaлo, чe
дapявa xopaтa

cъc здpaвe и дългoлeтиe
Pимлянитe cъщo ca знaeли зa нeгoвитe
изyмитeлни cвoйcтвa и дopи имa мoнeти, нa
кoитo тo e изoбpaзeнo.

Цветето е една
от съставките
на тибетския чай
Равни части сухи листа от силивряк, цвят от лайка, жълт кантарион и пъпки от бяла бреза се
смесват. Една лъжица от сместа се
запарва с 500 мл вряща вода в продължение на 1 час. Запарката се
прецежда. Приема се преди лягане и след събуждане по една чаена
чаша, подсладена с лъжичка пчелен
мед. Процедурата се повтаря до изчерпване на количеството. Чаят се
съхранява в хладилни условия.
Той е изключително силен и след
употребата му се наблюдават странични действия като главоболие,
виене на свят, болки в гърба, врата
и раменете. Те се приемат за нормална реакция на очистващия се от
токсини организъм и отшумяват за
около 48 часа.
Действието на чая е подмладяващо и тонизиращо. Той прочиства
черния дроб, бъбреците, кръвоносните съдове и стомаха.

Красивото цвете е открито от науката
през 1834 г. от унгарския ботаник и ентомолог Имре Фривалдски. Той кръщава растението Хаберлея родопензис на името на
своя учител – ботаникът Карл Хаберле и на
планината, в която расте цветето – Родопи.
Орфеевото цвете е включено в Червената
книга на България – забранено е да се бере
и изкоренява.
Макар съвременната наука да открива
Орфеевото цвете сравнително скоро, то е
било изключително добре познато от траките. Те умело използвали лечебните му
свойства и се радвали на здраве и дълголетие. Жреците изгаряли част от цветето и
вдишвали пушека му по време на сакралните ритуали, за да изпаднат в лек транс и

да направят
предсказанията си
По-късно, когато римляните идват в Родопите, също отриват чудодейните свойства на Орфеевото цвете. Римският император Антонин Пий (138-161 г.) дори започва
да сече монети с Родопа планина, изобразена като красива жена, която държи символа
на планината – Орфеевото цвете. Това растение се е приемало като дар от боговете.
Оказва се, че славата на Орфеевото цвете достига много отвъд пределите на Стария континент. Знаете ли, че то е основна
съставка на така популярния тибетски чай
на младостта? Рецептата за него е намерена
в един тибетски манастир, написана върху
глинена плоча от VІ в. пр. Хр. Още по-странното е, че всички съставки за нея се намират на територията на България! Възможно
ли е някой да е пренесъл

тайните познания на траките
в земите на далечен Тибет? Монасите там
твърдят, че са наследници на древен народ
с огромно познание, което му давало власт
над живота и смъртта...

Цветето мoжe дa издъpжи дo 30 мeceцa бeз кaпкa вoдa.

Poдoпcкият cиливpяк е извecтeн e cъc
cвoятa
пpoдължитeлнa
aнaбиoтичнa
cyxoycтoйчивocт, извecтнo cъщo кaтo „възкpъcвaщo pacтeниe“ и виpeeщо caмo в
Poдoпитe. Изчиcлeнo e, чe мoжe дa издъpжи дo 30 мeceцa бeз кaпкa вoдa и бyквaлнo възкpъcвa пpи блaгoпpиятни ycлoвия
кaтo тoплинa, cвeтлинa и дocтaтъчнo влaгa.
Пopaди тoвa бългapcкитe yчeни изпpaщaт
нa чyждecтpaннитe cи кoлeги xepбapии
вмecтo ceмeнa, кoгaтo пoиcкaт дa paзвъдят
цвeтeтo.
Ocвeн чe дeйcтвa пoдмлaдявaщo и тoнизиpaщo, цвeтeтo пpeчиcтвa кpъвoнocнитe
cъдoвe, чepния дpoб, бъбpeцитe и cтoмaxa.
Bce oщe нe e дoбpe изyчeн xимичният му
cъcтaв, нo ce знae, чe лиcтaтa мy cъдъpжaт
пoлифeнoли, кoитo имaт

cилнo aнтиoкcидaнтнo
дeйcтвиe
Moжe дa ce пpaви чaй oт нeгo, кoйтo
oбaчe e мнoгo cилeн и тpябвa дa ce пиe caмo
eдин път нa пeт гoдини.
Ако се направи спиртен извлек със силивряк, то той действа укрепващо на имунната система. Името му шапиво биле е останало отпреди, когато са търсели лек за
шапа при овцете - добавяли са накълцани
листа от растението в храната на животните.
Намира приложение и в хомеопатията,
особено ветеринарната.
Ботаниците са забелязали още, че цветето не го нападат вредители, т.е. то съдържа вероятно отблъскващи вещества. Досега учените не са виждали „болен“ силивряк.
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Кои са перфектните дрехи
за началото на есента?
Заложете на класическите цветове
в черно, сиво, бяло, бежово

Е

сента е един от най-красивите и
живописни сезони, в която се редуват топли и слънчеви дни, а
също и мрачни, мъгливи и студени
дни с проливни дъждове. Преходът между два сезона е неприятен не само
за организма, но и за гардероба. Можете да
заложите на традиционните багри, които се
свързани с красивите дървета през сезона
- жълто, оранж, червено, охра, както и на
по-хладни и сдържани нюанси като кафяво, сиво-синьо, зелено. Ако не знаете как да
комбинирате цветовете, заложете на класическите черно, сиво, бяло, тъмносиво, бежово.
Неслучайно поставяме пуловера на първо място. Плетката, мекотата, дългите ръкави - всичко това го прави неизменна част от
гардероба ни през есента. И както късите
пуловери са много

