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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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Как Спецпрокуратурата 
може да помогне на Кирил 
Петков да спечели изборите

Точно месец остават до поредните за тази 
година избори – този път 2 в 1 – парламент 
и президент. Последните проучвания дават 
победа за ГЕРБ (шеста за последните 7 вота). 
Фаворитът от предишните избори “Има та-
къв народ“ ще се бори за четвърто или пето 
място. А новите любимци на избирателите 
са бившите служебни министри Кирил Пе-
тков и Асен Василев и техният проект “Про-
дължаваме промяната“. Към тях дори се 
присъедини и рапърът Ицо Хазарта, който 
е техен кандидат-депутат. При добра кампа-
ния в следващите 30 дни те могат да станат и 
първи. А на помощ това да се случи изглеж-
да се е притекла Специализираната проку-
ратура.

Тя е започнала проверка по казуса с граж-
данството на Кирил Петков според съобще-
ние, публикувано на сайта на държавното 
обвинение.

През август, когато Петков все още беше 
действащ служебен министър на икономи-
ката, се появи информация, че при встъ-
пването му в длъжност на 12 май той е бил 
с двойно гражданство – канадско и българ-
ско, заради което е бил в несъвместимост с 
длъжността си. Това стана причина от ГЕРБ 
да сезират Конституционния съд. 

Самият Петков твърди, че не е извършил 
нарушение, тъй като е предоставил отказа 
си още на 21 април, въпреки че документът, 
с който канадските власти признават, че той 
вече не е техен гражданин, е с дата 20 август. 
На това основание той е подписал и декла-
рация, че няма двойно гражданство преди 
встъпването си в длъжност. 

Сега прокуратура е започнала проверка 

въз основа на сигнал, подаден към нея по 
имейл. Не е ясно за какво точно, но може би 
за подаване на документ с невярно съдър-
жание. Да се неначудиш колко експресно 
действа тази родна прокуратура. Това обаче 
може да събуди само допълнителни симпа-
тии в очите на тези, които смятат, че държав-
ните служби от години служат като бухалка 
за саморазправа с противниците на задку-
лисието.

За тези 30 години преход към някаква по-
нормална политическа система хората във 
властта не могат да научат урока, че силови-
те структури на държавата, когато се използ-
ват по този начин, повече вредят, отколкото 
помагат. Да припомним само, че след като 
Конституционният съд не разреши на Симе-
он Сакскобургготски да се кандидатира за 
президент, той разби СДС - и в преносния, и 
в буквалния смисъл - на последвалите пар-
ламентарни избори. А СДС загубиха и прези-
дентството. Избирателите просто не харес-
ват това показно използване на тези служби.

Казусът с гражданството на Кирил Петков 
е друг. Законите, добри или лоши, трябва да 
се спазват каквито са. И трябва да изисква-
ме това от всеки, независимо дали ни е сим-
патичен или не. Особено ако обещават про-
мяна. Защото законите да не важат за наши 
хора не е промяна. Но пък и тази прокура-
тура не може да ни убеди, че проверката е 
заради това, а не като сигнал-предупрежде-
ние.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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24 
кандидати влизат в 
битката за президент 
на изборите на 14 но-
ември. Това стана ясно 
след крайния срок за 

подаване на документи за участие в над-
преварата. Много от играчите станаха 
ясни още преди седмица, сред тях са се-
гашният президент Румен Радев, ректорът 
на СУ, подкрепен от ГЕРБ, Анастас Герджи-
ков, шефът на ВКС Лозан Панов, който по-
лучи рамото на „Демократична България“. 
Сред подалите заявление са и певицата 
Луна, вечният протестиращ Йоло Денев и 
бегачите в патриотичния коридор Вале-
ри Симеонов от НФСБ, Волен Сидеров от 
„Атака“, Милен Михов – ВМРО, Костадин 
Костадинов - „Възраждане“, и др. Изненад-
ващо в битката влезе и лидерът на ДПС 
Мустафа Карадайъ, като така се превърна 
в първия кандидат на Движението за „Дон-
дуков“ 2.

Как ще протече надпреварата - всички 
срещу всички или много срещу един? От-
говор на този въпрос се опитват да наме-
рят анализаторите през последните дни. 

Нa прeзидeнтcкитe избoри „Дeмoкрa-
тичнa Бългaрия“ щe търcи ceбe cи, ГEРБ 
щe търcят нeщo другo, a Румeн Рaдeв щe 
търcи пoбeдa oщe нa първи тур, коменти-
ра изпълнитeлният дирeктoр нa coциoлo-
гичecкaтa aгeнция „Гaлъп Интeрнeшънъл“ 

Първан Симеонов. Според него от днешна 
гледна точка 

Румен Радев води 
с няколко обиколки

а кандидатите, които ще се борят за най-
големи дялове, са сегашният президент и 
ректорът на СУ.

От инициативният комитет, издигнал Ру-
мен Радев и Илияна Йотова за втори ман-
дат, вече обявиха, че ще се бият за побе-
да още на първи тур. Много от прогнозите 
обаче предупреждават, че усещането за 
предопределеност и сигурна победа може 
да изиграе лоша шега на сегашния държа-
вен глава. Според социолозите той може 
да се сблъска с трудности на балотажа, за-
това, признават те, най-сигурното за него 
е да играе за успех след първия тур. Дали 
обаче огромното доверие в него ще се 
превърне в подкрепа и пред урните, пред-
стои да се види.

Силните страни на Aнacтac Гeрджи-
кoв са, че той е увaжaвaн интeлeктуaлeц, 
c кaчecтвa зa пoлитик. „Тoй e чoвeк, кoй-
тo мoжe дa oтвoри вeтрилo нa пoдкрeпa 
oт други кръгoвe, нo e нeрaзпoзнaвaeм, 
а друг минуc e пoдкрeпaтa нa ГEРБ“, каза 
преди дни Първан Симеонов. Пред схо-
ден проблем, неразпознаваемост, може да 
се изправи и Лозан Панов. Неговата сил-
на страна е инcтитуциoнaлният aвтoри-
тeт, той oт гoдини ce държи пoлитичecки, 
отивa му дa ce кaндидaтирa зa прeзидeнт 
и затова включването му в играта бе оп-
ределено като ход, който може да обърка 
крайния резултат.

