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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
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Нещо куца в управлението на държа-
вата… Сега тази Facebook шега хем е за-
бавна, хем тъпа и малко нечувствителна 
към хората със затруднено придвижва-
не, хем пък е точна. Двама трудно под-
вижни мъже се борят кой е по-по-най, 
двама бивши приятели с огромни егота 
се сблъскват за управлението и бъдеще-
то на страната. Малко е като риалити – 
единият трудно ходи от години, сега е 
болен от COVID-19 вече 20 дена и не се 
появява в парламента. Явно дава при-
мер на другия, който влиза да се опе-
рира, когато също не иска да се яви в 
Народното събрание. Но и от болница-
та прави опит да покаже, че той още е в 
контрол. На Делян Пеевски поне не му 
трябваха фалшиви извинителни бележ-
ки да не ходи на работа.

Истината е, че нито един от двамата 
не е в контрол и това ги вбесява. Изби-
рателите в своята (рядка) мъдрост на-
правиха така, че никой да няма абсолют-
ния контрол в този парламент. И дори 
да има нови избори (към които все по-
очевидно вървим), резултатът пак ще е 
същият, макар и с друго разпределение 
на партиите – никой няма да има мно-
зинство, а избирателите искат от парла-
мента да намира компромис по важните 
въпроси и това да си личи в управление-
то. Въпреки че второто място на проек-
та на Слави Трифонов показва, че доста 
хора все още търсят поредния спаси-
тел, е ясно – за 30 години преход и тър-
сене на новия Месия, българинът започ-
на да разбира, че такъв няма. Това ще е 
трудно за преглъщане и от Борисов, и от 
Трифонов, и от всеки следващ, решил да 
тръгне по този модел. Не че вдъхновява-
щи лидери не са важни в едно общество, 
просто хората започват да разбират, че 
промяната идва от тях самите, а не от но-
вия Първи в държавата.

Всъщност, Първият е дама за поред-
на година – България е парламентар-
на република и това е председателят 
на Народното събрание. За над 10 го-
дини управление на ГЕРБ тотално заб-
равихме тази подробност. Затова сега 
този парламент ни се струва толкова ин-
тересен, дори скандален – който е гле-
дал поне малко от заседанията, знае, че 
е пристрастяващо занимание. Изключ-
вам размяната на някои недостойни ре-
плики, разменени в пленарната зала, но 

разгорещеният и емоционален дебат 
е част от задълженията на депутатите. 
Целта на парламентарното управление 
на една държава е чрез такъв разговор 
и спор да се роди най-добрият възмо-
жен компромис от избраните народни 
представители. Те са много и различни, 
такова, каквото е и българското обще-
ство. Едва ли скоро ще имаме възмож-
ност за монолитно управление от две, а 
още по-малко от една партия, които да 
имат над 50% мнозинство в залата. Това 
ще е новото нормално и всъщност няма 
нищо лошо в това. Всъщност, това е цел-
та на парламентарните демокрации – на 
нас просто ни липсва опит в това.

Тези спорове в този парламент ме на-
караха да се замисля върху избирате-
лите на две партии – на Слави и „Демо-
кратична България“. Както видяхме в 
дните след изборите, едните са възмуте-
ни от другите, размениха се доста обид-
ни статуси в социалните мрежи и неле-
пи колажи. Вероятно има отвращение 
на единия електорат от другия, но това 
всъщност няма значение. Ситуацията е 
такава, че всички живеем в една държа-
ва и в едно българско общество (неза-
висимо дали в рамките на България или 
не) и трябва да се понасяме, да постига-
ме компромис и да вървим напред – на-
кратко да се научим да живеем и бъдем 
щастливи заедно въпреки различията. 
Коалиционно правителство между две-
те партии едва ли е възможно, и то не 
само заради стила и светогледа, които 
са коренно различни. Но със сигурност 
могат да постигнат парламентарно мно-
зинство, което да подкрепи определени 
закони – като дистанционно гласуване, 
други избирателни промени, съдебна 
реорганизация и други ключови и ва-
жни за страната реформи. Сега е момен-
тът, друг едва ли ще дойде. Защото деба-
тът трябва да дава резултат, не просто 
телевизионна караница. Иначе едини-
ят накуцващ със сигурност ще отпадне 
от играта, а другият може да се върне на 
бял кон и с подходящите парламентар-
ни патерици. Времето тече, избиратели-
те гледат.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Свърши ли времето 
на спасителите  
в BG политиката

https://www.globalbash.com


21 - 27 април 2021 г. 3



21 - 27 април 2021 г.4

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

Н
ови правила за изборите в 
чужбина се задават за след-
ващия вот, независимо дали 
ще е предсрочен или не. 
Само за дни партиите в но-

вия парламент внесоха четири проекта 
за промени в Изборния кодекс. Три от 
тях са на новите формации в него - „Има 
такъв народ“, „Демократична България“ 
и „Изправи се! Мутри вън!“ - всички те 
предлагат сходни изменения за вота в 
чужбина.

Четвъртият проект е на ГЕРБ и е свър-
зан само с въвеждането на мажорита-
рен избор на депутати. Измененията, 
внесени от партията на Борисов, пред-
виждат разделянето на страната на 234 
едномандатни избирателни района с 
приблизително еднакво население и 
6 избирателни района в чужбита, като 
всеки от тях ще излъчи по един депутат.

През миналата седмица обаче се раз-
бра, че идеята на ГЕРБ няма подкрепа-
та на партиите в парламента, дори и на 
инициаторите за мажоритарен вот от 
„Има такъв народ". Те уточниха, че това 
може да стане в един „сигурен, спокоен 

и уверен парламент“.
Какви са останалите предложения. Те 

се обединяват около увеличаването на 
броя на секциите в чужбина, въвежда-
нето на дистанционно електронно и по-
щенско гласуване, видеонаблюдението 
при броенето на бюлетините, създава-
нето на избирателен район за гласовете 
от чужбина и смяна на Централната из-
бирателна комисия (ЦИК).

Повече секции в чужбина
Най-безспорно изглежда предложе-

нието за промяна на броя на секциите в 
чужбина. Сега за страните от ЕС могат да 
се разкриват неограничен брой секции, 
стига да има подадени 60 заявления от 
избиратели и в съответната държава да 
няма ограничение гласуването да става 
само в дипломатическите и консулски-

те служби. Проблемът е със страните из-
вън ЕС, където през 2016 г. по предло-
жение на Патриотичния фронт (ВМРО и 
НФСБ) техният брой беше ограничен до 
35 секции. Тогава беше увеличен и не-
обходимият брой заявления за разкри-
ване на секция в страните от ЕС - от 40 
на 60.

Сега и трите нови формации - „Има та-
къв народ“, „Демократична България“ и 
„Изправи се! Мутри вън!“, предлагат в 
законопроектите си да се върне старо-
то положение. То предвижда да се нама-
ли броят на необходимите заявления за 
разкриване на секции на 40, както и да 
се създават автоматично секции, ако на 
предходни избори в последните 5 годи-
ни е имало образувана поне една сек-
ция, в която са гласували не по-малко 
от 100 избиратели. Неофициално от БСП 
казват, че биха подкрепили падането на 
тавана от 35 секции за страните извън 
ЕС, по информация на „Капитал“. Това 
предложение най-вероятно ще бъде 
подкрепено и от ДПС, защото ограниче-
нието за разкриване на секции важеше 
и за Турция.

На хоризонта: Нови правила 
за изборите в чужбина
XПартиите, които влязоха сега в парламента, внесоха промени в Изборния кодекс

Сн.: „Капитал“

http://imgtrucking.com
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Избирателен район 
„Чужбина“

И трите формации предлагат да се 
създаде нов избирателен район за гла-
совете от чужбина на парламентарни-
те избори. Сега българите зад граница 
гласуват само за партия, а гласовете им 
влизат в общия резултат на партиите. От 
години различни организации на бъл-
гарите в чужбина настояват да има из-
бирателен район, за да могат да гласу-
ват и за кандидати за депутати, но това 
така и не се случваше. Предложението 
на новите три политически сили в пар-

ламента е към съществуващите досега 
31 избирателни района в страната да се 
създаде още един - за чужбина.

Причината досега да не се предприе-
ма тази стъпка беше, че за да се открие 
такъв район, ще трябва да се вземат де-
путатски мандати от някои от избира-
телните райони в страната. И трите фор-
мации предлагат във внесените от тях 
законопроекти методика, по която да 
стане това. Неофициално от БСП каз-
ват, че биха подкрепили създаването 
на изборен район „Чужбина". По време 
на консултациите при президента Ру-
мен Радев за датата на парламентарни-

те избори в средата на януари лидерът 
на социалистическата партия Корнелия 
Нинова изрази подкрепа за такова ре-
шение.

Нова ЦИК, но каква
Всички законопроекти, без този на 

ГЕРБ, предвиждат смяна на Централната 
избирателна комисия, но предложения-
та им се различават по това какъв тряб-
ва да е статутът й и как да се избират 
членовете й. Сега председателят, него-
вите заместници и секретарят на избор-
ния орган се избират от парламента, а 
членовете се назначават от президента 

по предложение на политическите сили.
Право на участие в ЦИК имат парла-

ментарно представените формации и 
тези, които не са в Народното събрание, 
но имат евродепутати. Съставът на се-
гашната ЦИК е от 20 души. Законопроек-
тът на „Изправи се! Мутри вън!“ предла-
га намаляване на състава на 15 човека, 
като е предвидено всяка парламентар-
но представена политическа сила да 
има зам.-председател.

„Демократична България“ предла-
га съставът на ЦИК да е от 9 души като 
председателят, заместниците му, секре-
тарят и членовете да се избират от На-
родното събрание.

Предложението на „Има такъв народ“ 
е ЦИК да се състои от 15 души, предло-
жени от парламентарно представени-
те политически сили, без тези, които не 
са в Народното събрание, но имат свои 
представители в ЕП. Според партията на 
Слави Трифонов членовете на изборния 
орган трябва да се назначават с указ на 
държавния глава по предложение на 
партиите от Народното събрание, но по 
процедура, определена от държавния 
глава. Това беше изтълкувано като опит 
за увеличаване на правомощията на 
президента. Засега това предложение 
не срещна подкрепа от страна на „Демо-
кратична България“.

От БСП казват, че този въпрос все още 
не е обсъден в парламентарната им гру-
па, но посочват, че в сегашния състав на 
изборния орган те имат шестима члено-
ве. Ако се приеме редуциране на ЦИК, 
представителите на социалистите ще са 
чувствително по-малко, включително и 
заради факта, че са трета политическа 
сила.

Опашка за гласуване на изборите през април

Сн.: Никола Караманов
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България вече е на 112 място 
по свобода на словото
България направи крачка назад по 

отношение на свободата на слово-
то. Страната отстъпи още по-надо-

лу в класацията на „Репортери без гра-
ница“ и от 111 място вече е на 112-то. 
„Много тревожна ситуация“, е един от 
изводите на организацията за медийна-
та ситуация в България. „Малкото кри-
тични журналисти са постоянно подла-
гани не само на клеветнически кампании и тормоз от страна на държавата, но и 
на сплашване и насилие“, се казва в доклада на „Репортери без граници“.

Обмислят облекчено влизане 
на туристи в България

Министерството на туризма в ос-
тавка обяви, че обмисля вся-
какви възможни варианти за 

облекчено влизане на туристите в стра-
ната. „Предложили сме три възможнос-
ти - сертификат за ваксинация, негати-
вен PCR или сертификат за наличие на 
антитела“, каза министърът в оставка 

Марияна Николова. Очаква се до края на седмицата Министерството на здраве-
опазването да издаде заповед с ясни и точни критерии за влизане в Република 
България.

Москва обяви български 
дипломати за персона нон грата
Посланикът на Република Бълга-

рия в Москва Атанас Кръстин бе 
поканен на среща в Министер-

ството на външните работи на Руската 
федерация, където бе уведомен, че два-
ма дипломати от българското посолство 
са обявени за персона нон грата Причи-
ната за това са действията на МВнР на 
Република България, което на 22 март 
2021 г. обяви двама дипломати от руското посолство в София за персона нон гра-
та за действия, несъвместими с Виенската конвенция.

Семейство загина при тежка 
катастрофа край Ловеч

Семейство загина при тежка ката-
строфа на главен път София - Ва-
рна, в района на село Микре краю 

Ловеч. Трагедията е станала след сблъ-
сък на два леки автомобила във вторник 
сутринта. В единия, с ловешка регис-
трация, са пътували 59-годишен мъж и 
55-годишна жена. И двамата са почина-
ли на място от удара. Другата кола била 

управлявана от 26-годишна жена, която е откарана за преглед в ловешката бол-
ница, без тежки наранявания. В нейния автомобил е пътувал и проф. Олег Попов 
от АПИ.

Искат отмяна на матурите 
за 4-ти и 10-ти клас
Матурите за 4-ти и 10-и клас тряб-

ва да бъдат отменени. 51 хиля-
ди са учениците, които минала-

та година трябваше да се явят на матури 
в 10-и клас, но не го направиха, защото 
бяха отменени поради риска за здраве-
то им. 50 хиляди са родителите, които 
се подписаха в петиция срещу провеж-
дането им. Министерството на образо-
ванието защо отказва да чуе гласа им. Това заяви омбудсманът Диана Ковачева 
пред БНТ. Според Диана Ковачева учебната програма не предвижда нито един 
ден за подготовка и изпитите са безсмислени в тази ситуация.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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Б
ългарин от Сливен, издирван 
от Белгия, остава под стра-
жа в Бургас. За задържането 
на Йордан Й. е издадена Ев-
ропейска заповед за арест от 

съда в Антверпен по обвинение, че е 
участвал в кражбата на 38 златни кюл-
чета. В Белгия започва наказателно пре-
следване.

Йордан Й. е обвинен в участие в гра-
беж в големи размери и противозаконно 
лишаване от свобода. Той е бил част от 
българска банда, нападнала и държала 
в плен мъж в Белгия. Докато жертвата е 
била вързана и със запушена уста, банда-
та изнесла скъпоценности и 38 кг златни 
кюлчета. След грабежа българите

се прехвърлили 
в Нидерландия

В определението си Апелативният съд 
в Бургас уточнява, че целта на мярката 
за неотклонение в това производство е 
единствено обезпечаване присъствие-

то на лицето по време на разглеждане 
на делото по същество, предотвратяване 
на бягството му и евентуално укриване, 
с което би могъл да попречи за фактиче-
ското му предаване на издаващата дър-
жава, ако искането й във връзка с Евро-
пейската заповед за арест бъде уважено 

в предстоящото производство пред бъл-
гарския съд.

Апелативният съд приема, че най-
адекватна в случая е взетата мярка за не-
отклонение „задържане под стража“.

Определението не подлежи на обжал-
ване или протестиране.

Под стража: Българин, 
откраднал 38 кг златни 
кюлчета в Белгия
XЗа мъжа от Сливен има издадена европейска заповед за арест от съд в Антверпен

40-годишен българин и друг 45-го-
дишен гръцки гражданин загубиха 
живота си след падане от 70 метра 
височина. Това се случило по време 
на работа в ТЕЦ „Агиос Димитриос“ в 
град Козани.

Трудовата злополука е вследствие 
на повреден по време на работа ме-
ханизъм на строителен асансьор, в 
който се намирали двамата.

Трагедията е огромна и спира 
дъха дори на най-смелите от глед-
ката, с която пожарникарите и спа-
сителните екипи се сблъскали след 
смъртта на двамата мъже.

Според информацията единият е 
паднал на земята от 70 метра висо-
чина, а вторият, докато е падал, тяло-
то му се е заплитало във въжетата, в 
резултат на което е висял по тях.

Според директора на фабрика-
та Василис Цигас компанията и слу-
жителите имат опит и притежават 
всички необходими сертификати за 
изпълнението на проекта. Служите-
лите на компанията са приключили 
работата по полуохладителната кула 
през есента, но са спрели поради ни-
ските зимни температури, за да про-
дължат през пролетта.

Сънародник загина 
след падане от  
70 м в Гърция
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П
олитическата седмица в Бъл-
гария започна с консултации 
на парламентарно предста-
вените партии при прези-
дента за нагласите им за съ-

ставяне на правителство.
Разговорите стартираха с първата по-

литическа сила ГЕРБ в отсъствието на ли-
дера Бойко Борисов. Той за първи път се 
отказа и от поста министър-председател, 
а посочи като свой наследник бившия 
външен министър Даниел Митов.

Именно Митов получи във вторник 
от президента мандата за съставяне на 
правителство и обяви, че ще потърси 
подкрепа от „Демократична България“ и 
„Има такъв народ“. Съставът на проекто-
кабинета му пък бе съобщен малко пре-
ди това от премиера Бойко Борисов. Той 
направи това по патерици и къси панта-
лони от болница, където влезе заради 
скъсан менискус. В предложеното пра-
вителство влизат няколко досегашни 
министри, които запазват ресорите си – 
Екатерина Захариева, Костадин Ангелов, 
Росен Желязков, Кирил Ананиев, Краси-
мир Вълчев и др. Сред новите имена пра-
вят впечатление това на лидера на СДС 
Румен Христов, номиниран за военен ми-
нистър, Любен Дилов-син – за министър 
на туризма и Калин Вельов за министър 
на културата. 

Към момента нито една от парламен-
тарно представените партии не е изрази-
ла готовност да подкрепи нов кабинет на 
ГЕРБ-СДС, а те самите разполагат с едва 
75 депутати от необходимото мнозин-
ство от 121 гласа.

Единствената политическа сила, коя-
то към момента има реален шанс за съ-
ставяне на правителство, изглежда „Има 
такъв народ“ (ИТН) на Слави Трифонов. 
Партията зае второто място след избори-
те, но се радва на одобрението на оста-
налите четири формации в парламента. 

Това пролича и в единодушната подкре-
па на всички политически сили без ГЕРБ 
за кандидатурата на предложената от 
ИТН Ива Митева за председател на пар-
ламента.

„Във вас са вперени погледите на бъл-
гарите“, обърна се държавният глава Ру-
мен Радев към тримата представители в 
консултациите на ИТН.

Зам.-председателят Тошко Йорданов, 
сценарист на партийния лидер Слави 
Трифонов, обаче повтори пред Радев, че

няма да правят коалиция 
с БСП и ДПС,

а са готови да си партнират само с „Демо-
кратична България“ и „Изправи се! Мутри 
вън!“, с които обаче събират общо само 
92 гласа.

„Ние в коалиция с партии от статукво-
то няма да влезем. Ако изобщо може да 
се стигне до кабинет, то ще е с другите 
две партии от протестите. Така че какво-
то сме казали – това ще направим“, каза 
Йорданов, който участва на консултаци-
ите при президента заедно с колегата си 
сценарист Филип Станев, както и с Вик-

тория Василева, главен секретар на пар-
тията.

ГЕРБ пък обещаха да не губят време.
„Има вариант да върнем мандата, не 

желаем да губим време. Редно е да има 
работещо правителство възможно най-
скоро“, каза вицепремиерът в оставка То-
мислав Дончев след консултациите при 
президента.

Даниел Митов, който ще бъде номини-
ран от ГЕРБ за премиер, заяви, че партия-
та има готовност до дни след връчването 
на мандата да обяви състава на кабинета.

„Готови сме и с бързо правителство, и 
да бъдем опозиция, и за служебен каби-
нет, и за предсрочни избори“, каза пред-
седателят на парламентарната група на 
ГЕРБ Десислава Атанасова.

Томислав Дончев потвърди, че

ГЕРБ остават готови 
да подкрепят

с депутати и правителство, предложено 
от „Има такъв народ“.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова 
също потвърди готовността на партия-
та си да подкрепи правителство на „Има 

Задава ли се политическа 
криза в България?
XНовият парламент беше открит, но колко дълго ще живее той?

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Новият председател на парламента Ива Митева, 
която получи внушителна подкрепа.