подходящи за съчетаване
с джинси
така са актуални и по-свободните модели за
повече уют и комфорт.
Жилетката си е самата есен в цялата й
пълнота. Пробвайте с по-дълъг модел в етно
стилистика и ще имате нещо средно между
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огромен шал или пък пончо. Късата жилетка
от фино плетиво за по-меко време пък съчетайте с пол солей или спортно-елегантен
панталон. Закопчана, разкопчана, с паднало
небрежно рамо, жилетката може да бъде и
закачлива - зависи от настроението ви.
През лятото носихме удължените сака с
шорти и къси поли, а през есента

е време да ги обновим
като им позволим да се върнат към по-класическия си вид. Костюмът от сако и панталон е класика и тази есен отново предлага
изключително богато разнообразие от цветове. Дали елегантен и делови – много зависи от това кой и къде ще го носи, важното
обаче да присъства в гардероба в поне един
цвят, различен от черен.
Най-верният ни есенен приятел е дългото палто. Палтата с право се считат за един

от най-елегантните и изискани варианти за
есенните модни връхни дрехи. Нюансите в
бяло и сиво, бежови и телесни цветове

ще се окажат универсални
Дамските палта в лилави, сини, лимонови, розови тонове ще изглеждат най-добре

през есента.
За по-студените дни се предпочитат в
тъмни нюанси, както и в бордо, тъмносиво,
тъмносиньо, маслинено. Може да се заиграете с дължините, на това, което носите под
него, трябва да се внимава с цветовете и десените.
Това, че навън е студено, не означава, че
трябва да носите само панталони. Ако не ви
допада идеята за рокля, но държите на женствената си визия, може да изберете пола и
да я

съчетаете с блузи,
ризи и туники
Дългата рокля може да се носи със сандали,
стилни кецове или красиви обувки. От една
страна, тя ще покрива тялото ви в по-студените часове, а от друга, ще ви дава прохлада
и свобода, когато температурите се покачат.
Винаги можете да я комбинирате с шал, кожено или класическо дънково яке за завършена визия.
Шаловете през есента са по-скоро аксесоар, но пък какъв! Акцент във всеки уютен и
небрежен аутфит, шаловете започват да ни
стават необходими и любими тъкмо през
този сезон.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Работа
Предлагам

CDL ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПАНИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ С CDL КНИЖКА С
МИНИМУМ 2 ГОДИНИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 630422-5488 ГАБИ №18519
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 повече информация се обадете на 312-735-2532
3127352532 №18349

Ресторант „Балканика“
търси
• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ
• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

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

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
FEDEX КОНТРАКТОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 61822, Tърси шофиори за
team за dedicated run, Champaign,IL - Houston,TX,
5 дни в седмицата, 0,75cpm, 2022 Volvo automatic,
1 год min exp, double/triple endors.tel(312)623-1067
cell(773)988-3035 №19495

DENTAL RECEPTIONIST AND ASSISTANT,
Цена US$ , Зипкод 60015, Deerfield Dental Office
търси да назначи на пълно работно време
Dental Receptionist. Заплащане : $16 -$18 на час
за старт в зависимост от опита. Обадете се на
тел: 847-312-5549 Говорим български. №18931

OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Going out of Chicago
$5/mile.Reefers only.with or without trailer-we rent out
8472208098 №19497

ТЪРСИ МЕХАНИЦИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Сервиз за камиони в Arlington Hts търси механици, със или без
опит. За повече инфо тел. 6308735507 №19471

CDL A DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, ТРАНСПОРТНА ФИРМА
ПРЕДЛАГА ПОЗИЦИИ ЗА РЕГИОНАЛНИ И ОТР CDL
A ШОФЬОРИ. РЕГИОНАЛНИТЕ ПОЗИЦИИ СА ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК С ОПЦИЯ ЗА ПРИБИРАНЕ ВКЪЩИ
ВСЕКИ ДЕН ($300 НА ДЕН) И БЕЗ ПРИБИРАНЕ ($325
НА ДЕН ИЛИ $0,65 НА МИЛЯ). ОТР $0,65-$0,70 НА
МИЛЯ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ ОБАДЕТЕ НА
630-422-5488 №19498

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, ПРЕДЛАГАМ РАБОТА
ЗА МАНИКЮРИСТ В BUFFALO GROVE, IL ДО МАГАЗИН
GARGEN FRESH. ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ ТЪРСЕТЕ ТОМ 224-676-0298 №19505
TRUCKING SAFETY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Trucking company
looking for DOT safety personnel. M-F 8a-5p call for
more info! Компания за камиони търси да назначи
служител по безопастност. Работно време понеделник - петък 8-17ч. Заплата по договаряне в зависимост от опита. Ph: 8472208098 №19506
CDL-TEAM 0,85CPM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, I am looking for Team
driver for steady line IL-LAS VEGAS,NV -YORK,PA back
to Chicago,IL -SAT SUN home 5000 miles 0,85cpm
more info 8472542504 №19491
СТРОИТЕЛНА ФИРМА ,
Цена US$ , Зипкод 60056, Строителна фирма търси
да назначи майстори на лепене на плочки. Опит в
областта задължителен. Добро заплащане и гъвкаво работно време. За повече информация и въпроси може да се свържете с нас на 773-656-1757
№19475
ДИСПЕЧЪР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Транспортна компания търси да назначи диспечър на пълно работно
време П-П 7-4 или 8-5. Компанията се намира в East
Dundee, IL. Заплащането е по договаряне, спрямо
опита! 8472208098 №19476
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

RECOVERY DRIVER,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60118, Търсим шофьор
на камион с 2 годишен опит който да пътува до определен щат за връщане на камион, транспортиране на части и евентуален транспорт от и до летище
О\\\'Хеър. Работно време от 7-5 или 8-6. 8472208098
№19484

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ
БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ
отлично заплащане
FULL or PART TIME
773-817-7911