24 в битката  
за президент: Кой 
за какво играе
XРумен Радев трябва да бие на първи 

тур, на балотажа го чакат проблеми
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П
артиите, които ще се състезават 
в парламентарните избори, вече 
подредиха водачите на листите 
си. И докато в голяма част от тях 
изненади няма, или ако има, те са 

част от вътрешнопартийното ритане по кокал-
четата, един от списъците се превърна в цен-
тър на обсъжданията и анализите. Причината 
– Делян Пеевски отново е водач на ДПС, и то 
не в една, а в две листи. Бизнесменът, включен 
в забранителния списък на САЩ по закона 
„Магнитски“, за когото международното жур-
налистическо разследване „Досиетата „Пандо-
ра“ показа, че участва в три недекларирани 
офшорки, беше регистриран начело на листа-
та на ДПС в Благоевград, както и на тази във 
Велико Търново.

В предишните два парламента Пеевски не 
се кандидатира въпреки многото номинации 
от структурите на Движението, давайки да се 
разбере, че се оттегля от политиката. Сега Пе-
евски показва точно обратното – че се връща 
в политиката. А това бе разчетено и като отказ 
на ДПС да се дистанцира от него.

И докато Пеевски отново се готви да стане 
депутат, лидерът на „Има такъв народ“ Слави 

Трифонов на втори поредни избори отказва 
да е част от листите.

От списъка на водачите, разпратен от пар-
тийния пресцентър, се вижда, че на лидерска-
та битка в 25-ти район в София, където вече 

са издигнати лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов 
и на БСП Корнелия Нинова, този път е пратен 
Андрей Михайлов, който беше председател 
на правната комисия в 46-ия парламент.

Във Велико Търново Пеевски ще се изправи 

срещу съпредседателя на „Демократична Бъл-
гария“ Христо Иванов, който реши да се кан-
дидатира там, за да може да постави всички 
въпроси на депесаря и

да го покани на дебат
Ръководствата на ГЕРБ и БСП също утвърди-

ха кандидатдепутатските листи.
Изпълнителната комисия на ГЕРБ реши, че 

лидерът Бойко Борисов ще води две листи - в 
София и в Пловдив. Сред водачите на парти-
ята са и Десислава Атанасова, Костадин Анге-
лов, Томислав Дончев, Даниел Митов. Изнена-
дата тук е отсъствието в листите на Даниела 
Дариткова. Водач няма да бъде и бившият ми-
нистър на спорта Красен Кралев.

Лидерката на БСП Корнелия Нинова ще 
води две листи на партията си – в 25-ти МИР 
в София и във Варна. Сред водачите са Крис-
тиян Вигенин, Явор Божнаков, Филип Попов.

Изненадващо решение и от „Продължаваме 
промяната“ - формацията издига в лидерския 
25-ти МИР в София Христо Петров, по-извес-
тен като Ицо Хазарта. Кирил Петков и Асен Ва-
силев ще са начело в другите две листи в Со-
фия.

Партийните листи: 
Трифонов излиза, Пеевски влиза

XБорисов извади Даниела Дариткова  
от листите, Ицо Хазарта ще е водач на ПП

Сблъсъкът в 25 МИР в София
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С
тотици световни лидери - поли-
тици, бизнесмени, знаменитости 
- са имали тайни офшорни смет-
ки, с които са укривали милиони 
в данъчни оазиси.

Това показа мащабното разследване на 
Международния консорциум за разследва-
ща журналистика и партньорите му от 150 
медии. В изтеклите документи, които са 11,9 
милиона, се съдържат данни за офшорните 
сметки на 35 настоящи и бивши държавни 
лидери и над 300 държавни служители и по-
литици от над 90 страни.

Сред масивно укриващите данъци попа-
дат и милиардери, спортни звезди и пред-
ставители на шоу бизнеса.

Двама български политици
Двама български политици също попадат 

в мащабното разследване - Делян Пеевски 
и Николай Младенов.

Бившият депутат от ДПС и кандидат за 
нов мандат в парламента Делян Пеевски, 
кoйтo пpeди мeceци бe caнкциoниpaн пo 
aмepикaнcкия зaкoн зa кopyпция „Maгни-
тcки“, e coбcтвeник нa тpи oфшopни фиp-
ми, кoитo нe e oбявил в имyщecтвeнитe cи 
дeклapaции кaтo нapoдeн пpeдcтaвитeл, 
твърди разследването.

На 19 нoeмвpи 2013 г. филиaлът нa oфшop-
ния дocтaвчик нa пpaвни ycлyги Тrіdеnt 
Тruѕt в Швeйцapия възлaгa нa cвoй cлyжи-
тeл дa oфopми cмянaтa нa coбcтвeнocттa 
нa фиpмaтa Fеlіnа Тrаdе & Іnvеѕtmеnt Іnс., 
peгиcтpиpaнa в Бpитaнcкитe Виpджинcки 
ocтpoви пo иcкaнe нa лиxтeнщaйнcкaтa 
кoмпaния Јurа Тruѕt АG.

Дoкyмeнтитe зa cмянaтa нa coбcтвeнocт-
тa ca изпpaтeни кaтo пpикaчeни фaйлoвe 
във вътpeшeн имeйл нa Тrіdеnt Тruѕt. Кa-
питaлът oт $50 xил. нa Fеlіnа e пpexвъpлeн 

oт Lаѕѕаndrа Соrроrаtіоn, peгиcтpиpaнa 
нa Бpитaнcкитe Виpджинcки ocтpoви, нa 
пaнaмcкaтa Іnvеrѕіоnеѕ Y Ѕеrvісіоѕ Ріеdrа 
Аzul Ѕ.А.

Пoвeчeтo диpeктopи нa фиpмите ca гpaж-
дaни нa Бpитaнcкитe Виpджинcки ocтpoви 
и Пaнaмa. B eдин oт дoкyмeнтитe, c кoитo 
ce пoтвъpждaвa cмянaтa нa coбcтвeнocттa, 
кaтo диpeктop нa Fеlіnа e пocoчeн Дeлян 
Пeeвcки.

