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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

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

» на 14

Канада отменя 
всички ограничения 
срещу COVID за 
пристигащите

Операция „Съсед“  
в Пенсилвания:  
Как масово убийство 
промени работата  
на полицията » на 12 - 13

Как ще 
гласуват 
българите в 
САЩ и Канада? » на 6

» на 22

Със скорост: 
45 мъже  
в минута

„Женитба по обяви“ 
стартира турнето 
си от Чикаго 
в събота

» на 4

Обвинена в измамa 
криптокомпания на бивш 
български депутат доби 
дял от американска банка

» на 16 - 17

Рекордна сума пари изпратили българите в чужбина 
през COVID пандемията

» на 10 - 11�Руснаците се опитват да избегнат мобилизацията, кой както може

https://axz53.app.goo.gl/radio
www.bg-nye.com
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„Фермата“ е едно от гледаните предава-
ния в България. Въпреки че определям про-
дуцентите му за мои приятели, а в един от 
сезоните участва един от най-близките ми 
приятели, намирам побългарената концеп-
ция на шоуто за ужасна. В оригинал то из-
карва хора от големия град и ги сблъсква с 
живота във ферма. В България няма такива 
градове и хора. Затова шоуто залага на дру-
го - патриотизъм за маса. Това е вървежен 
бранд в България. От него се правят не само 
телевизионни предавания, но и партии, по-
литици градят образа си върху това. Някои 
партии първо започват именно като тв пре-
давания, използвайки патриотизма за маса 
– малко Македония, малко народни песнич-
ки, истории за славно вековно минало и хоп 
– референдум за смяна на политическата 
система. После втори, с друга идея за нова 
политическа система.

Патриотизмът на маса води до тъпи въ-
проси като – „Какво ни интересува нас смър-
тта на Кралицата. Нас ни интересува Бълга-
рия.“ Мнозина го задаваха последните дни.

В един от епизодите в този сезон на „Фер-
мата“ се провела дискусия дали българите 
зад граница да имат правото да гласуват. Ре-
ших да го гледам. Дискусия за 3 минути. Ре-
зултат от вота – общо 13 души, 3 против пра-
вото на глас, 5 твърдо „за“, двама поставят 
условие – да не си напуснал България преди 
повече от 10 години, а трима се въздържа-
ха (макар че в дискусията единият от тях да 
обясни, че е против). Резултатите затвърж-
дават позицията ми срещу референдумите 
в България.

Един от фермерите обясняваше за лични 
карти, адресна регистрация и Конституция 
и правото на вот. Дано доенето на кравата и 
рязането с трион му се отдават повече.

Участничка с името Камелия, родена в 
Търново, но живееща във Флорида, обаче 
разказа как всеки път когато има избори, 
кара няколко часа до най-близката до нея 
секция, гласува за 5 минути и след това шо-
фира наобратно. Припомни и че по време 
на турското робство двигателят за освобож-
дението са били именно българите, които 
тогава са живеели в чужбина.

Правото на глас е безусловно. То не е при-
вилегия. То се получава с раждането на все-
ки гражданин и не може да бъде отнето за-
ради свободната воля на този гражданин да 
живее където и както намери за добре. Това 
е крайъгълният камък на демократичните 
общества и процес.

Да погледнем в по-практичен план обаче. 
„No taxation without representation“ е мото-
то на Американската революция в средата 
на XVIII век, с която тринайсетте колонии се 
отделят от Британската империя и поставят 
началото на Съединените щати. Протестът 
на първите заселници тук дошъл от това, че 
те не искали да плащат данъци на Англия, 
без да имат възможност да бъдат предста-

влявани в техния парламент. Те смятали, че с 
това правата им на англичани са били нару-
шени, и решили да се отделят. Прословуто-
то бостънско чаено парти е от този период.

Българите зад граница всяка година вна-
сят близо един милиард долара, което ги 
прави най-големият чуждестранен инвес-
титор. Част от тези пари отиват за различни 
такси и данъци – като ДДС например. С всич-
ки вече въведени ограничения, липсата на 
дистанционно гласуване българите зад гра-
ница сме поставени точно в същата ситуа-
ция като първите американци – плащаме да-
нъци, но не сме представени в парламента.

Ние обаче революции не правим. Масово 
не гласуваме в САЩ и Канада – рекордът е 
около 11 хиляди души. Това е срамно. И дава 
още един довод на тези псевдопатриоти по 
телевизията да говорят за ограничаване на 
правото ни на вот в чужбина.

Лично смятам, че патриотизмът не е да 
споделяте във Facebook ликовете на нацио-
налните ни герои с някой техен цитат, из-
писан често с грешки (а понякога дори не е 
истински цитат). Нито да тропате хорца по 
всякакви безумно тъпи инициативи, да гле-
дате „Фермата“ с възторг на надяналите но-
сии участници, докато доят крави и коват 
пирони. Или да си слагате лепенки с трико-
льора на американските си автомобили.

Патриотично е да гласувате. Всеки път. 
Колкото и често да е това.

А като избирате за кого да гласувате, да 
помните и да търсите истината за истори-
ята ни и не забравяте думите на национал-
ните ни герои. „Всеки честен човек, който 
може да мисли и да разсъждава що-годе, ще 
се съгласи с нас, че най-големий ни неприя-
тел днес е официалната Русия.“ – Захари Сто-
янов (по повод руската съпротива срещу Съ-
единението, което отбелязахме наскоро).

„Руското правителство, кое досега лъсте-
ше нашите добродушни Българи със сякак-
ви лукави и лъжовни обещания, днес вече 
открива булото си и явно показва убий-
ствената и злобната си политика към тях. 
То е наумило и труди се с всичките лукави 
и безчестни средства да разори и опустоши 
милото ни отечество България и да уникак-
ви нашата народност, самото нам скъпоцен-
но и свято наследие!“ - Георги С. Раковски.

„Баьо Либене, дочувам, че ти и оная луде-
тина Ботьова сте решили да докарате ми-
ризливият казашки ботуш в Булгурско? Ако 
туй е тъй, то аз с моите кунки ще ви отрежа 
чепките.“ – Васил Левски в писмо до Любен 
Каравелов.

Така че на тези избори – отрежете им чеп-
ките, не им гласувайте доверие.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

„Фермата“, патриотизмът на 
маса и правото на вот в чужбина

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

П
арите, изпращани в Родина-
та от българи, които работят и 
живеят в чужбина, отбелязват 
огромен ръст през 2021 г., ста-
ва ясно от ревизираните данни 

на Българската народна банка. Общата сума 
на паричните преводи от емигранти е въз-
лизала на 1.166 млрд. евро, което е над 7 
пъти повече, отколкото показваха първона-
чалните данни, според които емигрантски-
те трансфери са били едва 160.7 млн. евро 
през 2021 г.

Същото важи и за средствата, изпратени 
към България през 2020 г., тъй като ревизи-
ята обхваща статистиката по платежния ба-
ланс на страната за периода първо триме-
сечие 2020 г. – второто тримесечие 2022 г.

Според най-новите данни през 2020 г. 
българите в чужбина са изпратили в Роди-
ната

рекордните 1.319 млрд. евро
което е над 3.5 пъти повече, отколкото по-
казваха предварителните данни – преводи 
за едва 358.9 млн. евро.

Така според последните данни емигрант-
ските трансфери не само не са намале-
ли през 2020-а – годината, в която започна 
COVID пандемията, но и са нараснали с око-
ло 100 млн. евро спрямо предходната 2019 
г., когато сумата е била 1.219 млрд. евро. 
През 2021 г. все пак се отчита минимално 
понижение от около 150 млн. евро спрямо 
пика от 2020 г.

Окончателните данни показват, че изпра-
теното от българските емигранти у нас за 
последните две години възлиза на близо 5 
млрд. лева.

Размерът на парични-
те преводи в България 
през тази година 
също е значител-
но изменен 
спрямо пре-
дходното из-
дание на 
статистика-
та. Според 
най-нови-
те данни 
българите 
в чужбина 
са изпрати-
ли цели 801 
млн. евро за 
първите 7 ме-
сеца на насто-
ящата 2022 г. Това 
представлява ръст 
от 12.6% на годишна 
база. За сравнение, през съ-
щия период на миналата 2021 г. 
изпратената сума у нас е била 711 млн. евро.

Само през юли паричните преводи от 
емигранти са 116.3 млн. евро. Най-ниска-
та сума през тази година е била изпратена 
през януари – преводи за 96.8 млн. евро, 
а най-високата - през май – трансфери за 
131.2 млн. евро.

Ревизираните данни на БНБ рязко вди-

гат резултата за размера на преводите на 
месечна база. Според предходните дан-
ни през първото тримесечие на тази годи-
на общата сума на емигрантските прево-
ди възлизаше на едва 39.7 млн. евро. Сега 
според най-новата информация сумата за 
първото тримесечие нараства до 322.3 млн. 
евро – над 8 пъти повече. Размерът на пре-
водите през второто тримесечие достига 
362.4 млн. евро.

Най-много парични трансфери към Бъл-
гария през тази година идват от

сънародниците ни в Германия
преводи за 138 млн. лева, което предста-
влява дял от 17% от общата изпратена сума. 
Това е обичайна тенденция. През миналата 
2021 г. българите в Германия също са лидер 
по най-много изпратени средства – прево-
ди за 236.3 млн. евро или дял от 20%. През 
2020 г. сумата от Германия е достигала 264.2 
млн. евро, което отново е представлявало 
20% от всички емигрантски трансфери към 
страната ни.

Сред останалите дестинации, откъдето 
българите изпращат най-много средства 
през тази година, традиционно попадат 
още САЩ (126.6 млн. евро), Испания (70.9 
млн. евро), Великобритания (66 млн. евро) 
и Гърция (43.1 млн. евро).

Колко пари изпращат 
емигрантите?

Колко точно пари изпращат у нас бъл-
гарите в чужбина, е сложен въпрос, тъй 
като проследяването на всички канали за 
трансфери на пари е изключително труд-

на задача. Институциите по 
света измерват парич-

ните преводи по раз-
личен начин, кое-

то често води до 
сериозни раз-

м и н а в а н и я 
в данните. 

Емигранти-
те наляха 
24 млрд. 
долара у 
нас, от-
както сме 
в ЕС

С п о р е д 
Световната 

банка еми-
г р а н т с к и т е 

парични транс-
фери към Бълга-

рия за 2021 г. са 786 
млн. долара (786 млн. 

евро по настоящ курс), до-
като през 2020 г. са били в раз-

мер на 1.378 млрд. долара - или почти 2 
пъти повече. Финансовата институция от-
чита драстичен срив в паричните преводи 
от чужбина заради пандемията, тъй като 
през 2019 г. трансферите са достигали ре-
кордните 2.37 млрд. долара. Български-
те емигранти са изпратили 4 млрд. лева на 
близките си за година.

Рекордна сума пари изпратили българите 
в чужбина през COVID пандемията

�Данните за спад се оказаха неверни

Размерът на парични-
те преводи в България 
през тази година 
също е значител-
но изменен 
спрямо пре-
дходното из-
дание на 

ли цели 801 
млн. евро за 
първите 7 ме-
сеца на насто-
ящата 2022 г. Това 
представлява ръст 
от 12.6% на годишна 
база. За сравнение, през съ-
щия период на миналата 2021 г. 

на задача. Институциите по 
света измерват парич

ните преводи по раз
личен начин, кое

то често води до 
сериозни раз

м и н а в а н и я 
в данните. 

Емигранти
те наляха 
24 млрд. 
долара у 

в ЕС

Световната 
банка еми

г р а н т с к и т е 
парични транс

фери към Бълга
рия за 2021 г. са 786 

млн. долара (786 млн. 
евро по настоящ курс), до

като през 2020 г. са били в раз

Сн.: Pixabay

Сн.: БГНЕС

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Б
ългарите в САЩ ще гласуват в 55 
секции, а в Канада - в 14, на пред-
стоящите предсрочни парламен-
тарни избори на 2 октомври. 42 
от секциите в Съединените щати 

са разкрити автоматично. Част от тях са в 
дипломатически и консулски представител-
ства, а в останалите през последните 5 го-
дини е имало поне 100 гласуващи. За оста-
налите 13 изборни секции, които ще бъдат 
разкрити за вота на 2 октомври, са събрани 
над 40 заявления за гласуване.

В големите секции извън България – с 300 
заявления или избиратели на предишен вот, 
отново ще се гласува само с машини.

В САЩ изборните секции с

машинно гласуване 
ще бъдат 13

а в Канада – 3 - с общо 27 устройства за гла-
суване.

В изборния ден с документ за самолич-
ност в секциите в чужбина може да гласува 
всеки български гражданин с право на глас, 
дори ако не е подал предварително заявле-
ние. Ако българин, който живее в чужбина и 
подаде заявление за гласуване там, се вър-
не в България, той може да гласува по посто-
янен адрес. Тази година няма да може да се 
гласува с изтекли документи за самоличност.

Как ще гласуват 
българите в САЩ 
и Канада?

Къде ще се 
гласува в САЩ

n Алтамонт Спрингс - Орландо, Флорида
n 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

�Ще бъдат разкрити 55 секции в САЩ и 14 в Канада
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
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Махса Амани, 22-годишна, от иран-
ския регион Кюрдистан. Убита или 
„починала от внезапно спиране на 

сърцето“, „изпаднала в кома по време на ар-
еста“, както твърдят органите в Иран.

Нa 16 септември Махса Амини е в Техе-
ран заедно с брат си и други роднини. До-
като излизат от една от метростанциите в 
града, иранската религиозна полиция, коя-
то следи за спазването на строгите правила 
на обличане за жените, арестува Амини. А 
причината - според тях носи забрадката си 
неправилно.

Тя е заведена в център, в който да бъде 
„образована“ по темата. Три дни по-късно 
светът научава за нейната смърт.

Правителството разпореди разследване 
на случая, а иранският президент Ебрахим 
Раиси се опита да убеди народа, че чувства 
Амини като „собствена дъщеря“.

Инцидентът обаче

отприщи огромен гняв
сред населението и най-масираните про-
тести в Ислямската република от 2019 г. на-

сам. Недоволството е съсредоточено в на-
селената с кюрди северозападна част на 
Иран, но се разпространи в столицата и 

най-малко 50 града в цялата страна, като 
полицията използва сила, за да разпръсне 
протестиращите.

Стотици жени излязоха в знак на протест 
срещу смъртта на Амини и свалиха своите 
хиджаби. Те скандираха фрази като „смърт 
на диктатора“ и „убийство заради хиджаб, 
колко още унижения?“

Над 75 души са 
убити при репре-
сиите на иран-
ските власти 
след размирици-
те, над 1200 души 
са задържани, 
властта не може 
да удържи на де-
монстрантите.

Появиха се съ-
общения, че се 
опитват да огра-
ничат интернет 
връзката в стра-
ната. За да по-
пречи на раз-
растващото се 
протестно движение, режимът блокира и 
достъпа до социалните мрежи Инстаграм 
и Уотсап, където се организират протести-
ращите.

От своя страна ООН призова за независи-
мо разследване на смъртта на 22-годишна-
та Махса Амани.

Каква е гледката по улиците вече седмица 
от началото на демонстрациите?

Жени

горят забрадките си
и режат косите си. Исканията им са за пове-
че свобода, равенство и край на религиоз-
ните ограничения.

„Не можете да ме хванете.“ „Няма да мръд-
на оттук.“ „Не ме докосвайте.“ Думите са на 
млада иранка, която е свалила забрадката 
си, въпреки че се намира на публично мяс-
то. Говори на няколко плътно забрадени 
жени, част от иранската нравствена поли-
ция, които са я наобиколили и посягат към 
нея.

„Не е само заради забрадката, тук съм, за-
щото

вие убихте Махса“
казва им момичето.

А именно - хиджабът не крие просто плът, 
той крие страсти, потушава трепети, потул-
ва самочувствието, кара те да си смирен, да 
свеждаш глава и да нямаш отношение. За 
съжаление хиджабът не е само религиозна 
форма на патриархалните общества. Защо-
то ислямът издига жената на пиедестал, в 
Корана е записано „И от Неговите знамения 
е, че сътвори за вас съпруги от самите вас, 

за да намерите спокойствие при тях, и сто-
ри помежду ви любов и милост. В това има 
знамения за хора мислещи.“ [Ромейте:21]

„И жените имат същите права, каквито и 
задължения съглас-
но обичая, но мъ-
жете са едно стъ-
пало над тях. Аллах 
е всемогъщ, всемъ-
дър!“ [Кравата:228]

Патриархатът е 
просто извинение. 
Хиджабът се пре-
върна в символ на 
диктатурата и на 
жената без човеш-
ки права. Той не 
може и не трябва 
да бъде мерна еди-
ница за прогресив-
ността на едно об-
щество.

Да умреш заради хиджаб
�Смъртта на Амани разпали страстите в Иран

СОНЯ  
ТОДОРОВА

sonya@bg-voice.com

https://connectmortgagecorp.com/
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Над 261 хил. мъже са напуснали Русия 
след обявяването на частична моби-
лизация, обявена на 21 септември с 

указ на президента Владимир Путин. Това 
прави 45 души в минута.