Сн.: БТА

Сн.: БТА

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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такъв народ“, но при определени усло-
вия. Партията обаче тепърва ще обсъжда 
дали ще предложи кабинет, ако се стиг-
не дотам президентът Румен Радев да им 
връчи третия мандат.

„Условията на БСП са преодоляване 
на икономическата, здравната и социал-
ната криза чрез помощ на хората, дома-
кинствата и бизнеса. Да се започне реви-
зия на управлението на Борисов. Бързи 
и конкретни стъпки по Плана за възста-
новяване. Нови изборни правила, които 
да гарантират прозрачност и честност на 
изборите“, добави тя.

Позицията на партията е, че трябва да 
бъде съставено правителство в рамките 
на този парламент.

Самият Радев не изключи възможност-
та да бъде връчен трети мандат, ако и 
ГЕРБ, и ИТН не успеят да съставят прави-
телство. Конституцията не го задължава 
да връчи третия мандат на третата по го-
лемина партия, но той уточни, че ще пре-
цени това според готовността на БСП, 
ДПС, ДБ и ИСМВ за съставяне на прави-
телство.

Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ 
също потвърди позицията на партията си, 
че няма да подкрепи правителство на „из-
губилите изборите“ ГЕРБ или на БСП, но 
би подкрепила такова на „трите нови пар-
тии“ – „Има такъв народ“, „Демократична 
България“ и „Изправи се! Мутри вън“.

Приоритетите, за които ще настоява 
ДПС, са „борбата с Covid кризата“, „изгот-
вяне на Плана за възстановяване и устой-
чивост, както и подготовката ни като дър-
жава за следващия оперативен период“.

Карадайъ повтори необходимостта 
от диалог между институциите и между 
партиите, за да има „нормалност в поли-
тиката“.

На излизане от разговорите с прези-
дента „Демократична България“ даде 
знак, че е готова да загърби различията 
с останалите нови партии в парламента 
в името на постигането на промяна. „Го-
тови сме да изоставим разликите, защо-
то припокриванията ни са много повече 
в големите цели“, каза той.

Иванов допълни, че големият въпрос 
не е дали може да има правителство в 
рамките на този парламент, а дали това 
правителство

може да свърши работа
Съпредседателят на ДБ посочи още, че 

коалицията не изключва хипотезата за 
скорошни предсрочни избори, ако кон-
ституционната процедура завърши без 
резултат, и подчерта, че в такъв случай 
трябва да бъдат направени спешно про-
мени в изборното законодателство, кои-
то да гарантират честен вот.

„Демократична България“ не вижда ос-
нование да получи третия мандат за съ-
ставяне на правителство, ако първата и 

втората по численост политическа сила 
не успеят да изпълнят тази задача. „Не 
смятаме, че с 27 депутати и при полити-
чески сили с по-голяма численост от нас 
имаме право на претенция за трети ман-
дат“, заяви Иванов в началото на консул-
тациите при президента.

Парламентарният лидер на „Изправи 
се! Мутри вън“ Мая Манолова също зая-
ви, че е малко вероятно коалицията, при 
нейните 14 депутати, да получи третия 
мандат за съставяне на правителство. В 
същото време обаче призова президен-
та, ако се стигне до този краен вариант, 
да го връчи на някоя от новите партии 
в Народното събрание, защото това ще 
бъде възможност за създаване на прави-
телство на промяната.

Повече от две седмици след избори-
те все още няма яснота колко дълъг ще 
бъде животът на 45-тия парламент.

Но за сметка на това повечето форма-
ции заявиха

амбициозни 
законодателни инициативи

още в първия му работен ден на 15 ап-
рил.

Председателят на групата на ГЕРБ Де-
сислава Атанасова изнесе 20-минут-
на реч, в която очерта постиженията на 
управлението си.

„Победителят е само един и това е 
ГЕРБ“, каза тя, настоявайки партията да 
не бъде заобикаляна. Думите й бяха по-
срещнати с освирквания в залата. Побе-
дителят обикновено се поздравява, но 
това достойно поведение зависи от по-
литическата култура и натрупания опит, 
продължи Атанасова и постави под въ-
прос капацитета на опонентите на ГЕРБ 
да се справят в тези трудни времена.

„Време е шоуто да приключи“, апелира 
тя, визирайки партията на Слави Трифо-
нов.

„Вече разбрахме, че Картаген тряб-

ва да бъде унищожен, но все още не сме 
разбрали какво следва след това“, доба-
ви тя, имайки предвид мълчанието на 
ИТН за намеренията им.

„Благодаря ви, г-жо Атанасова, за про-
грамната реч“, обърна се към нея пред-
седателстващата първото заседание на 
Народното събрание, депутатът от ИТН 
Мика Зайкова.

Най-очаквано бе програмното изявле-
ние на втората политическа сила ИТН, 
която държи ключа към бъдещо прави-
телство или предсрочни избори. Тош-
ко Йорданов – сценарист на Слави Три-
фонов и негов заместник в партията, 
прогнозира, че парламентът няма да из-
кара пълния си мандат.

„Ще работи толкова, 
колкото трябва“

заяви Йорданов.
БСП пък настоя за мораториум върху 

сключването на договори от сегашното 
правителство.

Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ се 
обяви за „възстановяване на политиче-
ската нормалност“ и диалог.

На фона на призивите за съгласие, обе-
динение, заедност и пр., съпредседате-
лят на „Демократична България“ Христо 
Иванов напомни, че българските граж-
дани очакват и законност. Той обяви 10 
приоритета на обединението, сред кои-
то конституционни промени, чиято край-
на цел е отстраняването на главния про-
курор Иван Гешев, и реформирането на 
Висшия съдебен съвет.

„Изправи се! Мутри вън!“ настоя за 
спешни промени в изборния закон, за да 
бъдат готови политиците за предсроч-
ни избори. Коалицията си поставя за цел 

назначаването на нов главен прокурор 
и гарантиране на независимостта на ре-
гулаторите. „Пълна ревизия на корумпи-
раното управление. Искаме да направим 
така, че повече в бъдеще мутренското 
управление да не е възможно“, каза ли-
дерът на ИСМВ Мая Манолова.

„Къде ви е лидерът, уважаеми дами и 
господа от ГЕРБ? Къде се крие?“, обърна 
се тя към към депутатите на ГЕРБ.

Първата работа, с която се захвана 
парламентът, беше да извика премиера 
в оставка Бойко Борисов да дава обяс-
нение за Националния план за възстано-
вяване и устойчивост. Той обаче часове 
по-късно излезе в отпуск и изпрати пред 
депутатите заместника си Томислав Дон-
чев. Това принуди новоизбраното ръко-
водство на парламента да заплаши, че 
той ще бъде доведен принудително, как-
то е записано и по закон.

Борисов все пак се появи. На прескон-
ференция, съобщение за която беше от-
правено в неделя сутринта в 8:30 ч. с на-
чало час по-късно. Той декларира, че ще 
отиде в сряда в Народното събрание, 
след като депутатите го задължиха, но 
коментира, че призоваването му не е за 
да говори по същество, а за да бъде орга-
низиран своеобразен народен съд.

„Защо да се явявам в парламента, след 
като са ни гласували оставката, сега там 
трябва да е колегата Трифонов от утре 
след карантината, да ги събере, да пра-
вят правителство“, каза Борисов и допъл-
ни „моят страх е, че те няма да направят 
правителство". Според него на новите 
партии им трябва служебно правител-
ство на Румен Радев и „след месеци на 
репресии да постигнат по-добър резул-
тат“.

Мика Зайкова откри новия парламент като най-
възрастния депутат и се превърна в любимка на всички.

Сн.: БТА

Сн.: БТА
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Customer Service 1-877-338-1545

Русия 4¢

8¢
мобилни

Израел 2¢

4¢
мобилни

Украйна15¢

13¢
мобилниЛитва 6¢

9¢
мобилни

Klausau.com

• Без такса за свързване
• Заплащане до секунда
• Опция за автоматично 
   пълнене
• Огромни спестявания
• Чиста връзка

при положение че искате да ползвате услугата, 
трябва да се обадите на 

универсалния callback номер  888-383-8974,
и системата ще ви се обади (за по-малко от 45 сек.) 
да ви даде нужните инструкции  и свръзка.

За да използвате услугата, трябва да се регистрирате и да създадете акаунт  в www.Klausau.com.
Регистрирайте се безплатно и плащайте само за времето, през което говорите. Може да се регистрирайте  онлайн или да ни се обадите на телефон.

само за 5 цента на минута 
(стационарни)

и 9 цента на минута
(мобилни)

Говорете 
с България

www.klausau.com
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Б
лагодарение на интернет гла-
сът на всеки от нас се чува 
по-силно и по-ясно. Именно 
заради това голяма част от по-
литиците в България, а и по све-

та, ежедневно използват платформи като 
Facebook, Twitter, а и дори вече Instagram, 
за да достигнат по-лесно до своите изби-
ратели.

Тази година отново, за да запознаят 
гражданите с работата си, много полити-
ци използваха социалните мрежи за пре-
дизборна кампания, която динамично 
и ежедневно се променяше. Познати на 
българите лица като Мая Манолова, Бой-
ко Борисов, Корнелия Нинова, а и такива, 
които тепърва влизат в политиката - д-р 
Александър Симидчиев и Слави Трифо-
нов, чиято партия стана втора политиче-
ска сила, успяха да покажат активност и 
успех в интернет.

Мрежата често създава илюзията, че 
ще бъдеш разбран правилно заради лип-
сата на т.нар. цензура.

Дни преди изборите голяма част от ста-
рите и новите управляващи избраха да 
говорят в

цифри, бюджети 
и обещания

Отново те избраха социалните мрежи, 
за да го направят, като голяма част от тех-
ните постове бяха придружени с видеа 
или включвания на живо.

„Имаше пари за всичко: за ВиК холдинг, 
за асфалт и стиропор, само за подкрепа 
на малкия бизнес нямаше. И много фир-
ми са пред фалит след 3-тото затваряне. 
Ние имаме план за мащабна подкрепа 
на малките фирми“. Такива постове често 
могат да се видят на стената на вече де-
путатката от „Изправи се! Мутри вън!“ Мая 
Манолова, която е един от най-активните 
членове на коалицията си в социалните 
мрежи. След почти всеки такъв Манолова 
публикува и линк към сайта си, като чес-
то успява в обещанията си да направи съ-
поставка с досегашното управление. На 
коментари от потребителите обаче рядко 
отговаря. Самата тя споделя, че е избрала 
социалните мрежи за своя трибуна, 

защото там са младите 
А в помощ за платформите й се притич-

ват именно млади симпатизанти на пар-
тията.

Премиерът в оставка Бойко Борисов 
също ежедневно и преди, и след избори-
те използва социалните мрежи, за да се 
свърже с избирателите на политическа-
та партия ГЕРБ. Самият той избра именно 
Facebook за редица предизборни обеща-
ния, както и включвания на живо, на кои-
то показваше различни обиколки и сре-

щи с хора от цяла България. Избра го и 
за да представи номинациите си за ново 
правителство.

„До 2025 г. средната учителска заплата 
ще стане 2500 лв., а на университетските 
преподаватели - 2800 лв. Образованието 
беше наш приоритет през последните 4 
години, ще остане така и занапред“, това 
гласеше поредното обещание на Борисов 
през профила му във Facebook по време 
на предизборна обиколка във велинград-
ското село Драгиново.

Опозиционната му партия БСП, а и най-
вече лидерът й Корнелия Нинова, също 
ежедневно използва социалните мрежи, 
за да публикуват снимки и видеа от сре-
щи с хора. Преди изборите Нинова не 
пропускаше и да обещава промени, като 
активно показваше и срещи с привърже-
ници на партията.

„Ще освободим фирмите от рекета, на 
който са подложени. Ще освободим бъл-
гарските фирми от рекета, на който са 
подложени, при спечелване на изборите. 
Никой няма повече да ги изнудва да под-
крепят властта и ако не го правят, върху 
тях да се изсипва цялата репресивна ма-
шина в предприятия и офиси“, това заяви 
тя на едно от посещенията си преди из-
борите във Враца по време на обиколка-
та на партията в Северозападна България.

Слави Трифонов 
бе критикуван

неведнъж за своя избор да говори един-
ствено в социалните мрежи, но не и пред 
медиите. На десетки покани от журнали-
сти той отказваше, но въпреки това чес-
то показваше активност в интернет. 

Според специалисти шоуменът е шам-
пион в социалните мрежи, откъдето се 
информират младите.

Шест дни след изборния ден Трифо-
нов отново избра трибуната на Facebook, 
за да се изкаже и да благодари на хората, 
които са дали своя глас за партията му.

„Искам да избегна всички клишета и за-
това ще бъда напълно откровен. От име-
то на моите колеги и от мое име искрено 
благодаря на всички, които гласуваха за 
нас. Това е смисълът на доверието, а до-
верието е висшата форма на човешкото 
общуване. Благодаря ви, ние оценяваме 
вашето доверие“, напиша шоуменът, кой-
то макар да дебютира на „политическата 
сцена“, успя да стане втора политическа 
сила.

И „Демократична България“ бе опреде-
лена от специалистите като партия, която 
е стигнала до младите благодарение на 
социалните мрежи. Христо Иванов и Иво 

Мирчев като най-изявени лица от парти-
ята ежедневно коментираха случващото 
се в държавата, като не пропускаха и да 
отговарят на въпроси и коментари от по-
требители във Facebook.

Един от листата на партията, пулмоло-
гът д-р Александър Симидчиев, също по-
стигна успех в социалните мрежи, кое-
то според мнозина е основната причина 
сега да е избран за народен представител.

Симидчиев ежедневно показваше ак-
тивност и съпричастност, като също така 
дори успя oрганизира онлайн събитие  
дни преди изборите, с което даде въз-

можност на още повече хора да стигнат 
до това, което иска да каже.

През последните избори политиците в 
България показаха, че все по-умело успя-
ват да използват силата на интернет, таг-
вайки и поствайки в социалните мрежи. 
Над 3.3 млн. активни българи на възраст 
18-65 г., повечето от които в големите гра-
дове, използват Facebook. Експерти спо-
делят, че това е мечтата на всеки полити-
чески стратег - платформа за достъп до 
активните групи в страната, където сво-
бодно можеш да предадеш посланието 
си.

Политици в мрежата:  
Кой и как стига до хората
XЛидери и редови партийци все по-често използват силата на интернет

АИДА БУРНУЧЯН
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

18W100 22nd St. #122
Oakbrook Terrace, IL 60181
maggieb@allstate.com

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

Call me today to discuss your options.
Some people think Allstate only protects your car. Truth 
is, Allstate can also protect your home or apartment, your 
boat, motorcycle - even your retirement and your life. And 
the more of your world you put in Good Hands®, the more 
you can save.

US ТЕЛЕГРАФ
В САЩ ваксинират всички 
над 16 години
Всички жители на САЩ над 16-го-

дишна възраст вече имат право 
на ваксинация срещу COVID-19. 

Това обяви федералната здравна 
агенция. Хората на 16 г. и повече, със 
съпътстващи медицински състояния, 
които увеличават риска от сериозни, 
животозастрашаващи усложнения от COVID-19, ще бъдат сред първите, на които 
ще бъде предложена ваксина. Мнозинството от щатите вече са разширили свои-
те ваксинационни кампании и в тази възрастова група.

14 убити при масови  
стрелби само за дни

14 души бяха убити при ня-
колко масови стрелби в 
САЩ за по-малко от сед-

мица. В четвъртък 8 човека бяха за-
стреляни в обект на куриерската 
компания FedEx в Индианаполис. В 
неделя трима души загинаха при ма-
сова стрелба в Остин, щата Тексас. 
Полицията обяви, че издирва бивш 

заместник-шериф във връзка с престъплението. При друга стрелба в неделя – в 
окръг Кеноша, щата Уисконсин, загинаха още трима души и трима бяха ранени, а 
властите задържаха един заподозрян.

US посланикът в Русия  
се прибира във Вашингтон
Джон Съливан, американски-

ят посланик в Русия, потвърди, 
че се завръща във Вашингтон 

за консултации, ден след като изда-
нието Axios разпространи новината 
за прибирането му по семейни при-
чини и служебни срещи с новата ад-
министрация. Сега той обяснява, че 
отсъствието му няма да е дълго - за 
няколко седмици, след което ще се прибере в Москва за подготовка на евентуал-
на среща на върха между президентите Джо Байдън и Владимир Путин.

В университетско общежитие – 
само ако си ваксиниран

Университетите в Йейл и Колум-
бия ще изискват студентите да 
бъдат ваксинирани срещу но-

вия коронавирус, ако искат да живе-
ят в общежития. Това изискване ще 
влезе в сила през есента с началото 
на новата учебна година. Подобно 
решение е взето и от други универси-
тети. Изключения ще бъдат направе-

ни по медицински или религиозни причини. Колумбийският университет също 
ще помогне да ваксинират студенти, които нямат време за това.

Почина бившият вицепрезидент 
Уолтър Мондейл
На 93-годишна възраст в поне-

делник е починал бившият ви-
цепрезидент на САЩ Уолтър 

Мондейл, съобщи семейството му. 
Мондейл, един от водещите либерал-
ни гласове на Демократическата пар-
тия в края на 20 век, беше вицепрези-
дент по времето на Джими Картър и 
беше победен на президентските из-
бори през 1984 г. от Роналд Рейгън. 
Той беше първият кандидат за президент на САЩ на една от двете големи пар-
тии, избрал жена за своя подгласничка. Това беше народната представителка от 
Ню Йорк Джералдин Фераро.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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Б
ългаринът от Мейн Душко Въл-
чев, който е сочен за подпал-
вач на посещавана предимно 
от чернокожи църква в щата 
Масачузетс през миналия де-

кември, получи и обвинение в престъ-
пление от омраза. Според федерални 
прокурори следователите са открили на 
електронните му устройства съобщения, 
свидетелстващи за омразата му към тъм-
нокожите.

44-годишният Душко Вълчев е обви-
нен пред федерален съд в „нанасяне на 
щети на религиозно имущество чрез упо-
треба на огън“ и в използване на огън за 
извършване на федерално престъпле-
ние заради подпалването на 28 декем-
ври 2020 г. на Презвитерианската църк-
ва „Мартин Лутър Кинг младши“ в град 
Спрингфийлд.

Българинът вече е подведен под отго-
ворност и пред щатски съд за по-малки 
пожари в църквата, която през декември 
е горяла общо три пъти – на 13-и, 15-и и 
28-и. През януари Вълчев не се е признал 
за виновен по шест предявени обвине-
ния, включително опит за палеж, и остава 

в щатски арест.
Обвиненията срещу него тогава са ос-

новани на множество косвени доказател-
ства, а според защитника му по това дело 
ставало дума за сгрешена самоличност.

Адвокатът, представляващ българина 
по федералното дело, заяви, че не може 
да коментира.

Вълчев е натурализиран американски 

гражданин. Известен е като привърже-
ник на Тръмп и е стар „познайник“ на по-
лицията.

Други провинения
През 2015 г. той бе обвинен в отправя-

не на заплахи към Кристалина Георгиева, 
след като изпрати имейл, в който запла-
ши с убийство тогавашната еврокомисар-
ка. Съдът в Хултън, градче в Мейн, на ка-
надската граница, го осъди на 6 месеца 
затвор за писмото до българските власти, 
в което Вълчев написа:

„Ще ви прережа гърлата. Ще ви убия 
като пилета“.

През 2016-та пък българи-
нът с американско граждан-
ство отново бил арестуван. 
Този път, защото отвлякъл при-
ятелката си и я държал гола и 
без документи в къщата си в 
Хултън. Дни след това е за-
държан, защото родителите на 
приятелката му се обадили на 
полицията, тъй като не може-
ли да се свържат с дъщеря си.

Обвинението в отвличане 

бе снето, но той получи 258 дни затвор за 
нападение и други провинения.