Пo тoвa вpeмe тoй e дeпyтaт в 42-ия пар-
ламент и e избpaн зa шеф нa ДAHC. На поста 
обаче той бе само няколко часа зapaди мaco-
витe пpoтecти, пpeдизвикaни oт нeгoвoтo 
нaзнaчeниe. Демонстрациите доведоха до 
пaдaнeтo нa кабинета „Opeшapcки“.

Разследването показва, че

Пeeвcки нe e дeклapиpaл
и дялoвe в paзмep нa 100 xил. дoлapa във 
фиpмaтa Vеrum Іntеrnаtіоnаl Lіmіtеd, pe-
гиcтpиpaнa нa Ceйшeлитe пpeз 2016 г. Нeин 
coбcтвeник e дyбaйcкaтa ІGWТ Lіmіtеd, 
cъщo coбcтвeнocт нa Пeeвcки. Ha 1 юли 
2018 г., дoкaтo e депутат в 44-oтo Hapoднo 
cъбpaниe, Пeeвcки пoдпиcва дoкyмeнт, c 
кoйтo ce oбявявa зa peaлeн coбcтвeник нa 
дялoвeтe нa Vеrum, coбcтвeнocт нa ІGWТ, и 
eднoвpeмeннo c тoвa ги пpexвъpля нa aдв. 
Aлeкcaндъp Aнгeлoв. Vеrum Іntеrnаtіоnаl 
Lіmіtеd e зaличeнa oкoнчaтeлнo пpeз мaй 
2019 г. cлeд инcтpyкции oт Aнгeлoв.

B нитo eднa oт дeклapaциитe нa Пeeвcки 
oт 2016 дo 2019 г. нямa cлeдa oт Vеrum или 
ІGWТ Lіmіtеd.

Вторият български политик в междуна-
родното разследване е бившият министър 
от кабинетите на „Борисов“ Николай Мла-
денов. Той е регистрирал офшорна фирма, 
която не е декларирал. 

След като официално напусна българска-

та политика, Младенов регистрира офшор-
на фирма на Сейшелите през швейцарски 
посредник на 9 август 2013 г. Самият Мла-
денов казва, че след това получава оферта 
от ООН за техен представител в Ирак и фир-
мата така и не започва да извършва дейност 
и няма финансови потоци през нея.

Тук идва и разминаването, защото Младе-
нов става представител на ООН на 2 август 
2013 г., което е седем дни преди регистра-
цията на фирмата.

Изискването към всички служители на 
ООН обаче е да декларират своите активи. 
От Световната организация съобщават, че 
не знаят нищо

за фирмата на Младенов
и тя не е декларирана от него.

Извън кръга на действащите в момента 
политици в документите се съдържат още 
имена на близо 200 лица, свързани с Бъл-
гария. Това са финансисти, адвокати, хора, 
свързани със съмнителни бизнеси за мили-
они, както и предприемачи с редовен биз-
нес, които са обявили офшорните си фирми 

пред българските власти.

Да имаш офшорна 
фирма е законно

Офшорките са „компании пощенски ку-
тии“ или фиктивни форми, базирани в дър-
жави, които предлагат особено ниски да-
нъчни ставки. Там контролът върху прането 
на пари често е доста слаб. Компаниите съ-
ществуват само на хартия и нямат стопан-
ска дейност.

Администрирането на тези компании се 
извършва на друго място. Собственици-
те на компаниите обикновено остават ано-
нимни. Много от тези фирми могат да бъдат 
намерени на острови от Карибския басейн, 
като Британските Вирджински острови, Ба-
хамите, Барбадос или Каймановите остро-
ви. Други места са Белиз и Панама. В Индий-
ския океан това са Мавриций и Сейшелите. 
Но има и известни финансови центрове 
в Европа - като Лихтенщайн, Люксембург, 
Швейцария и др. В Европа обаче разпоред-
бите са по-строги.

В повечето случаи притежанието на оф-
шорна компания е неетично, но не и неза-
конно. Има хора, които крият там имуще-
ство, за да се спасят от изнудвачи или от 
слабата банкова система в собствените си 
държави. Но в Европа наличието на офшор-
на сметка се разглежда като предпоставка 
за укриване на нелегални доходи и коруп-
ция.

Защо „Pandora Papers“
Името на разследването е взето от дре-

вногръцката митология - Пандора се е каз-
вала първата жена, създадена от Зевс, която 
от любопитство отваря една кутия. От нея 
излизат всичките беди и злини, доскоро за-
ключени от Зевс, и плъзват по земята.

Досиетата на „Пандора“  
и българската следа в тях
XМащабното разследване извади на показ парите на политици от целия свят

ИРИНА  
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com
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П
арите, които българските еми-
гранти изпращат на свои близ-
ки в Родината, стават все по-
малко. Миналата година бе 
регистриран рекорден спад от 

над 7 пъти, когато през март коронакризата 
удари неочаквано бизнесите по целия свят. 
Сега ситуацията изглежда още по-мрачна. 
Средствата, които сънародниците ни зад 
граница са изпратили в България през пър-
вите шест месеца на годината, са едва 98,7 
млн. евро или 114.9 млн. долара.

Данните показват, че това е сума, която е 
пристигала в България от емигрантите само 
в рамките на един месец преди пандемията. 
Получените от януари до юли 2021 г. сред-
ства са с близо 200 млн. евро (230 млн. до-
лара) по-малко спрямо същия период на 

миналата година и с 646 млн. евро (-87%) 
по-малко спрямо 2019 г.

Спадът идва на фона на рекордния ръст 
на емигрантските пари, който бе регистри-
ран в България през 2019 г. Тогава българи-

те зад граница бяха посочени като инвести-
тор номер 1 в доклад на Световната банка. 
През 2019 г. работещите в чужбина съна-
родници изпратиха в страната си рекорд-
ните 4 милиарда лева.

Сред причините потокът от емигрантски 
пари към България през последните месе-
ци да пресъхне е това, че много от сънарод-
ниците ни

се завърнаха в Родината
а ннякои от тях загубиха работата си. Други 
продължават да се трудят от разстояние и 
така работят за задгранични компании, но 
от България.