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 - $21 на брой.
ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в десният
горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, кликнете върху него
и попълнете формата.
ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако обявата
ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.................................................
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PRODUCTION ASSISTANT
Tърсим Production Assistant. Full Time.W-2.Да
подпомага дейността на мениджър проекти.
Изискава се перфектен английски и шофьорска
книжка.Офиса е в Burr Ridge. Обадете се на 847630-4050 за повече детайли и назначаване на
интервю. №18489
CDL REGIONAL,
Цена US$ 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 847-3507070. №18945

ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ ,
Цена US$ 25, Зипкод 60025, Търся жена за чистене
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 заплащане,
базирано на опита -Заплащане на допълнителен
стоп и Detention/Layover -Вкъщи всяка седмица или
всеки две седмици, според желанието на шофьора
-Работа с опитни и професионални диспечери -Камиони Freightliners -Dry vans 8472626855 №19460
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 седмицата
се работи 2500$ на човек за singal 2000$ 6304400902
№19421
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, системен 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 препоръчителен. За повече информация, моля позвънете на
773-656-8076. №18964

CDL CLASS A,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL Class A- Транспортна компания търси да назначи шофьори с
минимум 2 години опит. Автоматик камиони с
АPU. Заплащане според опита- $0.60-$0.70 cpm!
7736036413 №18426
ДИСПЕЧЕР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна компания търси диспечер за работа в офис. За повече информация - тел.: 847-571-0945. №18486
CLEANING SERVICE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers
Предлага почасова работа за почистване на домове и офиси. Опит и собствен транспорт. 224334-1818 312-593-1392 №18586
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, filing and scanning reports and payments •
Driver’s settlement. 6304682472 №18682

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 office / 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 започващо от
1500 с бонуси. 7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483
7087708483 №18838
FEDEX GROUND ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори
за dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx
Ground, doubles endorsement and 1 year experience.
6302903092 №18819
CAREGIVERI TARSIM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time
Caregiveri/Companions. Locations: Suburbs (Hoffman
Estates, Highland Park,Schaumburg), City Chicago.
Zaplashtane $15.00-$18.00 na chas. Zapochvane
na rabota vednaga. 847-813-5108, 224-500-2339
№18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим
работник за поддръжка и почистване в сервиз.
6303509989 №18694
ЛОКАЛНИ OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators
за локална/регионална работа в радиус от 200 мили
от вашия паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи
всяка вечер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772
№18772
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НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: * $0.80/m
Тим * $0.70/m Соло, Пълни и празни мили платени * $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 компания набира шофьори Class A на дълги дистанции. Заплащането е за заработена седмица
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започване , в зависимост от опита. Търсим собственици на камиони. За повече подробности - тел
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако
не отговорим. №18485
МЕХАНИЦИ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ
С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532
ИЛИ 773-968-8245 №18518
DRIVER 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, selfmotivated 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

LOCAL CDL CLASS A,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota
za CDL shofior. 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 224659-2356. №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 872-3031060 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, дабъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-877-4745
№18359
ФЛОРИДА
DRIVERS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Zdraveite,malka
transportna compania oy Sarasota,FL nbira shofiori i
contractori. Shofiori - 70.0 cents per mile. Contractors
10% dispatch with 15 years of experience. IFTA,fuel
discount,pays every Friday. Tel:9415869386 №19493
DRIVERS-CONTRACTORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Zdraveite,malka
transportna kompania ot Sarasota,FL tursi shofiori i
contractori. Shofiori - 70.00 cent per mile Contractors
- 10% dispatch with 15 years of experience,IFTA fuel
discount. Pays every Friday. Tel:9415869386 №19494
HIRE OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, We hire owner operators
to join our team. The best possible rates at the request
of the driver. 15 years of experience 10% Dispatch Fuel
discounts Ifta 9415869386 №19344
SOMEWHERE ELSE
SHUTTLE VAN DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Limo company is
looking for 2 shuttle van drivers in Rockfrord IL.
$250 per day per driver( we pay fuel and rent), 6
day/week. Call for more info. 8479623308 №19395
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PROPERTY ASSISTANT,
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти
асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 3039748716 №18968
COAST TO COAST
CDL DRIVERS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, AGI TRUCKING INC
НАБИРА ШОФЬОРИ С CDL CLASS A FOR LONG
DISTANCE,REGIONAL AND HOOK AND DROP ТОВАРИ.ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНИ И ПРАЗНИ МИЛИ
$0,70.ПРЕДЛАГАМЕ ЧИСТО НОВИ КАМИОНИ
VOLVO 2022-2023. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛ.-727-488-8269 ИВАН ИЛИ 720-579-6116 ГЕОРГИ №19501

ДИСПЕЧЕР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, AGI TRUCKING INC IN
SCHAUMBURG IL ТЪРСИ ДИСПЕЧАРИ ЗА РАБОТА В
ОФИСИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТЕЛ.727-4888269 - ИВАН ИЛИ 720-579-6116 - ГЕОРГИ №19500
ОТR DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка семейна фирма с 10 години опит наема OTR drivers and owner
operators,разполагаме с камиони за работа кам
фирмата с 0 % down ,0 % interest.Честност и коректност. 7738187459 №19477
Работа
Търся
Chicago + suburbs
LOG BOOKS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, aко имате нужда от помощ с logbooks , HOS Regulations , FMCSA compliance
,MVR , Drug test scheduling, Clearing house моля позвънете or text : 224-248-6948 №19499
ГЛЕДАМ ДЕЦА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Живея в Glenview IL ,
гледам деца във вашия или моят дом. Шофирам и
имам опит в отглеждането на деца. Телефон за контакти 872-484-3052 №19502
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, от България с опит
53V/R/F/Hz 0889901909 №19488
REMOTE DISPATCHER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, Търся оунери работя
от вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206
№19431
АТЛАНТА
REMOTE DISPATCHER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери работя от
вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206
№19432
DISPATCHER REMOTE,
Цена US$ 0.00, Зипкод , диспечер от България с опит
+359877981874/viber 53V/H/F/Hz №19489
ФЛОРИДА
REMOTE DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери работя от
вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206
№19433
DISPATCH REMOTE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, dispatcher with
experience от България 53V/R/F/Hz call/text/
email-5618770865 №19487
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
DISPATCHER REMOTE,
Цена US$ 0.00, Зипкод , dispatcher with exp 53V/R/F/
Hz call/text 5618770865 №19490
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
ONE BEDROOM FOR RENT,
Цена US$ , Зипкод 1100, Дава се едностаен апартамент под наем в Hoffman Estates на 5 мин от
woodfield mall На 1 мин от Higgins и Golf rd. В цената са вкючени вода и отопление .Цена $1100 За контакт : 2247625962 №19496

СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Давам стая под наем в
къща в Arlington Heights IL60004 500$ всички консумативи включени . 7739839296-Ани №19481
ONE BEDROOM FOR RENT,
Цена US$ , Зипкод 1250, Дава се едностаен апартамент под наем в Arlington Heights,IL ( Goebbert Rd и
Golf Rd) Свободен от 1 Октомври. В цената са вкючени вода и отопление. За контакти:224-762-5962
№19485
ONE BEDROOM FOR RENT,
Цена US$ , Зипкод 1250, Дава се едностаен апартамент под наем в Arlington Heights ,IL (Goebbert Rd
и Golf rd. )Свободен от 1 Октомври.В цената са вкючени вода и отопление За контакт : 2247625962
№19486
1BDR APARTAMENT FOR RENT,
Цена US$ 780, Зипкод 60630, 1 Bedroom
apartment for rent. 5221 N Elston Ave, Chicago.
FREE Parking, laundry, free cooking gas, and free
heat. monthly rent: $780. Available now. Pls, call
847-967-6731 or 224-565-3526. №19492

2 BEDS/2 BATHS,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60126, Elmhurst. York Rd
& Grand Ave. 3rd Floor. Close to ORD and I-290. Master
bedroom, balcony, SS appliances, Central AC/HVAC,
furnished, underground garage and storage cage. No
smoking and pets. Quiet neighbours. Rent period:
2+ years. Please contact me for more pictures and
showing. 7089452999 №19472
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 600.00, Зипкод 60656, NEAR
CUMBERLAND&LAWRENCE INCLUDING ALL UTILITIS
6305394849 6305394849 №19473
СЪКВАРТИРАНТ/КА,
Цена US$
600.00, Зипкод 60193, Търся съквартирант/ка в Schaumburg. Самостоятелна
стая,баня+тоалетна.Общ хол,кухня и паркомясто.Апартаментът е просторен с всички ел уреди.Намира се на Roselle rd/Weathersfield 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 обзаведена стая под наем, хол и кухня за общо ползване.
Cumberland & Foster близо до I-90 близо до Blue Line
обща пералня и сушилня $600, вода и газ са включени в цената. За контакт Мирко (773) 510-4442
№18976
ROOM FOR RENT,
Цена
US$
0.00,
Зипкод
60656,
CUMBERLAND&LAWRENCE
BEHIND
UCRAINIAN
CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE AND CLEAN
UPDATED APPTMNT,6305394849 READY NOVEMBER
1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включено
всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/
Narragansett 7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW ,
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен
гараж в Glenview Разполага с огромно patio. В комплекаса има вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти
зала. Оглед по всяко време. Отопление на ток. Цена
1050$ За повече инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение,
паркинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са
гарантирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry.
За повече инфо моля драснете съобщение на 305916-0160. 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, Woodfield Mall, I-90.
Second floor 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-1flr,
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
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ ,
Цена US$ 800, Зипкод 60656, Продавам 4 алуминиеви джанти за камион VOLVO 7089698964 №19503
ПРОДАВАМ SAAB 900S,
Цена US$ $700, Зипкод 60047, ПРОДАВАМ SAAB 900S
1995. Aбсолютно безотказен.$700. Тел 630-542-4695
Пламен №19479
2017 BMW X1 ПРОДАВА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW X1
xdrive28i с нови гуми,нови накладки и дискове,clean
title! 7739642928 №18500
УСЛУГИ
Chicago + suburbs
ГЛЕДАМ ДЕЦА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Живея в Glenview IL ,
имам дългогодишен опит в отглеждането на деца.
Шофирам и мога да гледам вашето детенце в дома
ви. Тел за контакти 872-484-3052 №19504
USLUGI,
Цена US$ , Зипкод 60018, Painting-Decorarion
+13127227479 №19507
ALFRED’S THERAPY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60532, Облекчаване на болката, възстановителна терапия и медицински масаж.
www.alfredstherapy.com 6308088147 №19474
ПЪТНА ПОМОЩ 24/7,
Цена US$ , Зипкод , Пътна помощ 24/7. Толвачка.
Пламен. Тел: 630-542-4695 и 773 563 1200 №19480
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
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 Hoffman estate.Predlagam domashno prigotvena
hrana,mnogo igri,razhodki i zabavleniq Tel: 224 659
1156 №18609
ФЛОРИДА
ПСИХОТЕРАПЕВТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние сме
екип от специалисти, които предлагат психотерапевтична подкрепа на Българи живеещи в чужбина.
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. Регистрация 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: 224-7135534, 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 информация. https://
fantasticservices.bg/vik-i-otoplenie/vodoprovodchik/
varna/ 70033700 №19466
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В бизнес класата на Боинг 747 красива стюардеса поднася шампанско на млад господин.
- Много мило, благодаря! А как се казвате, ако не
е тайна, госпожице?
- Мерседес, господине - кокетно отвръща тя.
- А имате ли нещо общо с „Мерцедес - Бенц“? флиртува той.
- Да, господине, цената.
Между блондинки:
- Муцка, много съм умна. Уча английски, немски,
алгебра...
- Хайде, като си толкова умна, кажи „добро утро“
на алгебра.
- Вие за подстригване ли сте?
- Не, дойдох да прочета това списание от 2012та.
- Извинете, господине, аз съм Ребека Смит от
CNN. Как се казвате?
- Моисей Файнберг.
- Кажете господине, от колко години идвате тук,
на Стената на Плача, да се молите?
- Повече от 60 години.
- 60 години! Това е невероятно! А кажете за какво молите Бог?
- Аз моля Бог за мир между християни и мюсюлмани. Да спрат войните и хората да спрат да се
мразят. Моля се децата ни да израснат в спокоен
свят. Моля Бог политиците да започнат да казват
истината и да поставят интересите на хората над
своите.
- И какво усещате след тези 60 години в молитви?
- Все едно говоря на стена...