Психични проблеми?
Вълчев има магистърска степен по биз-

нес от Университета в Бостън от 2011 г. 
Там Вълчев твърди, че е бил интервюиран 
от ФБР като кандидат за преводач и за ня-
каква неясна роля в ЦРУ. Службите обаче 
не коментират тези твърдения.

Съдебни документи разкриват, че бъл-
гаринът е бил лекуван в психиатрично от-
деление след предишните му престъпле-
ния.

Душко, съден за палеж на 
църква в САЩ, с ново обвинение
XБългаринът от Мейн вече е обвинен и в престъпление от омраза към тъмнокожите

Сн.: ФБР
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В
ластите във Флорида са на път 
да разбият схемата за лесни 
шофьорски книжки за ками-
он, която върви от години и от 
която се възползват и десет-

ки българи. Щатът е предпочитан зара-
ди лесната процедура, по която се вадят 
CDL лицензите – шофьорите, които не 
знаят английски, могат да го направят с 
преводач. Често обаче той не превежда 
това, което кандидат-шофьорът говори, 
а вместо него дава на английски отгово-
рите на въпросите за професионална-
та книжка. Схемата върви от години и 
от нея се възползват хиляди от всякакви 
националности.

Сега обаче трима българи – двама 
мъже и жена – получиха обвинение в уг-
лавно престъпление, след като бяха за-
ловени да се опитват с фалшиви доку-
менти да си извадят шофьорски книжки 
в Нейпълс, Флорида. Те са

използвали недействителна 
адресна регистрация

в окръг Колиър, Флорида, за да канди-
датстват за шофьорска книжка в Де-
партамента по моторните превозни 
средства на Флорида (DMW), съобщи 

шерифската служба на окръга.
Пламен Димитров Ненков (55), 

Бисер Емилов Попов (52) и Катя 
Иванова Ненкова (51) ще отговарят 
по обвинения в подаване на невярна 
информация за получаване на книжка 
и в неверни твърдения в декларация.

Тримата са откарани в местния арест, 
а след това Попов е пуснат под гаран-
ция.

Ненкови разказали пред полицията, че 
са женени и са имигрирали от България 
в Аризона. Двамата се признали, че не 
живеят на адреса в окръг Колиър, който 

предос-
тавили, когато 

кандидатствали за шо-
фьорска книжка. Попов не е свър-

зан с тях, но е използвал същия метод, за 
да вземе книжка, твърди полицията.

Тримата веднага са употребили ново-
получените си чрез измама книжки, за 
да добият Клас А лиценз за управление 
на товарни автомобили (CDL).

От полицията добавиха още, че Депар-
таментът по моторните превозни сред-
ства е съобщил за необичайно висок 
брой на хора от чуждестранен произход, 
живеещи извън щата, но кандидатства-
щи във Флорида за шофьорски книжки.

В момента

властите разследват 
още 50 случая
на документна измама в същия район. 
При всичките следователите откриват 
общи черти, които включват фалшива 
адресна регистрация и опит за мина-
ване на тестове за CDL.

Запознати казват, че фалшива ад-
ресна регистрация във Флорида стру-

ва около 150 долара. Хората, които пра-
вят това, записват на своя адрес десетки 
кандидат-шофьори и именно това е съ-
будило подозрението на хората в Депар-
тамента по моторните превозни сред-
ства в окръг Колиър, Флорида.

Разбиват схемата за лесни 
CDL книжки във Флорида
XТрима българи арестувани при опит да извадят книжки с фалшив адрес

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com
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21 - 27 април 2021 г.16

https://lionbg.net/


21 - 27 април 2021 г. 17

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

Дни след като изтече забраната 
за визи тип J-1, посолството на 
САЩ в България съобщи, че от 
26 април стартират, но с огра-
ничен брой, интервютата на 

кандидатите за Лятната програма за ра-
бота и пътуване в Щатите.

„Имайки предвид настоящите ограни-
чения срещу COVID-19 в България и не-
обходимостта да защитим здравето на 
нашите посетители и персонал, ще запо-
чнем с малък брой кандидати. В зависи-
мост от епидемичната обстановка, се на-
дяваме да преминем към по-голям брой 
интервюта в близко бъдеще.

Въпреки това е малко вероятно да 
имаме капацитета да интервюираме 

всеки заинтересован кандидат тази го-
дина. Участниците трябва да отправят 
въпроси за тазгодишната програма към 
техните агенции за организиране на 
Програмата“, гласи още съобщението.

Агенциите споделят пред BG VOICE, че 
засега нямат информация, която да е

по-различна от 
официалното съобщение

на институцията. Студентите са нетър-
пеливи и оживено дискутират в социал-
ните мрежи за предстоящите интервюта. 
Работодателите също очакват по-раз-
лично от изминалото лято, като се надя-
ват повече студенти да имат възможност 
да работят в САЩ, за да може бизнесът 
да се възстанови.

Джей Кнер, собственик на „Kite Loft“, 
магазинче, което се намира на край-
брежната улица на Оушън Сити, споде-
ля, че 2020-та е била трудна година без 
студентите, които ежегодно идват да ра-
ботят в курортното градче.

Кнер допълва, че наема между 25 до 
30 студенти от J-1, за да работят за него.

„Миналата година не успяхме да на-
емем нито един студент. Така че имах 

персонал от около 10 служители. Да ус-
пяваш да управляваш бизнес с размери-
те на нашия с толкова малко персонал 
е трудно“, споделя той. „Работихме ден 
и нощ. Направихме най-доброто, което 
можахме, и успяхме. Но тази година

започва истинският бизнес
Много хора са навън и харчат пари. 

Очакваме изключително добро лято в 
Оушън Сити“, казва още работодателят.

През юни 2020-та година администра-
цията на Тръмп удължи забраната за из-
даване на зелени карти извън САЩ. Така 
временно бе спряно издаването на ре-
дица категории работни визи. Тръмп 
считаше имигрантите за „риск за амери-
канския пазар на труда“ и блокира вли-
зането им в САЩ при издаването на Про-
кламация 10014 и Прокламация 10052.

Новият държавен глава на САЩ Джо 
Байдън обаче заяви, че затварянето 
на вратата за законните имигранти „не 
води до напредък в интересите на Съе-
динените щати“.

„Напротив, това вреди на Съедине-
ните щати, включително като пречи на 
някои членове на семейството на граж-
дани на Съединените щати и законно 
постоянни жители да се присъединят 
към семействата си тук. Освен това вре-
ди на индустриите, които използват ра-
ботна сила от цял свят“, допълни прези-
дентът.

Още преди месеци Байдън предло-
жи законодателство, което да ограничи 
президентските правомощия да изда-
ва бъдещи забрани срещу имигрантите. 
Междувременно стотици защитници на 
програмата организираха подписка до 
президента, призовавайки го да отмени 
Прокламация 10052 или най-малкото да 
остане с валидност до 31 март 2021 го-
дина.

COVID цедка за желаещите да отидат 
на студентска бригада в САЩ

АИДА БУРНУЧЯН

XПосолството на САЩ в България започва интервюта за J-1 визи, но не всеки ще бъде допуснат

Сн.: Flickr

Сн.: Instagram

Сн.: Instagram
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И 
най-богатите хора в света 
могат да живеят пестеливо. 
Пример за това е главният 
изпълнителен директор на 
Berkshire Hathaway Уорън 

Бъфет, известен като Оракула от Ома-
ха. Той разполага с приблизително 101 
милиарда долара нетно богатство към 
14 април според индекса Bloomberg 
Billionaire. Въпреки това седмият по бо-
гатство човек в света живее пестеливо и 
насочва много от средствата си за бла-
готворителност, пише Yahoo Finance.

Ето и примерите от Бъфет за пестелив 
живот:

Домът му е същият 
като през 1958 г.

Бъфет живее в резиденция в Омаха, 
Небраска, която е купил през 1958 г. за 
31,5 хиляди долара, еквивалентни на 
около 285 хиляди долара сега. Той няма 
намерение да обявява дома си за про-
дажба. „Не бих го заменил за нищо“, ко-
ментира инвеститорът пред CNBC по-
рано тази година.

Започва деня си 
с евтина закуска

Мнозина мислят, че милиардерите за-
кусват в най-екстравагантните ресто-
ранти или имат личен готвач, който да 
им приготвя каквото пожелаят.

Бъфет обаче не плаща високи цени за 
гурме ястия. Когато става въпрос за хра-
на, той е известен с пестенето на пари 
за нея, придържайки се към веригите 
за бързо хранене. Всъщност Бъфет чес-
то се отбива до McDonald’s по време 
на 5-минутното си пътуване до работа, 
пише CNBC.

„Едно нещо, което беше изненадващо 
да науча за Уорън, е, че той като цяло се 
придържа към яденето на храната, коя-
то е харесвал, когато е бил на 6 години“, 
разказва съоснователят на Microsoft Бил 
Гейтс. „Той не яде бебешка храна, разби-
ра се, но предимно се храни с хамбурге-
ри, сладолед и кола“, посочва Гейтс.

Купува коли 
с намаление

Въпреки че ръководителите на ком-
пании шофират автомобили за милиони 
долари, по-вероятно е Бъфет да бъде за-
сечен в скромна кола.

В документален филм на BBC дъщеря 
му Сузи Бъфет казва, че инвеститорът 
купува коли с намалени цени - напри-
мер ударени от градушка. Автомобили-
те са поправяни и стават част от начина 
на живот на Бъфет.

„Истината е, че карам само около 3500 
мили годишно, така че купувам нова 
кола много рядко“, споделя Бъфет пред 
Forbes през 2014 г.

Има достъпни 
хобита

Бъфет, разбира се, не работи през ця-
лото време. Инвеститорът има своите 
хобита, но в сравнение с тези на други 
ръководители на компании, те са далеч 
по-достъпни. Той например обича да иг-
рае бридж.

Когато не е зает да бъде бизнес маг-
нат, човек може да го открие да свири на 
своето укулеле и да пее. Видео на Ора-
кула от Омаха, свирещ на инструменти с 

Гейтс, стана много популярно, след като 
беше публикувано в блога на съоснова-
теля на Microsoft през 2016 г.

Отнася се добре 
с приятелите си

Дългогодишното приятелство на Бъ-
фет с Гейтс е легендарно. В чест на 90-
ия рожден ден на Бъфет, магнатът на 
Microsoft обясни в своя блог какво под-
държа тяхното приятелство силно през 
годините: „От всичко, което научих от 
Уорън, най-важното е какво е приятел-
ството“, написа Гейтс.

Бъфет не печели Гейтс с грандиозни и 
скъпи жестове, а с начина, по който се 
отнася с другите. В публикацията си от 
2016 г. Гейтс дава примери за това как 
Бъфет е любезен и внимателен приятел, 
който например би шофирал лично, за 
да го вземе от летището, когато е в род-
ния му град.

Използва остарял 
модел на Nokia

Бъфет използва остарял модел на 
Nokia дълго след като смартфоните бяха 
налични. Малко вероятно е Бъфет да от-
дели пари за новия iPhone, въпреки че 
сега използва такъв. Милиардерът раз-

кри в интервю за CNBC през февруари 
2020 г., че са му дадени няколко iPhone-
а, включително от главния изпълните-
лен директор на компанията Тим Кук. То-
гава той заяви, че моделът на Nokia, към 
който се е държал години наред, вече 
не е наличен на пазара и сега използва 
най-новия модел iPhone - по време на 
интервюто това е iPhone 11.

Не харчи за 
дизайнерски костюми

Бъфет избягва дизайнерските костю-
ми от висок клас. Вместо това той носи 
костюми, създадени от китайски пред-
приемач на име мадам Ли, с когото се 
запознава през 2007 г.

„Те пасват перфектно“, посочи той по 
отношение на костюмите в интервю за 
CNBC от 2017 г. „Получавам комплимен-
ти за тях“, добави Бъфет.

Използва 
купони

Бъфет доказва, че дори милиардерите 
оценяват възможността да спестят пари. 
В годишното писмо на фондацията на 
Бил и Мелинда Гейтс от 2017 г. Гейтс раз-
казва за пътуване с Бъфет, в което той е 
платил обяда им в заведение за бързо 
хранене с купони. Гейтс дори предоста-
ви фотографски доказателства за това.

Работи в същата офис 
сграда от над 50 г.

Бъфет остава в същата офис сграда, 
откакто се присъединява към Berkshire 
Hathaway през 60-те години на миналия 
век.

„Това е различен вид място“, казва Бъ-
фет за централата на компанията в Ома-
ха в документалния филм „Becoming 
Warren Bu�ett“ от 2017 г. „В офиса имаме 
25 души и ако се върнете назад, би било 
абсолютно същото. Точно същите 25 са. 
Нямаме комитети в Berkshire. Нямаме от-
дел за връзки с обществеността. Нямаме 
отдел за връзки с инвеститорите. Няма-
ме общ съвет“, разказва инвеститорът.

Вашите 
пари

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

9
най-богатите хора в света кри в интервю за CNBC през февруари 

9примера за пестелив живот от 
един от най-богатите в света

XКупони, бургери, стари коли и други 
обичаи са част от живота на богаташа
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Л
ихвите по ипотечните креди-
ти в САЩ започват да след-
ват обратна тенденция от до-
сегашната. Cпaдът им дoвeдe 
до нaжeжaвaнe нa пaзapa нa 

имoти, кaктo и дo някoи peкopди - нaй-
гoлeмия тpимeceчeн oбeм oт нoвooт-
пycнaти ипoтeчни кpeдити в иcтopия-
тa, нaй-мнoгo peфинaнcиpaния зa гoдинa 
oт 2003 г. нacaм, нaй-гoлям дълг, пoeт oт 
кyпyвaчитe нa пъpвo жилищe в иcтopиятa, 
и изтeглeни зaeми нa oбщa cтoйнocт 182 
млpд. дoлapa, oбeзпeчeни c втopa пopeд 
ипoтeкa, пpeз 2020 г., пишe Вlооmbеrg.

Ceгa oбaчe нещата тръгват в cъвceм 
дpyгa пocoкa. B пpoдължeниe нa пoчти двa 
мeceцa лиxвитe пo ипoтeчнитe кpeдити в 
CAЩ нapacтвaxa дo 3,17%, нaй-виcoкoтo 
нивo oт юни минaлaтa гoдинa нacaм. Beчe 
e яcнo, чe aбcoлютнoтo дънo зa лиxвитe пo 
ипoтeчнитe кpeдити в CAЩ

кaтeгopичнo 
ocтaвa в иcтopиятa

Taзи тeндeнция oгpaничaвa тъp ceнeтo 
нa peфинaнcиpaния, кoeтo пpeoблaдaвaшe 
пpeз 2020 г. Peфинaнcиpaниятa нaмaлявaт 
c дo мaлкo нaд 60% зa ceдeм ceдмици.

Tъpceнeтo нa жилищa oбaчe oщe ocтaвa 
cтaбилнo. Bъпpeки чe пpoдaжбитe нa нoви 
и нa cъщecтвyвaщи жилищa ce cpинaxa 
пpeз фeвpyapи, вce oщe тъpceнeтo ocтaвa 
нaд пo-виcoки cтoйнocти oт тeзи пpeди 
пaндeмиятa. 36,1% oт жилищaтa ca били 
пpoдaдeни нaд oбявeнaтa cи цeнa, oтнoвo 
нaй-гoлeмият дял пoнe oт нaчaлoтo нa 
2016 г. нacaм. Зa cъвceм мaлък пpoцeнт oт 
жилищaтa ce e нaлoжилo пoнижaвaнe нa 
цeнaтa.

Hиcкитe лиxви пo ипoтeчнитe кpeдити 
cъc cигypнocт ca cpeд пpичинитe зa пo-
вишaвaнe нa цeнитe нa жилищaтa пpeз 
пocлeднитe мeceци. Cпopeд дaнни нa 
Бюpoтo зa пpeбpoявaнe нa нaceлeниeтo 
cpeднaтa цeнa нa пpoдaдeнo eднoфaмил-
нo жилищe в CAЩ дocтигa peкopдeн вpъx 

oт 356 600 дoлapa в кpaя нa минaлaтa гo-
динa. Пpи пpeoблaдaвaщa лиxвa пo 30-гo-
дишнитe ипoтeчни кpeдити oт 2,65%, тoвa 
ce paвнявa нa гoдишнa внocкa oт 9450 
дoлapa.

Пpeз янyapи 2019 г., кoгaтo cpeднaтa 
цeнa пaднa дo 305 400 дoлapa, нo cpeднитe 
лиxви пo ипoтeчнитe кpeдити бяxa 4,46%, 
гoдишнитe paзxoди бяxa oкoлo 13 620 
дoлapa. Ceгa, кoгaтo цeнитe нa жилищaтa 
дocтигaт cpeднo 349 400 дoлapa, нo лиxви-
тe cкaчaт дo 3,17%, гoдишнитe внocки въз-
лизaт нa 11 076 дoлapa.

Жилищният пaзap в cтpaнaтa нямa дa 
пpeдлoжи cъщaтa пoдкpeпa нa aмepи-
кaнcкaтa икoнoмикa и нa финaнcoвитe aк-
тиви, кaктo пpeз минaлaтa гoдинa. Toгaвa 
aмepикaнцитe „зaключвaxa“ cпecтявaния 
чpeз peфинaнcиpaния или пoлyчaвaxa

peкopднo ниcкa лиxвa
зa пъpвия cи дoм и yceщaxa pacтящaтa 
cтoйнocт нa имoтa мy.

Cлeд 12 мeceцa нa живoт в пaндeмия 
пoдкpeпaтa oт peкopднo ниcкитe лиxви пo 
зaeмитe в cтpaнaтa ce изпapявa.

Междувременно се появи предупреж-
дение, че ипотечните компании са запла-
шени от санкции, ако не предприемат 
стъпки за предотвратяване на потока от 
възбрани, който заплашва да удари жи-
лищния пазар по-късно тази година, зая-
ви американският регулатор, цитиран от 
Bloomberg.

Предупреждението на Бюрото за фи-
нансова защита на потребителите (CFPB) е 
свързано с програмата на американското 
правителство за търпимостта, която поз-
волява на милиони кредитополучатели да 
забавят плащанията си поради пандемия-
та. За да избегнат т.нар. „възбрана за въз-
брани“ след края на защитната мярка, ипо-
течните консултанти трябва още сега да се 
свържат със засегнатите собственици на 
жилища и да ги посъветват за начините, по 
които да предоговорят заемите си.

„Има вълна от притеснени собственици, 
които ще се нуждаят от помощ“, каза Дейв 
Уеджио, директор на Бюрото за финансо-
ва защита.

„Консултантите, които се отнасят с раз-
биране към затруднените семейства, не би 
следвало да се страхуват от нашия надзор. 
Но ние ще държим отговорни тези, които

причиняват вреда 
на собствениците

на домове и семейства.“
В отделен бюлетин, разясняващ зако-

нодателството, потребителската органи-
зация заяви, че „бюрото ще предприеме 
мерки за изпълнение или надзор към ком-
паниите, които не са в състояние да упра-
вляват адекватно смекчаването на загуби-
те“.

Повече от 2 милиона кредитополуча-
тели към януари или са отложили плаща-
нията си, или не са успели да ги направят 
поне три месеца, съобщиха от бюрото. 
През септември правителството ще пре-
крати плановете за търпимост. Стотици хи-
ляди хора ще имат нужда от помощ, за да 
се върнат в релсите.

Обратна тенденция: Лихвите 
по ипотеките тръгнаха нагоре
XЗапочва ли да се пропуква един от стълбовете за възстановяване на икономиката в САЩ

примера за пестелив живот от 
един от най-богатите в света

https://www.msbinsuranceagency.com/
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
СЗО: Пандемията може  
да свърши скоро

Пандемията от коронавирус може 
да бъде поставена под контрол 
само за няколко месеца, казаха 

от Световната здравна организация, но 
предупредиха, че това не се случва, за-
щото няма справедливо разпределение 
на ваксините и ресурсите. Богатите дър-
жави ваксинират всички, а в бедните ня-
мат ваксини за никого. Според СЗО това 
води до притеснителните нива на заразяване и смъртност по света. В началото на 
седмицата официалната статистика отчете общо 3 милиона починали.