Онези, които загубиха работата си, бяха 
в голямата си част служители в ресторанти 
и хотели – бранш, който беше най-силно за-
сегнат от кризата. Дори и да са останали на 
работа в чужбина, много българи регистри-
раха спад на доходите си и затова изпращат 
по-малки суми на близките си.

Българите, които получават средства от 
свои близки емигранти, най-често използ-
ват парите за плащане на сметки, за дре-
хи, храна и ремонти у дома. Липсата на тези 
средства се усеща от хиляди домакинства. 
Това води до свиване на потреблението 
и ограничава ръста на икономиката. Най-
много средства изпращат българите в Гер-
мания, САЩ, Испания и Великобритания. 
Парите идват от същите места както преди 
пандемията, но са в пъти по-малко.

До юли месец тази година българите в 
Германия са изпратили 17.4 млн. евро или 
около 20 млн. долара в Родината. През ми-
налата година за този период сумата е била 
малко над 58 млн. евро. Сънародниците ни 
в Испания са пратили 8.6 млн. евро (почти 
10 млн. долара) за първите шест месеца на 
тази година, а българите във Великобрита-
ния – 8.1 млн. евро.

XДо юли получените в 
Родината средства  
са с $230 млн. по-малко 
в сравнение с 2020 г.

Парите от българските 
емигранти почти секнаха

http://imgtrucking.com
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Р
екордно малко пари са изпрати-
ли българите в САЩ до близките 
и роднините си в България през 
първите шест месеца на тази го-
дина. Това стана ясно от данни на 

Българската народна банка за паричните 
преводи от емигрантите.

Статистиката сочи, че от януари до юли 
българите в САЩ са изпратили 18.2 млн. до-
лара (15.8 млн. евро) или с над 50 млн. дола-
ра по-малко от същия период през 2020 г., 
когато траншовете са били за 61.8 млн. до-
лара (52.8 млн. евро). Парите, изпратени от 
емигрантите в САЩ към България през пър-
вите шест месеца на година, са най-малко от 
2007 г. насам, от когато фигурират статисти-
ки в базата данни на БНБ.

През първите три месеца на 2021 година 
българите в САЩ са изпратили в Родината 
8.56 млн. долара (7.4 млн. евро). Това е с

почти 8 пъти по-малко
от първото тримесечие на 2020 година, ко-
гато ковидкризата не бе ударила света и 
българите в Америка бяха изпратили 51.48 
млн. долара (44.5 млн. евро). През второ-
то тримесечие на 2020-а пандемията вече 
бе затворила повечето бизнеси в различни 
държави по света, включително и в Щатите, 
и тогава сумата, изпратена към България от 
българските емигранти в САЩ, е била 

9.7 млн. долара 
(8.4 млн. евро)

Толкова е тя и през вторите три месеца на 
тази година – 9.6 млн. долара (8.3 млн. евро).

Въпреки че изпращат много по-малко 

пари към България, българите в САЩ все 
пак са сред емигрантите, които са превели 
най-много средства към близките и родни-

ните си. Повече от тях в Родината са изпра-
тили само сънародниците ни от Германия 
- 17.4 млн. евро или около 20 млн. долара. 

През миналата година за този период сума-
та от тях е била малко над 58 млн. евро. Съ-
народниците ни в Испания са пратили 8.6 
млн. евро (почти 10 млн. долара) за първи-
те шест месеца на тази година, а българите 
във Великобритания – 8.1 млн. евро.

На дъното на таблицата са Словения, Ру-
сия, Португалия и Кипър, които са изпрати-
ли в Родината между 120  00 и 580 000 до-
лара.

Българите в Канада също са сред еми-
грантите, които са превели малко пари към 
близките и роднините си в България, става 
ясно от данните на БНБ. За първите шест ме-
сеца на тази година сумата е 170 000 долара 
или 150 000 евро.

За първото тримесечие на 2021 г. 

изпратените от българите 
в Канада пари 

са били около 80 000 долара или 70 000 
евро. През второто тримесечие на мина-
лата година и на тази година сумата, която 
емигрантите в Канада са пратили на близ-
ки и роднини в Родината, е идентична – 930 
000 долара (800 000 евро).

Българите в САЩ изпратиха 
рекордно малко пари в Родината
XТе обаче са сред емигрантите,  

които превеждат най-много в България



13 - 19 октомври 2021 г.10

BG VOICE

Българско семейство пробяга маратона в 
Чикаго и неговите малко повече от 42 ки-
лометра. „Мога официално да кажа, че аз и 
съпругът ми завършихме един от 6-те най-
големи маратона в света“, написа в профи-
ла си в социалната мрежа Даниела Иванов. 
Малко по-късно тя благодари на всички, 
които са дарили за нейната кауза - подкре-
па за онкоболните.

Даниела сподели, че бягането е било не-
вероятен опит, но също и едно от най-теж-
ките неща, които е правила досега.

„На маратона имаше повече от 35 000 бе-
гачи и олимпийци“, сподели още Даниела.

Тя разказа и за организацията на бягане-
то, която според нея е била много добра. 
Навсякъде е имало помощни екипи и пун-
ктове за вода, охрана, както и възторжена 
публика, която е подкрепяла маратонците 
и ги е мотивирала.

„Миля 18 определено беше

най-голямото 
предизвикателство

за мен. Всеки път, когато исках да се отка-
жа, съпругът ми непрекъснато ме окуража-
ваше“, разказа още Даниела.

На финала тя и мъжът й били посрещнати 
от децата им и майка й, а също и от племен-
ника, сестра й и леля й, става ясно от разка-
за й в социалните мрежи.

Тази година етиопецът Сейфу Тура спече-

ли маратона в Чикаго, като победи бившия 
шампион от Америка Гален Руп. Тура се от-
късна от Руп и кениеца Ерик Киптануи във 
финала на състезанието и завърши с време 
2:06.12 часа.

Това беше трета победа за етиопеца в 
класическата дистанция от 42.195 км след 
успехите му в Шанхай и Милано през 2018 
година. Шампионът от 2017 година Руп пре-
сече финала за 2:06.35, а Киптануи остана 
на още 16 секунди зад американеца.

При жените победителка стана кенийка-
та Рут Чепнгетич с време 2:22.31 часа. Ак-
туалната световна шампионка изпревари 
американките Ема Бейтс (2:24.20) и Сара 
Хол (2:27.19).