Още в първите часове местата в полети-
те за държавите, неизискващи визи за ру-
ските граждани, бяха разграбени, а цените 
на билетите достигнаха космически стойно-
сти. Хиляди автомобили пък се струпаха по 
сухопътните граници на страната, най-вече 
с Грузия и Финландия, което доведе до об-
мисляне на нови крути мерки.

Така например Финландия обяви, че об-
мисля изграждане на ограда по граница-
та срещу бягащите от мобилизация руски 
мъже, докато Кремъл размаха пръст на 
струпалите се в няколко километрова ко-
лона край граничните пунктове с Грузия, 

че ще им изпрати мобилен „военкомат“, 
пункт за регистрацията на военнослуже-
щи. Опашката, която се изви на ГКПП „Вер-
хий Ларс“, достига според някои руски из-

дания 25 км. Заради наплива от желаещи 
да напуснат страната Грузия вече разреша-
ва и влизане на пешеходци. Таксата за пре-
минаването им е 50 000 рубли. Забраната за 

пешеходно преминаване, която действаше 
доскоро, пък създаде черен пазар за вело-
сипеди и тротинетки. Стар велосипед стру-
ваше 50 000 рубли.

Близо 100 хиляди души са напуснали Ру-
сия и в посока Казахстан в първите дни след 
обявяване на мобилизацията. Страната ще 
приветства руснаците, бягащи от военна 
служба, каза президентът Касъм-Жомарт То-
каев, демонстрирайки косвено осъждане на 
нападението на Москва срещу Украйна.

Заради масовото бягство в Москва вече 
сериозно обмислят затваряне на границите 
за мъже в наборна възраст, а дори и обявя-
ване на военно положение.

Но онези, които останаха в родината си, 
намериха

други начини 
да се противопоставят

От комични напивания, през предприем-
чиви обяви за чупене на крайници до сери-
озни престъпления. Кой както успее.

Във военната комисия в Уст-Илимск (Ир-
кутия) се стигна до стрелба, след като един 
от мобилизираните започнал да стреля по 
време на обучение, викайки „Никой няма да 
отиде на война“. Първоначалните съобще-

Със скорост: 45 мъже в минута
�Руснаците се опитват да избегнат мобилизацията, кой както може

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: ЕРА/БГНЕС

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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ния гласяха, че военният комисар Алексан-
дър Елисеев е убит в резултат на атаката, но 
по-късно стана ясно, че той е ранен.

Военкоматът в Урюпинск във Волгоград-
ска област на Русия пък беше подпален. 
Подпалвачът е задържан. Ден по-рано су-
тринта избухна пожар и в сградата на сел-
ската администрация, военкомата, театъра 
и художественото училище на близкото се-
лище Береславски. Министерството на из-
вънредните ситуации се опитва да установи 
официалната причина за тези пожари, до-
като местните жители са сигурни, че става 

дума за умишлени палежи.
Има обаче и други начини да се избегне 

отиването на фронта и предприемчивите 
вече ги рекламират. В сайта за обяви „Авито“ 
вече се появи реклама за услуга, която оче-
видно позволява отклонение по медицин-
ски причини от постъпване в армията:

„Чупя ръце и крака, няма да боли“. Цената 
на услугата е 1500 рубли (25 долара), а цел-
та – да не се влиза в редовете на армията и 
да се избегне пращане на фронта в Украйна. 
За съжаление на предприемчивия частник 
обявата му е била свалена скоро.

Обявяването на частична мобилизация 
предизвика вълна от сходни по смисъл

търсения в Гугъл
Сред най-популярните търсения на рус-

наците вече са: Къде да напусна Русия; От-
срочка от армията; Как да си счупя ръката 
или крака; Как да избегнем мобилизацията.

Други пък решиха да избегнат мобилиза-
цията чрез пиянство. Клипове показаха пи-
яни запасняци да се

бият помежду си 
на път за казармите

където трябва да ги облекат и обучат.
Запис показа руски солдати от запаса да 

се движат с неуверена походка към военен 
самолет, а един от тях вече лежи в тревата, 
заспал зад бяло пано.

На друг запис групата е голяма, за почив-
ка са спрели четири автобуса, трезви мъже 
не са попаднали в кадър. „За к`во отиваме, 
ху* знае къде отиваме, е**л съм го“ – крещи 
операторът. „Където е нужно!“ – оптимистич-
но отговаря почерпен на преден план.

Според публикации на руските официал-
ни медии може да се окаже, че пиянството 
и злоупотребата с алкохол може да се ока-
жат един от начините за спасяване от моби-
лизация. 

Руският сайт „Лента“ разказва, че в петък 
сутринта във военното окръжие в Измай-
ловския район на Москва са се явили двама 
мъже с повиквателни. Единият на 40, други-
ят на 42 години. И двамата били здраво пи-
яни. И на двамата била отказана мобилиза-
ция, а служител на комендатурата ги извел 
от сградата и ги предал на полицията.

Сн.: Twitter

Сн.: Twitter
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В снежната сутрин на 1 февруари 2021 
г. в Плейнс Тауншип, Пенсилвания, са 
открити три тела, като според вла-

стите става въпрос за убийство и послед-
вало самоубийство. Инцидентът в заспало-
то градче се случва след разгорещен спор 
между съседи – спор за изриване на сняг.

По това време Плейнс Тауншип е една от 
няколкото области на североизток, засег-
нати от масивна зимна буря, която води до 
множество отменени полети и затваряне на 
училища. Снегът достига над 70 сантиметра 
в някои региони и хлъзгавите, заледени пъ-
тища причиняват множество катастрофи с 
моторни превозни средства.

Насред множеството злополуки е и тази, 
в която 47-годишният Джефри Спейд

застрелва съвсем 
умишлено своите съседи

Джеймс Гой, на 50, и съпругата му, Лиза 
Гой, на 48, пред дома им в онази студена фе-
вруарска сутрин. А след като убива двойка-
та, Спейд се оттегля в дома си, където обръ-
ща пистолета срещу себе си.

Това е шокиращата история за убийство-
самоубийството на Джефри Спейд и бурни-
те отношения с неговите съседи, които го 
предхождат. Никой от комшиите обаче не 
предупредил полицията, въпреки че всич-
ки знаели за споровете им. Именно след 
този случай органите на реда в Пенсилва-
ния обхождат регулярно адрес по адрес и 
разпитват за евентуални проблемни хора, 
както и за спорове между съседи. Те смятат, 

че по този начин могат

да предотвратят нови 
случаи като този със Спейд

Роден на 16 юни 1973 г., Джефри Спейд из-
раства в Уилкс-Баре, Пенсилвания, и пре-
карва голяма част от ранния си живот в ра-
йона. Той посещава университета Уилкс и 
след това университета Виланова, като по-
лучава бакалавърска степен по екологич-
но инженерство и прави магистратура по 
водни ресурси и екологично инженерство, 
пише chr.bg.

Той е удостоен с орден ветеран, след като 
служи във военноморския флот на САЩ 
през 90-те години на миналия век, като и 
по-късно – в Националната гвардия на ар-
мията на САЩ и като резерва на военно-
морските сили. Освен това работи повече 
от 20 години като инженер. Като цяло, той 
живее привидно обикновен живот до съд-
боносната си среща със семейство Гой.

Но според The Citizens’ Voice Спейд и Гой 

Операция „Съсед“ в Пенсилвания: Как масово 
убийство промени работата на полицията
�Военният ветеран разстрелва комшиите си с думите „Трябваше да си държите устите затворени“

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

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА КИЛИМИ

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

Elk Grove Village, IL 60007

Special:

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

We can arrange pick up and 
delivery upon request

Our shop is in Elk Grove Village

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Автомат в челото 
заради лопата със сняг

„Очевидно е имало дълготрайна вражда 
между съседите, част от която по някакъв на-
чин засяга чистенето на снега“, обяснява пър-
вият помощник окръжен прокурор на окръг 
Люцерн Сам Сангуедолче. „Те живеят един 
срещу друг и когато премахват снега пред 
къщите си, го хвърлят през улицата в имота 
на другия.“

Но въпреки нестабилните отношения меж-
ду Спейд и Гой, караниците им никога не са 
докладвани на властите. И като цяло Спейд 
не е „известен на полицията“ – поне не и до 
последния му фатален спор със съседите.

Сутринта на 1 февруари 2021 г. Джефри 

Спейд се скарва с Джеймс и Лиза Гой пред 
дома им в Плейнс Тауншип, Пенсилвания. По-
добно на много от предишните им кавги, тази 
е съсредоточена върху снега.

Според NBC News сем. Гой изгребва снега 
от местата за паркиране пред дома им и след 
това го изхвърля през улицата върху имо-
та на Спейд. Скоро след това Спейд излиза и 
моли двойката да спре. Те обаче не го правят, 
а вместо това разговорът се превръща в раз-
горещен спор, в който Джефри и Джеймс и 
Лиза се заплашват вербално, хвърлят множе-
ство нецензурни думи помежду си и се обиж-
дат.
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никога не са се разбирали като са известни 
няколко спора между тях.

„Ще превърна 
живота ти в ад“

„Ще превърна живота ти в ад, докато жи-
вееш тук, тъпако“, вика Джеймс Гой ядоса-
но на Джефри Спейд според New York Post.

Спайд му отговаря: „Моля! Майната ти, 
долна измет.“ Тогава съпругата на Джеймс, 
Лиза, изкрещява: „Ти си шибаният мръсник. 
Не знаеш как да говориш с някого.“ Джеймс 

продължава: „Точно така… Ти си страхли-
вец!“

Всичко това е заснето на видеозапис от 
камери за наблюдение заедно с бурната 
ескалация на спора. Във видеото Спейд в 
крайна сметка се вижда да върви по алеята 
към съседите си с пистолет в ръка.

Джеймс го предупреждава да „свали пис-
толета“, но Спейд отказва да го послуша, и 
вместо това започва да стреля, като първо 
уцелва Джеймс, след което преминава към 
Лиза. Въпреки че раненият Джеймс се опит-

ва да избяга към дома си, крещейки на дру-
гите съседи да „викат ченгетата“, Спейд ско-
ро го застрелва отново и финално.

Междувременно ранената Лиза крещи: 
„Ти, глупако!“ Въпреки че Спейд е видян да 
се връща към дома си, той все още не е при-
ключил.

Вместо това, казва началникът на полици-
ята в Плейнс Тауншип Дейл Бинкър, Спейд 
влиза вътре само за да смени пистолета си с 

„пушка тип AR“, за да може да продължи да 
стреля по съседите си, като по същество ги 
„екзекутира“.

Едно от последните неща, които Спейд 
казва на своите жертви, преди да ги убие, е 
следното: „Трябва да държите шибаните си 
усти затворени.“

След като ги убива, се оттегля в дома си 
още веднъж, за да се застреля с трето оръ-
жие, отново пушка.

Семейство Гой оставят 
сираче детето си аутист

Полицията се отзовава на кървавата сце-
на малко преди 9 часа сутринта. До този 
момент местните съобщават, че са чули ня-
колко изстрела малко по-рано и че Дже-
фри Спейд е видян да се разхожда в дома 
си, преди да се чуе последният изстрел – от 
който той умира при самоубийство.

Властите бързо откриват телата на Гой 
навън в снега. Малко след това откриват и 
тялото на Спейд в къщата му. Не след дълго 
полицията установява, че Спейд ги е убил, 
преди да насочи една от пушките си срещу 
себе си, умирайки от самонанесена огне-
стрелна рана.

Зловещото убийство-самоубийство и из-
пълненият с псувни спор, който го предше-
ства, бързо предизвиква силни реакции от 
много хора.

Някои изразяват съчувствие към се-

мейство Гой, особено след като починала-
та двойка оставя след себе си 15-годишен 
син с аутизъм, за когото сега ще трябва да 
се грижат неговите баба и дядо. Една жена 
във Франция, която се идентифицира като 
тяхна роднина, казва, че двойката не „за-
служава такава трагична смърт, като доби-
тък“.

Други обаче се застъпват в защита на по-
чиналия Спейд, твърдейки, че той е търпял 
системен тормоз от съседите си твърде 
дълго и че е достигнал точката си на пре-
чупване. Междувременно трети са просто 
шокирани, че спор за нещо като риене на 
сняг може да завърши толкова брутално.

Но едно нещо е сигурно: и Спейд, и Гой 
оставят след себе си много близки, които 
отчаяно желаят тази сутрин да беше завър-
шила по различен начин.

https://danieliusa.com
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Канада обяви, че отменя всички остава-
щи COVID ограничения по границите, 
включително изискванията за вакси-

на за пътуващите.
От 1 октомври влизащите в страната вече 

не трябва да предоставят доказателство за 
ваксинация срещу COVID, да се подлагат на 
каквото и да е тестване или да се изолират 
и поставят под карантина. Задължителното 
изискване за носене на маски в самолетите 
и влаковете също ще бъде премахнато.

Приложението ArriveCan - използвано за 
качване на здравни документи при влизане 
в Канада - ще стане незадължително.

Федералният здравен министър Жан-Ив 
Дюкло каза в понеделник, че Канада е „в 
много по-добра позиция“, отколкото беше 
по-рано по време на пандемията, поради 
наличието на ваксини срещу COVID-19 и 
възможностите за лечение.

Високият процент 
на ваксиниране

в страната - около 82% от населението е по-
лучило две дози - и намаляващата смърт-
ност също са фактори.

Случаите на 
COVID-19 бавно на-
растват в Канада и 
признаците сочат 
към възобновява-
не на пандемията 
преди есента, каза 
Дюкло, но добави, 
че това „до голяма 
степен се обяснява 
с вътрешното пре-
даване на вируса“. 
Той заяви, че Отава 
е отворена за пов-
торно въвеждане на 
мерки, особено ако 
се появи нов, силно 
преносим вариант.

Засега САЩ няма 
да отговорят с по-
добна мярка, като 
ваксините за пътни-
ците, влизащи в САЩ, остават задължител-
ни. Други държави, включително Обедине-
ното кралство, премахнаха изискванията за 
влизане по-рано тази година.

Ограниченията срещу COVID-19 в Канада

бяха обект 
на протестите

„Конвой на свободата“ в Отава, които се 
проведоха в подкрепа на шофьорите на ка-
миони, отказали да се ваксинират, за да пре-
секат границата между САЩ и Канада. Фе-

вруарските протести блокираха столицата 
на Канада за две седмици. Поддръжниците 
на конвоя също организираха блокади на 
ключови гранични пунктове между САЩ и 
Канада, прекъсвайки потока на стоки меж-
ду двете страни. Протестите в крайна смет-
ка бяха разрешени, след като премиерът 
Джъстин Трюдо се позова на неизползва-
ния никога преди това Закон за извънред-
ни ситуации, който даде на правителството 
допълнителни правомощия по време на на-

ционална криза.
Световната здравна организация обяви в 

началото на септември, че смъртните слу-
чаи от COVID-19 са достигнали най-ниска-
та си точка, но експертите предупредиха за 
продължаваща заплаха от вируса, особено 
ако се появят нови варианти.

Въпреки края на ограниченията канад-
ският здравен министър призова хората да 
си направят бустерни ваксини и ги насърчи 
да продължат да носят маски на обществе-
ни места.

Канада отменя всички ограничения 
срещу COVID за пристигащите

�От 1 октомври в страната ще се влиза без ваксина, тестване или карантина

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: Архив/БТА

Сн.: Архив/БТА

https://www.facebook.com/milanabash78
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Създадената от българи компания за 
криптокредитиране Nexo придоби 
дял във федерално регулирана банка 

в САЩ, проправяйки пътя на компанията да 
предлага банкови услуги в Америка като ли-
цензирана институция.

Сделката за част от Summit National Bank 
ще позволи на компанията да предлага на 
институционалните си клиенти и тези на 
дребно в САЩ услуги, които включват банко-
ви сметки, обезпечени с активи заеми, кар-
тови програми и др., става ясно от прессъоб-
щение.

Nexo отказа да разкрие размера на дела 
си в Summit National Bank. Сделката също 
ще помогне на компанията да разшири при-
съствието си в САЩ.

„Вече имаме стабилно предложение по от-
ношение на нашите крипто обезпечени за-
еми, но винаги искаме да имаме повече от 
една опция за предоставяне на определена 
услуга“, каза Антони Тренчев, съосновател на 
Nexo, пред CNBC.

Summit National Bank води началото си 
от 1984 г. в Уайоминг, където първоначал-
но е регистрирана като Hulett National Bank. 
По-късно банката открива офиси в Айдахо и 
Монтана. Според нейния уебсайт основно-
то кредитиране на Summit National Bank е 
в „търговия, селско стопанство, недвижими 
имоти, ипотеки и строителство“.

Новината дойде само ден, след като Nexo 
беше

засегнат от съдебни дела
от осем американски щата за предполага-
еми нарушения. Причината за действия-
та им e продукт, за който се оказва, че носи 
лихви на клиентите и на практика изпълня-
ва ролята на ценни книжа, но въпреки това 
не е бил регистриран като такъв. Според об-
виненията Nexo е подвела инвеститорите да 
повярват, че е лицензирана и регистрирана 
платформа.

Обвинения срещу Nexo са повдигнати в 
щатите Ню Йорк, Калифорния, Кентъки, Ме-
риленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашинг-
тон и Върмонт. Щатските регулатори твър-
дят, че компанията не е предоставила на 

клиентите си необходимата информация за 
продуктите си и така те не могат да направят 
обективен избор.