Отива чукча на екскурзия в Африка. След като
се завърнал в Чукотка, цялото село се събрали
около него и започнали да го разпитват:
- Я кажи сега какво видя на тази екскурзия?
- Ами жираф - отговорил Чукча.
Другите, смаяни, попитали:
- Кво е тва, бе?
- Вие виждали ли сте лос?
- Е, виждали сме!
- Същото, обаче е по-високо.
- Друго кво видя?
- Ами, зебра.
- К'во е това? - попитали всички смаяни.
- Ъъъ... виждали ли сте лос?
- Да!
- Е то е същото, само че е с различни шарки.
- Е, добре де, кажи нещо по-интересно дето си
видял! - провикнал се един чукча.
- Видях и крокодил.
- И как изглежда крокодилът? - вкупом попитало племето.
- Е, виждали ли сте лос?
- Да бе!
- Еми.... няма нищо общо...













Върви си Снежанка из гората и гледа някакви
кияци се мотат...
- К'ви сте вие бе - пита ги тя?
- Седемте джуджета - отвърнали те.
- А защо сте само двама?
- Нямаме хора.
Семейство си купува нов гардероб. Идва майстор, монтира го, ама когато минава трамваят, гардеробът скърцал. Съпругата го извикала отново
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и чака трамваят да мине, че да види какво скърца.
В това време се прибира съпругът. Отваря и какво да види:
- А, ти какво правиш тук? - попитал.
- Брат, ако ти кажа, че чакам трамвая, няма да ми
повярваш...?!





































Финансов баланс е, когато един мъж загуби източника си на приходи, а скоро след това губи и
източника си на разходи.
- Мамо, мъжът ми ме обиди. Ще си дойда при
теб!
- Не, дъще! Този трябва да го накажем истински.
Аз ще дойда у вас!
Тактичният доктор:
- Такааа, ето ви тези хапчета. Ще ги пиете до края
на живота си.
Пациентът:
- Но, докторе, тук има само 3 хапчета?!
- Именно...
- Как полицаят пие „средно кафе“?
- Нарежда три чашки една до друга и пие от
средната.
- На някои места по света са измъчвали хората с
ток. А знаете ли как е в България?
- В България ги мъчат с ток, парно и вода.
Влиза чукча в аптека, приближава се към прозорчето и пита:
- Има ли сметана?
-...? Не!
- А сух салам?
- Не!
- Сигурно и консерви с копърка няма?
- Няма! Това е аптека и не търгуваме с такива
неща...
- Кофти търгувате тука....
- Що не застанеш ти зад прозорчето и да търгуваш по-добре?
- Съгласен...
Разменили си местата. Чукчи застанал зад прозорчето, а аптекарят седи отвън и пита:
- Има ли сметана?
- Има!
- А черен хайвер?
- Има!
- Добре, дай по сто грама от двете!
- А рецепта имаш ли?

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:
ВОДОРАВНО: Радиан. НБА. Спахии. Вилка. Сек. Куплет. Хамам. Тулуп. Алена. Неделя. Ла. Абел (Нилс Хенрик). Рафт. ЪРТ. Мерач. КАРИНА. Пуйка. Бюк. Милорд. Везба. Руф. Примирие. Вейка. Асо. Аед. Кръв. АЛ. Елф. Евреи. Елак. Октомври. Во. Анат.
Татари. Скок. Шваб (Густав). Мароко. Зоолог. Гну. Сапун. „Вината”. Аск. Батак. Торо (Хенри Дейвид). ТА. Тъщи. Ахав. Пашкул.
Кора. Онасис (Аристотел). Жал. Ерб (Вилхелм). Ритъм. Киси (Кен). Антракт. „Олдъм”. От. Йоав. Обрат. Юс. Дюли. Вход. Адресат. Тяло. Ануи (Жан). Отвара. Аукцион. Крак. Анди.
ОТВЕСНО: КАВАЗАКИ. Секта. Стоун (Оливър). Ю ТУ. Дим. Фал. Олтар. Кър. Теляк. Филантроп. Фотос. ЩАЕР. Илц. Акме. Ирра.
„Макаби”. Рай. Ои. Ана. Дънди („Дънди Крокодила”). Европа. Обков. Тера. Маври. У Тан. Тахан. Инсулт. Виери (Кристиян).
Знахар. Вон (Сара). Беля. Перде. Со. КАСИО. Дук. Баку. Музи. Ивков (Кирил). Витло. Ир. Плейбек. Оолит. Съдба. Иск. Арка.
Ре. Коноп. Мърдок (Рупърт). Пуа (Виктор). Аа. Въла. Гараж. Март. Паплач. Реванш. Тошак (Джон). Тева. Хлеб (Александър).
Буй. Кавга. КЛИО. Сан. Шиене. Юфка. Тан (Карой). ТУ. Стюард. Италик. Ало. Бухалки. Ста.
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Астрологична прогноза
ОВЕН

През този период ще усетите и
радостта от възхода, и страха
от падението. Ще имате срещи с
приятели, дните ще минат с гостуване и подаръци. Не проявявайте егоизъм. Пазете се от задкулисни игри. Усещате ги, но не можете още да се справяте добре с тях.
Бъдете доволни от дребните си победи, ако искате да
решавате и големите си проблеми. Ще решите важен
финансов въпрос. Бъдете внимателни като пътувате,
независимо дали карате вие или друг, не сядайте до
пийнал шофьор.