Маратонът в Чикаго традиционно

събира българи 
от цяла Америка

които мерят сили с най-добрите маратон-
ци в света. Някои от тях не пропускат нито 
едно от изданията му и тичат не за да се със-
тезават, а за удоволствие.

Преди две години Георги Кърджалийски 
от Чикаго пробяга 42-те километра в името 
на децата на България. Каузата му тогава бе 
за осигуряване на по-добро образование 
на децата в Родината, независимо от соци-
алния им статус.

Българско 
семейство пробяга 
маратона в Чикаго
XПубликата ни 

подкрепяше и 
мотивираше, сподели 
Даниела Иванов

Снимки: Daniela Ivanov/Facebook

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Б
ългарски кукери минаха по цен-
тралните улици на Чикаго като 
част от традиционния парад за 
Деня на Колумб. Мъжете с ха-
рактерни кожени маски и звън-

ци участваха за втора година в ежегодния 
фестивал. Сред участниците имаше и бъл-
гарки в национални носии. На събитието 
присъства и генералният консул в Чикаго 
Светослав Станков.

„Първото ни участие беше преди две го-
дини. Имахме покана от генералния консул 
за участие в голям парад, но за съжаление 
толкова години не е имало българско учас-
тие. Първото ни участие беше доста впечат-
ляващо

доста хора ни се радваха
Тази година организаторите ни се оба-

диха и ние с радост приехме“, разказа пред 
BG VOICE Емил Миланов от кукерска група 
„Кракра“.

Парадът привлича участници от целия 
свят, всяка година в него се включват пред-
ставители на около 100 държави.

Според Емил би било недопустимо Бъл-
гария да не участва в такъв фестивал. „Това 
е една възможност да покажем нашите тра-
диции – имаме кукери, имаме гайдари, има-
ме танцови състави. България има с какво 
да се гордее“, каза Миланов.

Българската група на парада беше от 25 
души. „Благодаря им на всички, шапка им 
свалям, че бяха тук, още повече, че беше и 
работен ден“, каза още Емил Миланов. Все-

ки от българските участници в парада

сам изработва костюма си
Сред тях има и много млади хора, които 

имат своята мотивация да участват.
„Искаме да представляваме България и 

да покажем корените си, да се гордеем, че 
сме българи“, обясни една от участничките, 
която избра да се включи в парада в българ-
ска народна носия.

Друг от кукерите пожела: „Да сме здрави, 
както се казва на български, и най-накрая 
да се свърши тази пандемия, за да се съби-
раме отново да се веселим“.

Българските кукери от Чикаго са си по-
ставили и амбициозна цел - да направят из-
цяло български фестивал.

„Опитваме се да се свържем с други гра-
дове, в Лас Вегас и Лос Анджелис, и да си на-
правим български фестивал“, обясни един 
от участниците във фестивала.

Честването на Деня на Колумб е отдав-
нашна традиция в САЩ и отбелязва идване-
то на Колумб в Америка.

За Деня на Колумб: Български 
кукери по улиците на Чикаго

X„Това е възможност да покажем традициите си,  
имаме с какво да се гордеем“, каза един от участниците

РЕНИ  
НИКИФОРОВА

reni@bg-voice.com

Емил Миланов

Сн.: Facebook/Светослав Станков

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Б
изнесът е притеснен от разраст-
ващото се насилие в Чикаго и 
предупреди, че то може да до-
веде до отлив на инвестиции, 
пренасочването им към дру-

ги американски градове и упадък. Висока-
та престъпност предизвика и политически 
сблъсък между отговорните институции за 
безопасността в Чикаго. 

„Ако престъпността продължи да се уве-
личава, мисля, че ние ще започнем да виж-
даме забавяне на икономическото въз-
становяване от пандемията“, предупреди 
Браян Хопкинс, член на Общинския съвет 
на Чикаго.

Макар че като цяло е регистриран спад 
на престъпността през тази година в срав-
нение със същия период на 2020 г., отчете-
но е увеличение на убийствата, престъпле-
нията от сексуален характер и кражбите.

Строителни предприемачи в центъра на 
Чикаго са изправени пред трудности на

пазара на недвижими имоти
заради разпространяващото се насилие в 
града, което носи лоша репутация, подчер-
та Хопкинс.

Престъпността в града и потенциалното 
отражение върху бизнеса, особено в центъ-
ра на Чикаго, се превърнаха в основна тема 
през последните дни, след като милиарде-
рът Кен Грифин коментира, че насилието 
може да го принуди да премести централа-
та на хедж фонда си Citadel в Ню Йорк. Ако 
се случи, Citadel ще е най-голямата компа-
ния от Fortune 500, която бяга от Ветрови-
тия град.

Престъпността е основна тревога за 
всички магазини и търговци, смята Роб Кар, 
председател на Асоциацията на търговците 
на дребно в щата Илинойс. Кар подчерта, че 
някои фирми са напуснали Чикаго през по-
следната година, което частично се дължи 
на престъпността.

Председателят на Чикагската търговска 
камара Джак Лавин обаче коментира, че не 
е чул оплаквания от компании и

планове за напускане 
на града

По думите му компании от филмовата ин-
дустрия и други са заинтересовани да ин-
вестират в града, но правят анализ на прес-
тъпността, преди да предприемат подобни 
действия. Членове на камарата споменаха, 
че някои служители се тревожат да напус-
кат работните си места в късните часове на 
деня.

Работодателите предупреждават, че без-
опасността в центъра на Чикаго е от из-
ключителна важност, тъй като около 1/3 от 
всички служители работят в този район.

Лавин посочи, че бизнесът и туризмът са 
ключов двигател за икономиката на град 
Чикаго, като най-важното е хората да се 

Бизнесът 
предупреди: 
Насилието води 
Чикаго до упадък
XВ града се отчита ръст на убийствата, 

изнасилванията и кражбите

ЦВЕТЕЛИН  
ПЕНЕВ

cvetelin@bg-voice.com

Сн.: Pixabay

https://www.krilchev.com/
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чувстват в безопасност.
Но има и хора, които вярват, че лошата 

репутация на града повече вреди на мага-
зините в центъра на Чикаго, отколкото са-
мата престъпност.