Главният прокурор на Ню Йорк Летиша 

Джеймс отбеляза в изявление, че по-рано е 
предупредила Nexo да се регистрира като 
брокер или дилър на ценни книжа и стоки, 
но тя не го е направила. Службата не разкри-

ва кога е предоставила тези предупрежде-
ния. „Платформите за криптовалута не са из-
ключителни; те трябва да се регистрират, за 
да работят точно като други инвестиционни 

Обвинена в измамa 
криптокомпания на бивш 
български депутат доби дял 
от американска банка
�Nexo работел на американския пазар без нужните разрешения

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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платформи“, настоя Джеймс.

Nexo наруши закона
и доверието на инвеститорите, като лъжли-
во заяви, че е лицензирана и регистрирана 
платформа“, коментира още главният проку-
рор, добавяйки, че е завела иск срещу ком-
панията и настоява за „отнемане на всички 
приходи, получени от незаконното поведе-
ние на Nexo“.

Регулаторите визират продукта „Earn 
Interest Product“, който предлага лихва от 
36%. От компанията посочват, че не рекла-
мират високия процент, а за по-голямата 
част от останалите активи на платформата 
той е едноцифрен.

Отделно Калифорнийският отдел за фи-
нансова защита и иновации издаде заповед 
за прекратяване и отказ срещу крипто лих-
воносните сметки на Nexo, според документ, 
публикуван от щата.

В писмото за прекратяване и отказ от Ка-
лифорнийския отдел за финансова защита 
и иновации се твърди, че Nexo е предлагал 
и продавал „неквалифицирани ценни кни-
жа“ чрез своята програма за крипто лихвени 
сметки. Според посочената в документа ин-
формация към 31 юли 2022 г. над 93 хиляди 
жители на щата имат активни „гъвкави или 
срочни сметки“ на въпросния „Earn Interest 
Product“, като общо притежават

инвестиции от над 800 
милиона долара

В коментар за Investor.bg от Nexo уточни-
ха, че продуктът, чрез който клиенти печелят 
лихва върху активите си, не се предлага в Ню 
Йорк, още преди регулаторът да поиска спи-
рането му през октомври 2021 г. Все още ак-
тивни към тази дата акаунти от Ню Йорк с ба-
ланси под 1000 долара обаче станаха повод 
за първото писмо. След комуникация с регу-
латора Nexo поетапно затвори профилите на 
всички нюйоркски клиенти, които изтеглиха 
наличните си активи, посочват от компанията.

„Nexo винаги е бил посветен на управле-
нието на устойчив и съвместим бизнес и при-
ветства, дори проактивно търси, регулаторна 
яснота“, коментира от своя страна Nexo в изя-
вление по случая пред TechCrunch.

Компанията „се ангажира да намери ясен 
път напред за регулираното предоставяне на 

продукти и услуги в САЩ, в идеалния случай 
на федерално ниво.“

Освен това Nexo се опита да се разграни-
чи от други играчи, които са изпаднали във 
финансови затруднения, като каза, че „не е 
участвала в необезпечени заеми, не е имала 
експозиция към LUNA/UST, не е трябвало да 
бъде спасявана или е трябвало да прибягва 
до каквито и да било ограничения за теглене“.

Това не са първите юридически проблеми 
за Nexo. През 2020 г. група клиенти от Кали-
форния съди крипто компанията заради лик-
видирането на техните позиции в клиптова-
лутата Ripple.

Nexo e основана през 2018 г. от 
бившия депутат от „Реформатор-
ския блок“ Антони Тренчев, съос-
нователят на фирмата за бързи кре-
дити „Кредисимо“ Коста Кънчев и 
Георги Шулев - син на бившия ико-
номически и социален министър от 
НДСВ Лидия Шулева. В момента Ге-
орги Шулев не е в управлението, а 
трети съдружник е Калин Методи-
ев. Компанията е базирана в Цуг, 
Швейцария.

Тримата яхват гребена на въл-
ната на криптовалутите и създават 
компания, която на практика из-
вършва дейности, характерни за 
традиционните банки, каквото е 
например отпускането на кредити. 
Въпреки това – както често става с 
иновативните технологии – и тази 
изпреварва регулациите и по сми-
съла на актуалното законодател-
ство Nexo не е банка.

По данни на самата компания в 
момента тя управлява активи на 
стойност повече от 13 млрд. дола-
ра, а от основаването си преди три 
години е обработила транзакции за 
над 50 млрд. долара. От продуктите 
й досега са се възползвали над 2.5 
милиона потребители от цял свят.

В Nexo работят над 300 българи.

Кои са 
Nexo?

17
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K
oлopaдo вeчe пpиeмa плaщaния 
на данъци в кpиптoвaлyти, съобщи 
СоіnЅеѕk, цитиpaйки гyбepнaтopa 
нa щaтa Джapeд Пoлиc. Те ce 
пpиeмaт чpeз РауРаl Сrурtосurrеnсу 

Нub c тaкcи зa oбcлyжвaнe oт $1 плюc 1.83% oт 
cyмaтa нa плaщaнeтo.

Тpaнзaкции могат да бъдат правени caмo oт 
лични cмeтки, и то в eднa-eдинcтвeнa кpип-
тoвaлyтa. Нововъведението засега е

достъпно за физически лица
но не и за бизнecа.

Плaщaниятa щe влязaт в cилa в дeня, в кoй-
тo бъдaт иницииpaни, въпpeки чe щe oтнeмe 
oт тpи дo пeт дни, зa дa ce извъpши пpeвoдът. 
Te щe бъдaт кoнвepтиpaни нeзaбaвнo в кoн-
вeнциoнaлни вaлyти.

Губернаторът Джаред Полис по-рано пред-

ложи идеята за опция за плащане на данъците 
с криптовалута, но на щатските власти в Коло-
радо им отне известно време, за да я прило-
жат

Щатът е известен с 

доброто си отношение 
към виртуалните валути 

и това дори му помогна да спечели място 
в списъка на The Ascent с петте най-добри 
криптощата.

През 2019 г. Колорадо прие Закона за ци-
фровите токени. Този акт освобождава опре-
делени криптовалути от разпоредбите за цен-
ни книжа. Тогава това беше ход на Колорадо в 
полза на цифровите активи. Както Полис спо-
мена по време на Седмицата на стартъпите 
в Денвър: „Ние просто показваме отново, от 
гледна точка на обслужването на клиенти, как

Колорадо е технологично напред в по-
срещането на непрекъснато променящите се 
нужди на бизнеса и жителите.“

Няколко други щата също изразиха наме-
ренията си да разрешат данъчни плащания 
в криптовалути. Охайо дори имаше подобен 
опит през 2018 г., но по-късно го спря, след 
като се забърка в правни усложнения. Ню 
Хемпшир също искаше да кандидатства за 
данъчни плащания с виртуални валути, но 
в крайна сметка законопроектите така и не 
стигнаха до законодателния орган на щата. 
Такъв беше случаят и в Илинойс, Джорджия 
и Аризона.

Друго, благоприятно за крипто законода-
телство, включва Маями и Ню Йорк, където 
кметовете избраха да получат първите си за-
плати в биткойни. Този подход привлече биз-
неса с криптовалути към тези места.

�И други американски щати обмислят предприемането на тази стъпка

Вашите 
пари

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

Жителите на Колорадо вече плащат 
данъците си и с криптовалута

Сн.: Pixabay
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В последните няколко броя засегнахме 
4 от 5-те основни въпроса, които въл-
нуват пазара на недвижимите имоти 

днес. В този брой ще обсъдим и последния 
от всички: Да изчакам ли да си купя жили-
ще?

Въпреки че Федералният резерв работи 
усилено за намаляване на инфлацията, по-
следните данни показват, че нивото на ин-
флация все още се покачва. Без съмнение 
усещате щипка в портфейла си на бензи-
ностанцията или в магазина за хранителни 
стоки, но тази новина може също да ви на-
кара да се чудите: трябва ли да си купя дом 
точно сега?

Грег Макбрайд, главен финансов анали-
затор в Bankrate, обяснява как инфлацията 
влияе на жилищния пазар:

„Инфлацията ще има силно влияние вър-
ху посоката на лихвите по ипотечните кре-
дити през следващите месеци. ... Всеки път, 
когато инфлацията започне да намалява, 
също и лихвите по ипотечните кредити ще 
намалеят – но дори и тогава цените на жи-
лищата все още ще са обект на търсене и 
много ограничено предлагане, което гово-
ри за бъдещ НЕ-спад на цените им.“

Никой не знае колко време ще отнеме, за 
да се намали инфлацията, а това означава, 
че бъдещата траектория на лихвите по ипо-
течните кредити също е неясна. Въпреки че 
тази несигурност не е удобна, ето защо как-
то инфлацията, така и лихвите по ипотечни-
те кредити са важни за вас и вашите плано-
ве за собственост.

Когато купувате жилище, ипотечният 
процент и цената на жилището имат зна-
чение. По-високите ипотечни лихвени про-
центи оказват влияние върху това колко ще 
плащате за месечната си ипотечна вноска – 
и това пряко влияе върху това какво може-
те да си позволите. И въпреки че не може 
да се отрече, че е по-скъпо да купите и фи-
нансирате дом тази година, отколкото ми-
налата година, това не означава, че трябва 
да спрете търсенето си. Ето и причините за 
това:

1Исторически погледнато, собстве-
ността върху жилище е страхотна

защита срещу инфлацията
В една инфлационна икономика цените 

се повишават навсякъде. Исторически по-
гледнато, собствеността върху жилище е 
страхотен хедж срещу нарастващите разхо-
ди, защото можете да заключите вероятно 
най-голямото си месечно плащане (вашата 
ипотека) за срока на вашия заем. Това пома-

га да се стабилизират някои от месечните 
ви разходи. Да не говорим, че тъй като це-
ните на жилищата продължават да се пови-
шават, стойността на вашия дом също ще се 
повиши. Ето защо Марк Кусен, финансов пи-
сател в Investopedia, казва:

„Недвижимите имоти са едно от почита-
ните във времето хеджове срещу инфлация. 
Това е материален актив и те са склонни да 
запазят стойността си, когато цари инфла-
ция, за разлика от хартиените активи. По-
конкретно, с нарастването на цените се по-
вишават и стойностите на имотите.“

2Във време на дългосрочна инвести-
ция,

домовете 
НЕ губят стойността си

Както казва Селма Хеп, заместник главен 
икономист в CoreLogic:

„Настоящият темп на растеж на цените на 
жилищата е неустойчив и по-високите лих-
вени проценти по ипотечните кредити, съ-
четани с повече инвентар, ще доведат до 
по-бавен растеж на цените на жилищата, но 
малко вероятен спад в цените на жилища-
та.“

Накратко, търсенето на вашия дом не 
бива да ви спира да искате да купувате по-
ради нарастваща инфлация или по-високи 
лихви по ипотечните кредити.

3Има още неща, които трябва да взе-
мете предвид, когато става въпрос 
защо искате да закупите дом. Това на-

пример могат да бъдат нужда от по-голям 
или по-малък размер жилищна площ или 
смяна на район поради работа, училища, 
както и безброй други причини.

В заключение, собствеността на жилище 
е едно от най-добрите решения, които мо-

жете да вземете в една инфлационна иконо-
мика. Получавате предимството на допъл-
нителната сигурност да притежавате дома 
си във време, когато експертите прогнози-
рат цените да продължат да растат.

Като агент на недвижими имоти аз не 
само помагам на своите клиенти със заку-
пуване, продажба и отдаване под наем, но 
и непрестанно ги уведомявам относно все-
ки възможен аспект, който би повлиял на 
тяхната дългосрочна инвестиция, която 
всъщност за повечето хора е най-важна-
та и най-голямата, която те са направи-
ли или ще направят някога в живота си. Ако 
имате въпроси, свързани с тази или дру-
ги 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 ди-
ректен номер е: 773-827-7827, или ми пише-
те на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също уебсайт, за повече информация: 
GerganaTodorova.BairdWarner.com

Консултацията е винаги безплатна и не 
ви ангажира по никакъв начин.

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

Да изчакаме ли с покупката на 
жилище или да действаме сега?

https://angelovrealtor.com/
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ХРИСТО 
РИМПОПОВ

 блог

Путин призна правото на „независимите 
републики“ да минат под зависимостта на 
Москва. Обяви и „частична мобилизация“ 
- 300 000 клетници ще бъдат изпратени на 
заколение. Московчани и петербургци ще 
продължат да гледат войната по телевизо-
рите. Народите от Кавказ и Сибир да му ми-
слят.

Това, което най-много ни засяга, е запла-
хата на Путин да използва ядрено оръжие.

„При заплаха за териториалната цялост 
на нашата страна, за защитата на Русия и на-
шия народ, ние безусловно ще използваме 
всички намиращи се на наше разпореждане 
средства. Това не е блъф...“.

Преди да се запътите към близката аптека 
за йод, трябва да знаете, че руският прези-
дент блъфира за „блъфа". Той няма никакво 
намерение да използва ядрено оръжие.

Г-н Путин, твърдите, че ако окупираните 
територии на Донецк, Луганск, Херсон и За-
порожие бъдат атакувани, Русия ще обмис-
ли дали да пусне атомна бомба.

Ама нали Крим уж бе руски, г-н Путин? И 
референдум си проведоха местните жители, 
съвсем легитимен, по вашите думи. Забра-
вихте ли? Украинците го бомбардират от по-
ловин година. Даже подводници ви накара-
ха да изтеглите от Севастопол.

Добре, да приемем, че Крим е някакъв 
особен случай. Ами Белгород? Погранични-
ят руски град многократно бе подложен на 
украински обстрел. Къде са атомните бом-
би?

Г-н Путин, какво ще кажат разколебаните 
съюзници на Русия. Моди в Узбекистан ви 
нареди: – „Хайде, слагай край на войната". 
Вие с ядрено оръжие плашите.

Ами Си, милият. Как ще реагира китайски-
ят ви колега, ако баш преди да бъде избран 
за доживотен лидер, го изненадате с едно 
голямо „бум“ в Донбас?

И „пумпалът“ Ердоган започва леко да се 
отдръпва от вас, не знам дали сте забеля-
зали. Да, обяснява, че трябва да се открие 
достоен изход от войната за Киев и Москва. 
Но вчера отсъди, че окупираните терито-
рии трябва да бъдат върнати на Украйна. Не 
само това, ами „руският“ Крим, дето 7 месеца 
не защитавате като хората, също бил укра-
инска територия. Имате някакви неща да си 
уточнявате, струва ми се. Едва ли обаче той 

ще е в настроение за приказки, ако ще пус-
кате атомни бомби на няколко хиляди кило-
метра от дома му.

Продължавайте така и накрая само с Ким 
Чен Ун ще си говорите. Макар че и това не е 
много сигурно.

Хайде да се върнем към началото, г-н Пу-
тин. Каква точно бе целта на „първата фаза“ 
на „специалната военна операция“, преди да 
ви натрият носа? Щяхте да денацифицирате, 
демилитаризирате… а, да – и да спасявате 
„руснаци“ от геноцид.

Като ги пуснете тези атомни бомби, как-
во после ще обясните на сънародниците си, 
ако вземат, че изпепелят руски войници. И 
„руснаци“, които междувременно спасявате 
от геноцид.

Нека припомним едно ваше гениално 
проникновение – украинците са изкуствено 
създаден народ. Всъщност, те са просто рус-
наци, които от Ленин насам са зомбирани да 
вярват, че имат уникална идентичност. Нали 
така казахте преди инвазията?

И сега какво излиза – Путин ще използ-
ва атомна бомба срещу руснаци. Не зву-
чи добре. Какво ще си помислят руснаци-
те в Русия, които месеци наред подкрепят 
„специалната военна операция“ с надеж-
дата да бъдат победени „нацистите в Киев“, 
поставили зомбираните им сънародници в 
окови? Вие май малко се страхувате от тях, 
признайте си. Обявихте само „частична мо-
билизация“, защото московчани и петербур-
гци жив ще ви изядат, ако синовете и бащите 
им „се приберат“ в чували и ковчези.

Да приемем, че „ядрената опция“ все пак 
сработи – Русия бомбардира до дупка Ук-
райна, сваля „нацисткия“ режим и назнача-
ва „независимо“ правителство. Къде ще жи-
веят спасените от вас „руснаци"? Очевидно 
няма да е в радиоактивна Украйна. Отсега 
ви казвам – едва ли с охота ще се съгласят 
да заминат за Сибир. По това си приличат с 
истинските руснаци.

Някои от вас може би се сещат за по-ло-
гичен ход на Путин, ако действително е ре-
шил да изпълни заканата си – да използва 
тактическо ядрено оръжие. Така ще бъде из-
бегната заплахата от „приятелски огън“ и Ук-
райна няма да се превърне в макрокосмос 
на „Чернобил“.

Светът няма да си каже:
„Вярно е, Путин използва ядрено оръжие. 

Но само за да отстрани военната база „X". 
Всичко е наред“.

Връщане назад няма да има - ще се пре-
върнете във враг номер едно за междуна-
родната общност и няма да имате един спо-
коен миг до края на живота си. При малко 
късмет ще ви изправят пред Хага.