ТЕЛЕЦ

Периодът ще предяви към вас
изисквания. Ще има много проблеми, с които ще трябва да се
справите. През първите три дни
очаквайте срещи, на които ще
се наложи да сте сдържани. Дори всичко да се разреши добре, не се доверявайте на това, което става. Ако се налага да сменяте екипа си или някого от
екипа, премислете кого да наемете. В личния живот
ви очакват нови контакти. Тези от вас, които имат
връзка, могат да помислят и за брак. Ще се наложи
да промените вижданията си.

БЛИЗНАЦИ

Ако се занимавате с недвижими
имоти, може да се надявате на
много успешни дни. Ще имате
нови възможности за уреждане
на личните си отношения с близките. В интимния си живот се пазете от мимолетни
връзки, защото ще ви причинят куп неприятности. В
бизнеса не се увличайте в експерименти. Възможно
е някои от вас да имат неприятности със здравето
си. Бъдете внимателни, всяка простуда може да събуди хронична болест. Ако се наложи, търсете специалист, който ви познава.
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РАК

Една промяна, която няма да
зависи от вас, ще ви принуди
да започнете отначало работни проекти. Плановете ви ще са
затруднени. Ще ги осъществите,
но по-късно. Бъдете по-внимателни в отношенията
си с околните. В работата си имате възможност за
издигане. Ще стане с подкрепата на високопоставени личности. На важни срещи ще достигнете до подписване на договори. Ще се радвате, но ще изпитате
и напрежение. Доходите ви постепенно ще растат и
ще го усетите още през тези дни.

ЛЪВ

Периодът ще е много натоварен
в делово отношение, но ще приключи блестящо. Ще ви поканят
на празник, на който няма да
ви се ходи много, но ще трябва
да отидете, защото е важна за вас срещата с част от
другите поканени. Във връзка с пътуване около вас
ще се сложи интересна ситуация, изведнъж ще започнат да се подреждат много нерешени въпроси, ще
се намерят хора, които ще искат да ви помогнат. Тези
от вас, които имат дълга и здрава връзка, ще изпитат
много радост.

ДЕВА

Не бива да сте ревниви, не бива
и да имитирате любов заради
облаги, но някои от вас си го
позволяват. Ще се ангажирате с
изработването на важен проект,
който трябва да се представи най-късно до края на
периода. За мнозина от вас тук се крие бъдещата им
работа и добро състояние. Неочаквани, но много
добри резултати ще имат хората, заети с търговия.
На много от вас предстои покупка на жилище или ускоряването на градеж на дом. Сбъдва се представата ви за истинска любов.

ВЕЗНИ

Ще ви бъде не само приятно, но
ще се чувствате защитени от чувството, което изпитвате, и от чувството, което демонстрират към
вас. Все пак не огорчавайте човека, който сега стои до вас, нищо, че връзката ви е
изтъняла - направете необходимото, за да запазите
приятелството му. Трябва да сте много внимателни
с приказките на съдружник или партньор, той ще се
опита да ви заблуди. Финансов проблем, който ви е
тревожил, ще намери решението си. Пари, които очаквате отдавна, най-после идват.

СКОРПИОН

Трябва да приключите с някаква
подготвителна работа за офис
или дом, която сте започнали.
Повечето от вас работят със силен екип и точно в това е късметът ви засега. Посетете личности, които обичате и
много уважавате. Трябва да сте по-уверени. Ще получите приятно и примамливо предложение за деловата си дейност. Помислете добре дали да го поемете като част от редовните си ангажименти или
като допълнителна работа. Внимавайте като шофирате, грози ви опасност от травма.

СТРЕЛЕЦ

Бъдете предпазливи, вероятно
ще откриете измама от страна на
съдружник, която неприятно ще
ви изненада, ако не си отваряте
очите. Личност силно се стреми
към вашето място, но интуицията ще ви помогне да
не допуснете това. „Двубоят“ между вас ще се реши
окончателно на едно пътуване. На приятелски сбирки ще сте душата на компанията и това ще ви разтовари. С личния ви живот е свързан проблем, който
много ви тежи и вече е време да го решите. Запазете
постигнатото с умни решения.

КОЗИРОГ

Много е важно да запазите това,
което сте получили досега. Тези
от вас, които ще имат работа със
закона, трябва да са много внимателни. Могат да се появят неочаквани пречки. Периодът ще е изпълнен и с напрежение, и с различни промени - едни към добро,
други ще будят колебания. Жените, които мислеха за
всичко, сега ще видят, че нямат сили да са отговорни
и заради другите. Дайте си сметка за хората около
вас. През уикенда ще имате лошо настроение, но не
му се предавайте.

ВОДОЛЕЙ

Имате намерение да направите
генерална промяна в професията си, но се вслушайте в съветите на близките си. Този въпрос
не бива да се решава сега. В
дома ви настъпват приятни промени. При някои ще
има увеличаване на семейството. Необвързаните
пък ще изживеят щастливи дни. На събиране ще получите покана за много интересно събитие. Постъпете тактично с ваша приятелка, която през последните дни интригантства зад гърба ви. Деликатно я
отстранете от обкръжението си.