Киана Дистаси, говорител на организа-
цията Chicago Loop Alliance, която насър-
чава бизнеса в центъра на Чикаго, заяви, че 
негативното медийно отразяване и общест-
вените нагласи оказват огромно влияние, 
въпреки че все още е безопасно в центъ-
ра на Чикаго и посетителите като цяло имат 
добро преживяване.

Наистина смятаме, че когато повече хора 
посетят центъра на града, има по-малко 

престъпления и е по-безопасно, вярва го-
ворителят.

Статистиката сочи, че в центъра на Чика-
го тази година са извършени 53 убийства 
в сравнение с 51 за същия период на 2020 
г. През 2019 г., преди да бъде отчетен ръст 
на убийствата на национално ниво, са реги-
стрирани 28 убийства в центъра на Чикаго. 
Тази година са

отчетени 1369 грабежа
което е 9% увеличение спрямо миналата го-
дина.

Растящата престъпност предизвика сери-
озен спор между градските и щатски лидери.

Кметът на Чикаго Лори Лайтфут и про-
курорът на окръг Кук Ким Фокс влязоха в 
словесен сблъсък заради фатална стрелба 
миналата седмица, последвана от освобож-
даването на петима заподозрени, без да им 
бъдат повдигнати обвинения. И в същото 
време членове на Общинския съвет напад-
наха началника на местната полиция Дей-
вид Браун заради неспособността на силите 
на реда да се справят с растящото насилие.

„Всеки сочи с пръст и никой не поема 
отговорност“, коментира общинският съ-
ветник Реймънд Лопес и добави, че въз-
приятието е, че по улиците на Чикаго цари 
беззаконие.

Преди година кметът представи тригоди-
шен план за намаляване на насилието, кой-
то включва реформиране на полицията и 
други мерки. Миналия месец Браун предло-
жи десетки полицаи да бъдат прехвърлени 
в звената за борба с наркоразпространени-
ето и престъпните банди.

Въпреки мерките престъпленията и на-
силието продължават да засягат имиджа 
на Чикаго, където са регистрирани около 
2600 стрелби тази година - 10% увеличение 
спрямо същия период на миналата година.

Престъпността се очаква да бъде основ-
на тема на кметските избори в Чикаго през 
2023 г.

Сн.: архив

Сн.: архив

https://www.desplaineseyecare.com
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„Така, като ме гледаш с тая фигу-
ра, как мислиш, смеят ли сту-
дентите ми да не слушат“, каз-
ва Митко, като ми праща една 
снимка в страховита поза и два-

мата се заливаме в бурен смях. Животът на 
този весел, забавен и самоиронизиращ се 
„почти 45-годишен“ мъж е изтъкан от кон-
трапункти... Димитър Владиков е адвокат по 
инвестиционно право, професор по бизнес 
английски, филолог и директор на българ-
ското училище в Шанхай, автор на 8 книги... 
И от друга страна - шесткратен шампион 
на България по таекуондо, треньор по ки-
кбокс на китайци, авантюрист, пътешестве-
ник и луда глава. Но всички свои успехи той 
поставя на заден план: една жестока лична 
трагедия го запраща на другия край на све-
та - в Китай.

Казва, че само е роден в Плевен, иначе си 
е от Благоевград. Там му минават детството, 
университетските години, там среща и го-
лямата любов на живота си. Живее в един 
краен квартал - Грамада, населен с дос-
та криминално проявени жители. Заедно с 
другите деца играе футбол в махалата, кра-
де череши по лозята и по градините на хо-
рата. Отличник е, но и буйно дете. Изключ-
ват го от училище заради едно кроше. Като 
отличен ученик го слагат на първия чин, а 
зад него един повтаряч постоянно го тор-
мози да преписва от него, като му лепи на 
гърба листчета с обиди. На Митко му кипва 
и го фрасва в лицето, като му чупи зъб, раз-
казва той пред „Труд“.

От малък се захласва по съдебните кри-
миналета. Гледа смелите и борбени адвока-

ти и си мечтае един ден да стане като тях. 
Завършва английската гимназия в Благоев-
град и право и българска филология в Юго-
западния университет, като втората специ-
алност - с отличие.

Жени се по любов за своята единствена 
Мария и двамата живеят щастливо... Дока-
то в един момент, когато се връщат от пъту-
ване в Япония, на Мария й откриват агре-
сивно протичащ рак. Това става през юни 
2014-та, а през юли нея вече я няма. Митко 
е съкрушен, дори му минават мисли за са-
моубийство. Есента, като се стяга малко, ре-
шава да замине далече, далече, там, където 
се надява по-малко да го боли от загубата. 
Праща CV-та насам-натам и избира Китай.

От град Ханджоу, който е на 45 минути от 
Шанхай, му предлагат да преподава в един 
колеж. И така започва неговото

странстване 
по китайски градове

На 25 октомври 2014-та каца в Хан-
джоу. В университета по земеделие и гори 

„Джъджиян“ първия семестър преподава 
международно търговско право. След това 
продължава с бизнес английски.

През 2015-та се мести в Шанхай и 3 годи-
ни и половина преподава базов английски 
на стюардеси. През 2018-та лятото препо-
дава в Пекин български език на китайчета. 
Там се свързва с посолството и тъй като е с 
българска филология, му предлагат да учи 
българчетата в неделното училище, става и 
негов директор.

През 2019-та се връща в Шанхай, където 
е приет с пълна стипендия за докторантура 
в университета „Джаотонг“. След първия се-
местър напуска, защото се оказва, че като 
преподавател ще получава 5 пъти повече, 
отколкото като докторант. От 2020-та пре-
подава публично говорене в университета 
„Джаотонг“ в Шанхай. От тази учебна годи-
на отново е в Ханджоу, където преподава 
бизнес английски във финансовия колеж на 
университета.

„Китайският не е чак толкова труден език, 
колкото смятат някои - казва той. - Изкарах 

един 3-месечен курс и това е. Другото съм 
учил сам и от китайките, с които съм живял. 
На курса по-скоро заздравих граматичните 
основи и постройката на изреченията. Моят 
китайски е на разговорно ниво, не мога да 
водя лекции на него, но имам винаги китай-
ска асистентка в клас, която се намесва при 
нужда.“ Студентите го обичат, за всички тях 
и за колегите си той е професор Дими.