Партията на Меркел избра 
кандидата си канцлер

Партията на Ангела Меркел под-
крепи Армин Лашет да стане кан-
дидат на консервативния блок за 

канцлер. Той е получил подкрепата на 
31 души от Националния съвет на ХДС, 
а 9 са гласували за неговия съперник 
Маркус Зьодер, ръководител на бавар-
ската сестринска партия. 60-годишният 
кандидат е премиер на провинция Се-

верен Рейн Вестфалия. Засега консерваторите запазват крехка преднина в про-
учванията пред Зелените. Изборите за Бундестаг са на 26 септември.

Кралица Елизабет II  
се сбогува с принц Филип
Кралица Елизабет II се сбогува с по-

койния си съпруг принц Филип 
на погребението му в Уиндзор-

ския замък. Прощаването след 73 годи-
ни брак развълнува милиони по света. 
Херцогът на Единбург, който почина на 
9 април на 99-годишна възраст, беше 
погребан в параклиса „Сейнт Джордж“ 
в замъка Уиндзор след 50-минутно бого-
служение, на което присъстваха само 30 гости. Траурната церемония събра на 
едно место внуците на Филип, Уилям, 38 г., и Хари, 36 г., за първи път след крити-
ките на Хари към кралския живот.

Лекари: Навални може  
да умре скоро

Затвореният критик на Кремъл 
Алексей Навални рискува да полу-
чи сърдечен арест „всеки момент“ 

и да почине, тъй като здравето му бър-
зо се влошава. Това предупредиха ле-
кари, призовавайки за незабавен дос-
тъп до най-известния руски затворник. 
Същевременно депутатите от няколко 
законодателни събрания поискаха от 

президента Путин на Навални да бъде осигурена адекватна медицинска помощ. 
Навални излежава от февруари присъда от 2,5 години затвор по стари обвине-
ния за присвояване. На 31 март той обяви гладна стачка.

Хеликоптерът „Инджинюъти“ 
полетя на Марс
Хеликоптерът на НАСА „Инджинюъ-

ти“ направи исторически първи 
полет на Марс. Малкият робот се 

издигна, направи завой и малко след 
това кацна. Това е първи контролиран 
полет на създадена от човека машина 
на повърхността на друга планета. Хели-
коптерчето трябваше да лети около 65 метра в първия си полет. От контролния 
център в Калифорния казаха, че тестът е бил успешен. Полетът е бил само 40 се-
кунди, на височина около 3 метра. Въпреки това, той ще даде на учените данни, 
които ще им помогнат за бъдещи изобретения.

https://www.krilchev.com/
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Г
еорги Иванов, ученикът от Со-
фийската математическа гимна-
зия, който е сред малкото, при-
ети тази година в престижния 
Харвардски университет в САЩ, 

обяви, че зад успеха му стоят много труд, 
упоритост и „една баба“.

„Баба ми ме насочи към физиката, мен-
торът ми помогна да осъществя проект, 
финансиран от американското посол-
ство. Без моя труд нямаше как да си меч-
тая за подобен резултат“, сподели Георги 
пред БНР.

От тази есен той ще учи теоретична фи-
зика в Харвардския университет с пълна 
стипендия.

„Самата идея да кандидатствам в уни-
верситета в Харвард се зароди от рано. 
Още от 4-годишна възраст. Баба ми е фи-
зик. Оттам

тя запали интереса ми
разказвайки ми различни истории. Още 
оттогава започнах да чувам за универси-
тети като Харвард“, разказа Георги Ива-
нов и пред bTV. Младият българин спо-
дели, че мечтите на баба му едва ли са 
стигали до това да го накара да учи в Хар-

вард, но от разказите й за това кой учен е 
учил там и какво е постигнал, в него се е 
зародила идеята и той един ден да опита.

Георги разказа и за момента, в който 
разбрал, че ще учи в Харвард. Той бил 
кандидатствал в няколко университе-
та в САЩ от така наречената Бръшляно-
ва лига, но нито един от тях не го при-
ел. Оставало да получи само отговора от 
Харвардския, който е най-престижният и 
най-трудният за прием от всички. Зара-
ди това и очакванията му не били големи. 
„Но когато писмото дойде и го отворих, 
видях „Поздравления“, изписано болдна-
то, и започнах да скачам от радост“, спом-
ня си младежът.

За да постигне целта си, Георги не прос-
то се явява на изпитите за университета, 
но преминава и през няколко различни 
етапа, които го водят към пълната сти-
пендия. Той е държал изпит по език, как-
то и задължителния за САЩ – SAT. Но ос-

вен това ключови за приема му се оказват 
състезанията по физика, извънкласните 
дейности и инициативи на Георги.

Единият от проектите осъществява за-
едно със своя ментор – американецът 
Луис Ломели.

„За този проект трябва да благода-
ря първо на американското посолство, 
които финансираха дейността“, сподели 
момчето. Проектът се изразявал в това 
да се въведе експерименталният процес 
в обучението на деца. „Аз имах късмета, 
че баба ми успя да запали интереса ми“, 
споделя Георги и допълва, че с проекта 
са опитали да направят същото и с деца-
та. Той е

обхванал около 
700 ученици

от 1 до 4 клас, с които заедно правили 
експерименти в часовете по физика, хи-
мия и биология.

Георги споделя, че все още не е наясно 
какво ще прави, когато завърши Харвард, 
но е сигурен, че ще се върне в Родината. 
„Мен ме влече не само науката, но и ан-
гажираността с обществото, в България 
имаме огромен потенциал и от нас зави-
си накъде да се развием. Виждам отго-
ворност в това“, сподели младежът.

Според него във времето, в което жи-
веем, въпросът за завръщането в Родина-
та и за живеенето в чужбина не трябва да 
се поставя като или-или. „Контактите в об-
ществото, в което ще вляза, ще останат за 
цял живот и няма да изчезнат при завръ-
щането ми“, категоричен е Георги. И вяр-
ва, че това, което ще го върне обратно, са 
хората, на първо място семейството, но и 
приятелите и учителите.

Бъдещият студент в Харвард има още 
четири братя и сестри. Той е единствени-
ят, изкушен от науката, но смята, че между 
петимата има нещо общо, и то е в това, че 
всеки следва интересите си.

„Аз имах шанса, въпреки че не сме бо-
гато семейство, да уча в една от най-до-
брите гимназии и да общувам с едни от 
най-добрите преподаватели“, сподели 
още Георги.

Георги, който влезе в Харвард: 
Успях с много труд и една баба
XУченикът от математическата гимназия в София наесен ще учи в престижния университет

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604


21 - 27 април 2021 г.24

www.balkantruckrepair.com


21 - 27 април 2021 г. 25



21 - 27 април 2021 г.26

https://www.highlanderimprovement.com


21 - 27 април 2021 г. 27

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

И
зостря се напрежението 
между Чехия и Русия, а в 
прехвърчането на искри 
бе намесена и София. След 
като Прага изгони 18 руски 

дипломати, заподозрени в шпионаж, 
Москва отговори с реципрочна мярка и 
изгони 20 чешки дипломати. Преди това 
Чехия обвини Русия за взривяването на 
склад с боеприпаси във Врбетице през 
октомври 2014 година. Според чешките 
медии атентатът срещу склада е бил из-
вършен, за да се предотврати сделка, в 
която е участвал българският търговец 
на оръжие Емилиян Гебрев. Да припом-
ним, че през 2015 година срещу Гебрев 
беше извършен опит за убийство.

Разследващото издание „Респект“ 
пише, че Гебрев е смятал да достави 
чешките боеприпаси на Украйна. А спо-
ред чешкия портал seznamzpravy.cz дос-
тавката може да е била предназначена и 
за бунтовнически групи в Сирия.

Според събеседник на Чешкото ра-
дио, преди взрива Гебрев е бил платил 

боеприпасите и дори е бил започнал 
да ги извозва. Чешкият премиер Бабиш 
също каза, че боеприпасите вече са 
били платени. А чешкият вицепремиер 
Ян Хамачек заяви, че първоначалният 
план бил боеприпасите да бъдат взри-
вени едва след транспортирането им в 
България.

Отряд номер 29155
Под съмнение попада най-вече пе-

чално известното подразделение на ГРУ 
номер 29155. Чешкият министър на въ-
трешните работи Ян Хамачек съобщи, че 
според полицията във взривяването на 
склада са участвали руските тайни аген-
ти Александър Мишкин и Анатолий Че-
пига. За тях се знае, че са имали руски 
паспорти, издадени на имената Алек-
сандър Петров и Руслан Боширов, а по 
време на престоя си в Чехия между 11 и 
16 октомври 2014 година са използвали 
също така паспорти на името на молдов-
ския гражданин Николай Поп и на граж-
данина на Таджикистан Руслан Табаров.

„Радио Прага“ цитира Хамачек и с 
припомнянето, че след атентата срещу 
двойния агент Сергей Скрипал и дъще-
ря му Юлия е станала известна дейност-
та на същите двама души за руските тай-
ни служби. Тогава няколко експертизи 
установиха, че срещу Скрипал е дейст-
вано с руската отрова новичок, но Мос-
ква отрече участие в опита за убийство.

Сегашният конфликт между Прага и 
Москва е най-тежкият след 1989 година. 
Руското Министерство на външните ра-
боти заяви, че била разрушена основата 

на нормалните отношения между двете 
страни. САЩ, Великобритания и други 
държави - членки на НАТО, подкрепиха 
Чехия, а френският президент Еманюел 
Макрон заяви, че в отношенията с Русия 
трябва да се прокарат отчетливи черве-
ни линии, чието прекрачване да води до 
санкции срещу Москва.

През последните месеци България 
също реагира на шпионски опити от 
страна на Москва и на два пъти изгони 
руски дипломати, на което Русия отгово-
ри с реципрочни мерки.

Чехия, Русия и България 
в един взрив
XДипломатическото напрежение 

между Прага и Москва расте

Полиция пази руското посолство в Прага. 

Сн.: БТА

http://imgtrucking.com
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К
азвам се Сунай Ремзи и съм на 
42 години. През 2003 г. от Бал-
канска фондация „Делта“ спе-
челих първа награда за най-
перспективна млада личност, 

а през 2005-та - първа награда от същата 
фондация за най-добър млад политик. На 
26 март 2007 г., след неприятен инцидент 
в моя град Силистра, довел до смъртен 
случай, бях осъден на 20 години лишава-
не от свобода.

На 4 февруари 2021 г. бях освободен от 
затвора Белене условно, предсрочно, с 
остатък на присъдата ми 2 години, 8 ме-
сеца и 12 дни. След като изядох много ша-
мари и удари под кръста, от уроците, кои-
то ми поднесе животът, се изградих като 
мотиватор и иноватор. Тези познания 
споделям, разказвайки моите истории от 
един необикновен живот. Живот като на 
кино...

Моят приятел Сунай Яшар Сали беше 
осъден на доживотен затвор. Борихме се 
присъдата да бъде заменена. Никой не 
вярваше, че това може да се случи. Днес 
Сунай дори се готви за излизане от за-
твора, а аз... Нямате представа колко съм 
щастлив, че успяхме.

В затвора Белене наричахме Сунай 
Яшар Сали

българския Дънкан 
Маклауд - Безсмъртния

както героя от „Шотландски боец“. Защо 
ли? Защото присъдата, издадена му от 
Окръжен съд – Силистра, е в такъв голям 
размер, че той е безсмъртен и в преносен 
смисъл, казано на затворнически език.

През 1994-1995 г. Сунай Яшар Сали е 
осъден на доживотен затвор със замяна, 
при специален режим. За оня период по-
добна присъда - доживотна, се дава, ко-
гато човекът, извършил престъпление, е 
с висока степен на обществена опасност.

Деянието на Сунай Сали е свързано с 
много нелепа тийнейджърска история, 
когато от играчка става плачка. Той е от 
Добрич, известен местен тийнейджър, 
който през мутренските години продава 
видео и аудиокасети - най-популярният 
тогава бизнес, от който се правят бързи 
пари. Но след запознанството с една па-
лавница Сунай получава оферта от нея 
да отидат в силистренското село Среди-
ще, община Кайнарджа, и да организи-
рат обир в жилището на известен местен 
фризьор, тъй като получават информа-
ция, че има много пари.

Естествено тийнейджърът Сунай, мут-
реещ се тогава, отива в Средище с него-
вия съпроцесник, по-известен като Рам-

бо. Изчакват удобния момент, обират 
парите. Но излизайки от там, „изцепка-
та“ на Сунай - Рамбо не казва, че собстве-
никът на къщата се прибира. Сунай през 
това време си харесва един голям теле-
визор „Сони“, който за времето си е ряд-
кост. Излизайки с него, се сблъсква със 
собственика на вратата. Сунай го избутва 
само веднъж

Рамбо го удря 
по главата с дърво

и двамата побягват.
Те не са подозирали, че са убили чо-

века, и си живеят спокойно. С течение 
на времето се опитват да разберат дали 
има някаква беля, дали тази беля може да 
стигне до тях. На по-късен етап, след като 
палавата жена бива задържана за друга 
подобна схема в друг град, тя признава и 
това деяние, което са извършили Сунай и 
Рамбо.

Сунай е задържан, излиза пред съда. 
Тогава е още в непълнолетна възраст, но 

получава присъдата по-късно. В онези 
години законите са различни - получа-
ваш присъда в зависимост от това на кол-
ко години си в момента. Сунай с няколко 
месеца изтървава варианта да бъде съ-
ден като непълнолетен, затова получава 
доживотна присъда със замяна. Докато 
съпроцесникът му Рамбо е още непъл-
нолетен и минава по процедурата за не-

пълнолетни.
Разказвам ви това, защото през онези 

ВИС-аджийски и СИК-аджийски време-
на ставаха много убийства и трябваше да 
има големи присъди. Беше разпростра-
нена летящата фраза „За милиони няма 
закони, за кокошка няма прошка“. Двама-
та - Сунай и Рамбо - се явили като кокош-
кари. Сунай е изпратен в затвора Белене, 
в зоната за повишена сигурност, изпъл-
нява си присъдата по специален режим. 
Интересен факт е, че заради доброто си 
поведение той получава от тогавашния 
заместник-министър на правосъдие-
то Димитър Бонгалов правото да държи 
забранената тогава в затвора игра „Sony 
Playstation 2“.

Но това не е толкова важно. Важното е, 
скъпи ми приятели, че когато аз вече ста-
нах кмет, имах право да се срещам с раз-
лични лишени от свобода и със Сунай 
разговаряхме на самия плет на зоната за 
сигурност

Водихме много разговори
Той изразяваше съжаление и разкая-

ние за деянието, което беше извършил. 
Виждах, че чрез наложената му наказа-
телна репресия е осъзнал грешката си. 
Изразяваше самокритика и беше стигнал 
на нивото на поправяне и разбиране на 
целта на престоя си в затвора. Беше се 
адаптирал успешно към условията и из-
ползваше това, за да коригира своите де-
фицити, да се самоопознае, да придобие 
нужния самоконтрол, да се съхрани и да 
запази семейството си, което беше най-
важното. Да се поправи и да бъде готов за 
ресоциализация.

Той е човекът, за когото най-много съм 
се борил - за неговата самокорекция, са-
мокритичност, за неговата бъдеща ресо-
циализация, по време на моето изтърпя-
ване на присъдата.

Много ми харесва това, че вложих мно-
го енергия за него, за да стане истинска 
личност, и като човек, който много е съ-
грешил, много паднал, истински да се 
покае. Обичам да „правя човеци“ и лич-
ности чрез моята работа. В постоянен 
процес с администрацията на затвора Бе-
лене и с огромното желание на колегата 

ми, ние създадохме един нов Сунай, кой-
то наистина се е поправил и ще излезе от 
затвора много по-добър човек, отколко-
то е влязъл.

През целия си престой в затвора до мо-
мента Сунай е многократно награждаван. 
Много е съдействал на администрацията 
за спазването на вътрешния ред и дисци-
плина. Когато говорих с него и работих 
с психолозите на затвора, казах, че той 
е достигнал до определеното ниво, след 
което трябва да бъде „смъкнат“ от зоната 
за сигурност и да отиде в един нормален 
отряд, да му се даде шанс. Тогава обаче

той беше първият 
прецедент

при когото доживотната присъда беше 
„смъкната“ в отряд, поне в затвора Беле-
не. Радвам се, че тогавашната психоложка 
и тогавашният началник повярваха в моя 
анализ и това стана факт.

През 2012 г. за доброто си поведение и 
спазване на вътрешния правилник и ред 
колегата ми, приятелят ми Сунай, беше 
преместен от зоната за сигурност в IV 
група. Там бяха хората с големите присъ-
ди. Той беше първият случай, всички се 
притесняваха как ще се справят с човек 
с доживотна присъда. Но хората, и адми-
нистрацията също, видяха как след рабо-
тата ми с него показателите сочеха, че той 
има изградени трудови навици и добро 
отношение към труда. За което съм им 
много благодарен.

Въпреки многото години в затвора за 
мен беше интересно, че той успяваше да 
запази семейните си връзки. Имаше дъ-
щеря на около 27-28 години, Маргари-
та Илиева, за която полагаше родител-
ски грижи. Сунай беше станал дядо, тя 
му беше родила две хубави внучета. Под-
държаше силни връзки и отношения 
най-много с майка си Сузана Славчева, с 
двамата си братя Даниел Аспарухов, из-
вестен български кикбоксьор в Германия, 
и Мейсел Аспарухов. Има и две сестри - 
Севинч Сабриева и Силвана Славчева. 
Именно това семейство го крепеше да 
изтърпява наказанието си и да изразя-
ва силна самокритичност към деянието, 
което беше извършил. Стимулът му за из-
търпяване на наказанието и евентуална-
та ресоциализация в обществото е съх-
ранението и запазването на семейните 
отношения.

Сунай Яшар Сали е естествен лидер, ис-
тински лидер, притежаващ комплекс от 
качества, които аз открих в него. Той е ак-
тивен, адаптивен, комуникативен, отго-
ворен. Защо казвам всичко това? Защо-
то от доживотна присъда със специален 
режим той достигна до лишен от свобода 
със строг режим. След

много труд 
и тежко убеждаване

когато имах чувството, че разбивам бе-
тонни стени с главата си, го включвах във 
всички програми. В „Програма за само-
помощ“ участва във всичките 12 модула, 
в „Програма за самокоригиране“ също 
участва във всичките 30 модула. И всички-
те завърши успешно. Освен това много до-

XСунай Ремзи разказва за заменената присъда, в която никой не вярвал

Как един доживотен 
затворник дочака свободата

СУНАЙ РЕМЗИ

Сунай Яшар Сали
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бре се справяше и като дежурен по кухня, 
със задачите, които съм му давал в Затвор-
ническа лига България, и т.н.

Той създаде програмата „Бъди редо-
вен шофьор, спаси човешки живот“ и 
спечели един конкурс на ГДИН. По този 
начин аз успях след корекции да напра-
вя един успешен модул в моята „Програ-
ма за себереализиране“ на българските 
затворници, най-новият ми продукт. По 
този курс, който Сунай беше измислил, 
беше обучител във всички 9 групи на за-
твора Белене и в училището към затво-
ра. Беше много успешен курс, даже пла-
нирахме да направят представянето на 
книгата на един известен българин - Ге-
орги Стоянов, „Останете живи“, за безо-
пасността на движението по пътищата.

Стигна се до един момент, в който раз-

говарях с него, че е време да искаме до-
животната му присъда да бъде замене-
на с 20-годишна. Той се нави, върна му 
се вярата в живота, че наистина може да 
си излезе. Дотогава не вярваше, че ще си 
излезе. И никой не е вярвал в това. 

Когато обаче започнах да говоря пред 
Съвета на затворническия колектив, че 
мога да напиша такава молба за замяна 
на доживотната му присъда и да провеж-
дам кампания, колегите ме взеха на на-
смешка. Никой не вярваше, че това нещо 
може да се случи, ама никой.