РИБИ

Ще направите някакъв успешен
финансов ход, но ще се наложи
да промените нещо. Може да опитате късмета си в бизнес, който
е свързан с търговия. Не разчитайте на бързи и еднократни успехи. Не се страхувайте от малки недоразумения. Те ще се изгладят много
лесно. Някои от вас ще получат предложение за допълнителна работа и ще бъде добре, ако я приемат.
Ако ви се наложи да водите бизнес разговори, бъдете внимателни, премислете и не давайте веднага категорични отговори.
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Филмът „Проверката“ влиза
в надпреварата за „Оскар“
Филмът „Проверката“ със специалното изпълнение на
Джереми Поуп имаше световната си премиера на филмовия
фестивал в Торонто и
влиза в надпреварата
за тазгодишните награди „Оскар“.
Написан и режисиран от
Елеганс Братън, той е вдъхновен от истински събития,
пълен със сцени, достойни за
„Оскар“.
Разказва историята на Елис
Френч, млад чернокож гей,
който след като е отхвърлен
от майка си, решава да се присъедини към армията.

До него стои Габриел Юниън (Gabrielle Union), хомофобски надзирател в затвора,
който не може да го приеме
такъв, какъвто е.
Въпреки това, по време на
тренировка, Елис се влюбва в
началника си (Раул Кастило),
докато понася гнева на своя
сержант (Поким Удбайн), когато тайната му е разкрита.

Брад Пит се появи във Венеция
по фрак и гуменки
Брад Пит с гордост представи на фестивала във Венеция филма „Блондинка“, чийто
продуцент е той.
Звездата на лентата е Ана
де Армас, която е неузнаваема в ролята на Мерлин Монро. Лентата излиза тази есен в
платформата на Netflix.
„Едва когато открихме Ана,
успяхме да го завършим. Тя е
феноменална в него. Това е
трудна роля“, не спира с комплиментите продуцентът.
Премиерата на филма пожъна огромен успех сред
критиците. А Брад Пит, както
винаги, беше любимец на публиката и многобройните фенове.
Пит демонстрира небрежен стил, появявайки се на
бляскавата премиера в черен
фрак. Актьорът обаче разходи по червения килим чифт
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Леонардо ди Каприо
си пада по Джиджи Хадид?
Леонардо ди Каприо явно бързо преживя раздялата с Камила Мороне. За раздялата им стана ясно
в края на август. Двамата станаха
двойка през януари 2018 г.
Актьорът си търси ново гадже и
явно много си е харесал моделката
Джиджи Хадид.
Източник на „Us Weekly“ разкрива, че Лео е избрал манекенката за
следващата си плячка, но „тя не е показала интерес". Звездата явно не
желае да излиза с него.
Дори се появиха слухове, че Ди
Каприо има ново гадже - украински
модел. Става дума за 22-годишната красавица Мария Берегова. Още
през юли тя и Лео са били забелязани заедно в Сен Тропе.
Мария е израснала в Швейцария.
Сега тя живее в Лондон и там учи за
бизнес адвокат, за да поеме фармацевтичния бизнес на семейството
си.

Рики Мартин съди племенника си заради
неверни обвинения в сексуално насилие

кецове, вместо класическите
лачени обувки. Визията му се
допълваше от черни очила и
перфектно сресан назад перчем.

Рики Мартин заведе дело срещу своя племенник Денис Санчес Мартин, който го обвини в сексуално насилие и иска обезщетение от $20 млн.
Певецът предприе този ход, след като Денис
оттегли съдебното си дело за сексуално насилие
и съдия отмени временната ограничителна заповед.
Преди това племенникът твърдеше, че той и
Рики са имали романтична връзка от седем месеца, а когато тя приключила, Рики започнал да го
преследва и тормози.
Веднага след оттеглянето на делото, правният
екип на Рики Мартин публикува изявление, в което се казва: „Това никога не е било нещо повече
от случай на проблемен човек, който прави неверни твърдения без доказателства, които да ги
подкрепят.“
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Никълъс Кейдж и Рико Шибата
се сдобиха с първото си дете
58-годишният актьор от „Непоносимата
тежест на огромния талант“ Никълъс Кейдж и 27-годишната му съпруга художничка Рико Шибата посрещнаха първото си
общо бебе - дъщеря си Август Франческа
Копола Кейдж.
По-рано тази година звездата заяви
пред Access Hollywood, че е „изключително развълнуван“ да стане отново баща.
„Никълъс и Рико са щастливи да обявят
раждането на дъщеря им“, каза техният
представител пред People. „Майка и дъщеря са в отлично здраве.
Момиченцето е първото дете за Рико и
третото за Кейдж, тъй като той вече е баща
на две момчета от предишни връзки.
Носителят на „Оскар“ се венча с Рико
на „много малка и интимна сватба в хотел
„Wynn в Лас Вегас“ на 16 февруари 2021 г.,
почитайки рождения ден на покойния си
баща.

Дженифър Лорънс
преживяла два аборта
Дженифър Лорънс разкри, че е преживяла 2 аборта. 32-годишната актриса направи
това признание в октомврийското издание на
„Vogue". Там тя разкри още пола и името на бебето си.
Звездата стана майка за първи път през февруари тази година. Сега стана ясно, че тя е дарила съпруга си Кук Марони с момче, което носи
името Сай. То е кръстено на един от любимите
художници на Кук.
Дженифър призна, че е пометнала, когато е
била в началото на 20-те си години, и после й се
наложило да направи аборт, преди да пометне.
Актрисата беше много потайна относно бременността си.
„Всеки инстинкт на тялото ми иска да защитя личното пространство (на детето) до края на
живота му, колкото мога повече. Това започна
като не го включвам в професията ми“, обясни
тя.
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Виктория Бекъм с разбито сърце
заради враждата със снаха си
Виктория Бекъм била с разбито сърце след враждата със
съпругата на сина си Бруклин Никола Пелц. За дизайнерката
разпадът на отношенията бил
много труден.
Виктория винаги е обожавала Никола, но нещата се усложнили между тях.
Семейство Бекъм беше на
ваканция в Европа преди седмици и Вики
страдала, че найголемият й син и
съпругата му не
са с тях.
Никола
и
Бруклин сключиха брак през
април тази година. Говори се,
че актрисата из-

бухнала на сватбата, тъй като
Марк Антъни посветил тоста
си на Виктория. Пелц се ядосала, че вниманието не е насочено към нея.
Освен това Виктория откраднала първия сватбен танц
на младоженците. Тя използвала песента за първия танц
на Никола и Бруклин, за да
танцува със сина си.