Враговете ви в Русия ще нараснат с мили-
они – както сред обикновените руски граж-
дани, така и сред придворните ви в Кремъл. 
Защото без значение какво пише Медведев 
– повечето руснаци не искат ядрена зима за-
ради болните амбиции на едно старче.

Така че, ако обичате, спрете да плашите 
гаргите, г-н Путин.

Блъф за ядреното оръжие: 
Путин плаши гаргите

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

„Нямаме консолидирана демокрация, имаме 
консолидирана мафия.“
Бившият премиер Иван Костов коментира ситуацията 

в България в книгата си „Политика отвътре“

„Планът на Русия първоначално беше да 
завладее Киев „за една седмица“, да смени 
украинския президент Володимир Зеленски 
с „правителство на достойни хора“ и да се 
измъкне „след още една седмица.“

Бившият италиански премиер Силвио 
Берлускони в защита на действията на руския 

президент Владимир Путин

„Трябва да има парламент. Ако няма такъв, 
нещата стават „изключително зле“.“

Служебният министър на културата проф. 
Велислав Минеков за политическата ситуация в 

България

„Кирил Петков е продавач на мечти. 
Корнелия Нинова е нещо ляво. Слави 
Трифонов е интригант.“

Съпредседателят на „Демократична 
България“ Владислав Панев описва 

бившите си коалиционни партньори в 
телевизионно интервю

„Бойко Борисов го 
преживяхме 12 години, 
тия двамата ще ги 
преживеем по-бързо.“

Заместник-
председателят на „Има 

такъв народ“ Тошко 
Йорданов по адрес на 

съпредседателите 
на „Продължаваме 

промяната“ Асен Василев 
и Кирил Петков

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Едни от най-обичаните български ак-
тьори, познати от телевизията, кино-
то и театъра - Албена Колева, Тончо 

Токмакчиев и Валентин Танев, идват на тур-
не в САЩ и Канада със спектакъла „Женит-
ба по обяви“ на най-популярния хърватски 
драматург и текстописец Миро Гавран.

„Женитба по обяви“ е невероятна ситу-
ационна комедия, чрез която се разкрива 
съдбата на трима самотни хора, решили 
чрез обяви да намерят своята половин-
ка в живота. Героите може да са смешни, 
тъжни, объркани, но никога неискрени. 
Ситуациите, в които попадат, а и те сами-
те създават, са нелепи, абсурдни и край-
ни. Емоционални, разтърсващи ситуации, 
в които

публиката ще се забавлява 
и преживява съдбите 
на героите

които са готови на всичко, за да не са сами.
Постановката третира вечната тема за 

самотата. Неслучайно Борислав Чакри-
нов, директор на драматичния театър „Ад-
риана Будевска“ в Бургас, казва: „Женитба 
по обяви“ е една сериозна комедия. В нея 
по вълшебен начин се преплитат искрен 
смях, сълзи и приключения, които са сът-
ворени от много искрени герои.“

Творбите на Миро Гавран са преведе-
ни на 38 езика, а премиерите на негови-
те драми и комедии са над 300 в цял свят. 
Той е единственият жив европейски дра-
матург, на чието творчество е посветен 

фестивал - „Гавранфест“, който стартира в 
Търнава, Словакия, през 2003 г., през 2013 
г. се мести в Краков, Полша, а от 2016 г. се 
провежда в чешката столица Прага.

Постановката на „Женитба по обяви“ е 
на Валентин Танев, който си партнира с 
актьорите Албена Колева и Тончо Токмак-
чиев.

За Валентин Танев това е седмо предста-
вление като режисьор. „Това не беше моя 
мечта, по-скоро колегите ме убедиха да го 
направя“, казва Танев.

Ситуацията в пиесата „Женитба по обя-
ви“ е крайна, но това не пречи на смеха. 
„Публиката ще се забавлява и учи от пове-
дението на героите, готови на всичко, за 
да не са сами“, сподели режисьорът на по-
становката Валентин Танев.

Два часа смях и любов 
до сълзи

спектакъл, който сякаш преминава на един 
дъх.

Макар че в тази постановка се говори за 
самотата на хората, един от най-големи-
те проблеми на съвременния ни свят, не 
липсват емоционални, абсурдни и почти 
нелепи и комични ситуации.

„В тези хора можеш да познаеш прия-
теля си, непознатия от улицата, дори и са-
мия себе си“, поясни режисьорът актьор 
Валентин Танев. 

Именно това го е провокирало да ре-
жисира творбата на Миро Гавран. Той до-
пълни, че е много приятно да работи и с 
колегите си Албена Колева и Тончо Ток-
макчиев. 

„С Тончо се познаваме още от „Ла стра-
да“, „Улицата“, „Мармалад“ и други. С Албе-
на също съм играл в доста спектакли“, до-
пълни Танев.

Смях, сълзи и приключения на трима 
много искрени герои... Не пропускайте 
това уникално преживяване с тримата лю-
бими български уникални актьори!

„Женитба по обяви“ стартира 
турнето си от Чикаго в събота

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

�Едни самотни хора търсят близък човек в живота си, но изпадат в абсурдни ситуации

Албена Колева за пореден път се събира на една сцена с Тончо Токмакчиев

Валентин Танев е и режисьор на спектакъла

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Маккинли: По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до Тебе

http://imgtrucking.com
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астероида преминаха по-
край Земята за два дни, 
показват наблюденията 
на НАСА. Космическата 
агенция е открила летя-
щите обекти чрез таблото 
си за наблюдение на асте-

роиди. Четирите астероида се считат за 
обекти, близки до Земята (NEO), но не са 
„потенциално опасни“, което означава, 

че не представляват риск. Най-големият 
астероид прелетя покрай нашата планета 

на 22 септември в 12:02 ч. по Гринуич. Диа-
метърът му е около половин километър и се 

движи със скорост от 30 000 км в час. Космиче-
ската отломка се приближи до планетата ни на 
разстояние 2 713 704 км.

милиона паунда спечели от ло-
тарията EuroMillions притежател 
на билет в Обединеното крал-
ство. Това е третата най-голяма 
печалба в историята на лотари-
ята. Само 15 души във Велико-
британия са печелили повече 
от £100 милиона в EuroMillions. 
Рекордът бе поставен на 20 юли, 

когато британец стана по-богат 
със £195 милиона. Два месеца по-рано, през май, двойка от Глостършир в Югозападна Ан-
глия спечели джакпота от £184,3 милиона.

 в цифри

че не представляват риск. Най-големият 
астероид прелетя покрай нашата планета 

на 22 септември в 12:02 ч. по Гринуич. Диа
метърът му е около половин километър и се 

движи със скорост от 30 000 км в час. Космиче
ската отломка се приближи до планетата ни на 
разстояние 2 713 704 км.

рубли или $25 поиска предприемчив 
руснак, за да счупи крайниците на мъже, 
получили призовка да се бият в Украйна. 
Рекламата за услугата се появи в сайта за 
обяви „Авито“, която позволява отклоне-
ние по медицински причини от постъп-
ване в армията. „Чупя ръце и крака, няма 
да боли“, пише в обявата, която бързо 
беше свалена от сайта. Обявяването на 
частична мобилизация предизвика въл-
на от сходни по смисъл търсения в „Гу-
гъл“.

милион долара предложи популярен порносайт 
на американския гросмайстор Ханс Ниман, за 
да предава на живо негова шахматна партия на-
пълно гол. Предложението трябва да помогне 
на американеца да докаже, че не си е служил с 
измама, когато победи световния шампион Маг-
нус Карлсен на Grand Chess Tour в Сейнт Луис 
по-рано този месец. В шахматните среди Ниман 
е заподозрян, че е използвал вибриращи анални 
топчета, които му подсказвали ходове, измисле-
ни от изкуствен интелект, за сензационната по-
беда над норвежеца.

171

1500 1

4

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

Вера Костова, или както беше по-из-
вестна Vera Кosto¡, е българка, еми-
грантка в САЩ. Нейната дъщеря беше 

съпруга на големия американски писател 
Сидни Шелдън, който почина през 2007 г. в 
Калифорния. Историята на Вера обаче е не 
по-малко интересна. През 1992 г. тя пристиг-
на на последното си посещение в Родината.

Още когато стана ясно, че Костова ще 
идва в България, нейните близки – Петко Ве-
килов и Георги Иванов - решават да й орга-
низират разнообразно и приятно прекарва-
не у дома.

Вера е живяла в къща в самия център на 
София, съвсем близо до НДК, дори и днес

постройката 
все още е запазена

но отдавна е отчуждена и заради това при 
посещението си българката отсяда в дома 
на племенника си Петко Векилов, който 
вече не е сред живите, и в дома на своя при-
ятел от много 
години – Геор-
ги Иванов, кой-
то вече също 
не е между жи-
вите. В дома на 
Петко Вера ос-
тава известно 
време, но бър-
за да посети Ге-
орги, където ще 
се запознае със 
семейството му 
и най вече – ще 
може да се сре-
ща със своята 
юношеска лю-
бов – Буби. Той 
вече е женен в 
София, а и Вера 
е имала съпруг 
– Атанас, в Ка-
лифорния. Ата-
нас е починал, 
но към 1992 г. 
Буби все още е 
женен за съпругата си, която умира малко 
по-късно.

Вера постига своята мечта в София. Тя 
спокойно може да се разхожда под ръка със 
своя любим Буби и заедно със семейството 
на Георги. Те посещават ЦУМ, по това време 
най-големият магазин в София, а и в Бълга-
рия. Там Вера купува изкуствени цветя, кои-
то в онези години са

изключително скъпа стока
защото са новост и все още не са така попу-
лярни.

След това влюбената двойка и придружа-
ващите ги сядат в едно улично кафене, къ-
дето се черпят с разхладителни напитки. Ав-
густ 1992 г. е. Времето е топло, а семейството 
на Георги се е постарало на Вера да не й 

липсва нищо в Бъл-
гария. Тя е посрещ-
ната на летището 
с огромен букет от 
червени български 
рози, захванати с 
лента с българския 
трикольор и аме-
риканското знаме, 
които тя прегръща и 
целува. Там са всич-
ки, които обичат 
Вера и които я по-
знават в България. 
Георги обаче е при-
ятел, той е брат на 
най-добрата прия-
телка на Вера в САЩ 
– Цветанка.

И така Вера е по-
срещната в София 
с най-отбраното от 
магазините. Цените 
са либерализирани, 
банани вече може 
да се купят и през 

лятото, а не както в годините на комунизма 
– само по Нова година. Семейството на Геор-
ги е осигурило банани на масата, като смя-
та, че това е най-хубавото, с което може да 
посрещне Вера. Не си дават сметка, че ба-
наните всъщност са просто едни плодове и 
нищо повече, но за тогавашните икономиче-
ски условия у нас да имаш банани на масата 
е въпрос на чест и на благосъстояние.

Вера проявява желание да се

разходи из София
с такси и си наема такова, с което посещава 
Горна баня. Една от дестинациите е циган-
ската махала в Божурище. Таксито премина-
ва през центъра на гетото, ромите с недоу-
мение наблюдават черната „Волга“, с която 
до неотдавна в България се возеха само го-
лемци от комунистическата партия. Таксито 
преминава бавно, сякаш дефилира през ма-
халата, и отново се отправя към центъра на 
града, където Вера вижда бащината си къща. 
Тя се просълзява, разказва разпалено за 
спомените, които внезапно нахлуват в съз-
нанието й.

После следва разходка по жълтите павета, 
отново със същото такси, и накрая, когато Ге-
орги предлага да плати разноските, Вера на-
стоява тя да заплати. В Лондон, където се е 

прекачвала на самолет за България, е полз-
вала такси, което е било доста по-скъпо от 
това в София.

Вечерта е изпълнена със спомени, Вера 
и Георги си спомнят за общите им случки и 
приключения в САЩ, когато през 1971 г. Ге-
орги посещава сестра си и остава в Америка 
почти година.

Вера отпътува от България отново с огро-
мен букет от червени градински рози, които 
тя целува, докато сълзите й се стичат на сбо-
гуване и със своите приятели, и роднини, а и 
с България, защото тя е наясно, че едва ли от-
ново ще види Родината си. Така и става. Тя си 
отива от този свят няколко години по-късно.

Преди да си замине от България обаче, 
Вера събира всички свои близки и роднини 
в ресторант „Мелник“ в центъра на столица-
та. Това остава една незабравима вечер за 
всички.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Vera Кostoff – българката, чиято дъщеря 
покори сърцето на Сидни Шелдън

�Една емигрантска съдба през погледа на роднините в София

Архивите разкриват, че първата „Мис София“ е бъдещата 
емигрантка Вера Костова. Тя получава приза още през 
1928 г.

Снимки: Архив на автора

14 октомври 1989 г., сватбата на дъщерята на Вера – Санди, и 
писателя Сидни Шелдън, Лас Вегас, САЩ.

http://www.trifonovalaw.com/
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„Всички мои приятели и близки мно-
го ми се зарадваха, че се завърнах за 
постоянно в България - казва Таня. - 

Стремя се повече хора да привличам и вдъх-
новявам да се връщат в Родината, защото 
само така може да възродим България. Ние, 
които сме почерпили опит навън и сме на-
правили кариера, да приложим това в Роди-
ната... Тръпки ме побиват, като си го поми-
сля...“

Таня Тингарова, с творчески псевдо-
ним Таня Стрингс... Красива, секси, талант-
лива. Обиколила света със своята цигулка. 
Била по екзотични дестинации в 60 държа-
ви, по места, където само кораби на National 
Geographic се добират. Френска Полинезия, 
Великденските острови, островът на Робин-
зон Крузо, цяла Латинска Америка. Свирила 
е на карнавала в Бразилия, в цяла Европа, на 
Тихоокеанските острови, в Австралия, Нова 
Зеландия, Гренландия, Антарктида...

Свирила е и на

какви ли не щури места
на хеликоптерна площадка на върха на не-
бостъргач, в палатите на шейховете на Абу 
Даби, Дубай и Катар, в машинното отделе-
ние под вода на огромен кораб. Четири пъти 
обикаля света, за да реши да се върне накрая 
в родния Пловдив, и в Родината да срещ-
не своя Димитър - любов като в приказките 
и сватба на 6 юли. Все още е екзалтирана и 
разказва развълнувано необикновената ис-
тория на своята голяма любов.

На 15 август 2021-ва, на Успение Богоро-
дично, Таня има няколко предложения за 
участия, но сякаш някаква сила я тласка да 
отиде да свири на едно кръщене. Димитър 
е на него, покорен е от магията й и решава, 
че това е Тя - Жената на живота му. „Можели 
сме да се срещнем в Ню Йорк, Дубай, Кали-
форния, но ни било писано да стане на едно 
кръщене в Родината, където той се беше за-
върнал от Щатите да работи дистанционно 
заради COVID-a“, вълнува се Таня.

На това кръщене Таня се развихря, както 
винаги, а Димитър остава с отворена уста и 

се влюбва от пръв поглед. Веднага взема не-
щата в свои ръце, „хваща следата“ на Таня 
- къде има участия из страната, изпраща й 
цветя.

Седмица след запознанството я пита: „Как 
ти се струва първа среща в Париж?“ Таня ре-
шава, че той се майтапи. След 5 минути обаче 

получава нотификация с билет за Париж, по-
сле втора - със запазено място в петзвезден 
хотел на Шанз’Елизе. След още няколко ми-
нути - две предложения за обяд в ресторанти 
със звезди „Мишлен“.

Не е случайност, че се отменя нейно учас-
тие една събота, смята тя. Двамата прекарват 

вълнуващи 12 часа в Париж. „Беше мрачно, а 
Димитър предложи да минем на другия тро-
тоар. Един слънчев лъч огря тротоара, а той 
случайно

намери... пръстен на земята
и ми го даде. Казах си, Боже, какво се случ-
ва тук!“, разказва Таня. Силно е впечатлена и 
от кариерата му. Димитър Гръблев е започ-
нал от нищото и е стигнал до вицепрезидент 
по технологиите на най-голямата телевизия в 
Щатите - CBS, работил е и в предшественика 
на Google - търсачката Ask.com.

Само 20 дни по-късно той й предлага брак 
в семейната й къща в Пловдив, където е из-
раснала с баба си и дядо си. „Беше малко 
комично, но и романтично - аз по пижама, 
болна, без грим. А той падна на коляно в сто-
годишната ни семейна къща и каза: „Ти си же-
ната на живота ми и това е“.

Предлагат му позицията изпълнителен ди-
ректор и трябва да се върне обратно в Сан 
Франциско в Силициевата долина. Таня е 
много щастлива в Родината си и никак не й 
се връща в Щатите. „Ако сега ми кажеш да за-
режа всичко и да отида дори и в Таджикис-
тан, ще го направя. Намерих те и това е най-
важното за мен!“ - тези думи на Димитър я 
поразяват. „Трябваше ми само половин ден, 
за да отменя рязко всички участия за година 
напред и заминах с него за Сан Франциско“, 
казва Таня.

Месец по-късно двамата официално

подписват в Санта Барбара
в една църква, в тесен кръг, с родителите му 
и сестра й Ева, също цигуларка. „Беше из-
ключително романтично и интимно праз-

Таня Стрингс: Една приказка 
на Шехерезада от САЩ, ОАЕ 
и Дубай до Родината

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

�След успешна световна кариера с шоуто си „Нежната цигулка 
на България“ вдига престижа на участията в България

Шоу на морския бряг.
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ненство“, споделя Таня. Няколко месеца 
по-късно той разбира, че може да работи 
дистанционно. След 22 години живот в Кали-
форния Димитър се връща в Родината и сега 
двамата живеят в София.