Водих активни разговори с ръковод-
ството на затвора. Някои проявяваха ин-
терес, други ме гледаха с насмешка. Ре-
ших обаче, направих молбата за замяна 
на доживотната присъда с 30-годишна и 
първия път получихме отказ. 

И двамата го приехме 
много тежко

престанахме да вярваме в институции-
те. Но аз бързо се събрах, мотивирах се 
отново и започнах да инвестирам в него, 
да му давам различни задачи, в които той 
можеше да докаже себе си.

През 2017-та, точно за Великден, адми-
нистрацията и ръководството на затвора 
оцениха моята молба и поведението на 
Сунай, изразиха положително становище 
и Окръжният съд в Плевен взе прецедент-
ното решение да замени присъдата на Су-
най от доживотна на 30-годишна. Това се 
случваше за първи път на територията на 
затворите в Белене, Ловеч и Плевен.

През месец април 2020 г. режимът на 
Сунай Сали беше променен от строг към 
общ. Няколко седмици по-късно типът му 
беше заменен и той придоби право да 
отиде в затворническото общежитие от 
открит тип (ЗООТ). Ръководството му гла-
сува доверие и той отиде там като хигие-
нист на група. Аз отидох месец и полови-
на по-късно в ЗООТ и решихме, че за него 
е по-добре да не заема такива отговорни 
длъжности, а да отиде на едно по-спокой-
но място, където, казано на затворниче-
ски жаргон, нещата ще се случат. Сунай 
ме послуша и стана отговорник на крава-
рите към кравефермата на общежитието. 
В момента му предстои да стане и млекар.

В ЗООТ за първи път след цели 25 годи-
ни зад решетките той пое глътка свобо-
ден въздух - излезе в градска отпуска!

Вече има 3 отпуски, една тридневна и 
две по 5 дни, за да може да съхрани се-
мейните си ценности. Има много стабил-
на приятелка, Дани, връзката им е от 5-6 
години.

Бъдещата си ресоциализация Сунай 
свързва с мястото, където иска да жи-
вее в село Радан войвода, община Вълчи 
дол, област Шумен. 

Желанието му е да създаде малък се-
меен бизнес в сферата на земеделието и 
селския туризъм, който ще реализира в 
имот, останал като наследство от почи-
налата му баба, намиращ се в село Со-
колово. А личния си живот иска да пози-
ционира в Добрич.

Той усети, че идва време за условно 
предсрочно освобождаване. Живот и 
здраве, надяваме се през 2021-ва, нищо, 
че аз вече съм отвън, а той вътре, с по-
стиженията си да застанем пред Окръ-
жен съд – Плевен, и да искаме негово-
то условно предсрочно освобождаване. 
Заслужава го.

През целия си период е достигнал 
едно 

много високо ниво 
на личен коректив 

който след време ще доведе до безпро-
блемна адаптация в обществото. 

Той е пример и продукт на дългого-
дишната добра работа на социалните ра-
ботници, психолозите, ръководството на 
затвора Белене, на кметския ми екип, на 
личната ми работа и най-вече на своите 
лични качества. 

Защото човек сам си избира пътя, как-
то в живота, така и в затвора. Дали ще 
изтърпява наказанието си по лесния, 
хотелиерски начин, или ще поеме по 
трънливия път, който води до трудната, 
но не невъзможна свобода. Гордея се, че 
имах възможност да работя със Сунай. 
Аз му вярвам. Нека след време и българ-
ското общество му повярва.

Сунай Ремзи представя пред лишени от свобода и ръководството на затвора Белене своята първа „Програма 
за самокоригиране на българските затворници“, в която активно участва и Сунай Сали.
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бе забелязан в чужбина и през 2010 г. бе 
пратен за посланик на ЕС в Грузия, а през 
2015 г. стана член на Венецианската коми-
сия, която е нещо като съвет на старейши-
ните по юридическите въпроси към Съве-
та на Европа. Вторият е Сергей Станишев, 
който използва премиерския си пост 
(2005-2009 г.) и лидерството си на БСП от 
2005 до 2014 г. като трамплин, за да огла-
ви през 2011 г. Партията на европейските 
социалисти (ПЕС). Той съчетава в Брюксел 
тази функция със задълженията си на ев-
родепутат.

Борисов се представя като влияте-
лен фактор в Европейската народна пар-
тия. Но там ръководният пост е зает от 
неговия изповедник Доналд Туск (Пол-
ша), който прояви търпение на 2 октом-
ври 2020 г. да го изслуша как Мата Хари 
му пълни чекмеджето в спалнята с евро и 
злато. Оттогава го държи на дистанция не 
само заради коронавируса. Той пропусна 
да го поздрави за победата на парламен-
тарните избори, въпреки че Борисов има 
остра потребност от външна подкрепа, 
за да не изглежда победата му като пора-
жение, както си мислят мнозина в Бълга-
рия. Тишина долита и от Германия, където 
Ангела Меркел доскоро се отнасяше към 
него като ангел-хранител, защото го хра-
неше с месото от своята чиния на офици-
алните вечери на Европейския съвет...

Ако не се намери международен стол 
за Борисов, може би ще се задоволи с ди-
ван, както се примири в Анкара председа-
телката на ЕК Урсула фон дер Лайен. Ди-
ван има и в шоуто на Слави Трифонов, но 
там едва ли ще му бъде удобно по вече из-
вестни политически причини. Трябва му 
нещо по-самостоятелно.

Ако погледнем други бивши полити-
ци, съдбата им отреди не стол, а много 
семпло подобие на диван. Бившият пре-
миер и президент на Косово Хашим Тачи 
получи затворнически нар, който не е 
комфортен, но му гарантира уединение в 
чужбина (Хага) заради престъпления сре-
щу човечеството. Борисов не е кандидат 
за такъв международен диван, но и Бъл-
гария би могла да му предложи подходя-
щи условия. Неколкомесечните протести 
срещу неговото управление издигаха ло-
зунга „Борисов е позор - оставка и затвор". 
Слизането му от власт би могло да отвори 
очите на прокуратурата за онова, което 
виждат протестиращите българи.

И накрая остава да проверим дали гер-
манската канцлерка Ангела Меркел може 
да служи като международен щемпел за 
качеството на другите политици. Бившата 
любимка на Меркел - Анегрет Крамп-Ка-
ренбауер - се провали като нейна наслед-
ничка начело на партията й ХДС. Следва-
щият - Армин Лашет - се държи като бледа 
политическа сянка на Меркел и буди съм-
нения дали става за канцлер. Друга лю-
бимка на Меркел, но в чужбина - Урсула 
фон дер Лайен - измъчва и себе си, и ЕС 
на поста, който не й отива. Нито един от 
тях не се доказа като голям политик. Мер-
кел изглежда не се справя с последна-
та си задача - да си подготви достоен на-
следник. Защото край високите дървета 
растат само храсти. Може би поетът Геор-
ги Марков трябва да поработи над друга 
рима: „На когото Меркел заложи, все ще я 
изложи“.

СВЕТОСЛАВ 
ТЕРЗИЕВ

Има ли стол 
за Борисов?

 блог

„Дивангейт“ повдигна два остри въ-
проса в Европейския съюз: Къде да сед-
не важна персона, ако се окаже без стол 
във висшите среди, и може ли диванът да 
го замести? Премиерът Бойко Борисов 
се подсигури на тези избори не с един, а 
с два стола. Записа се начело на две лис-
ти и спечели два депутатски мандата. Но 
се отказа и от двата, защото не му трябва 
депутатски имунитет. Въпреки това веро-
ятно ще му трябва заплата, защото - как-
то ни е убедил - няма други доходи, а за 
пенсия не е готов. Задава се риск да стане 
жертва на пословицата „От два стола - та 
на земята“.

Трудоустрояването на бивш минис-
тър-председател е сложна задача, която 
може да има международни измерения. 
Най-логично е да си потърси стол набли-
зо - например от другата страна на бул. 
„Дондуков". Щом излезе от Министерския 
съвет и пресече ларгото, отсреща е пре-
зидентството. Още когато почукваше по 
челото новоизбрания през 2012 г. пре-
зидент Росен Плевнелиев, Борисов зая-
ви на всеослушание: „Следващия път съм 
аз". Вярно е, че пропусна следващото за-
въртане на президентската рулетка през 
2017 г., но може да опита тази есен. Така 
ще се отърве от омразния си съсед Румен 
Радев, стига да се справи с една задача: да 
го победи на изборите, за които той вече 
е кандидат. Проблемът е, че Румен Радев 
вече му издърпа килимчето под краката, 
защото е неофициален лидер на фронта 
„АнтиБойко“, който го надви на парламен-
тарните избори.

Ако не се осмели да влезе в челен сблъ-
сък с президента, в който може да загуби 
всички шансове за оцеляване в полити-
ческия живот, ще трябва да си търси ра-
бота в чужбина, защото удобните за него 
столове в България ще свършат. Борисов 
притежава „голяма международна екс-
пертиза". Сам го твърди. Оставил е прия-
тели във всяка столица. Специалистът по 
бойкознание Георги Марков заяви по btV: 
„Меркел на Бойко заложи и той не я изло-
жи“.

Къде ще го поканят, какво ще му пред-
ложат - остава само да изчакаме, защото 
при тези качества офертите няма да за-
къснеят. Липсата на езикови познания не 
е проблем. Ценните хора си имат прево-
дачи, секретари, шофьори, които владе-
ят по няколко езика, защото не са заети с 
управленски грижи и намират свободно 
време да учат. Българската политическа 
школа е дала вече двама бивши премие-
ри да работят за международното благо. 
Първият е Филип Димитров, който въпре-
ки едногодишния си мандат (1991-1992 г.) 

http://www.newchancetransport.com/contact.php
http://www.trifonovalaw.com/
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 казана дума

„Цената на PCR 
тестовете е много 
висока заради 
голямото търсене. 
Така се получава, 
когато медицината 
е бизнес, или 
казано на немски – 
гешефт.“

Така директорът 
на Националния 

център за заразни и 
паразитни болести 
Тодор Кантарджиев 
коментира цената 

на тестовете

„Човек харесва мажоритарната система, 
докато влезе в парламента.“

Сценаристът и водещ в „Шоуто на Слави“ 
Иво Сиромахов по адрес на бившите си 
колеги заради отказа им да разгледат 

мажоритарното гласуване в този 
парламент

„Възхищавам се на младите хора, които се 
бунтуват, но съжалявам искрено, че те бяха 
използвани от платените протестъри... Бяха 
използвани, за да може тези стари муцуни 
отново да се намърдат в парламента.“

Премиерът в оставка Бойко Борисов след 
първото заседание на новия парламент

„Защо новият парламент не 
се свика направо в пещерата 
Магура.“

Депутатът от ГЕРБ-СДС Любен 
Дилов-син по повод решението на 

новото мнозинство да заседава 
в старата сграда на Народното 

събрание

„Страхливецът Борисов не дойде в 
парламента за пореден път. Шофьорчето 
Борисов не дойде за пореден път. Джипко 
Бибитко не дойде и днес в парламента.“

Тошко Йорданов от ИТН в Народното 
събрание по повод отсъствието на 
министър-председателя в оставка

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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спечели от лотарията 80-годишен ми-
ньор от Великобритания благодарение 
на забравените си вкъщи очила. Денис 
Фосит имал навика да избира рождени-
те дати на членовете на семейството си, 
но тъй като не виждал, предпочел гене-
ратора на случайни числа. На следва-
щия ден, когато помолил сътрудниците 
на магазина да проверят фиша му, се 
оказало, че той е улучил печеливши-
те цифри.

йоана или 2,7 млрд долара е размерът 
на рекордната глоба, която Китай на-
ложи на Alibaba Group Holding. До 
санкцията се стигна, след като антимо-
нополно разследване установи, че ги-
гантът за електронна търговия е злоупо-
требявал с господстващото си положение 
на пазара в продължение на няколко го-
дини. След глобата обаче акциите на ком-
панията, основана от милиардера Джак 
Ма, поскъпнаха с 8%.

от домовете на хората в бъл-
гарските села вече имат тоа-
летна в къщата, а не в двора. 

Това съобщи Националният ста-
тистически институт 

в традиционния си 
годишен преглед на 

доходите, разходи-
те и потреблението 
на домакинствата в 

България за миналата 
година. Процентът е 

нараснал видимо през 
пандемичната 2020 г., 
защото през 2019 г. е 

бил 72,9%, една година 
преди това – 70,3%, а през 

2017 – само 67,4%.

 в цифри

спечели от лотарията 80-годишен ми-
£116 000 

$350 000 

дава пивоварна на куче 
дегустатор, което да 
тества пивото й за ша-
ровци. Продуктът не 
съдържа алкохол и ми-
налата година имаше го-
лям успех сред стопани-
те на домашни любимци. 
„Бирата“ напомня повече 
на супа от кокали и сега си 
търси четириног дегустатор 
за реклама. Избраният Шаро 
ще се сдобие със здравна осигу-
ровка и ще се радва на безплатни 
запаси от продукта.

$20 000 

80%18 млрд. 
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М
иенето на косата е ри-
туал за разкрасяване и 
лична хигиена от дълбо-
ка древност. През веко-
вете са измисляни все-

възможни продукти за подпомагане 
на този процес, но истината е, че под-
държането на чиста и здрава коса за-
виси преди всичко от начина, по който 
я мием. А много често несъзнателно го 
правим неправилно.

Ето кои са някои от основните греш-
ки в миенето на косата и как да ги кори-
гираме, за да я направим по-здрава, по-
плътна и по-податлива на стилизиране.

Според специалистите косата изглеж-
да най-добре, когато естествените маз-
нини, произвеждани от скалпа, успеят 
да стигнат до краищата. Ежедневното 
миене възпрепятства този процес. За-
това се препоръчва то да се случва през 
ден или дори веднъж на 3 дни. Ако се 
притеснявате от омазняване, просто на-
пръскайте краищата с вода и изсушете 
със сешоар.

Мнозина мислят, че двойната доза лю-
бим шампоан ще накара косата да из-
глежда по-здрава и блестяща, но грешат. 
Косата не различава марките, нито из-
гражда предпочитания. Все пак експер-
тите препоръчват, ако имате прекалено 
мазна коса или използвате стилизанти с 

лепкави вещества, веднъж на няколко 
седмици да измивате косата с прочист-
ваща формула, която ще отмие всякакви 
натрупвания.

Не прекалявайте 
с шампоана и балсама

Вместо да разнасяте продуктите по 
цялата коса, концентрирайте шампоана 
върху скалпа, а балсама – в долната по-
ловина на косата. Краищата се нуждаят 
от повече влага, в противен случай за-
почват да цъфтят, да се накъсват и за-
плитат. От друга страна, корените тряб-
ва да са по-сухи, за да поддържат обема 
на прическата. При миенето пяната ще 
обхване цялата коса и ще покрие нуж-
дите и на краищата.

Ако искате косата ви да блести, тряб-
ва да използвате балсам при всяко мие-
не. В допълнение той ще улесни ресане-
то и ще намали накъсването от гребена. 
А знаете ли, че от време на време дори 
е препоръчително да го използвате 
вместо шампоан, чиято формула може 
да бъде доста агресивна към косъма? Е, 
балсамът може да няма същото интен-

зивно почистващо действие, но пак ще 
направи косата ви мека, приятна на до-
пир и усещане, добре изглеждаща.

Къпете се с прекалено 
топла вода?

В това няма лошо, стига да не е през 

цялото време на процедурата. Докато 
топлата вода стимулира отварянето на 
космените кутикули, за да проникнат 
шампоанът и балсамът, студената вода 
им помага да се затворят и да запеча-
тат влагата от балсама, което същност 
придава блясък и здравина на косъма. 
Така че при всички случай топлата вода 
не бива да се пропуска, но към края из-
плакнете със студена. Ако последното 
ви е наистина трудно, можете да го на-
правите с разтвор от чаша ябълков оцет 
и 2 чаши вода, непосредствено след 
балсама.

Оцетът е нежен 
ексфолиант,

който отстранява натрупванията на про-
дуктите и пърхота от скалпа.

Прекалено дълго изплаквате коса-
та, ако е боядисана? Тъй като боядиса-
ният косъм е с увредена структура, той 
усвоява и отделя вода много по-лесно 
от здравия. И заедно с водата се отделя 
част и от боята, което води до по-бързо 
обезцветяване. За да избегнете макси-
мално този процес, е препоръчително 
да намалите изплакването на водата с 
няколко минути. Просто дръжте главата 
извън струята, докато поливате тялото. 
През останалото време се придържай-
те към хладка вода, защото топлината 
също ускорява падането на боята.

Ритуал за разкрасяване: 
Тайната на хубавата косаЛЮБА  

МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

Ако искате тя да 
блести, трябва да 
използвате балсам 
при всяко миене

http://lgway.net


21 - 27 април 2021 г. 35

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

Fashion Week  
в Мадрид: Мода 

по испански
На сцената дефилираха модели на 

утвърдени дизайнери и млади таланти

Н
ови и утвърдени дизайне-
ри показаха своите нови 
колекции по време на едно 
от големите модни събития 
на сезона - Mercedes-Benz 

Fashion Week в Мадрид. Седмицата на 
модата се превърна в подиум за испан-
ската мода и най-добрата платформа за 
разпространението й по света.

В различни дефилета в различни час-
ти на Мадрид бяха представени колек-

ции на най-добрите дизайнери в света 
в момента, но също и млади таланти, 
чиито творби заслужават да се видят.

На сцената дефилираха модели с 
творения на Веласкес, Reparto Studio, 
Georgiela Studio, Rubearth, Guillermo 
Decimo и други.

Различни материи и форми, ярки 
цветове или спокойни тонове – мно-
гообразието, в което има за всекиго по 
нещо.

Сн.: БТА

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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А
мбициозен и подкупен свят, 
подчинен на властта и сла-
вата, оплетен в тайни, полу-
дял от любов, пълен с мечти. 
Приключение и страст око-

ло Шатовалон! За това се пееше в онази 
епична песен, с която завършваше вся-
ка серия на телевизионния сериал, кой-
то събра милиони пред екраните вкъщи 
в края на 80-те години на миналия век. 
Сериал, който една трагедия спря нео-
чаквано, но който продължи с нови се-
рии от живия живот. Защото съдбата на 
артистите в него се превърна в нов сю-
жет, изпълнен с обрати и приковаващ 
също толкова силно вниманието и до 
днес.

Сагата „Шатовалон“ покори и бълга-
рите през 1988 година, когато те потъ-
наха в интригите между враждуващите 
фамилии Берг и Ковалик, но също и в 
красивите гледки край бреговете на Ло-
ара и във въздействащото изпълнение 
на артистите. Шантал Нобел, изиграла 
Флоранс, Люк Меренда в ролята на Тра-
вер, Жорж Маршал, Барбара Куписти, 
Уго Паляи и други се превърнаха бързо 
в истински звезди.

Създаването на „Шатовалон“ е прово-
кирано от пристигането на американ-
ския „Далас“ във Франция и от състеза-
нието между телевизиите F1 и Antenne2. 
Тогавашният директор на Antenne2 
Пиер Десгроп ражда идеята за сагата и 
дава две години за написването й. През 
1984 г. сериалът е готов и в него има 
всичко, което Десгроп е искал – пари, 
власт, интриги и любов, вплетени в ис-
торията на едно богато семейство, кое-
то притежава провинциален ежеднев-
ник. Сериалът тръгва във Франция през 
януари същата година и още с първи-
те минути приковава пред телевизо-
рите 14 милиона французи. За първия 
епизод са заснети 26 серии, вложени са 
много пари, артистите от никому неиз-
вестни са станали звезди. Успехът е пъ-
лен и по всичко личи, че „Шатовалон“ е 
на път да се превърне в достоен

конкурент на „Далас“ 
във Франция

и цяла Европа. И точно когато вече се 
правят планове за втория сезон и зри-
телите го очакват повече от всичко, се 
случва трагедията, която слага край на 
сагата. Точно както в лоша мелодрама, 
една катастрофа спира „Шатовалон“ за-
винаги и преобръща живота на някол-
ко души.