Преди няколко дни деканът на универси-
тета го помолил да направят връзка с бъл-
гарски университети за обмен на студенти 
и програми. Да може от следващата година 
български студенти да учат в Китай на пъл-
на стипендия и обратното - китайски младе-
жи да идват в България. „Аз вече съм пра-
щал десетина китайски студенти в ЮЗУ в 
Благоевград, но тъй като това е финансов 
колеж, ще се свържа с колегите от висшите 
училища по застраховане и финанси“, казва 
Димитър.

След 10 години практика като адвокат по 
инвестиционно право в България днес Ди-
митър Владиков и от другия край на света

продължава да помага 
на Родината си

В България той се е занимавал основно с 
представяне на страната ни като инвести-

Професор Дими – юристът, 
който учи китайците на кикбокс

БОРЯНА  
АНТИМОВА

XОт другия край на света той помага на България 
с привличане на чужди капитали и инвеститори

Първа снимка в клас от този семестър във Финансовия колеж в Ханджоу.

Преди семестър 2021–2022 г.

Завършване на семестъра в Шанхай.
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ционна дестинация. „И в момента сме при-
ятели с някои от клиентите ми, директори 
на големи мултинационални компании. По-
магам им да инвестират в България“, казва 
Димитър.

В Китай пък днес той помага на местните 
бизнесмени да си отворят компании в Бъл-
гария, съответно да прехвърлят определе-
ни капитали и да започнат някакъв бизнес. 

С което всъщност помага на страната си. 
„Само миналата „вирусна“ 2020 година два-
ма мои клиенти вкараха милиони в Бълга-
рия“, смее се Димитър.

Не е ли нахалство да преподаваш източни 
бойни изкуства в страната, където са се за-
родили? „Ние, българите, сме с много здрав 
дух, много бойци като характер, като ман-
талитет - казва Митко. - Китайците са мно-
го меки, много дипломатични. Във фитнеси-
те са едни слабички такива азиатци, които 
дори се притесняват да ударят човек. Дока-
то ние сме много по-бойни.“

В родината на бойните изкуства Дими-
тър пристига със сериозен бекграунд - че-
рен колан, втори дан и 6 шампионски титли 
по таекуондо. Има и сертификат за треньор 
по MMA. Между 2015-та и 2019 г. активно 
води групи в Шанхай. Там обаче таекуондо-
то е включено в учебната програма, младе-
жите не проявяват интерес и Митко мина-
ва на други спортове - муай тай, кикбокс. 
„В Тайланд преди 2 години много ми харе-
са тяхното традиционно бойно изкуство, 
тайландският бокс, муай тай. И оттогава се 

запалих и продължавам да си го 
тренирам и тук“, казва Митко.

Обиколил е 3 континента,

посетил е 36 държави
и се определя на шега като луд 
авантюрист. Често преследва 
тръпката от адреналина. В Патая, 
Тайланд, в парка на тигрите си ку-
пува скъп ВИП билет, за да влезе 
в клетката на големите охранени 
300-килограмови животни.

С него влизат двама дресьо-
ри с електрошокови палки. „И ти 
гледаш тайландците, гледаш го 
това огромно животно и си каз-
ваш, че ако нещо реши, никакви 
противошокови палки и източни 
бойни хватки не могат да те спа-
сят“, смее се Митко. Той успява да 
запази хладнокръвие, както го 
съветват дресьорите, започва да 
гали леко тигъра и дори ляга вър-
ху него като на възглавница.

Едно от най-силните му прежи-
вявания е в манастира Шао Лин. 
„Нали едва ли не цял живот тре-
нирам източни бойни спортове, 
исках да видя къде са се зароди-

ли“, казва Митко. Още първата година тръг-
ва натам. Легендарният манастир сега е ту-
ристически обект. Димитър пътува цял ден 
с влак, автобус и после се катери пеша в 
планината. Пристига, когато портите на ма-
настира вече са затворени за посетители.

„Явно съм бил много убедителен пред 
пазача, обясних му, че идваме от другия 
край на света и искаме да влезем само в 

двора, да направим някол-
ко снимки и да разгледаме. 
По това време монасите 
имаха молитва и той отво-
ри портите... Уникално мяс-
то, пропито с този дух от 
векове. Енергията е наис-
тина впечатляваща“, споде-
ля Митко.

Когато молитвата при-
ключва, той успява да си 
поговори с монасите. Раз-
бира, че има 3 вида мона-
си. Едните само развеждат 
туристите, други се занима-
ват с демонстрации на бой-
ни изкуства - скачат, огъват 
мечове, ножове. И третите, 

истинските монаси, си спазват будизма, не 
пият, ядат само ориз и зеленчуци. Техният 
начин на живот е такъв, какъвто е бил пре-
ди векове.

Написал е 7 книги
„Миналия семестър си изпълних още 

една мечта - публикувах първия си учеб-
ник по бизнес английски Business English 
Course. Той излезе тук, в Шанхай, и това ми 
е седмата книжка и първият учебник“, спо-
деля Митко. Преди това има роман, два 
сборника с разкази, два с пътеписи, участ-
ва и в сборник с правни статии Legal Guide. 
Осмата книга, в която описва пътешествия-
та си по острови, е почти готова.

Книгата му Around the World е излязла в 
американско издателство и се продава и в 
Amazon. Как е успял? „В Съединените щати 
литературен агент се грижи за намиране на 
издателство и промотиране. Просто имам 
добри контакти по света“, обяснява Митко.

„Тук, в Азия, още 7 книги да напиша, няма 
да ми стигнат да опиша всички приключе-
ния - казва той. - Шанхай е космополитен 

град, с 25 милиона население, неповтори-
ма смесица от източна култура и от навли-
зането на модерните технологии. Тук всич-
ко се плаща през телефона, нямаш нужда 
от портфейл и паспорт. Има огромни небос-
търгачи, тук е и 632-метровата „Кула“ - вто-
рата най-висока сграда в света след „Бурж 
Халифа“ в Дубай.“

При толкова много занимания, каква ли е 
неговата представа за успех? „Може би ще 
те изненадам, обаче моята представа за ус-
пех беше семейният живот - казва Митко 
след дълга пауза. - Аз най-щастлив съм се 
чувствал в деня на моята сватба с Мария... 
Оттам нататък вече другото го приемам 
просто като част от играта...“

В клетката при страшния тигър.