Сватбата им в Шато „Копса“, Сопот, на 6 юли 
е със 100 човека, от които 30 - нейни колеги 
музиканти като изненада. Специално за съ-
битието пристига дамският оркестър на шей-
ха на Дубай - момичетата, с които Таня е сви-
рила преди това.

До щастливия развой в живота си тя мина-
ва през безброй предизвикателства. На 6 го-
дини слагат в ръцете й цигулката, по приме-
ра на по-голямата й сестра Ева, а нея я е срам 
да каже „не“. След VII клас в музикалното учи-
лище в Пловдив е приета в Академия за му-
зика и изкуства „Idyllwild Arts Academy“ в Ка-
лифорния, където вече учи сестра й. Това е 
едно от 3-те най-титулувани и най-скъпи учи-
лища по изкуства в Щатите.

Тогава 14-годишната Таня попада сред съ-
ученици,

деца на холивудски 
знаменитости

министри. А тя е едно от 10-те избрани та-
лантливи деца от цял свят, на които акаде-
мията поема изцяло издръжката, за да бъдат 
после жива реклама на училището. Сред раз-
глезените деца на знаменитости Таня осъз-
нава, че няма друг път освен да свири по 10 
часа дневно и да учи по нощите, за да опра-
вдае доверието да е една от избраните десет. 
Няма друг избор, освен да е блестяща.

При едно пътуване до Ню Йорк Таня се 
влюбва в града, записва се в щатския уни-
верситет „Stony Brook“ и на 18 години попа-
да в Голямата ябълка. Започва смело да смес-

ва стилове – хаус, поп заедно с класика, или 
кросоувър. Изнася и класически концерти в 
зали, катедрали и църкви. „Къде се намира-
ше Оман?“, пита тя, когато й предлагат учас-
тия там. Свири в 5-звездни хотели по една го-
дина в Абу Даби и Оман и няколко години в 
Дубай.

В ОАЕ българката изнася концерти пред 
емирите на Дубай, Абу Даби и Катар. Свирила 
е на 30-тия рожден ден на дъщерята на еми-
ра на Абу Даби. В Катар пък попада буквал-
но в движение на царска сватба - на внуци 
на владетелите на Катар и Дубай. „Беше най-
приказната сватба, която съм виждала, като 
в приказките на Шехерезада от „1001 нощ“. 
Цялото небе беше покрито от инсталации - 
облаци от цветя, а аз - на един пиедестал, с 
огромна арка, направена като Колизеума в 
Рим, и докато свиря, ме прожектират на една 
огромна видеостена. Масите - в скъпоценни 

камъни... Изумително“, вълнува се от споме-
на Таня.

Друг път тя получава покана за финала на 
„Формула 1 Гран При“ на пистата „Яс Марина“ 
в Абу Даби, на

частното парти на един 
от принцовете

на Абу Даби. Предлагат й да изсвири нещо за 
поздрав на Височеството и докато я слушат 
омаяни, принцът и гостите забравят да гле-
дат финала на Формулата.

Междувременно е приета на най-луксоз-
ния круизен кораб – „Кристъл“, който 23 пъти 
е на първо място в света. Свири в компани-
ята на много известни артисти и музиканти 
на световно ниво. Включена е в уникалния и 
единствен спектакъл на Бродуей на вода. С 

кораба 4 пъти обикаля света.
През май 2019-та тя окончателно решава 

да се върне да живее в Пловдив. В началото й 
е трудно, но славата й светкавично се понася 
от човек на човек. Канят я като изненада или 
специален подарък - емоция на сватби, кръ-
щенета и всякакви други празници.

Много рядко има почивен ден. „Приятели 
се шегуваха, че съм като Дякона Левски - все-
ки ден съм на по 2-3 места и не могат да ми 
хванат дирите. Няма значение дали съм пред 
5-хилядната публика на Бродуей, или пък 
пред 20 човека на сватба в тесен кръг. Разда-
вам се по един и същи начин, и дори да съм 
болна, излизам усмихната и свиря като за по-

следно - с еднаква отдаденост и страст“ - е 
нейната формула за успех.

Тя записва композиции с

уникалната си 
300-годишна цигулка

снима видеоклипове. Миналата година е из-
лязла и нейната авторска песен - Always With 
Me („Винаги с мен“), с вокала на американ-
ката Тифани Ред, която е с 3 награди „Грами“ 
за текст. „Посветих я на сродната душа. При 
всичките ми пътувания и успехи винаги ми е 
липсвала сродната душа, с която да ги споде-
ля“, казва Таня.

Новият проект, който подготвят с певица-
та Лилия Семкова - бесарабска българка с 
„кристален ангелски глас като славей“, участ-
ник в новия сезон на риалитито „Фермата“, е 
по една много стара българска песен, попу-
лярна в Бесарабия. „Заглавието й е „Станка“ - 
на моята баба Станка, на която съм кръстена 
и която ме е отгледала“, вълнува се Таня. „Ви-
наги ми е било интересно да смесвам вся-
какви странни стилове, които много добре 
се „сработват“ заедно. Смесихме бесарабска 
народна песен с един хаус техно бийт и една 
арабска цигулка“, споделя музикантката.

В най-смелите й планове влиза собствено 
атрактивно one man шоу, с танцьори, акро-
бати, циркови артисти, с което да обикаля 
цяла България. Вярва, че има поле за изява 
на цигулари тук. „Бих искала още повече да 
популяризирам този класически инструмент 
и защо не - да бъда женската версия на Ва-
ско Василев“, споделя дамата, влюбена в Бъл-
гария.

В студиото - записва „Станка“ - новата песен с  
Лилия Семкова.

От подписването на брак в Санта Барбара, заедно с 
техния домашен любимец Роско.

Таня свири на своя любим Димитър на сватбата им на 6 
юли в Сопот „Shallow“ на Лейди Гага от филма „Роди се 
звезда“.

Шоу с хореография.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Да се откажеш от шестцифрена заплата 
и 20-годишна кариера в корпоратив-
ния свят на Америка, за да станеш пи-

латес инструктор. Това е историята на Мария 
Ангелова, която живее в Атланта. Срещаме 
се с Мария в нейното студио в Sandy Springs, 
красиво предградие на Атланта. Посреща ни 
със заразяващата си усмивка, завладяваща 
енергия и неподправен позитивизъм след 
интензивна тренировка.

Историята на Мария в Америка стартира 
преди точно 30 години, когато нейният баща 
е поканен като гостуващ професор в един от 
местните университети.

„Дойдохме в Щатите 92-ра година. Тат-
ко дойде за шест месеца, а аз тъкмо бях за-
вършила подготвителната паралелка в 73-
то училище с английски и руски. Tова беше 
една възможност за мен да дойда, за да 
практикувам моя английски. Почти 30 годи-
ни по-късно сме все още тук“, започва разка-
за си Мария.

Семейството й решава да остане в САЩ. 
Мария продължава обучението си тук. За-
вършва гимназия в Атинс, Джорджия, с пъл-
но отличие. Бакалавърската си степен по-
лучава от University of Georgia. Мести се в 
Атланта, където защитава магистърска сте-
пен по бизнес администрация в Georgia 
State University. Започва да гради кариера 
във финансовите среди. Среща и бъдещия 
си съпруг. Няколко години по-късно решава 
да се премести в глобалния финансов цен-
тър – Ню Йорк. Любовта обаче отново я връ-
ща в Атланта, където кариерата й продължа-
ва да расте с бързи темпове.

Нейната страст към финансите и анали-
тичната й мисъл й помагат сигурно да ка-
тери стълбицата на успеха, достигайки до 
позицията на финансов директор в голяма 
корпорация. Въпреки успеха в работата оба-
че, Мария винаги е знаела, че нещо липсва 
в живота й.

Осъзнава, че това, което прави, не й носи 
удовлетворението, за което мечтае. Сво-
бодното си време често прекарва в близко-
то йога студио. Докато е все още в света на 
финансите, става сертифициран пилатес ин-
структор.

Годината е 2016-та. Мария взема едно от

най-важните решения 
в живота си

Събира сили да се срещне с тогавашния си 
мениджър и ментор и споделя с нея реше-
нието си. Бързо напуска офиса й, защото се 
страхува, че разговор с нея би я разколебал 
и отклонил от пътя, който вече е избрала за 
себе си. Отдава се на своята страст – да по-
мага на хората да живеят по-здравословен и 
пълноценен начин на живот.

„Нарекох компанията Rebellious, защото 
почти всички ми казаха, че съм луда да си ос-
тавя офис позицията и да започна да се зани-
мавам с нещо като пилатес“, разказва Мария 
с носталгия в гласа.

Решението й не среща подкрепата, на коя-
то се е надявала. Но въпреки липсата на со-
лидна опора и разбиране от страна на близ-
ки и приятели, тя не спира да се бори и 
открива частно студио в едно от предгради-
ята на Атланта през есента на 2017 година.

„Динамиката в моето семейство се проме-
ни. Аз бях тази със солидната позиция и ста-
билна заплата. Това създаде малко интензив-
на динамика между мен и съпруга ми. Много 
от приятелите ми не разбираха защо правя 
този вид промяна. И стана доста трудно в на-
чалото. Беше ми трудно, беше ми тъжно, не 
знаех какво правя, беше самотно, но това 
пък беше едно невероятно място за започ-
ване само нагоре“, спомня си днес Мария.

Не това обаче е било най-голямото пре-
пятствие по пътя й напред. Казва, че най-го-
лямото предизвикателство в живота й е са-
мата тя.

„И всъщност това е, което ме накара да се 
включа в много курсове за самопомощ, се-

минари, и сега това е част от услугите, кои-
то предлагам. Защото ако начинът, по който 
мислим, ни лимитира, просто няма как да се 
движим напред.“

Имало е и моменти, когато й е идвало

да захвърли всичко
и да се откаже. Все още помни вълнението, 
с което прочита неочаквано съобщение от 
стар приятел и колега, който й предлага фи-
нансова позиция на най-високо ниво само 
броени месеци след като стартира бизнеса 
си. Била е на крачка да приеме.

„Да бъда главен финансов директор вина-
ги е било моя мечта. За това работих почти 
20 години и за момент през главата ми пре-
мина мисълта, дали да приема и да се вър-
на към вече познатото и да не трябва да се 
боря с всичките тези неща, които не разби-
рам, които трябва да науча, или да се върна 
към това, което знам. Трябваше сериозно да 
си помисля, но наистина осъзнах, че това, 
което сега правя, е това, което е моята цел 
в живота.“

Решава обаче да продължи да следва сър-
цето и интуицията си. Нейните клиенти са 
най-големият й мотиватор и да наблюдава 
техните трансформации е това, което я дви-
жи напред.

Шест години по-късно Мария е различен 
човек. От стресирана бизнес дама, тя се пре-
връща в човека, който винаги е мечтала да 
бъде. Предава личния си опит и на своите 
клиенти.

„Когато виждаш как един човек, който има 
проблеми да се движи, започва да се движи, 
или човек, който е с болки, изведнъж няма 
болки и може да прави това в живота, което 
иска, или когато някой осъзнае, че слага спи-
рачки върху мечтите си без някаква истин-
ска причина, а просто заради страх, и този 
човек го осъзнае това и направи стъпки на-
пред. Това за мен е просто едно невероятно 
преживяване да видя как хората растат и са 
щастливи.“

Днес Мария помага на стотици хора да 
преоткрият себе си. Учи ги на щастие, из-
ползвайки уникална комбинация от пилатес 
и техники за стимулиране на ума и справяне 
със стреса, която самата тя разработва.

Пише и

първата си книга
„Mind & Body - How to Live with Positivity, 

Passion & Purpose". Готов е и преводът на бъл-
гарски под името „Тяло и Дух – Живей с пози-
тивност, страст и стремеж“, който ще бъде на 
пазара преди края на тази година.

Днес Мария е чест лектор на различни 
конференции на теми като фитнес, пилатес, 
личностни трансформации и много други.

„Моята дефиниция за успех е да живееш 
щастливо, да живееш удовлетворено и сво-
бодно. И това е, което аз искам да донеса не 
само на себе си, но и на моите клиенти“, при-
ключва своя разказ Мария.

Казваме си довиждане с обещанието да се 
срещнем отново, а тя започва да се подготвя 
за следващия си клас, който нейните учени-
ци очакват с нетърпение.

От финансов директор  
до Пилатес учител
�Личностната трансформация на Мария от Атланта

БОЖАНА  
ДИМИТРОВА

bojana.dimitrova@bg-voice.com
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Българска реч може да се чуе на най-
голямото офроуд рали в света „Дакар“. 
На него нямаме български състезате-

ли, но имаме двама фотографи, които също 
така препускат през пустинята с джип, но за 
да хванат най-добрите кадри от екстремно-
то рали.

Казват се Яна Станчева и Антон Анестиев 
и вече 9 години снимат заедно всякакъв вид 
екстремни моторни спортове по цялото зем-
но кълбо.

Двамата са заедно и в живота и всяка годи-
на запечатват кадри от 20 до 30 офроуд със-
тезания. Били са в почти цяла Европа, Близ-
кия изток и северната част на Африка.

Сред най-вълнуващите си приключения на 
първо място слагат Кения, където ги е гро-
зяла истинска опасност от нападение на лъ-
вове, тъй като части от състезанието са в на-
ционалните паркове на страната.

„Най-дивото ни приключение беше най-ве-
че заради дивите животни. На мен ми беше 
първо рали, в което трябваше да ме охраня-
ват, за

да не ме изяде нещо
по време на снимките през деня“, разказва с 
усмивка Яна за работата си по ралито на Из-
точна Африка.

Освен сред диви животни и пясъчни бури 
двамата си спомнят и за работата си в екс-
тремно ниски температури в Канада. За да 
не залепват фотоапаратите до лицата им, се 
налагало за всеки кадър да спират дъха си, а 
батериите падали за минути от мразовития 
студ, пише и „24 часа“.

Като най-тежко състезание обаче опреде-

лят „Дакар“. То продължава 14 дни в непре-
късната надпревара по дюните с 20-килогра-
мова раница с техника на гърба, а сънят им 
всеки ден не трае повече от 4-5 часа.

„На ден имаме по 20 хил. крачки. Доста сме 
в движение. Понякога на дюните е изключи-
телно тежко

дори без да има пясъчна буря
понеже трябва да гониш състезателите. Де-
хидратиран си почти постоянно“, обяснява 
Яна Станчева.

Един техен ден на ралито обикновено за-
почва много рано сутрин - около 4 часа. След 

това следват средно по 200 км път до място-
то за снимки.

„Снимачният ден, като започне от 8 су-
тринта с първите състезатели в зависимост 
от това дали ще ги снимаме на едно място 
или на друго, обикновено приключва около 
17 часа“, разказва Антон.

Щом са готови със снимането обаче, два-
мата българи се отправят

отново на път още поне 3 часа, за да стиг-
нат до бивака, където нощуват всички състе-
затели и организатори на състезанието.

Те са единствените българи на „Дакар“, къ-
дето всяка година работят над 250 фотогра-
фи. Двамата се надяват някой ден да има и

сънародници сред 
състезателите

„Една част от състезателите са професио-
налисти, но има 70-80%, които са ентусиасти 
и просто искат да карат там. Те са и нашата 
основна клиентела“, казва Антон.

В снимането на екстремните ралита го въ-
влича Яна. Дълги години той работи като гра-
фичен дизайнер и обработва снимките на 
други фотографи. След като се срещат, тя го 
води на първото им събитие, което снимат 
заедно. То е едно от най-големите мотосъсте-
зания в сърцето на Европа – Ерцберг Родео, 

което се провежда от 26 години в австрийска 
мина. Щом приключват снимките по него, Ан-
тон толкова се запалва, че вече имат заедно 
близо 200 заснети ралита, а всяко едно

крие някаква щура история
„На мен всичките ми истории са как нещо 

за малко да ме убие. Имахме случай, в кой-
то един камион реши да не завие и продъл-
жи направо по дюните. Така щеше да отнесе 
мен и колегата оператор“, спомня си Яна за 
едно от стотиците екстремни изживявания 
на терен.

С усмивка разказва и за първата си среща 
с масаи през миналата година в Кения. След 
като изкарват един снимачен ден в компани-
ята на част от племето, Яна решава да напра-
ви снимки на няколко от местните момичета. 
Отново се срещат няколко месеца по-късно, 
когато отново са в Кения. Тогава като пода-
рък Яна им носи разпечатаните фотографии 
и те

за пръв път се виждат 
на снимка

„Беше им интересно ралито. След всяка ми-
нала кола искаха да видят снимките. Така ре-
ших на едно от момичетата да му покажа как 
се използва нашата техника. Показах й как се 
снима с камерата. Тя снима приятелките си. 
Тъй като знаех, че ще се върнем през фев-
руари, им разпечатах всички снимки. Много 
им беше интересно. Толкова бяха удивени, за 
пръв път виждаха фото на хартия“, разказва 
Яна Станчева.

Докога с този екстремен начин на живот и 
постоянни пътувания? Този въпрос и двамата 
възприемат с усмивка, но и двамата са кате-
горични, че ще е докато могат.