Драмата е толкова голяма, че автори-
тетни френски вестници тогава пишат, 
че от нея спокойно може да се направи 
продължение на „Шатовалон“. Защото и 

в нея парите, отмъщението, любовта и 
медиите отново играят ключови роли.

Тази драма започва с кървав инци-

дент на пътя – около 3 часа през нощта 
на 28 април 1985 година край Невер, де-
партамент в Централна Франция, една 

кола се подхлъзва на мокрия път и се 
забива в циментов стълб.

Колата е „Порше“, карана е от извест-

„Шатовалон“ - сериалът, 
който продължи на живо

XЕпичната сага бе спряна от една 
трагедия, но животът на артистите 
се превърна в нов сюжет

Актьорът Люк Меренда, който в „Ша-
товалон“ играе репортерът Травер, лю-
бовник на Флоранс, героинята на Шан-
тал, се отказва от актьорството през 
1992 година. След 15-ина година прие-
ма отново предизвикателството да сни-
ма, но това не се оказва завръщане, за-
щото за Меренда актьорството вече не 
е важно. Той има нова професия, която 
го забавлява – на антиквар. Люк я уп-
ражнява повече от 20 години и е щаст-

лив с нея.
Интересен факт около актьора е, че 

той никога не споменава, че е бил звез-
да в „Шатовалон“, и участието му в сери-
ала липсва от официалната му биогра-
фия.

Иначе Люк Меренда е дете на ита-
лиански емигранти, ражда се близо до 
Париж. На двадесет и четири напуска 
семейството, за да покори Америка, къ-
дето си изхранва прехраната с миене 

на чинии. Една от приятелките му оба-
че показва снимката му в агенция за мо-
дели и това преобръща битието му. Той 
бързо се превръща в модел, а по-къс-
но и в артист. През 70-те и 80-те годи-
ни може да се похвали от 3 до 5 ленти 
на година.

Люк Меренда забравя 
сериала, става антиквар

Сн.: Bestimage

CrossExpress
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ния френски певец Саша Дистел, който 
остава почти невредим след инциден-
та. Спътницата му е актрисата Шантал 
Нобел, звездата на „Шатовалон“, която 
е тежко ранена. Тя едва се измъква от 
смъртта и ще изкара четири седмици в 
кома, а след нея ще остане прикована за 
дълго в инвалидния стол. Повече от 20 
години след ужаса на пътя тя още е ин-
валид и макар вече да е изправена на 
крака, никога не се разделя с бастуна си.

Трагичната драма има предистория, 
която също е пропита от доза фатал-
ност. Съботата преди инцидента, на 27 
април, актрисата участва в трениров-
ки заедно с други звезди на автомобил-
ната писта на Формула 1 Magny-Cours 
като подготовка на състезание, в кое-
то трябва да участва в неделя. Следо-
бед тя се връща със самолет в Париж, за 
да участва в предаването „Шан-з-Елизе“ 
на Antenne 2. След него Шантал Нобел 
отива в зала „Олимпия“, където прияте-
лят й Саша Дистел приключва рецитала 

си, за да го помоли да я закара до Не-
вер. Той реагира с неохота на искането 
й, но тя настоява, въпреки че има шо-
фьор на разположение, и накрая успя-
ва. Пътуването приключва в един бето-
нен стълб на пътя.

И макар Саша Дистел да излиза почти 
невредим от колата, той няма как да за-
брави инцидента. Шантал Нобел успява 
да го превърне в ад и за него. Двамата 
от най-близки приятели се превръщат 
във врагове, когато актрисата завежда 
съдебен иск срещу певеца. Три години 
след катастрофата Саша Дистел се явя-
ва в съда в Невер, обвинен в причиня-
ване на телесни повреди по невнима-
ние и неразумно шофиране. Така през 
1988 година певецът е

осъден на 
една година затвор

условно и 3000 франка глоба.
Актрисата също преживява тежки го-

дини. Тя е в шок дълго време след ка-
тастрофата, а възстановяването й е 
продължително в един от рехабилита-
ционните центрове в Южна Франция. 
През цялото време до нея е спътни-
кът й в живота Жан-Луи Жулиан, който 
не я оставя никога да падне – физиче-
ски и духом. Всъщност двамата сключ-
ват брак шест месеца след инциден-
та на пътя край Невер, когато Шантал е 
все още в инвалидна количка. Жан-Луи 
е бижутер с магазини на Лазурния бряг. 
Именно там той купува къща и осигу-
рява на любимата си всички условия за 
възстановяването й.

Дълго време след инцидента тя ос-
тава далеч от камерите, като това ре-
шение е провокирано от една случка в 
болницата. Докато актрисата се възста-
новява малко след катастрофата, три-
ма папараци влизат в стаята й и въпре-
ки изричното й нежелание да я снимат, 
правят кадри, които после публикуват. 
Заради този случай и последвалия де-
бат, Франция променя един от закони-
те си, като освен дома, възприема и бол-
ницата като неприкосновена зона на 
личния живот.

През 1989 година Шантал Нобел дава 
първото си интервю след инцидента. 
Пред „Пари мач“ актрисата доверява 
подробности за своето здраве, споделя, 
че то се подобрява, макар че бастунът 
остава нейният любим аксесоар.

В това интервю тя разказва и за още 
един детайл около катастрофата. Оказ-
ва се, че във фаталния момент в колата е 
имало още един пътник – нейното куче 
Нушка. То, подобно на нея, оживява, но 
е тежко ранено. Животното изкарва три 
месеца във ветеринарна клиника, пре-
ди да се върне при нея.

Малко повече от 10 години след тра-
гедията на пътя, през 1996 година, Шан-
тал Нобел дава още едно интервю - за 
емисията Студио Габрил, водена от Ми-

шел Друкер. Пред него актрисата до-
верява, че професията я е изоставила 
след инцидента. И не само тя.

„Преди катастрофата не броях прия-
телите си, те бяха ужасно много, винаги 
бях заобиколена от толкова много хора. 
А след инцидента е доста по-просто –

истинските си 
приятели ги броя

на пръстите на едната ръка. Може би на 
двете ръце, но ги броя...“

По този повод една зрителка се осме-
лява да попита актрисата дали мисли да 
се върне към професията си.

„Разбира се! Имам голямо, голямо же-
лание да се върна към професията си. 
Чакам. Ако има някой режисьор, който 
ме иска и който да ме ангажира. С бас-
туна ми!“

Но очевидно никой не се е свързал с 
нея, защото оттогава Шантал Нобел не 
се е появявала на екрана.

През 2010 година актрисата даде за 
последно подробности за живота си по 
време на интервю за Télé Star.

„Тук, в Раматюел, животът ми е споко-
ен и щастлив. Оставам с 80 процента ин-
валидност. Действително, животът ми 
напълно се промени. Вече 25 години си 
спомням възкресението, както и любо-
вта, която ме свързва с мъжа ми“.

Днес Шантал Нобел е на 72 години и 
все още е омъжена за Жан-Луи Жулиан. 
Двамата имат дъщеря Ан-Шарлот. Тя е 
щастлива майка и на Александра, коя-
то е дете от нейна предишна връзка. 
Жан-Луи Жулиан има дъщеря Беатрис 
от предишет съюз, която се самоубива 
през 2011 година.

Певецът Саша Дизел, който шо-
фира колата, с която катастро-
фира Шантал Нобел, умира 

от рак през 2004 година. Това става 
ясно от документален филм, излъчен 
за него няколко години след смъртта 
му.

Саша е любимец на Франция дъл-
ги години. Във филма той е предста-
вен винаги усмихнат, облечен винаги 
безупречно, идеален съпруг и баща 
на две дъщери. Той е добър и вежлив 
с целия свят и през целия си живот, 
който свършва през 2004 година.

Певецът е племенник на Рей Вен-
тура и страстен почитател на джаза, 
пял е с Жюлиет Греко и Бриджит Бар-
до.

В документалния филм, излязъл 
за него, обаче има пукнати, защото 
в него липсва епизодът с Шантал Но-
бел. Епизод, който бележи трагично 
както нейния, така и неговия живот.

Немалко от артистите, участва-
ли в прочутия сериал, вече не 
са сред живите. Денис Савиня, 

изиграл ролята на Арман Берг, умира 
на 61 години през 1998 година. През 
2007 година си отива и Раймон Пе-
легрин, който в сериала бе Албетрас 
Ковалич. Жан Дейви, изиграл Анто-
нин Берг, също умира, пред 2001 го-
дина. Сред живите вече не е и Пиер 
Ате, който в „Шатовалон“ бе в ролята 
на Жак Берг, както и Кристин Фабре-
га - Зоуи Ковалич, Жорж Марша - Гил-
бърт Босис, Филип Руло - Филипе 
Берг, Малка Рибовска - Матилде...

Саша Дизел 
умира от рак 
през 2004 г.

Останалите 
и смъртта

Денис Савиня и Шантал Нобел в „Шатовалон“.

Шантал Нобел от времето на „Шатовалон“ и след частичното й възстановяване след катастрофата. 

Сн.: Gala
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СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60162, Работа за хора с опит в 
строителство и инсталиране на прозорци 7087694716 
№18525
LOCAL CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Предлагам Localna ра-
бота.Средно по 300-400 мили на ден,средно по два 
товара на ден,отиване и връщане.Заплащане по $300 
на ден, всяка вечер у дома. аз поемам occupational 
застраховката и escrow които компанията спира за 
шофьор. За повече инф.8477499161 №18530
OTR, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60102, LOOKING FOR DRIVERS 
WITH HAZMAT AND TANKER ENDORSMENT PAY 30% OF 
LOAD 7738182886 №18531
РАБОТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Строителна фирма наби-
ра бояджий може без опит. Тел. 773-396-8397. №18533
OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Транспортана компа-
ния предлага работа за CDL шофьори и собственици 
на камиони! Без чакане за товари! Midwest Accounts! 
Strong 24/7 Dispatch! Предимно леки товари! Direct 
Deposit всеки петък! Fuel Discounts - up to $0.70 / gal. 
Коректно отношение! 847-665-9273 или 847-483-8787 
№18505
ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся шофьор CDL 
за pick up - delivery. $350 на ден. Тел 8472245462 
8474205350 №18536
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим шофьор със CDL 
за pick up and delivery. Заплащане според опита. За 
информация търсете Зорница (224)659-2356. №18513
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортна ком-
пания набира контрактори за съвместна работа . За 
информация търсете Зорница (224)659-2356. №18514
CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Looking for excellent 
caregiver for NW suburb,$14-$17 per hour 7735927072 
№18490
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, TARSIM CDL DRIVER 
ZA REGIONALNA (MIDWEST IL,WI,MI,OH,IN,KY,IA,MO) 
PICK UP I DELIVERY 5 DAYS A WEEK (SATURDAY & SUNDAY 
HOME) DO 2000 MILI NA SEDMITSA.ZAPLASHTANE 
$1500 NA SEDMITSA. 708 953 9035 VERA №18496

Chicago + suburbs
ТЪРСИМ СЛУЖИТЕЛ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назна-
чим служител за почистване и поддръжка в сервиз. 
6303509989 №18562
CDL DRIVERS NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60610, Looking for drivers to 
run reefer and  atbed. Guaranteed loads! Weekly pay, 
direct deposit, clean inspection bonus, cash advance. 
We have trucks on paper logs and ELD. We have our own 
truck shop. Minimum one year experience with reefer 
or  atbed. No DUIs. Good driving record. 312-612-0134 
№18568
РАБОТНИЦИ ЗА ЦЕХ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Търсим работници за 
опаковане на козметика. $15/час. Пълен работен ден 
Понеделник - Петък. С елементарен английски, доку-
менти за работа и книжка. Пратете SMS на 415-680-
8588 №18569
HAZMAT SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Търся хазмат сей-
фти. Малка компания (под 20 камиона) 2247241694 
№18571
HAZMAT SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Търся хазмат сей-
фти. Малка компания (под 20 камиона) 2247241694 
№18572
LOOKING FOR SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, We are looking for a 
reliable Safety Person to ensure everyone in the company 
complies with health and safety laws. You will also be 
responsible for establishing policies that will create and 
maintain a safe workplace. 2245771112 №18574
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Малка транспортна фир-
ма набира Оwner Operators. Aктивно authority от 3 го-
дини. Предлагаме Reefers and Dry Vans товари, 24/7 
Dispatch! Заплащане всяка седмица. Коректо отно-
шение! За повече информация 847-852-0581 №18545

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 

публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в 
десният горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, 
кликнете върху него и попълнете формата. 

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
Ho� man Estates
Morton Grove
Mount Prospect
Niles
Norridge
Palatine
Rosemont
Schaumburg
Schiller Park
Skokie
Westmont
Wheeling

Wood Dale
ATLANTA, GA
ATLANTIC CITY, NJ
BOSTON, MA
DENVER, CO
LAS VEGAS, NV
MYRTLE BEACH, SC
NEW YORK, NY
PHILADELPHIA, PA
PHOENIX, AZ
SAN DIEGO, CA
SТ. PAUL, MN
TAMPA, Fl

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

КАНАДА
MISSISSAUGA
ETOBICOKE
EAST YORK, DON MILLS & 
NORTH YORK AREA
Български църкви и 
административни сгради 
и здравни кабинети

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на 
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 708 415 6985

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

Ако искате да доставяме безплатно BG VOICE във вашия офис, 
пишете ни на имейл newsroom@bg-voice.com

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

CDL TEAM OR SINGLE , 
Цена US$ 65.00, Зипкод 60101, tursia CDL drivers za 
chisto novo volvo 2021g avtomatik za rabota spored 
jelanieto amazon,fedex,ups ili delivery 6304400902 
№18538
CDL A DRIVER ASAP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60803, Looking for a driver with 
minimum 2y experience We haul reefer loads 0.75cpm 
empty and loaded Semi annual safety bonuses and 
holiday bonus at the end of the year Paid every Friday 
You commit to work with us for 18 months and the truck 
is yours after completing the 18th month period FREE 
no downpayment no credit check. We will guarantee 
it in writing We have a 2014 Volvo automatic 560,000 
miles runs great We cover all expenses on the truck for 
18months Call or text today at 8476305957 №18542
TARSYA CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60160, Tarsya CDL driver s pone 6 
meseca opit. S HazMAt $0.75 cpm, bez $0.68 cpm. 2016 
Volvo truck, I shift, v otlichno sastoyanie. Profesionalno i 
korektno otnoshenie. Weekly 3200-3600 miles. Cell 224-
659-1690 Evgeni №18491
ШИВАЧКИ И ГЛАДАЧКИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60641, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ НА 
ДИАНА- 8475324323 БЪЛГАРСКИ ИЛИ МИХАЙЛ 773-
545-0990 - АНГЛИЙСКИ ПРИЕМАМЕ С И БЕЗ ОПИТ 
№18544
TЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в 
Elgin,IL търси да назначи механици на камиони и 
трейлъри. Опит не е задължителен, но е препоръчи-
телен. За повече информация, моля позвънете на 773-
656-8076. №18517
MECHANIC , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Zdraveite, serviz za 
kamioni v Elk Grove Village, IL tarsi otgovoren mehanik 
s opit i sobstveni instrumenti. zapla6taneto e do $35 na 
4as spored opita. 7739467497 №18523
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60162, Работа за хора с опит в 
строителство и инсталиране на прозорци 7087694716 
№18524

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

МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕ-
ХАНИЦИ С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕ-
ЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС 
НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 ИЛИ 773-
968-8245 №18518

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

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

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания набира шофьори 
Class A на дълги дистанции. Заплаща-
нето е за заработена седмица или на 
миля - до $ 2000,00 на седмица за за-
почване , в зависимост от опита. Тър-
сим собственици на камиони. За по-
вече подробности - тел 847-571-0945. 
Mоля, oставете съобщение, ако не от-
говорим. №18485

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

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

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания търси диспечер за 
работа в офис. За повече информация 
- 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 годи-
ни опит. Автоматик камиони с АPU. 
Заплащане според опита- $0.60-$0.70 
cpm! 7736036413 №18426

NEO LOG SYSTEMS, 
Цена US$ 3.00, Зипкод 60656, Neo log systems е транс-
портна компания, която предлага диспечерски и 
сейфти услуги на най- ниски цени на пазара. Дъл-
гогодишен опит от 15 години в сферата на тръкинг 
бизнеса. тел: 224-231- 6080 sales@neologsystems.com 
2242316080 №18556

ШОФЬОР ЗА FEDEX , 
Цена US$ 111.00, Зипкод 60194, Търся колега шофьор 
за FedEx Ground, dedicated run to St Paul. 6302903092 
№18559

CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, CDL class A sho� or 
za lokalen kurs. Ot ELk Grove Village do Rockford. 3 
tovara na den ot ponedelnik do petak, ponqkoga i 
sabota. Zaplashtane na kurs. 1300$ - 1600$ na sedmica. 
Iziskvaniq : - dobar record -minimum 2 godini opit 
-vazrast 24 ili poveche -opit s rachni skorosti 3122102049 
№18541

ЛОКАЛЕН ШОФЬОР CDL-А, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Малка 
транспортна фирма предлага работа 
за локален шофьор на камион с клас 
А. Нужен е опит над 3 години, умение 
да се кара камион с ръчни предавки, 
да се използва ЕЛД. Всеки втори ден 
се преспива вкъщи ( понякога всяка 
вечер ) понеже товарите минават през 
Чикаго. Предлагаме заплата $1500 на 
седмица ( 1099 ) и застраховка. Ако сте 
заинтересувани - можете да звъннете 
или пишете на 262-960-9564 №18546
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CDL A DRIVER , 
Цена US$ 1,700.00, Зипкод 60656, Looking for CDL A 
Driver fo LOCAL Trips Every Day Home from Chicago to 
IA,WI, Mi,or IN. 350 miles up to 600 miles a day! Pay is 
$240 up to $350 depends on the Trips miles. For more 
info Call 7739837254 №18497
CDL A TRUCK DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks New 
trailers Pay detention,layover,bonuses Weekly ACH 
deposit Great miles Owner operators are welcome 
7738990137 №18481
CDL A TRUCK DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks New 
trailers Pay detention,layover,bonuses Weekly ACH 
deposit Great miles Owner operators are welcome 
7738990137 №18482
CONTRACTORS NEEDED, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 60056, Zdraveite, malka Dry 
Van � rma naema kontraktori sas sobstveno oborudvane 
i pozitivna naglasa za rabota. Ako iskate da pravite dobri 
pari i ste lesni za komunikacia - pozvanete. Rosen 262-
960-9564 №18458
OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна фирма на-
бира Owner Operators. Предлагаме Hazmat, expedited, 
сухи и reefer товари. Добро и коректно заплащане. 
Моля обадете се на Симона тел:(847)-261-4912 еxt. 107 
8472614912 №18464
OTR AND MIDWEST, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Our OTR department 
has several full time CDL A positions open for Owner 
Operators. Steady shipments, hazmat and non hazmat 
accounts. Please call Simona at 8472614912 ext107 
for more details. Better pay, home time and miles. 
8472614912 №18467
CDL-A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Over The 
Road Driver . Flexible Driving Time. Up to $0.65 CPM Very 
Good Dispech Service! Volvo Ishift Truck. Bonus Money 
Holidays. 2 Drivers need. For more info Call or Text 
7739837254 №18477
НАЕМАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Наемам шофьор CDL-class-A. 
70 цента на миля или заплата и всеки уикенд рестарт 
в Чикаго. Тел: 347-543-6879 №18484
NOW HIRING:, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Safety assistant, experience 
required, great pay, Shop Mechanic - $30 per hour to 
start 7086554483 №18449
OTR AND MIDWEST, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Our OTR department 
has several full time CDL A positions open for Owner 
Operators. Steady shipments, hazmat and non hazmat 
accounts. Please call Simona at 8472614912 ext107 
for more details. Better pay, home time and miles. 
8472614912 №18466
CLASS C DRIVER, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60191, Търся шофьор за 
box truck 26ft (class c). Заплащане 35% от оборота. За 
предпочитане с опит, но може и без, само трябва да 
можете да карате ръчни скорости. 630 930 1955 - Иван 
6309301955 №18469
ШОФЬОР С КЛАС, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60018, M&VK Transportation 
набира контрактори за PU/Delivery.53,26 ft 16 ft, шо-
фиори С клас заплащане 30 процента от цената на 
товара Мобилен 773/600-3511, офис 224/210-2893 
7736003511 №18470
LOCAL CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, CDL class A driver za 
local rabota. Chicago - Rockford. Vsqka vecher v kashti. 
$ 1150 - $ 1500 na sedmica. Ednakvi tovari vseki den. 
7739412232 №18471
CDL A COMPANY DRIVER, 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60056, Company Driver. 
Нови камиони, лично отношение, дълги мили. 
8476680373 №18473
CDL -A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for CDL-A Driver 
for Over the Road . Automatic Volvo Truck. Pay is up to 
0.65 CPM . Experience Need. From $1500- $2200 per 
Week! Direct Deposit Every Week! $500 Bonus when do 
6 months with us! 7739837254 №18451
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся dispatcher с опит 
за работа с dry van. Не звънете ако не сте в САЩ. 
8476680373 №18439
CDL КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Транспортна компания 
набира Drivers and Owner Operators. Леки товари, 
отстъпки на горивото, ремаркета, ифта, пермити. Ко-
ректно отношение и 24/7 Диспеч. Midwest loads, дъл-
ги дистанции в 48 щата. Всеки уикенд в къщи. Direct 
Deposit всеки петък. 1099 Tax, Safety Bonus, PrePass 
5082926787 №18433
CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Търся сериозен и отгово-
рен CDL CLASS A ОТR DRIVER. Mostly Midwest, Expedited 
Loads / Hot Shots! Clean Driving Record!Минимум 2 Го-
дини опит. 2012 Volvo 13 speeds Manual DRY VAN 1099 
позиция Заплащане 25% За повече информация на 
тел: (847) 807-5331 8478075331 №18434
CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Търсим шофьор за реги-
онална работа до 200 мили. Всяка вечер у дома. $250 
на ден. Тел: 708-831-8432 №18438
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна ком-
пания предлага работа за CDL class A шофьор $275 
per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в 
къщи. За повече информация се обадете на 708-831-
8432 №18413

СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чи-
каго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седми-
ца, за сингъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, 
добро заплащане. Тел: 847-877-4745 №18359

НЮ ЙОРК
ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Българска компания в 
Ню Джърси търси работници за работа в склад и дос-
тавки. За повече информция моля позвънете на тел. 
630 885 1266 №18575
ПОЧИСТВАНЕ НА ХОТЕЛИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 14850, Необходими са хора 
за почистване на хотели в щатовете New York iи 
Pennsylvnia. Предоставяме жилище 3039748716 
№18579

АТЛАНТА
NEO LOG SYSTEMS, 
Цена US$ 3.00, Зипкод 30369, Neo log systems е транс-
портна компания, която предлага диспечерски и сей-
фти услуги на най- ниски цени на пазара. Дългогоди-
шен опит от 15 години в сферата на тръкинг бизнеса. 
тел: 224-231- 6080 sales@neologsystems.com №18555
CDL A DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks New 
trailers Pay detention,layover,bonuses Weekly ACH 
deposit Great miles Owner operators are welcome 
7738990137 №18483

ФЛОРИДА
CDL A TRUCK DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks New 
trailers Pay detention,layover,bonuses Weekly ACH 
deposit Great miles Owner operators are welcome 
7738990137 №18480

COAST TO COAST
CDL DRIVERS .80 CPM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, Транспортна компания 
набира CDL, class A drivers за регионални товари. За-
плащане .80 cpm. Чекове $2,000 - $2,500 на седмица. 
Volvo камиони. Не предлагаме i-shift. Всеки weekend 
вкъщи. Заплащане на 1099. Обадете се на 224 935 0978 
за повече инфо. №18557

SOMEWHERE ELSE
РАБОТА ВЪВ ФАБРИКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 17110, Работа във фабрика в 
Harrisburg Pennsylvania 3039748716 №18577
МЛАДА ПОМОЩНИЦА, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17110, Необходима е мла-
да помощница в Harrisburg Pennsylvnia 3039748716 
№18578

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

AGI TRUCKING INC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, AGI 
TRUCKING INC набира шофьори със 
CDL за long distance,regional, local and 
hook and drop товари , заплащане на 
пълни празни мили 0.65$. Предлагаме 
камиони Volvo 2021,2022 I-Shift , за по-
вече информация офис в Schaumburg 
IL : Иван Стоянов 727-488-8269 №18543

ФЛОРИДА
OWNER OPERATORS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Arrow Express Trucking 
Co. looking for owner operators to join our team. 
CDL class A OTR driver with minimum 2 years of 
experience, clean driving record. Driving Midwest and 
southeast,south,southwest. Call Ivan at 941-586-9366 
for more information. Serious candidates only please. 
9415869366 №18540

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
TARSQ RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot doma 
online.Predlojeniq na e-mail VsslPvlv@comcast.net ili 
text na telefon 773-712-3757. №18561
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, От България +6год опит 
dry,R,Flat, HZ 708 998 3851/call-text-voice 7089983851 
№18528
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся работа като де-
тегледачка. Живея в Mount Prospect. Телефонът ми е: 
6306706610. №18512

ФЛОРИДА
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, От България, диспечер с 
опит +9 търся работа Dry,R, FB, SD, HZ 5618770865-call/
text 5618770865 №18539

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60176, Шофьор на камион 
търси съквартирант за споделяне на двустаен апар-
тамент в Шилер парк. Собствено парко място. Всичко 
включено. 500$ 6303019985 №18567
ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Давам под наем обзаве-
дена стая с включени всички консумативи за $420/ме-
сец. Уютен, чист апартамент на супер локация в бли-
зост до м-н Малинчо в Des Plains. 3475894266 №18570
СТАЯ TOWN HOUSE, 
Цена US$ 550.00, Зипкод 60172, стая под наем в рено-
виран 2200 sq. feet 3Bed 2 Bath Town House в Roselle до 
Schaumburg и Elk Grove Village за информация TEXT на 
77381723071 №18576
FOR RENT, 
Цена US$ 1,550.00, Зипкод 60007, Completely 
renovated 2bdr,1.1 bth apartment for RENT in downtown 
Elk Grove Village.New kitchen, bathrooms,  ooring, can 
lights, freshly painted. Large balcony overlooking park 
grounds and pool. Monthly rent includes heat,cooking 
gas,water,garbage,parking.For more info call 773 996 
8900 №18549
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60025, Стая под наем в 
Glenview-500$, всичко включено 8477307903 №18550
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем за непу-
шач 7739344547 №18558
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 490.00, Зипкод 60160, Обзаведена стая от 
къща под наем в Melrose park.Общо ползвате на хол и 
кухня с останалите квартиранти.Възможност за полз-
ване на гараж.Удобна локация за шофьори на ками-
они. Депози за един месец.--$490/всичко включено 
7734142633 №18560
HOFFMAN ESTATES, 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60169, 2 bed 1 bath,Golf and 
Higgins rd. Heat,water and gas included. Звънете на 
Viber 8478046160 №18527
ДАВАМ СТАЯ В ЛОМБАРД, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам обзаведена стая 
под наем в двустаен апартамент в Ломбард, &550 на 
месец. Тел 3127991138. 3127991138 №18369
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в 
Des Plaines 7739344547 №18529
CONDO SCHAUMBURG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, 2 bedrooms 2 full baths 
Living dining мокро помещение Нови прозорци patio 
door.подове laminate, бойлер, A/C, furnace, stainlessstill 
уреди, пералня, сушилня. Walk-in closet, bathroom in 
master bedroom. 1 car attcd garage, паркинг 2 коли 
пред гаража. Patio c поляна. Близо до мола, best 
schooldstr 2246596601 №18522
MASTER BEDROOM, 
Цена US$ 850.00, Зипкод 60193, Самостоятелна стая с 
нова баня + гараж в напълно обзаведен 2bed/2bath 
townhouse в Schaumburg. Просторен хол на 2 етажа, 
паркет, централен климатик и парно. Нови уреди 
Samsung. Патио към парк, 2 басейна и тенис кортове. 
Близо до Super Target и други магазини. №18510
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Стая под наем в двуста-
ен апартамент в Шилер парк с тераса, парко място, 
централен климатик и отопление, пералня-сушилня, 
фитнес. Подходяща за трак драйвър. Цена $450. Тел: 
516-808-1379 5168081379 №18478
FOR RENT, 
Цена US$ 1,395.00, Зипкод 60007, Nicely renovated 
2 bedroom 1 bathroom apartment in Arlington 
Heights(Rand/Thomas) available for RENT as of March 
1st. Rent includes heat, central A/C, cooking gas, water, 
garbage, parking. Free laundry on the same level. For 
more information call 773 996 8900. №18442
2/ 2BATH DES PLAINES, 
Цена US$ 1,490.00, Зипкод 60018, prostoren apartament 
v centura na Des Plaines s central heat and air. Pesha do 
Bulgarskoto uchilishte. Blizo do transport i magistrali. 
Clean building and unit. 17738148485 №18447
1 BEDROOM DESPLAINES, 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60018, Goliam apartmanent 
v centara na Des Plaines. Obnoveno kuhnia i bania. 
Pesha do magazini i Bulgarsko uchilishte. 17738148485 
№18448
1 BED IN PALATINE , 
Цена US$ 1,100.00, Зипкод 60074, Beautiful 1 bedroom 
apartment in Palatine. New pergo  oors in unit. Updated 
kitchen and bath. Heat included. 7738148485 №18452

ИМОТИ 
Купувам

НЮ ЙОРК
КУПУВА ЗЕМ. ЗЕМЯ, 
Цена US$ 2,800.00, Зипкод 0, Купува земеделска земя 
от 600лв/дка до 2800лв/дка в областите Добрич,Варн
а,Силистра,Шумен,Разград,Русе,Търговище,Видин,Вр
аца,Монтана,Велико Търново,Сливен,Ямбол,Стара За-
гора и др.Тел.0878622109,0893315488 №18532

SOMEWHERE ELSE
ДЕСТИЛАЦИОННИ С-МИ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод , Изработвам малки интели-
гентни дестилационни системи за алкохол и/или бил-
ки. Две колони, автоматика, инокс, ниски цени. Пове-
че инф. на http://distiller.from-bulgaria.eu 887725353 
№18507

ИМОТИ 
Продавам

SOMEWHERE ELSE
ПАСИВНА КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89014, Пасивна еднофамил-
на къща в Република БЪЛГАРИЯ. Живейте пълноцен-
но, икономически изгодно, екологично издържано и 
природосъобразно. А защо да не направите и един 
безценен подарък за Ваши най- близки хора. ЗАЯВИ 
ИНТЕРЕС на:las555desert@yahoo.com 702-296-9399 
№18551
ПАСИВНА КЪЩА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89014, Пасивна еднофамил-
на къща в Република БЪЛГАРИЯ. Живейте пълноцен-
но, икономически изгодно, екологично издържано и 
природосъобразно. А защо да не направите и един 
безценен подарък за Ваши най- близки хора. ЗАЯВИ 
ИНТЕРЕС на: pddimont@gmail.com jsm +359 0887 00 57 
27 №18552

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ИМИГРАЦИОННИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Помощ за имиграционни 
документи и преводи. 18 години опит. Станчо тел. 708 
415 0590 №18564
ПРЕВОДИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Превод в съда и имиг-
рационна служба в центъра на града. 15 години опит 
Ганчо 708 307 5522 №18565
ПОМОЩ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Помощ при подаване на 
документи за осигуряване за безработица.петстотин 
на седмица до септември. Georgi 7083075522 №18566
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите домаш-
ни филми като ги презапишете на DVD преди касетите 
да станат неизползваеми. Презапис от VHS, MiniDV ви-
део касети на DVD. 630-456-1366 №18534
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни 
филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете 
вашите стари ленти като ги направите дигитални 
снимки преди на станат неизползваеми. 630-456-1366 
№18535
GPS,ELD,DVR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, GPS trackers,ELD,Dash 
cams,Remote start 6084660182 6084660182 №18461

SOMEWHERE ELSE
НОВИ АВТОЧАСТИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 1359, Нови авточасти на ниски 
цени. Ново зареждане на бутони ел стъкла, ремонт-
ни комплекти за стъклоподемници, водачи и ролки. 
Копчета и щипки за калници и брони и тапицерия. Ак-
сесоари. Онлайн магазин www.aliansbg.com/automall 
879606998 №18425

COAST TO COAST
TAX PREPARATION, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, STAYKOV CPA PLLC. 
Obadete ni se dnes za danaci, shte vi napravim danacite 
evtino, barzo i tochno! 847-316-0205 ili online at www.
staykovcpa.com №18428

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Prodavam Velosiped 6 
skorosti v mnogo dobro systoqnie . Tel : 630 386 5280 
№18563
2014 VOLVO FOR SALE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, VOLVO - 2014; Предлага-
ме и Lease to Own Program. За повече подробности - 
тел 847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако не 
отговорим. 8475710945 №18547
HUNDAI TRAILER-2004, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, 53\\\\\\\'dry van good 
condition! Tires 80% brakes 50% 8473387058 №18553
HUNDAI TRAILER-2004, 
Цена US$ 8,000.00, Зипкод 60156, Good condirion 
tires80% brakes 50% 8473387058 №18554
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW X1 
xdrive28i с нови гуми,нови накладки и дискове,clean 
title! 7739642928 №18500
TRUCK WIT TRAILER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Продвам truck trailer set 
VOLVO 670 & Trl Trommobile 2000.Trailer with new tires, 
shock absorbers,and air bag. За повече информация 
708-831-8432. №18453
TRAILER ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Продавам dry van trailer 
Thronmobile 2000 с нови гуми, shock absorbes and air 
bag. За повече информация 708-831-8432 №18454
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С
офийското поле, което в да-
лечното минало е било дъно 
на голямо езеро, е изключи-
телно плодородно и според 
исторически сведения тук е 

кипял живот още от дълбока древност - 
5000 години преди новата ера. Предме-
тите, оцелели и достигнали до нас през 
вековете, са уникални находки и обик-
новено се кръщават на името на място-
то, където са открити.

Всичките селища имат своя история и 
историческо наследство. Имената им се 
губят далеч в древността и най-вероят-
но е да имат славянски корени. Според 
стара легенда едни от първите заселни-
ци са били славяни. Керван се движел 
по римския път за Сердика. Бил воден от 
старейшината Кумарич, който вече стар 
и болен, починал тук. Племенният съвет 

го погребал с почести и решил да оста-
не и основе селище, което впоследствие 
е наречено Кумарица.

Според преданията името на квартал 
Славовци е останало от друг славянски 
род, който се заселил недалеч от Кума-
рица и основали селище, което получи-
ло името си от племенния вожд Слову-
тич.

Един от най-старите и известни мана-
стири около София, Обрадовският ма-
настир „Св. Мина“, е разположен севе-
роизточно от центъра на столицата ни, 
в кв. „Бенковски“, на южния бряг на Вла-
дайската река.

Според преданието светата обител е

основана още 
в римско време

а през ХІ век на това място е имало огро-
мен християнски комплекс с 40 парак-
лиса, множество манастирски сгради и 
духовно училище, както и метох на Све-
та гора. Кръстоносните походи и осман-
ските нашествия постепенно заличават 
напълно следите на светата обител, но 
споменът за манастира на името на све-
теца воин Мина остава в легендите, пре-

давани през поколенията.
През 1927 г. селяни от Обрадовци за-

белязали останки от стари зидове, а 
баба Бона от село Григорево, която е 
открила над 100 унищожени черкви и 
манастири, им показала мястото, къде-
то били основите на стара черква и ол-
тарна абсида, до която било аязмото със 
светена вода на манастира. При разко-
паването били намерени части от кръст 
и кандилница, които се съхраняват в 
Църковно-историческия музей. Хрис-
тияните започват да събират средства 
за възстановяване на манастира и през 
1942 г. са положени основите на сегаш-
ния храм, който бил завършен и осветен 
след три години. По-късно са построени 
няколко параклиса, а в олтара на посве-
тения на св. безсребърници и чудотво-
рци Козма и Дамян е

вградено аязмото 
със светена вода

Празникът на манастира е на 11 ноем-
ври, когато Църквата почита паметта на 
свети великомъченик Мина. Той е егип-
тянин, служил в римската войска в град 
Котуан по времето на императорите Ди-

оклетиан и Максимилиан, най-жестоки-
те гонители на християните. Блаженият 
Мина оставил воинското си звание и се 
оттеглил в планините, в пустинни места. 
Той сметнал, че е по-добре да живее със 
зверовете, отколкото с хора, които не 
познават Бога. Мина дълго време се ски-
тал в планините и пустините, с пост и мо-
литва очиствайки душата си и служейки 
ден и нощ на Бог.

Светецът загинал мъченически за 
християнската вяра, защото отказал да 
принесе жертва на езическите идоли. 
Воините отвели свети Мина извън града, 
където отсекли главата му, запалили го-
лям огън и хвърлили в него многостра-
далното му тяло.

Когато огънят изгаснал, вярващите 
дошли на това място и събрали остана-
лите мощи на светеца, обвили ги с чис-
ти повивки и ги помазали с благовония. 
Скоро те пренесли тези свети останки в 
родния му град Александрия и ги погре-
бали в почести. Впоследствие на това 
място била построена черква в името на 
светията.

Много чудеса са ставали пред мощите 
на св. Мина. Много чудеса стават и пред

чудотворната икона 
на св. Мина

в светата обител. Хората идват тук да се 
помолят за здраве, за спасение, за из-
бавление – някои от тях идват за рожба, 
други пък, за да имат сполучлив брак 
– св. Мина помага на хората и те идват 
след това, за да му благодарят за извър-
шените благодеяния.

От самото създаване на манастира 
той е девически. Имало е монахини до 
2004 г., когато последната - благочести-
вата сестра Златка - почина.

Вярващи чакат на опашка по 1-2 часа, 
за да се докоснат до иконата на св. Мина 
и да се помолят да се случи чудото. Мяс-
тото е много красиво, дворът през про-
летта и лятото е отрупан с цветя. Бо-
гомолци изкарват по цял ден лете в 
обителта на раздумка сред тишината зад 
манастирските порти.

Св. Мина, който твори 
чудеса, когато му повярваме

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XОбрадовският манастир пази чудотворната му икона

Обителта и лете, и зиме е посещавана от търсещи утеха богомолци.

Иконата на св. Мина е винаги отрупана с дарове.

Сн. Архив

https://www.zneimerlaw.com/
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
21 - 27 април 2021 г.

ОВЕН
Нови или по-стари проблеми 
ще ви провокират да вземете 
решение, което може би сте от-
лагали досега, или да действате 
по-категорично в ситуацията, в 

която се намирате. Романтичните ви отношения с 
партньор, който живее или работи в друг град, ще 
преминат през определен етап от развитието си, 
като характерът на такива промени ще зависи из-
цяло от вашите индивидуални характеристики. Же-
ните на зодията остават на вълната, която вече са 
захванали – по-активни и мобилизирани отвсяко-
га. Доверете се на съветите на половинката си.

РАК
Съсредоточете се върху про-
фесионалните си ангажименти, 
особено тези, които са започна-
ли преди време и тяхното раз-
витие или изпълнение очевид-

но изисква много повече време от планираното. 
Ще се появят интересни възможности, които ще 
ви дадат шанс да покажете и докажете уменията 
и способностите си в работна среда или в някак-
ва друга специфична дейност - спорт, например. 
Планирайте приоритетите и действията си, водени 
единствено от желанието да покажете способно-
стите си, но не и водени от печалба на всяка цена.