Гротескно чудовище наднича от
стенопис в Монреал
Невероятно красиво чудовище с крила на пеперуда монарх, големи очи и странно
голяма уста превзе сграда на
ъгъла на булевард Сен Лоран
и улица Мари Ан в Монреал.
Стенописът, създаден от
френско-канадския художник
Danaé Brissonnet в сътрудничество с арт колектива Poncili
Creación, се фокусира върху темата за храносмилането и е
игрива, метафорична интерпретация на тази телесна функция.
„Тези дни съм
очарована от изследването на начините, по които
се храня... кого и
какво допускам“,

пише Brissonnet в Instagram.
„Отвън той изглежда сладък и дружелюбен, но яростно ще се защити, само като
реши кой може да влезе в
дома му.“
Danaé Brissonnet е от Квебек и се специализира в публични стенописи, илюстрация, правене на маски и
куклено изкуство
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Мадара: Свещеното място на древните
българи, населено с мистика и тайни
XВярва се, че камък там има лечебно въздействие върху хората, които го докоснат
метник от епохата на ранното Средновековие. Той е измежду 4-те обекта у нас, включени в каталога на ЮНЕСКО.
На терасата вляво под скалния релеф се
намират руини на постройки от различни епохи - дворци, прабългарско езическо
светилище, черкви и манастири.
Скална стълба с 386 стъпала изкачва Мадарското плато. По нея се стига до Мадарската крепост. Това е естествено защитено място, достъпно само от север, където
е била изградена крепостна стена - запазени са части от нея, високи 3 м. Крепостта е
наричана Матора. Тя просъществувала до
1386 г., когато

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

М

адара е местност, населена с мистика и тайни. Някога тук е било основното светилище на древните
българи от епохата на Първото българско
царство.
Името на главното българско светилище,
Мадара, също е пренесено от изток. Следи
от него се откриват както в Кавказ, където
е бил центърът на някогашната Кубратова
държава, така и недалеч от Памир.
В Кавказ думата „мадар“ означава и до
днес „пазя, почитам“.
Мадара е била несъмнено свещената
обител на някогашните българи. Тази особеност е запечатана дори в самото нейно
име, което на древнобългарски е означавало „свещеното място“ или може би „благословеното място“.
И тъкмо защото Мадара е била най-почитаното от някогашните българи място, в
нейните скали е бил изсечен пантеонът на
основателя на българската държава - кан
Аспарух.
Село Мадара и Мадарският конник заемат важно място в многовековната история на България. Всички паметници в непосредствената околност са пряко свързани
с бита, културата и религията на българите.
В продължение на столетия Мадара е била
духовен център на езическа и християнска
България.

Мадарският конник –
кой е той?
Мадара основателно е наречена Българ-
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Мадарският конник е една от многото мистериозни културни ценности на българска територия.

ската Троя поради богатството на откритите археологически паметници, датирани
от IV хилядолетие преди Христа до XV век.
Най-забележителният паметник в резервата е уникалният скален релеф Мадарски
конник. Единствен в Европа, той е образец
на старобългарското изкуство и символизира мощта и величието на българската
държава. Тук могат да се видят още светилища, езическо капище, християнски черкви, параклиси.
Това е единственият в Европа монументален каменен релеф от началото на VIII век.
Намира се върху северозападния склон на
Мадарското плато, изсечен е на височина
23 м от основата на отвесна скала.
В естествена големина са изобразени
конник в ход надясно, подскочило куче,
което го следва, и прободен с копие лъв,
повален под предните крака на коня. Композицията

символизира
победа над врага
Сцената е триумфална, символизира величието на българския владетел и мощта
на българската държава. Детайлите опре-

делят датировката и подкрепят тезата за
прабългарския произход на релефа.
Предполага се, че е изобразен хан Тервел
като победител. Прабългарските надписи са на гръцки език и съобщават за събития между България и Византия през VIII-IX
в. при хановете Тервел, Кормисош и Омуртаг. Те представляват летопис на военните
и дипломатическите ни победи над византийските императори. Това е най-древният
писмен паметник за българската държава,
в който за първи път от известните досега
български паметници се споменава името
„българи“.
Целият археологически резерват „Мадара“ е осеян с много забележителни доказателства за човешко присъствие по тези
земи

още от най-ранна епоха
Високи и непристъпни скали заграждат
от двете страни неголямо и лесно охраняемо плато. Има много пещери, скални образувания, пищна растителност - всичко
това привлича човека още от древността.
Мадарският конник е един изключителен
и единствен по рода си у нас и в Европа па-

е била завладяна
от османците
В югозападното подножие на платото
са останките от т.нар. Римска вила - всъщност това е комплекс от жилищни и стопански сгради на римско имение. Жилищната
сграда е имала 43 помещения, заобикалящи квадратен двор.
Според древните източни учения планетата ни е покрита с енергийна мрежа. Китайците са нарекли нейните паралели и
меридиани линии на Дракона. През местността Мадара минава именно една такава линия.
Някога мястото е наричано „Храм на трите нимфи, покровителки на природата и
водата“. За него са знаели дори средновековните европейци, защото в хрониките на
Ватикана е посочено, че са го посещавали.
Там е разположен един камък, който е
заобиколен от всички страни с крепостна стена. Вярвало се е, че той има лечебно
въздействие върху хората, които го докоснат. Още през XIII век тук са идвали неизлечимо болни и дори прокажени, а излизали
от крепостната стена като преродени.
Всяка нощ скалите в местността излъчват
синкаво сияние и потвърждават мистиката
на Мадара.
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