„Никога не съм си мислила докога ще го 
правя. Може би като стана на 60 и ме забо-
ли кръстът, ще започна да правя само фото-
сесии“, смее се Яна.

Антон пък добавя, че и старостта не би го 
отказала от снимките на пясъчните дюни. То-
гава само ще замени тежкия фотоапарат и 
обектив с дрон.

Българска реч звучи и на най-голямото 
офроуд рали в света „Дакар“
�Двама българи препускат през пустинята с джип, за да хванат най-добрите кадри от екстремното рали

Яна на снимки в пустинята.

Антон търси най-добрия кадър по време на състезание.

Понякога Антон и Яна пътуват с хеликоптер, където също се снимат.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Яна по време на снимки в пустинята.

Снимки: Фейсбук, Личен архив
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Есента е тук, а с нея настъпват и реди-
ца промени в човешкото тяло. За да 
може организмът по-добре да се адап-

тира към захлажданията и да изгради до-
бър имунитет за зимния период, трябва да 
започнете подготовката отсега.

Китайската медицина свързва есента с 
белите дробове и дебелото черво, което 
означава, че през този сезон трябва да им 
обърнем по-специално внимание.

Предлагаме ви няколко прости правила и 
съвети за храната, която да консумирате, и 
за това как да подготвите тялото си, които 
гарантирано ще са ви от полза.

Емоцията, която се свързва с белите дро-
бове, е тъгата. Прекалената загриженост и 
тревога насочват енергията на този орган в 
посока надолу и я разсейват. Ето защо, кога-
то сме тъжни, чувстваме, че тялото ни тежи, 
склонни сме да се самосъжаляваме и да из-
падаме в отчаяние.

С това можем да обясним факта, че през 
есента се

засилват депресивните 
състояния

Освен това продължителното потискане 

на мъката вреди на белите дробове и те не 
могат да изпълняват пълноценно функция-
та си.

Дълбокото дишане, медитацията, разго-
ворите с приятели или специалист, упраж-
ненията и лютата храна могат да помогнат 
за изгонването на тъгата и възстановяване-
то на енергийния баланс в белите дробове.

Колкото и да обичаме есента, трябва да 
признаем, че влажното и студено време е 
предпоставка за появата на различни грип-
ни и вирусни заболявания, които са истин-
ско изпитание за имунната система на все-
ки човек.

Специалистите споделят, че една от ос-
новните причини се крие в намаляването 
на дневните часове или по-точно

в липсата
на лънчева 
светлина

Именно това е моментът, в който телата 
ни започват да произвеждат по-малко ме-
латонин, което често води до усещане за 
умора, нарушения в съня, главоболие.

Малко хора знаят обаче, че това води и до 
нарушения в работата на имунната система, 
а това е и причината през есента да започ-
ваме да се разболяваме по-често.

Как обаче бихме могли да се подготвим за 
есента?

Добрата новина е, че човекът е така ус-
троен, че да може да се адаптира към поч-
ти всякакви условия. За да свикнете с факта, 
че навън се стъмва по-рано и става все по-
студено, е достатъчно да изпълните някол-
ко прости стъпки.

Спете повече 
и спазвайте режим

Много е вероятно през есента да се нуж-
даете от повече сън и това не бива да ви 
притеснява. За организма ви е важно да има 
график, който да следва, и за това специа-
листите препоръчват да си лягате и да ста-
вате в един и същи час. Препоръчително е и 
да не заспивате по-късно от 23 часа.

Хранете се правилно. През есента е до-
бре да обърнете по-специално внимание на 
храненето си и да включите в диетата си ес-
тествени антиоксиданти. Такива продукти 
са ядките, риба и месо, плодовете и зелен-
чуците, морските дарове.

Обличайте се подходящо. Често през 
деня е топло, но сутрин и вечер е значител-
но по-хладно. Измръзването не се отразява 
добре на имунитета, затова задължително 
носете със себе си по-топли дрехи като есен-
ни шалове, жилетки и шапки, които да ви бъ-
дат винаги под ръка за по-хладните момен-
ти от деня.

Бъдете активни и не забравяйте времето 
за релакс. Физическата активност е необхо-
дима на тялото ни по всяко време от годи-
ната, но през есента тя е особено полезна. 

Специалистите препоръчват да включите 
в дневния си график поне една такава ак-
тивност, в зависимост от времето, с което 
разполагате. Това могат да бъдат сутреш-
ни упражнения у дома, разходка в обедна-
та почивка, вечерен джогинг или пък тре-
нировка в зала.

Доказано е, че стресът има изключител-
но неблагоприятно действие върху имуни-
тета на всеки човек, затова не забравяйте и 
за релаксацията. Безспорно един от най-до-
брите начини да се справите с него

са масажът и медитацията
Можете да си правите масажи у дома 

един на друг, заедно с вашата половинка, да 
посещавате веднъж седмично масажно сту-
дио или пък да се снабдите с домашен маса-
жор. Важно е да отделяте всеки ден време 
за медитация или пък за дихателни упраж-
нения - 10-15 минути на ден ще ви бъдат аб-
солютно достатъчни. 

След като вече сте въоръжени с ценни съ-
вети за това как да подпомогнете имуните-
та си през есента, е време заедно да поме-
чтаем за аромата на ябълки с канела и тиква 
на фурна, както и за невероятно красивите 
есенни листа.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Влажното време е предпоставка за появата 
на грипни и вирусни заболявания

Есента е тук: 
Подгответе организма си 
за студените дни
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П
реминавайки от един сезон в 
друг, това, на което обръщаме 
най-често внимание, са обув-
ките и връхните дрехи. Дали се 
нуждаем от нови, какви са мод-

ните тенденции за сезона?
При обувките ще можем да избираме меж-

ду височината на дебелия ток или равните 
подметки с груби грайфери, които ще си поз-
волим да носим с поли и рокли. Кадифето 
и камъните определено ще ни направят за-
бележителни. Разбира се, и през есен/зима 
2022/2023 ще добавим и класически модели 
боти и ботуши към колекцията си от обувки.

Елегантните обувки доминират при тен-
денциите за есен/зима 2022-2023. От класи-
ческите слингбек и моделите с остър връх 
до удобните Мери Джейн и балеринки.

Вижте кои са топ тенденции при обувките 
за есен/зима 2022-2023.

Класическите семпли обувки с остър връх

превзеха модните тенденции
така, както не се беше случвало от много 
години. След като няколко сезона подред 
актуални бяха практичните и семпли обув-
ки, отново виждаме едно завръщане към 
елегантността във всички сфери на мода-
та, включително при обувките. Класически-
те обувки с остър връх нямат аналог при 
официалните модели и макар да не са мно-

го удобни, са незаменими в стила на всяка 
елегантна жена.

Обувките с удобен квадратен ток не са 
толкова елегантни, колкото класическите 
стилето модели, но пък са малко по-удобни, 
защото осигуряват добра опора на крака. Те 
обикновено са овални отпред и не са толко-
ва строго елегантни. Това ги прави

лесни за съчетаване 
с дори с дънки

Ако не сте фенове на обувките на висок 
ток, то мини ботите определено ще ви харе-
сат. Те са практична и стилна опция за еже-
дневието на всяка динамична дама. Универ-
салният им дизайн ги прави перфектни за 
носене на различни поводи.

Този есенно-зимен сезон ботушите стават 
все по-високи. Ботушите над коляното са 
едни от обувките, с чиято помощ най-лесно 
постигаме женствена и едновременно еле-
гантна есенно-зимна визия.

Едно от основните предимства на ботуши-
те над коляното е, че могат да се носят с раз-
лични видове облекло и да се комбинират 
в различни модни визии. Отлични опции за 
съчетание с ботуши над коляното са макси и 
миди полите

дългите палта 
и кожените якета

Ако искате нещо стилно и удобно, обув-
ките Мери Джейн са за вас. Може да не се 
сещате как изглеждат, когато чуете името, 
но със сигурност са ви добре познати. Кла-
сическите Мери Джейн обувки са с каишка 
над свода, която прави модела по-удобен, а 
кракът - по-стабилен. Този сезон актуални са 
обувките с остър връх, не толкова овалните 
отпред модели.

Любимите балеринки - удобни, кокетни и 
подходящи за дните, в които имате да вър-
вите много, но тоалетът ви не може да се 
носи с маратонки. Балеринките на изцяло 
равна подметка имат един основен недоста-
тък - понякога стъпалата болят от тях. Зато-
ва избирайте модели с по-дебела подметка 
или един размер по-големи, за да можете да 
добавите стелка.

Есенни обувки: 
Можем да 

избираме между 
дебелия ток или 

равните подметки 
с груби грайфери
Ако не сте фенове на високия ток, то мини 

ботите определено ще ви харесат
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ДИСПЕЧЪР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Транспорт-
на компания търси да назначи диспечър 
на пълно работно време П-П 7-4 или 8-5. 
Компанията се намира в East Dundee, IL. За-
плащането 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
ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ , 
Цена US$ 25, Зипкод 60025, Търся жена 
за чистене на офиси и къщи c кола. 
2247666445 №19470
CDL-A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, DM Express Inc 
-OTR/Midwest/Southeast райони -Седмич-
но заплащане, базирано на опита -Запла-
щане на допълнителен стоп и Detention/
Layover -Вкъщи всяка седмица или всеки 
две седмици, според желанието на шофьо-
ра -Работа с опитни и професионални ди-
спечери -Камиони Freightliners -Dry vans 
8472626855 №19460
БОЯДЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся боя-
джия с опит. Целогодишна заетост и до-
бро заплащане. За повече информа-
ция:224-388-2390 2243882390 №19439
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна ком-
пания предлага работа за Owner Operators! 
Only 8 % dispatch fee ; 24/7 Dispatch ; Ко-
ректно отношение! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ (630)290-7566 - Andy 6302907566 
№19338

Chicago + suburbs
DRY VAN FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Wabash Dry 
Van 2023 $1000 per month,one month 
security deposit 2246598342 №19528
ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, заплащане $ 
15 час според опита, предлагаме профе-
сионално обучение, здравна застраховка, 
платена отпуска, болнични и лични дни, 
почивни дни за националните празници, 
извънреден труд, англ. тел. 847-499-7010, 
бъл. 773 704 2622 , hr@hypermicro.com. 
900 Carnegie St, Rolling Meadows IL 60008 
№19526
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Monday to 
Friday $2000 per week up to 2500 miles 
2246598342 №19527
OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме 
контрактори със CDL и драй ван ремаркета 
за съвместна работа. За повече информа-

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:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ресторант „Балканика“ 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

туален транспорт от и до летище О\\\'Хеър. 
Работно време от 7-5 или 8-6. 8472208098 
№19484
CDL A DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, ТРАНСПОРТ-
НА ФИРМА ПРЕДЛАГА ПОЗИЦИИ ЗА РЕГИО-
НАЛНИ И ОТР CDL A ШОФЬОРИ. РЕГИОНАЛ-
НИТЕ 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, ПРЕДЛА-
ГАМ РАБОТА ЗА МАНИКЮРИСТ В BUFFALO 
GROVE, IL ДО МАГАЗИН GARGEN FRESH. ДО-
БРО 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 за-
висимост 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

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

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПА-
НИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ 
С CDL КНИЖКА С МИНИМУМ 2 ГОДИ-
НИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 630-
422-5488 ГАБИ №18519

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

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания търси диспечер за 
работа в офис. За повече информа-
ция - тел.: 847-571-0945. №18486

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

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

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, 
Транспортна компания търси шо-
фьор Class A за регионална работа. 
Заплащането е за заработена седми-
ца, с възмойност да се заработят до 
$2000.00 за седмица. За повече под-
робности - тел 847-350-7070. №18945
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ция се обадете на телефон (224)659-2356. 
№19510
OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме 
контрактори със CDL и драй ван ремаркета 
за съвместна работа. За повече информа-
ция се обадете на телефон (224)659-2356. 
№19509
OWNER-OPERATORS, 
Цена US$ 100.00, Зипкод 60007, Тър-
си owner-operators. Предлага 20 % 
диспеч като това включва безплатна 
регистрация,номера,ремарке и паркинг. 
Телефон 847-630-6652, №19515
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Going out of 
Chicago $5/mile.Reefers only.with or without 
trailer-we rent out 8472208098 №19497
RECOVERY DRIVER, 
Цена US$ 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 евен-

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

CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, 
MyProHelpers Предлага почасова ра-
бота за почистване на домове и офи-
си. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586

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

ФЛОРИДА

DRIVERS-CONTRACTORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Zdraveite,malka 
transportna kompania ot Sarasota,FL tursi 
sho� ori i contractori. Sho� ori - 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

ДИСПЕЧЕР ОТ БГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Trucking 
company is looking for dispatcher who lives 
in Bulgaria and has some experience as a 
dispatcher to work from home in BG. Call 844-
349-4349. №19516

COAST TO COAST
CDL DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, 
AGI TRUCKING INC НАБИРА ШО-
ФЬОРИ С CDL CLASS A FOR LONG 
DISTANCE,REGIONAL AND HOOK AND 
DROP ТОВАРИ.ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛ-
НИ И ПРАЗНИ МИЛИ $0,70.ПРЕДЛА-
ГАМЕ ЧИСТО НОВИ КАМИОНИ VOLVO 
2022-2023. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
ТЕЛ.-727-488-8269 ИВАН ИЛИ 720-
579-6116 ГЕОРГИ №19501

AMAZON, 
Цена US$ , Зипкод 100, Здравейте ! 
Малка транспортна компания наби-
ра “owner operators” за box and semi 
trucks , работа предимно с Амазон 
2247955588 №19517

ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, AGI TRUCKING 
INC IN SCHAUMBURG IL ТЪРСИ ДИСПЕЧАРИ 
ЗА РАБОТА В ОФИСИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ - ТЕЛ.727-488-8269 - ИВАН ИЛИ 720-
579-6116 - ГЕОРГИ №19500
ОТR DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка се-
мейна 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
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, омръзна ли 
ти от фирми - с много камиони, и малко 
внимание към ТЕБ? с опит от България ви-
бер:+359877981874 53V/R/F/HZ №19524
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, омръзна ли 
ти от фирми - с много камиони, и малко 
внимание към ТЕБ? с опит от България ви-
бер:+359877981874 53V/R/F/HZ №19525
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Живея в 
Glenview IL , гледам деца във вашия или 
моят дом. Шофирам и имам опит в отглеж-
дането 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 оуне-
ри работя от вкъщи имам 17гд стаж 
V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206 №19431

АТЛАНТА
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери рабо-
тя от вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 
7278355206 №19432
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , диспечер от Бълга-
рия с опит +359877981874/viber 53V/H/F/
Hz №19489

ФЛОРИДА
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, Търсиш ко-
ректно отношение ?искаш хубави цени 
спрямо ТЕБ? давам най доброто с опит /от 
България 53V/R/F/HZ 5618770865 call/text 
№19523

REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери рабо-
тя 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 рабо-
тя 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
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Стая в къща под 
наем (Lake in the Hills, IL). Без договор. Цена 
$799. Тел: 224-713-5534. №19518
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Реновиран 
двустаен апартамент с чисто нова кухня и 
ел уреди. Включени вода и парно. Schiller 
Park 3479818172 №19520
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Давам стая 
под наем в двустаен апартамент за мъж 
или жена. За инфо на :773-681-4562. Отлич-
ни условия. №19521
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Търся съквар-
тирант/ка за двустаен апартамент в района 
на летището О Харе. Много добри условия. 
3127143018 №19522
СТАЯ ПОД НАЕМ., 
Цена US$ 360.00, Зипкод 60630, Стая под 
нае на кръстовището Пуласки и Лорънс. 
773-240-6358 , 708-543-9954 №19511
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

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ 1,2 ИЛИ 3 СТАЕН АПТ, 
Цена US$ , Зипкод , Търся 1,2 или 3 стаен 
апартамент или самостоятелна къща под 
наем. Близо до метро, обществен транс-
порт и магазини. Тел. 224 877 1869 №19519

STAYA NAEM TARSYA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, TARSYA 
STAYA POD NAEM V ELGIN ILI NAOKOLO. 
2248441085 №19529

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Продавам SUV 
Kia Seltos 2021, AWD, 13000 мили, син цвят. 
2246161250 №19512

УСЛУГИ 

Chicago + suburbs
GLEDAM DECA , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca 
v doma si v Ho� man estate, predlagam 
domashno prigotvena hrana,mnogo igri i 
razhodki Tel.224 659 1156 №19513
GPS TRACKERS,RSTARTS, 
Цена US$ , Зипкод 100, Gps trackers,starter 
kills,remote starts,dashcams 6084660182 
№19514
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Живея в 
Glenview IL , имам дългогодишен опит в от-
глеждането 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 ме-
дицински масаж. www.alfredstherapy.com 
6308088147 №19474
ПЪТНА ПОМОЩ 24/7,
Цена US$ , Зипкод , Пътна помощ 24/7. Тол-
вачка. 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

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. Го-
ворим български.Тел: (847) 854 – 8094. 
№19468
ШОФЬОРСКА КНИЖКА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Шофьорска книж-
ка, ID card. Международна шофьорска 
книжка, ID card. Без Социален номер, без 
изпит. Валидна 10 г. За студенти, турис-
ти, временно пребиваващи. Тел: 224-713-
5534, е-майл: dimitrova07@yahoo.com 
2247135534 №19469

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

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

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: 
* $0.80/m Тим * $0.70/m Соло, Пълни 
и празни мили платени * $50 Допъл-
нителен 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, Транс-
портна компания набира шофьори 
Class A на дълги дистанции. Запла-
щането 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
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ВОДОРАВНО: Елдорадо. Вносител. Мохамед. Гангрена. Лаф. Пункт. Кол. Ик. Лирик. Похват. Манол. Мерло. „Бре-
ша”. Лав (Къртни). Псалт. Ялу. Механика. Пирон. Ра. Бойчев (Христо). Хаван. Мер (Фил и Стив). Бар. „Ането”. Илири. 
Ок. Алабин (Пьотър). Сунит. Косат. Екотип. Ачо. ШАЛОМ. Статут. „Ена”. Манфреди (Нино). Нрав. АУДИ. Пастал. „То”. 
СИВ. Келар. Помада. Зет. Татами. Пръст. Охрид. Фасунга. Отрез. Кеш. Акол. Оди. ЛАДА. Караница. Книга. Барбут. 
Яка. Букаи. Силикон. „Але”. Баржа. Ци. „Али”. Опашка. Вуйна. Плат.