ВЕЗНИ
Предстои да създадете ново при-
ятелство, което ще се осъществи 
чрез професионалните ви кон-
такти или пък социални дейнос-
ти. Жените на зодията ще бъдат 

много напрегнати или разстроени от пътуване или съ-
битие, което ще се случи в друг град. Всичко, свърза-
но с пътуванията през този период, ще намери начин 
да ви изненада. Ще ви бъде по-трудно емоционално 
и психически, тъй като ще сте склонни да се отдадете 
на тъжни мисли, свързани с предишни преживявания 
или загуби.Погрижете се за здравето си, потърсете 
специалист за здравословните ви оплаквания.

КОЗИРОГ
Няма да преживеете особени из-
ненади на работното място или 
в семейството. Дори да има съ-
бития от необичаен тип, те няма 
да създадат паника или тре-

вожност относно възникването или развитието им. 
Всичко, свързано с пари или финансови документи, 
ще трябва да бъде добре проучено. Грижете се да 
избягвате прибързаните решения. Внимателно пре-
гледайте и четете всичко в офертите, които пред-
стои да получите като специална промоция, бонуси 
за лоялност и др. Внимавайте какви решения взима-
те, доверете се на разума си, а не на емоциите.

ТЕЛЕЦ
Благоприятните възможности и 
шансовете, които ще ви се пре-
доставят през този период, не 
бива да се погубват в излишни 
размисли, съмнения и страх. Мо-

жете да постигнете много, но можете и да загубите 
много. Ще бъдете подложени на натиск да вземете 
важно решение за собственото си дете - за тези, кои-
то имат такова - от страна на други хора в семейство-
то си или поради различни обстоятелства. Любовни-
те ви преживявания ще бъдат повод за разговори и 
дискусии с приятели или роднини. Вземете решени-
ята си с разума, а не под натиска на емоциите.

ЛЪВ
Финансово периодът не пред-
вижда специални приходи, но 
и големи трудности. Жените на 
зодията ще имат възможност да 
излязат от депресивното със-

тояние, в което се намират от известно време насам. 
Бързо и категорично изчистете съзнанието си от вся-
какви лоши мисли, не им позволявайте да поникнат и 
да ви насочат към неразумни действия. Очакването 
ви за една среща или събиране ще се сбъдне, но ре-
зултатите са индивидуални. Мъжете ще се включат в 
ново бизнес начинание. Внимавайте с подписването 
на документи, четете, преди да си сложите подписа.

СКОРПИОН
Ще преживеете остатъчното съ-
жаление по пропуснати моменти 
и възможности, които биха напра-
вили живота ви по-различен сега. 
На работното място ще възникне 

неочаквана ситуация, която ще доведе до промени, за 
които не сте готови или с които не желаете да се ан-
гажирате към момента. Внимавайте с финансовите и 
имуществените си сделки. Жените на зодията ще тряб-
ва да бъдат подготвени за неочаквани или спешни раз-
ходи. Ще имате възможност да се сдобиете с отдавна 
желана вещ за дома си или офиса. Осигурете си поне 
една вечер в обкръжението само на семейството си.

ВОДОЛЕЙ
Жените от зодията ще могат да 
постигнат важни резултати в ра-
ботата или бизнеса чрез устано-
вени контакти, особено ако ра-
ботите с клиенти. Печалбите или 

успехите ще бъдат заслужени чрез вашите действия 
и усилия. Господата ще изпитат трудна стресова си-
туация, свързана с драма в живота на човек, когото 
познават, или друго неприятно събитие. Вашите ос-
новни притеснения ще бъдат свързани с близки от 
обкръжението ви хора. Близък роднина или приятел 
се нуждае от вашата навременна помощ. Не му отказ-
вайте подкрепата си, дори и да е финансова само.

БЛИЗНАЦИ
Ще можете да разчитате на под-
крепата на хора от близкия ви 
семеен или приятелски кръг. 
През периода ще имате инте-
ресни контакти с нови хора, с 

които ще се запознаете, а плодовете на тези запоз-
нанства ще берете в съвсем близко бъдеще. Избяг-
вайте да си създавате бързи мнения за хора, които 
срещате за първи път. Жените на зодията ще се нас-
лушат на неприятни оплаквания на приятели относ-
но проблемите с домакинството или собствеността 
им. Осигурете се време за почивка и пълен релакс. 
Направете дребен подарък на половинката си.

ДЕВА
Пазете се от вземане на грешни 
решения, водени от „приятелски“ 
съвети от „доброжелатели“. Ня-
кой се опитва да ви манипулира, 
но дали ще успее, зависи изцяло 

от вас. Предстоят ангажименти, свързани с дете или 
млад човек, които ще трябва да вземете насериозно 
и да не приемате като шега по отношение на дейст-
вията, които се очакват от вас. Ще бъде благоприятен 
период за пътувания, независимо от дестинацията 
им. Ще проведете сериозни професионални разгово-
ри, предимно с жени, за започването на нови бизнес 
проекти. Внимавайте какви решения ще вземете.

СТРЕЛЕЦ
Може да се наложи уреждане на 
документ или договор – в повече-
то случаи ще е свързан с мъж. Ще 
получите съобщение или инфор-
мация, които ще създадат повече 

напрежение на работното място. Здравето ви е неста-
билно и стресът, който ще изпитвате през този пери-
од, определено няма да ви помогне да избегнете ня-
кои здравословни проблеми. Щадете се повече и си 
дайте нужното време за почивка. Напрежението може 
да ви докара сериозни здравословни проблеми – най-
вече стомашни болки. Осигурете си почивка поне за 
един ден, прекарайте времето с най-близките си хора.

РИБИ
Ще трябва да проведете сериозен 
разговор с романтичния си парт-
ньор или съпруг относно бъдещи 
планове, които са от голяма важ-
ност и за двете страни. Вероятно 

ще се ръководите от желанието да промените отноше-
нията си, начина си на живот, местожителството си и 
др. Налага се да помислите по-сериозно за собствено-
то си здраве или за това на любимия човек. Могат да 
се наложат процедури, свързани със стоматологично 
лечение, физически или хирургични промени в тялото 
и др. Открийте точния специалист, който най-добре ще 
знае от какво лечение имате необходимост.

https://www.brookhavenmarket.com/
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В блендер смиламе бисквитите.
Нарязваме на тънки резенчета 

ягодите.
В купа разбиваме сладкарската сме-

тана до сгъстяване.
В тенджера сипваме прясното мляко 

и захар. Загряваме и добавяме браш-
ното и царевичното нишесте, които 
предварително са били разтворени в 
200 мл прясно мляко.

Добавяме жълтъка и варим млечния 
крем на бавен огън до сгъстяване, като 
бъркаме непрекъснато.

Махаме от котлона, добавяме вани-
лията и маслото, разбъркваме хубаво 
и оставяме кремът да се охлади леко. 
Прибавяме разбитата сметана и смес-
ваме внимателно с шпатула.

В купички или чаши на дъното слага-
ме от смлените бисквити. Нареждаме 
парченца ягоди по стените на чашите, 
след което пълним с крем.

Заглаждаме и отгоре поръсваме със 
смлени бисквити. Декорираме с ягоди 
и листенца мента.

Оставяме кремът да се охлади и под-
насяме.

Ето ви една ефектна идея, с която 
може да впечатлите и най-взиска-
телните си гости.

Начукваме филето, като краищата из-
тъняваме добре. Ръсим с лимонов сок, 
сол, черен пипер. Престоява малко.

По дължина на филето нареждаме 
краставичките и кашкавала, нарязани 
на лентички, гъбите, нарязани на ситно, 
малки парченца масло.

Завиваме на руло, изтъняваме добре 
краищата и заостряме във вид на вре-
тено.

Леко овалваме филето в брашно, раз-
бъркано с малко босилек, риган и чер-
вен пипер.

В тиган с олио пържим вретеното по 
2-3 минути от всяка страна. След това 
слагаме в тавичка и заливаме с виното.

Запичаме руладините във фурна за 
15 мин.

Да ви е сладко!  

Млечен крем 
ванилия  
с ягоди

Пилешко 
вретено

Продукти
»  пилешко филе - 400 г
»  кисели краставички - 2 бр.
»  кашкавал - 50 г
»  гъби - 1 ч.ч. от консерва
»  лимонов сок
»  бяло вино
»  черен пипер
»  сол
»  брашно
»  босилек
»  риган
»  червен пипер
»  олио - за пържене

Продукти
»  бисквити - 150 г какаови
»  ягоди - 300 г + за декорация
»  сладкарска сметана - 200 мл
»  прясно мляко - 1 л
»  захар - 1 ч.ч.
»  брашно - 75 г
»  царевично нишесте - 60 г
»  жълтъци - 1 бр.
»  ванилия - 1 пакетче
»  краве масло - 30 г
»  мента - листенца  

за декорация

https://www.serdikabg.com
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Медицински про-
учвания в Обеди-
неното кралство 

доказват, че присъствие-
то на котка в дома често 
се превръща във фактор 
за по-доброто физическо, 
психическо и емоционал-
но състояние на собстве-
ниците й.

Когато погалите котка-
та си, тялото ви започва 
интензивно да произвеж-
да окситоцин - хормонът 
на любовта и доверието. 
Благодарение на него общото ниво на тревож-
ност намалява и се появява чувство на спокой-
ствие и удовлетворение.

Дори обичайното гледане на видеоклипове и 
снимки на мустакатите пухкавелковци облекчава 
негативните емоции. Мъркането на котката също 
има уникален терапевтичен ефект. То въздейст-
ва на центъра на удоволствието в човешкия мо-
зък, насърчавайки производството на хормона 
на щастието - серотонин.

Научно доказано: Котките 
лекуват

Специално обучени 
медицински кучета 
могат да разпозна-

ят с точност до 96%, по-
ложителни проби от ко-
ронавирус, твърди ново 
проучване.

Изследването, прове-
дено от професионалисти 
от Центъра за работещи 
кучета на университета в 
Пенсилвания, установи, 
че кучетата могат да бъ-
дат обучени да идентифи-
цират проби от слюнка и урина на пациенти, кои-
то са имали положителен тест за COVID-19.

Съществува обаче безпокойство с обучени-
ето на такива кучета, тъй като крайната цел е те 
да откриват COVID-позитивни пациенти на об-
ществени места, а не чрез такива проби. Подобно 
обучение би било опасно, тъй като четириноги-
те работници ще трябва да бъдат обучени около 
хора, които са имали положителен тест за коро-
навирус.

Кучетата надушват на 
96% заразени с COVID-19

Брад Пит изплаши феновете си, 
след като се появиха снимки, 
на които 57-годишният актьор 

напуска медицински център в инва-
лидна количка. На кадрите, засне-
ти в Бевърли Хилс, той е неразпоз-
наваем - с маска, слънчеви очила и 
качулка.

Page Six разкри, че няма повод за 
притеснение. На Брад само са му из-
вадили мъдрец, процедурата е била 
„просто зъболекарска работа“.

Според изданието той е нямал 
нужда от инвалидна количка, но тъй 
като се водел пациент на медицин-
ския център, трябвало да бъде из-
веден оттам по този начин, за да се 
спази протокола.

На 25 април Брад Пит ще връчи 
„Оскар“ при специални мерки зара-
ди пандемията. Там ще присъства и 
Мария Бакалова, номинира за „Най-
добра поддържаща женска роля“.

Дженифър Анистън достигна 
върха на славата си в сериала 
„Приятели“, играейки култова-

та героиня Рейчъл Грийн. След дъл-
га почивка екипът се събра отново 
за снимките на специален епизод, а 
феновете нямат търпение да ги ви-
дят отново на малкия екран.

52-годишната актриса е зарадва-
ла колегите си на снимачната пло-
щадка с новината, че ще става май-
ка. След два развода Анистън е 
решила да осинови момиче, което 
е срещнала в сиропиталището „Casa 
Hogar Zion“ в Мексико. Актрисата 
дълги години е помагала финансо-
во на сиропиталището и е решила 
да осинови момиченце. Финализи-
рането на осиновяването се очаква 
през юни тази година.

Всички били доволни, когато тя 
им съобщила новината, и са й дали 
някои родителски съвети.

Брад Пит се появи  
в инвалидна количка

Дженифър Анистън  
осиновява дете

http://www.bulstate.com/
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Малко хора знаят, че холивуд-
ският актьор Де Ниро е го-
лям фен на Сърбия. Той чес-

то казва, че емоционално се чувства 
като сърбин. Още като студент Ро-
бърт пътува из тогавашна Югославия 
и прекарва незабравими дни със се-
ляните в едно село в Шумадия.

Де Ниро заедно с домакина си 
бере домати, кара зеленчуци до па-
зара в Ниш и ги продават заедно. Бъ-
дещият актьор тръгва от Чокот за 
Гърция, но качва стопаджия, който 
му отмъква портфейла. Джокич му 
помага, като му дава пари за пътува-
нето. В знак на благодарност Робърт 
му предлага камерата си, но сърби-

нът отказва да я вземе.
Актьорът често наема детегледач-

ки от Сърбия, а от години сърбин ра-
боти за него в охраната му.

Джон Траволта почете покойния си син Джет, 
който тази година трябваше да навърши 29 годи-
ни.

„Честит рожден ден, красив Джети“, написа ак-
тьорът под снимка в социалните мрежи. Той също 
така публикува и черно-бял кадър, на който пози-
ра със сина си.

Джет умира през 2009 г., когато е едва на 16 г., 
по време на семейна ваканция. През 2015 г. Джон 
говори за момчето си, като заявява, че животът 
им заедно е бил изпълнен с щастливи моменти.

Докато Траволта и съпругата му предпочетоха 
да запазят тази трагедия далеч от общественото 
пространство, те често споделяха снимки с него в 
социалните мрежи. На Световния ден на аутизма 
през 2019 г. Кели си спомни за Джет, който страда-
ше от заболяването.

Индийско момиче с рекорд на Гинес за най-
дълга коса, откакто е 16-годишна, я отряза 
и я дари на музея на Рипли за невероятни-

те неща.

Нилаши Пател от Модаса в щата Гуджарат изме-
ри косата си малко преди да навърши 18 години 
и подобри собствения си рекорд за дължината й - 
1,99 м. Тя е вписана за първи път като рекордьор-
ка за дължина на коса на тийнейджър, когато е на 
16 г. Тогава той е 1,70 м.

Тя е обмисляла да дари косата си за перуки 
на деца с онкологични заболявания, но майка й 
я убедила да я изложи като вдъхновение за дру-
гите. Като компенсация майка й Каминибен Па-
тел обещала да дари своята коса за болни от рак 
деца. Косата на Нилаши сега се подготвя за изла-
гане в музея на Рипли в Лос Анджелис.

Джон Траволта почете 
покойния си син

Индийка дари 2 м от 
косата си на музей

Кати Прайс с 12-а операция 
на бюста

Робърт де Ниро продавал 
домати в Сърбия

42-годишният модел Кати 
Прайс разкри, че е легна-
ла под ножа за 12-и път с 

цел увеличаване на бюста. Опера-
цията е била извършена в Брюксел 
и звездата е доволна от резултата. 
Хубавицата показа новите си гърди 
в Инстаграм, залагайки на дълбоко 
сребристо деколте.

„Преди време си коригирах бюста 
в Турция, което беше грешка – гър-
дите ми изглеждаха ужасно. И зато-
ва се върнах при Франк и той ги оп-
рави. Мога да кажа, че той е голям 
експерт и дори при него е доста по-
евтино, отколкото на места във Ве-
ликобритания“, написа Прайс в мре-
жата.

За първи път Кати променя бю-
ста си през 1998 г. С последната ин-
тервенция тя има общо 12 корекции 
на гърдите си и все още не е кате-
горична дали вече е приключила с 
него.

Джей Ло и Алекс Родригес  
се разделиха
След няколко месеца несигур-

ност във връзката си Джени-
фър Лопес и Алекс Родригес 

решиха официално да се разделят. 
Двамата изпратиха общо изявление 
към списание People, в което каз-
ват, че ще останат приятели и това е 
правилният ход за тях

Новината за раздялата идва ня-
колко седмици, след като Джей Ло 
и Родригес обявиха, че се опитват 
да запазят връзката си и да преми-
нат през няколко трудности. Преди 
това се заговори, че двамата са раз-
валили годежа си, след като се поя-
виха твърдения, че бейзболистът е 
изневерил на годеницата си. Наско-
ро фенове заподозряха, че любовта 
между звездите може и да е приклю-
чила, тъй като Лопес беше забеляза-
на без годежния си пръстен.
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Т
ова е пътешествие, което ще 
помните цял живот. Луксозно-
то приключение на релси под 
стъклен покрив стартира това 
лято и обещава да преведе 

всеки, който му се довери, през зашеме-
тяващия югозапад на Америка.

Специално проектираните влако-
ве, оперирани от канадската компания 
Rocky Mountaineer, ще разполагат с ва-
гони със стъклени куполи и платформа 
за наблюдение на открито, съобщава 
Daily Mail.

Маршрутът ще представлява двуднев-
но двупосочно пътуване между Моаб в 
Юта и Денвър в Колорадо, по време на 
което туристите ще се наслаждават на 
невероятна гледка към планини, каньо-
ни и река Колорадо.

Програмата ще включва нощувка в 
Гленвуд Спрингс. Между Денвър и Глен-
вуд Спрингс влаковете ще пътуват по-
край река Колорадо и

през поредица от каньони
със стръмни, здрави скали.

Маршрутът между Гленвуд Спрингс 

и Моаб предлага разнообразни глед-
ки, включително планински, пустинни 
пейзажи и скални образувания. Това 
приключение ще е възможно между 
15 август до 18 ноември 2021 г. Цените 

на класическия маршрут стартират от 
1564 долара с включен престой в хотел, 
транспорт и храна - от пухкави омлети 
за закуска до сьомга на скара и задуше-
ни ребра за вечеря.

Гостите по но-
вото приключе-
ние ще се насла-
дят на слушане на 
разкази и исто-
рии на борда, ре-
гионална кухня и 
красива природа 
във вагоните със 
стъклени и огро-
мни прозорци. 
Компанията рабо-
ти с местни турис-
тически организации, хотели и туропе-
ратори, за да организира ваканционни 
пакети по поръчка, които включват оби-
колки, дейности и престой в Денвър и 

Моаб, така че гостите могат да изживеят 
още повече емоции от региона.

Този нов маршрут ще бъде в допъл-
нение към трите железопътни линии, 
които се движат в Канада между Ванку-
вър и канадските 
скалисти градове 
Банф, Лейк Луиз и 
Джаспър.

„Работата по на-
мирането на нов 
маршрут тече от 
няколко години, 
тъй като трябва-
ше да намерим 
специално място 
с много от същите 

характеристики, които имаме в Западна 
Канада – невероятна природа, емблема-
тични дестинации и опция за цял ден, 
изпълнен  със забавления, многоднев-
но пътуване, което се преживява най-

добре с влак“, казва Стив Саммут, пре-
зидент и главен изпълнителен директор 
на Rocky Mountaineer.“, цитиран от peika.
bg. Новият маршрут ще има всичко това 

и много повече и е 
възможност да вне-
сем нашето всеприз-
нато преживяване 
Rocky Mountaineer 
в епичната приро-
да на югозападната 
част на Съединени-
те щати.“

Rocky Mountaineer 
спечели награда-
та за устойчиво пъ-
туване с влак през 

2021 г., тъй като освен че осигурява 
устойчиво пътуване през канадските 
Скалисти планини, подкрепя усилията 
за опазване на околната среда в цяла 
Канада.

Лукс на релси: От Колорадо 
до Юта под стъклен покрив
XНовото приключение за любителите на пътешествията стартира това лято

Сн.: Rocky Mountaineer и Flickr
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