ОТВЕСНО: „Алма”. Амеба. Оша. Изход. Кап. Дофин. Хоросан. Вертикала. Рох (Жак). Колай. Калфа. Тир. Еш. Рап. 
ЛАНЧА. Торук. Делиб (Лео). Мамул. Виена. Медет. Загуба. ДЕНИМ. КВЕЛЕ. Дилаф. Дака. Подкрепа. Такси. Атака. 
Арв. Тирс. Хобот. Прасе. Бижу. ДВГ. Клапа. Итака. Мушка. Ай. НАК. Оливинит. СПИН. Арс. Коноп. Трал. ПУНТО. Гър-
бица. Сглоб. Онис. Трампа. Аули. Вир. Хрян. Руа (Габриел). Алар (Жан). Анти. Тервел. Минчев (Георги). Дънки. Кал. 
Ден. Ашуре. Ион. Тас. „Оцеола”. Лакта. Арат. Ало. Тула. Нит.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

Старшина командва взвод 

войници:

- Ходом, марш! Раз, два... 

раз, два...

Покрай него минава 

петгодишно хлапе и му казва:

- Ей, чичо, а пък аз мога да 

броя до десет!

  
Пешеходец случайно става свидетел на ката-

строфа. Автомобил изхвърча покрай него и за-
почва да се преобръща, търкаля се, удря се в едно 
дърво, после в няколко стълба, обръща се по та-
ван, премята се, пада в корито на река и най-на-
края спира. Уплашен, пешеходецът дотичва до 
остатъците от колата и с разтреперено сърце за-
почва да разбутва ламарината. Изведнъж от смач-
кания автомобил се показва мъж, изпълзява, из-
правя се и започва да си оправя дрехите, клатейки 
се безобразно.

- Господине, добре ли сте? Ама вие сте пиян! - 
шашва се пешеходецът.

- Шът, брато! Така кат’ ме гле’аш, на каскадьор ли 
ти приличам?!

  
Питат Радио Ереван:
- Коя е най-интелигентната нация на света?
А радиото отговаря:
- Благодарим за комплимента!

  
Семеен скандал. Мъжът недоволно крещи на 

жена си:
- Защо, ма? Кажи ми, защо си ми изгладила пан-

талона само до половината?
Жената:
- А аз на тебе колко пъти трябва да ти казвам да 

ми удължиш кабела на ютията....

  
Полицейска школа за повишаване на квалифи-

кацията. Инструкторът дава задача:
- В язовир плува лодка с шест човека на борда. 

Обръща се и всички се издавят. Колко човека са 
загинали?

- Шест! - обажда се един новобранец.
- Неправилно, Петров! Дванадесет са загинали - 

шест при инцидента и шест при следствения екс-
перимент.

  
Говорят си двама:
- Представи си, днес работих две смени.
- Защо??
- Без да исках съм задрямал, а никой не ме раз-

буди.

  
Маскиран, въоръжен мъж влиза в офиса на по-

литик:
- Това е обир! Дай парите!
- Внимавай с кого говориш, момче! Аз съм по-

литик!
- Тогава ми върни парите!

  
Човек вървял през пустинята без капка вода. 

Накрая видял един оазис и един змей до водата. 
Човекът събрал смелост и сили и започнал да се 
бие със змея. По някое време змеят го попитал:

- Какво искаш ти, бе?
- Да пия! - отвърнал човекът.
- Ами пий бе, що се биеш?!

  
Жабата видяла шарана да се припича на слънце 

в една плитчина и го попитала:
- Какво правиш тук?
- Чакам да дойде някой рибар.
- Защо, да не ти е омръзнал животът?
- Не, комбина сме с крокодила, аз съм примам-

ка.

  
Пред двореца на шейх спира автобус, пълен с 

жени.

- Пак ли туристи? - недоволно пита шейхът.
- Не! - отговаря секретарят му. - Вашите тъщи 

пристигнаха.

  
Мъж се приготвя за работа, облича джинси, пу-

ловер, а жена му го наблюдава…
– Скъпи, не бива чак толкова да се отпускаш: пу-

ловерът изглежда стар, джинсите май не са много 
чисти. Я по-добре се преоблечи.

Мъжът се вслушва в съвета, обува панталони, 
риза и слага сако.

Жена му:
– Я ми кажи, ти за коя се гласиш толкова?!

  
Баба, дядо и внуче си говорят. Дядото се хвали, 

че тази година ще празнуват с бабата златна сват-
ба.

Внучето пита:
– Дядо, а вие ще сключвате ли втори брак?
Дядото:
– А, аз още от първия не мога да се отърва.

  
- Здравей скъпи, как се чувстваш днес?
– Супер! Увеличиха ми заплатата, настроение-

то ми е „на шест“! Хубав слънчев ден е и никой не 
може да ми развали настроението днес.

– Аз съм бременна!
– Поздравления! Аз пък съм стерилен!

  
Влиза мъж в магазин и казва на продавача:
– Дайте ми книгата за похвали.
– Нямаме.
– Тогава си направете. Моята тъща се отрови с 

вашите салами!

  
– Докторе, ама аз май оздравявам?!?
– Да, и на мен ми стана интересно…

  
– Обвиняеми, защо откраднахте колата?
– Много бързах за работа.
– Защо не се качихте в автобуса?
– Ами.. нямам книжка за автобус.

  
Лекарят към пациента:
- Ако не пиете, ще си удължите живота.
- Абсолютно вярно, докторе. Вече една седми-

ца как не пия, а ми се струва, че е минала цяла го-
дина...

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Очакват ви добри новини, най-
вече за работещите в сферата на 
търговията. Периодът ще е до-
бър за учене, за пътувания, как-
то и да положите грижи за здра-

вето си. Грижите по семейството ще отстъпят място 
на по-вълнуващи занимания, на които ще се отдадете 
с желание. Получавате няколко предложения за до-
пълнителна работа. Любимият човек ще ви прости 
мимолетния флирт, но не прекалявайте с търпението 
му. Не прекалявайте с изискванията към колегите си, 
за да не им досадите.

РАК
Проблемите на работното ви 
място създават напрежение в 
семейството, но и сред колеги-
те ви. Помогнете на близките си, 
ако искат финансовата ви под-

крепа, но бъдете умерено щедри и проверете за 
какво отиват дадените пари. Главната ви задача е да 
не губите мярката в никакъв случай, защото може 
сериозно да увредите на здравето си. Бъдете вни-
мателни в действията си, трябва да вярвате в силите 
си. Ако през деня свършите неотложната си работа, 
вечерта споделяйте с приятели.

ВЕЗНИ
Отнасяйте се внимателно към 
новите си познати и приятели. 
Ще имате ангажименти и грижи 
около семейството за големи 
покупки. Общувайте и се движе-

те повече. Добро време за отдих и за упражняване 
на леки спортове. Други ще уредят започването на 
нова по-доходна работа, а трета част от вас ще спе-
челят много добре от материална сделка в средите 
на бизнеса. Вниманието ви ще бъде насочено пове-
че към любовния ви живот и семейството, отколкото 
към служебни ангажименти.

КОЗИРОГ
Добре би било да се посветите 
на рутинни занимания и дела, 
както и да се погрижите за здра-
вето си, следвайте полезните си 
навици, спазвайте добър режим, 

спортувайте. Бъдете сдържани при разговори с не-
познати. За момента ситуацията е доста напрегна-
та, макар че всичко изглежда спокойно и надеждно. 
Това ви помага да се радвате на здраве и да помог-
нете при решаването на здравословен проблем на 
много близък човек. Сблъсквате се с трудности, но 
въпреки тях ще сте печеливши.

ТЕЛЕЦ
Добър период за рутинни анга-
жименти и за полагане на грижи 
за здравето. Желанието да бъ-
дете първи може да ви изиграе 
лоша шега. Нужно е само да бъ-

дете естествени, така може да спечелите и пари, и 
приятели. Не пренасяйте вкъщи своите недовол-
ства и душевни терзания. Възможно да попадне-
те в конфликтни ситуации. Даже и да не носи пари 
веднага, след време може да сте много доволни 
от своята прозорливост. Ще постигнете много, ако 
приемете присърце задълженията си.

ЛЪВ
Повечето от вас ги очаква съ-
блазнително запознанство. Но 
не бързайте към новата си лю-
бовна победа. Добри възмож-
ности за парични печалби пре-

доставят активните ви делови действия. Това е 
периодът, в който е хубаво да покажете почитта 
си към семейството си, направете някои мил жест, 
ще трогнете всички. Добре ще е да се погрижите за 
здравето си, като не се претоварвате и не прекаля-
вате с нищо. Бъдете великодушни към онези, които 
ви отстъпват, по това ще ви уважават.

СКОРПИОН
Активен период, трябва да вяр-
вате повече в силите си. Под-
ходящ е за изяви на творчески 
способности и отдаденост към 
любими хора. Ще е финансово 

печеливш за мнозина. Радостни новини, свързани 
с дома, децата и семейството. Грижете се добре за 
здравето си, бъдете умерени и не се претоварвайте. 
Ще е подходящ за пътувания, за бизнес, за работа, 
свързана с банки и финанси. Не рискувате и зала-
гайте на сигурността и на добрите си познания за 
това, с което работите.

ВОДОЛЕЙ
Любовта ще направи с вас чуде-
са, повярвайте. Оставете напре-
жението на отминалата седмица 
да се изпари. Предстои ви жела-
на промяна в личен план, която 

неминуемо ще засегне благотворно и семейството 
ви. Бъдете по-търпеливи с хората и се вслушвайте 
в предложенията им. Пазете се от подлите действия 
на враговете си и бъдете много подозрителни към 
предложения за съвместна работа, особено с хора 
от кръга на слабо познати личности. Добри възмож-
ности за парични печалби.

БЛИЗНАЦИ
Грижете се добре за здравето 
си, почивайте си достатъчно. Не 
пренасяйте вкъщи служебните 
си проблеми. Флиртовете мо-
гат да се превърнат в сериозна 

връзка. Бъдете внимателни в думите и действията 
си. Отнасяйте се внимателно към новите си познати 
и приятели. Девизът на периода е да се прави всич-
ко внимателно, да не се вършат грешки и всичко да 
се извършва своевременно. Обувайте бързоходките 
и хуквайте, че доста задачи ви чакат. Отнесете се с 
внимание към хората, които обичате.

ДЕВА
Не се претоварвайте, грижете се 
за здравето си и избягвайте да 
влизате в конфликтни ситуации 
на работното си място. С пари-
те всичко е наред - може да ви се 

наложат допълнителни разходи, но те няма да се от-
разят на бюджета ви. Опитайте се да промените ме-
тодите на работа, които ви затрудняват. Семейството 
и приятелите ви биха желали да прекарат с вас пове-
че време, не им го отказвайте. Не рискувайте дове-
рието на половинката си, бъдете внимателни в ду-
мите и действията си.

СТРЕЛЕЦ
Някои ще направят опит за пое-
мане на нова работа или длъж-
ност, което е възможно, но 
въпросът не може да бъде раз-
решен веднага. Необвързаните 

може да срещнат нова любов, но ако това се случи, 
имайте предвид, че отношенията или ще забуксуват, 
или няма да се развият веднага. Подходящ период за 
пазаруване и отхвърляне на неприятни задължения, 
ще успеете да го направите бързо. Градете планове 
за нови начинания, в които ще включите семейство-
то си и близки приятели.

РИБИ
Ако искате да говорите за заем 
от банкова институция, на пред-
варителен разговор при познати 
банкери няма да постигнете оч-
аквания успех. Може да се полу-

чи мощен емоционален вакуум, който да ви прину-
ди да прелистите нова страница в отношенията ви. 
Добре би било да посветите на рутинни занимания и 
дела, както и да се погрижите добре за здравето си, 
спазвайте добър хранителен режим, без мазни хра-
ни, и спортувайте. Бъдете внимателни в действията и 
разговорите си с половинката ви.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Няколко века заслугата за откриване-
то на Америка – едно от най-важните 
събития в историята на човечество-

то – бе приписвана на Христофор Колумб. 
Историците дълго сякаш недоглеждаха от-
давна съществуващите доказателства в ис-
ландските саги, че той и екипажите му не 
са първите европейци, стъпвали на новия 
континент. В днешно време обаче е вън от 
съмнения, че първи в Америка са били най-
дръзките средновековни мореплаватели – 
викингите.

Не беше ясно обаче точно кога е ставало 
това, тъй като сагите нямат надеждна дати-
ровка. Скорошно проучване обаче хвърли 
ясна светлина и по този въпрос, като пока-
за, че те са живели на американския конти-
нент около 1021 година, което ги прави не-
гови откриватели почти 500 години преди 
Колумб.

Международен екип от учени доказа, че 
европейците вече са били активни в Амери-
ка преди хиляда години, почти

5 века преди „откриването“ й
от генуезеца, плавал под испански флаг. 
Това стана, след като специалистите точно 
датираха насечено дърво, открито в сели-
щето на викингите L'Anse aux Meadows в се-
верния край на канадския остров Нюфаун-
дленд.

Използвайки нова технология, включ-
ваща следи, оставени след слънчева буря, 
екипът показа, че древният лагер е от 1021 
г. сл. Хр.

Трите изследвани парчета от три различ-
ни дървета са взети от археологическата 
площадка, която има ясни белези на викинг-
ско присъствие. Всяко парче дърво носело 
„ясни доказателства“ за рязане с остриета, 

изработени от метал – материал, който не 
се произвежда от местното население.

Учените успяха да определят точната го-
дина на образците, тъй като мощна слънче-
ва буря се е случила през 992 г. сл. Хр. и е 
произвела отчетлив радиовъглероден от-
печатък в дървесните пръстени от следва-
щата година. Директорът на изследванията 
доцент Майкъл Дий от университета в Грьо-
нинген в Холандия каза:

„Отчетливото увеличение на производ-
ството на радиовъглерод, настъпило меж-
ду 992 и 993 г. сл.н.е., е открито в архиви на 
дървесни пръстени от цял свят.“

Той обясни, че всеки от трите дървени 
предмета показва този ясен маркер 29 рас-
тежни пръстена преди кората. Първият ав-
тор на изследването - д-р Марго Кюйтемс, 
също от университета в Гронинген, комен-
тира:

„Намирането на белега от слънчевата 
буря 29 растежни пръстена навътре ни поз-
воли да заключим, че дейността по рязане 
се е състояла през 1021 г. сл. Хр.“

Историците знаят, че викингите са

предприели 
епични пътешествия

с емблематичните си кораби дракари. На 
запад те са основали селища в Исландия, 
Гренландия и в крайна сметка - базата в 
L'Anse aux Meadows в Нюфаундленд, Кана-
да. Въпреки това оставаше неясно кога се е 
случила тази първа трансатлантическа дей-
ност.

Изследователите казват, че броят на екс-
педициите на викингите в Америка и про-
дължителността на престоя им отвъд Атлан-
тическия океан остават неизвестни.

Всички настоящи данни предполагат, че 
цялото начинание е било „донякъде крат-
котрайно“ и културното и екологичното на-
следство от първата европейска дейност в 
Америка вероятно е било малко. Ботани-

чески доказателства от L'Anse aux Meadows 
обаче потвърдиха, че викингите са изслед-
вали земи по на юг от Нюфаундленд. Д-р 
Кюйтемс обобщи:

„1021 г. сл.н.е. е най-ранната година, в 
която европейското присъствие в Амери-
ка може да бъде научно доказано. Предиш-
ните дати за присъствието на викингите в 
Америка са разчитали до голяма степен на 
исландските саги. Те обаче са започнали 
като устни истории и са били записани едва 
векове след събитията, които описват. Ма-
кар да са противоречиви и на моменти фан-
тастични, сагите също предполагат, че са се 
случвали срещи, както насилствени, така и 
приятелски, между европейците и местни-
те жители на региона. Въпреки това са от-
крити малко археологически доказателства 
в подкрепа на такъв обмен.“

Тя посочи, че съществуват и други сред-
новековни разкази, „които предполагат, че 
видни фигури от европейския континент 
са знаели, че викингите са достигнали суша 
през Атлантическия океан“.

Доказано: Викинги са живели в Америка 
почти 500 години преди Колумб
�1021 г. е най-ранната година, в която европейското присъствие в Америка може да бъде научно доказано

Сн.: Pixabay

Сн.: Pixabay

ВАСИЛ 
ДИМОВ

vasil@bg-voice.com

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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К
омпанията SpaceX на Илон Мъск 
възнамерява да покаже на света, 
че сателитната й система Starlink 
може да пуска Net¥ix и YouTube 
дори на 10 км над Земята. Наско-

ро компанията е провела демопрезентация 
за представители на медиите на самолет на 
първия й корпоративен клиент от авиаци-
ята – регионалният превозвач JSX, съобщи 
Bloomberg.

Краткото пътуване от Бърбанк до Сан 
Хосе, Калифорния, маркира началото на 
усилията на Мъск да навлезе на пазара на 
предоставяне на интернет достъп по вре-
ме на полетите, на който Intelsat и Viasat Inc. 
вече обслужват хиляди самолети.

„Дали са сериозен конкурент? Да“, при-
знава Джеф Шер, президент на търговска-
та авиация за Intelsat – лидерът на пазара 
за интернет услуги по време на полети. „Все 
пак не вярваме, че някой може да ни побе-
ди“.

Starlink, част от Space Exploration 
Technologies Corp. на Мъск, предоставя ши-
роколентов интернет достъп благодарение 
на

съзвездие от малки сателити
летящи в ниска орбита. По-ниско летящи-
те спътници обикалят планетата за 90-120 
минути. Това е отклонение от установена-
та практика да се използват няколко мощни 
космически апарата на по-високи и по-бав-
ни орбити. Предимство на Starlink е, че сиг-
налите му пристигат по-бързо.

Компанията е изстреляла повече от 3 хил. 
сателита и обслужва над 400 хил. абонати.

Недостатъкът на технологията на Мъск 
обаче е, че малките сателити имат по-ма-
лък капацитет и може да се окаже трудно 
да отговорят на нуждите на големите само-
лети в претъпканото небе. Десетки само-
лети се струпват в пътническите центрове, 
като всеки самолет превозва 100 или по-
вече пътници. Докато сателитите обикалят 

земното кълбо, само няколко от тях могат 
да обслужват район като Атланта и нейното 
натоварено летище, което повдига въпроси 
относно капацитета, заяви анализаторска-
та компания B. Riley Financial в бележка от 
миналата година. Според SpaceX прогнози-
те подценяват колко бързо се развива сис-
темата.

Регулаторните органи на САЩ наскоро 
споменаха „все още развиващата се техно-
логия“ на Starlink, когато отказаха на компа-
нията субсидия в размер на 866 млн. дола-
ра.

Компанията твърди, че може да обслужва 

самолети с всякакви размери, и цитира спо-
разумение с компанията майка на Hawaiian 
Airlines за обслужване на големи самолети 
Airbus и Boeing.

Ръководителите на Starlink знаят, че им 
предстои много работа. „Има много предиз-
викателства, за да стигнем там, където ис-
каме да бъдем“, казва Джонатан Хофелер, 
вицепрезидент на търговските продаж-
би на Starlink. „Ще отнеме време хората да 
възприемат манталитета, който имат JSX и 
Starlink“.

Сделките на компанията с JSX и Hawaiian, 
обявени през април, се случиха, след като 

SpaceX вече беше предложила Starlink на 
четири от най-големите американски авио-
компании, но без успех, твърдят запознати 
с въпроса.

„Това е повратен момент за Starlink“, каза 
анализаторът в областта на телекомуника-
циите Роджър Ентър. „Това е доказателство 
на концепцията. След като заработи в JSX, 
тя ще работи навсякъде“.

Част от привлекателността за JSX е пло-
ската антена на Starlink, която не е много 
по-голяма от голяма кутия за пица. Тя не е 
толкова обемиста, колкото въртящите се 
антени, широко използвани от други сате-
литни услуги, така че

се побира в каросерията
на по-малките регионални самолети на бра-
зилската компания Embraer SA, с които лети 
JSX.

През следващите години авиокомпани-
ите могат да модернизират над 1000 само-
лета от регионалните флотилии, като ги от-
кажат от бавните стари интернет системи, а 
Starlink е „водещ претендент“ за спечелва-
нето на такива договори.

Intelsat твърди, че остава най-големи-
ят доставчик на услуги по време на полет, 
предоставяйки услуги на около 2000 само-
лета и още около 1000 самолета, свързани 
със системи „въздух-земя“, които комуники-
рат с наземно оборудване. Viasat твърди, че 
нейната система за полети обслужва около 
1930 самолета, като има споразумения за 
оборудване на още 1210 самолета.

Около 10 хил. търговски самолета вече 
разполагат с безжична връзка по време на 
полет, като се очаква броят им да надхвър-
ли 36 хил. до 2031 г., твърди NSR, изследо-
вател на сателитната и космическата ин-
дустрия, собственост на Analysys Mason. 
Годишните приходи на пазара се очаква 
да достигнат повече от 7,3 млрд. долара до 
2031 г., от 1,9 млрд. долара през 2021 г., по-
ясняват от NSR.

Space X пускат високоскоростен 
интернет в самолетите
�Около 10 хил. търговски самолета вече разполагат с безжична връзка по време на полет

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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Един от най-търсе-
ните актьори в Холи-
вуд, Зак Ефрон, наско-
ро разкри, че се бори 
с тежко заболяване, 
което му пречи да из-
лиза.

Става дума за аго-
рафобия, състояние, 
от което страдат още 
Ким Бейсинджър, Да-
рил Хана и Роби Уилямс.

На Зак, смятан за един от 
най-красивите актьори в Хо-
ливуд, големият натиск на 
славата се е отразил и в него-
вия случай.

Работата върху външния му 
вид за филма „Спасители на 
плажа“ изглежда е причини-

ла множество здравословни 
проблеми на актьора. Депре-
сията е само един от тях.

Според експерти диурети-
ците „помагат за освобожда-
ването на тялото от сол (на-
трий) и вода“, което е било 
важно за Ефрон да извае тяло-
то си за плажните сцени.

Зак Ефрон призна,  
че страда от агорафобия

Любовта ми към Pokemon започна с 
колекционирането на карти за обмен в 
началното училище, а музикалният ви-
деоклип към новата песен е анимиран 
от създателите на играта, каза обсебе-
ният от Pokemon Ед Шийрън.

Новата му песен носи заглавието 
Celestial и ще излезе на 29 септември, 
а клипът към нея е анимиран от създа-
телите на Pokemon.

Споделяйки своя рисунка с героя на 
играта Пикачу, Шийрън написа в соци-
алните медии, че е започнал увлечени-
ето си по Pokemon на седемгодишна 
възраст, събирайки тематични картич-
ки.

След това той стана фен на анима-
ционното телевизионно шоу и получи 
преносима конзола Gameboy Color на 
осмия си рожден ден.

„Сега съм на 31, все още имам съ-
щия Gameboy Color и все още играя 
Pokemon Silver при дълги полети“, до-
пълни той.

Актьорът Силвестър Сталоун пусна романтич-
на снимка със съпругата си Дженифър Флавин на 
фона на слуховете за развод.

„Страхотно“, написа актьорът към снимката, 
след което публикува друга с дъщерите си.

„Отново ли сте заедно? Е, това е страхотно. Рад-
вам се да ви видя заедно. Вие сте прекрасна двой-
ка“, пишат фенове в коментарите.

Първоначално Сталоун отрече публичните спе-
кулации, че се развеждат заради кучето си, но по-
късно призна, че са имали разногласия кой да го 
задържи.

Припомняме, че Дженифър подаде документи-
те за развод на 19 август и определи брака като 
безвъзвратно разбит. Тя обвини Сталоун в умиш-
лено прахосване на брачното имущество. Източ-
ник каза на Page Six по-късно, че това е лъжа.

Сталоун с романтична снимка със 
съпругата си, няма да се развежда

Ед Шийрън с нов сингъл, 
посветен на Pokemon

Легендарната група „Пар-
тибрейкърс“ отбеляза 
40 г. от съществуването 

си и по този повод организира 
възпоменателно рокендрол 
парти на панаира в Белград.

„Партибрейкърс“ изсвири-
ха големите си хитове, а пуб-
ликата се наслади на хубава-
та музика и атмосфера, пише 
в медии.

„Нека заедно направим на-
гревателен елемент. Оттук 
изглежда страхотно“, каза 

фронтменът на групата в нача-
лото на концерта.

Тази група е основана през 
август 1982 г. и групата се със-
тои от Зоран Костич-Цане, ба-
рабанистът Горан Булатович-
Манс, китаристът Небойша 
Антониевич-Антон и китарис-
тът Любиша Костандинович.

Те имат първия си концерт 
на 4 октомври 1982 г. в „Дадо-
во“, като публиката тогава ста-
ва свидетел на писането на ис-
тория.

„Партибрейкерс“ отбелязаха 
„40 години рокендрол“

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Крисчън Бейл разкри, че той 
и режисьорът Дейвид О Ръсел 
са създали трио от герои в но-
вия си филм, които имат „не-
вероятно приятелство и лоял-
ност“, че са им завидяли.

Носителят на „Оскар“ иг-
рае ролята на един от тримата 
приятели в новата историче-
ска комедия „Амстердам“.

Базиран на истински съби-
тия от 30-те години на миналия 
век, той проследява тримата 
герои, които стават свидетели 
на убийство и се смятат за за-
подозрени.

Говорейки на червения ки-
лим на европейската преми-
ера на филма в Лондон, Крис-
чън Бейл каза: „Е, през 2013 г. 
Дейвид ми предложи идея за 
герой, търговец на произве-

дения на изкуството, който 
имаше нараняване на лицето, 
но след това отидохме друга-
де и наблегдахме върху други 
неща.“

С наближаването на 100-ия 
си рожден ден през 2023 г. за-
бележителността на Лос Ан-
джелис „Знакът на Холивуд“ 
ще бъде преобразена.

„Знакът е гордостта на Лос 
Анджелис и ние сме развъл-
нувани за феновете по целия 
свят да видят това подновя-
ване за една много специална 
100-годишнина“, каза прези-
дентът на Hollywood Sign Trust 
Джеф Зари-
нам.

В и с о к и т е 
близо 14 ме-
тра гигантски 
букви ще бъ-
дат почисте-
ни и боядиса-
ни в процес, 
който се оч-
аква да отне-

ме осем седмици. Според до-
клада на фондацията ще са 
необходими 947 литра боя и 
грунд, а всеки, който желае, 
може да следи хода на рабо-
тата чрез сайта „The Hollywood 
Sign“.

Когато холивудският знак 
беше издигнат за първи път, 
той трябваше да бъде времен-
но приспособление на лицето 
на връх Лий.

Актрисата Чарлийз Терон е представена на 
корицата на Process Issue на Harper's Bazaar, в 
което тя разкрива, че „някой е имал интерес 
да се свърже с нея“ по време на пандемията 
Covid-19.

„Това беше просто дълбоко гмуркане в 
една връзка“, каза звездата. „Не знам дали ис-
кам... Просто ми се струва толкова неумест-
но.“

Майката на две деца е съсредоточена вър-
ху дъщерите си Джаксън и Август и какво 
може да направи, за да ги впечатли в кухнята.

„Когато децата ми кажат: „Мамо, никой не 
прави паста по-добре от теб“, нищо не може 
да се сравни с това“, каза Терон.

Тя е считана за една от най-красивите 
жени. Родена е в Бенони, Южна Африка. Ка-
риерата й започва на едва 16-годишна въз-
раст, когато подписва договор с модна аген-
ция в Милано.

Алек Болдуин продава внушителната 
си селска къща в Хамптънс, Лонг Айлънд, 
на цена от $29 млн.

Актьорът купи имението от 10 акра, 
когато беше женен за Ким Бейсинджър 
през 1995 г. Той реновира имота, който 
датира от 18 век, без да променя иден-
тичността му. Разполага с четири спални, 
пет бани, просторна кухня, трапезария, 
кино, стая за дегустация на вино и част-
на библиотека с дървена ламперия.

Външната зона разполага с беседка от 
58 квадратни метра с камина, плувен ба-
сейн и спа и оградена зеленчукова гра-
дина.

„За нас това е дългоочакваното бяг-
ство от града“, споделят Алек и съпруга-
та му Хилария.

Те наскоро закупиха друго жилище 
във Върмонт, скоро ще посрещнат и сед-
мото си дете.

Чарлийз Терон не е готова  
да започне нова връзка

„Холивудският знак“ ще бъде 
обновен, когато навърши 100 г.

Крисчън Бейл ревнувал от 
приятелството във филма „Амстердам“Алек Болдуин продава  

селската си къща

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Плиска е централна резиденция на бъл-
гарските владетели и първа столица 
на ранносредовековната българска 

държава в продължение на повече от два 
века. Под руините й живее история, която 
трябва да бъде видяна и разказана.

Към края на VII век прабългарски племена, 
водени от хан Аспарух, се установяват трай-
но на юг от река Дунав. В тази обширна рав-
нина е имало вероятно славянско население. 
Прабългарите полагат тук основите на бъл-
гарската държава през 681 г., а Плиска става 
нейна първа столица.

Плиска има драматична история. Била е 
опожарявана и изграждана отново. Древната 
столица е построена върху просторна откри-
та земя, затова е опасана с три отбранител-
ни пояса. Първият, който ограждал външния 
град, е бил

дълбок земен ров 
с висок насип

Вторият е бил направен от огромни пло-
чи, образуващи висока около 2,5 м крепостна 
стена. Във всички стени е имало по 2 петоъ-
гълни кули и порта. Главният вход е бил на из-
точната крепостна стена. Третият пояс е бил 
тухлено укрепление, защитаващо цитаделата.

В продължение на цели два века от осно-
ваването на българската държава през 681 до 
893 г. градът е главното политическо, военно, 
културно и икономическо средище. Наред с 
това обаче Плиска е и сред най-внушителните 
паметници на средновековното европейско 

градостроителство. Разположена на кръсто-
път сред обширна хълмиста местност, първа-
та столица на българската държава е била

защитена с мощни 
крепостни стени

Мястото за построяването на града не е 
било случайно избрано. Като степни хора 
прабългарите са предпочитали равнинните 
терени за изграждане на лагерите и селища-
та си. 

Дворецът на хан Крум е сред най-забеле-
жителните паметници. Интерес представля-
ват тайните входове, по които обитателите му 
са можели да напуснат незабелязано града. 
Дворецът е разполагал с голямо водохрани-
лище и модерни за времето си бани. Изклю-
чително мащабното строителство, разгър-
нато през втория етап от изграждането на 
Плиска, се свързва

с името на хан Омуртаг
Сред паметниците на неговото царуване са 

крепостните стени, т.нар. малък дворец с жи-
лищата за членовете на ханското семейство, 
новите бани със сложна отоплителна инста-
лация, два езически храма и изключително 
пищно декорираната тронна палата.

Легендите разказват, че по този начин хан 
Омуртаг е показвал гостоприемството си към 

всички посетители на столицата.
Третият строителен етап е оставил за исто-

рията раннохристиянски

култови сгради 
с внушителни размери

Най-забележителният архитектурен памет-
ник от това време е голямата базилика. Тя е 
била най-голямата християнска черква на 
Балканския полуостров. Огромната трико-
рабна базилика, дълга 100 м и широка 30 м, е 
била оградена от голям манастир със сложна 
архитектура.

Плиска е градът, в който българите са по-
кръстени в християнската вяра. Тук през 886 
г. княз Борис I e приел учениците на създате-
лите на славянската писменост братята Ки-
рил и Методий.

При археологически разкопки е открит 
бронзов медальон, известен като розетата от 
Плиска. Той датира от периода VII-IX век и по 
всяка вероятност е използван за

астрономически изчисления
Според специалисти седемте лъча на розе-

тата символизират седемте планети, познати 
в древността - Слънце, Луна, Марс, Юпитер, 
Венера и Сатурн. На гърба на медальона пък 
е изобразен рунически знак - символ на бъл-
гарския бог Тангра. Някога той е бил използ-
ван и от българския владетелски род Дуло.

Тази находка е една от най-известните от 
предхристиянския период в историята ни. 
Според някои автори заедно с древния бъл-
гарски календар тя служи като доказателство 
за широките астрономически познания на 
древните българи.

Малко познат и много любопитен факт е, че

розетата била смятана 
за талисман

Здравето, щастието, късметът били за този, 
който я носи. Дали това е истина или легенда 
- ще си остане загадка, днес тя се съхранява в 
Националния исторически музей.

Първата ни столица е била огромен град за 
времето си, с изключителна защитна система. 
В историята на България Плиска се е вписала 
като един от най-великите градове.

Плиска: Първата българска столица с драматична 
история, опожарявана и изграждана отново
�Древният град е построен върху просторна открита земя, затова е опасан с три отбранителни пояса

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Голямата базилика - най-големият християнски храм в Югоизточна Европа. 

Сн. Wikipedia

Целият град е оплетен от мрежа от тайни тунели или ходници. Именно тук възниква първата църква след покръстването, известна като царската базилика.

Император Никифор напада Плиска и пирува 3 дни, като изпразва избите с вино на хан Крум.

Сн. Wikipedia
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