Като рекламно лице на един фитнес.

Фитнес V-lab в небостъргача К11 в Шанхай.

http://bg-voice.com/
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Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова

(Продължение от миналия брой)

К
ой пенсионен акаунт, Roth IRA 
или Traditional IRA, е най-добре да 
избере човек, който в момента е 
на 32 години? Отговорът на такъв 
казус започнахме да търсим в ми-

налия брой. Там разгледахме предимствата 
на Traditional IRA и стигнахме до извода, че 
използвайки го и възползвайки се от днеш-
ните данъчни облекчения, той може потен-
циално да намали опциите ни за бъдещето, 
особено ако имаме много години до пен-
сия, в които да се акумулира голяма сума 

пари.
Сега да видим как би работила тази ситуа-

ция при Roth IRA.
Внесените $120,000 през тези 30 години 

(какъвто пример разгледахме с Traditional 
IRA) няма да могат да се приспаднат от на-
шите данъци и да намалят данъчната ни об-
лагаемост, но пък като се пенсионираме и 
сме събрали потенциално крайната сума от 
$454,706, този вид акаунт ни дава възмож-
ност да теглим, колкото искаме, без да се 
притесняваме за данъците.

Ако сме внесли $120,000 ($4,000 по 30 го-
дини) и накрая имаме $454,706, това значи, 
че натрупаните $343,706 в лихви и дивиден-
ти през тези години няма да бъдат обложе-
ни с никакви данъци - гарантирано! Това е 
голямо предимство, защото дава много

повече опции за теглене
на тези пари по време на пенсиониране - 
било то като малки суми всяка година или 
като по-големи суми накуп в случай на нуж-
да. Негативното в тази пенсионна страте-
гия е, че внесените пари днес не могат да 
се приспадат от данъците и да намалят да-
нъчната ни облага-
емост всяка година 
преди пенсионира-
не.

За човек на 32 го-
дини, по мое мне-
ние, е по-удачно да 
използва Roth IRA, 
защото това ще му 
даде повече опции 
в годините след 
пенсиониране и 
би му гарантирало, 
че няма да дължи никакви данъци на този 
пенсионен акаунт, независимо по колко ще 
взима от него и как го използва. Това ще му 
струва малко повече данъци днес, защото 
няма да приспадне вноските към акаунта, 

както би било при Traditional IRA, но за хо-
рата на тази възраст е по-добре да плащат 
малко повече данъци днес, защото работят 
и могат да си го позволят финансово, до-
като по времето след пенсиониране всеки 
цент значи много и съм сигурен, че тогава 
е още по-неприятно да се плащат данъци, 
които дори в момента не знаем какъв про-
цент от парите ни ще бъдат.

Както казах в началото на статията в ми-
налия брой, според моите професионални 
наблюдения за хора

под 50-годишна възраст
по-удачният вариант в повечето ситуации 
е Roth IRA, за да имат повече възможности 
и гаранции, че няма да плащат данъци след 
пенсиониране, когато всеки долар ще им е 
много ценен и буквално ще определя стан-
дарта им на живот. 

Ако имате приятели и познати, които се 
интересуват и искат да знаят детайлите 
по този закон, моля, споделете това съоб-
щение с тях, за да могат да са по-информи-
рани в този хаос и се надявам по-уверени в 

бъдещето.
Ако имате въпро-

си или се интере-
сувате от различ-
ните аспекти на 
финансовата част 
от живота, вие мо-
жете да си запази-
те час за консулта-
ция на директния 
ми телефон - (224) 
522-2413 или на 
електронната ми 

поща - Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.
com. Въпросите, които четете, са зада-
дени от клиенти, с които съм работил по 
време на консултации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!

Roth или Traditional IRA: 
Кое от двете да изберемКое от двете да изберем
XВъпроси и отговори от изминалите 

седмици

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

https://connectmortgagecorp.com/
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(Продължение от миналия брой)

П
азарът на жилища в момента 
предоставя добри условия за 
продажба на имоти и ако реши-
те да се разделите с жилището 
си тази есен, това би било до-

бър ход. Факторите, които може да ви по-
влияят да го направите, са четири. В мина-
лия брой разгледахме три от тях – къщата 
ви сега вероятно ще се продаде бързо, в мо-
мента купувачите са готови да наддават, а 
също така заради малкото налични за про-
дажба имоти, вашият със сигурност би бил в 
центъра на вниманието на всички.

Ето и четвъртата причина:

Може да си позволите 
по-голям дом

Ако мислите, че е време за по-голям дом, 
сега може би е моментът да направите тази 
стъпка.

През последните 12 месеца собствени-
ците на жилища са спечелили значително 
количество богатство чрез нарастване на 
собствения капитал от изплатената (дори в 
част) вече ипотека. През същия този пери-
од собствениците на жилища също са пре-
карали и продължават да прекарват значи-
телно повече време в домовете си и много 
от тях вече са на мнение, че домът, в който 
са живяли досега, вече не отговаря на тех-
ните нужди.

Ако не сте доволни от настоящия си дом, 
можете да използвате този капитал, за да 
подсилите хода си сега. Вашият собствен ка-
питал плюс сегашните ниски лихвени про-
центи по ипотечните кредити могат да ви 
помогнат да увеличите максимално покупа-
телната си способност.

Но тези почти исторически ниски про-
центи няма да продължат вечно. Експерти-
те прогнозират, че лихвените проценти ще 
се увеличат през следващите месеци. Надя 
Евангелу, старши икономист и директор по 
прогнозиране в NAR, казва: „Тъй като иконо-
мическите перспективи за САЩ изглеждат 

по-добри през останалата част от година-
та, се очаква лихвите по ипотечните креди-
ти да се повишат през следващите месеци.“

Тъй като лихвените проценти се повиша-
ват, дори скромно, това може да повлияе на 
покупателната ви способност. Ако сте чака-
ли най-доброто време за продажба, за да 
направите така, че да вземете най-доброто 
като цена за вашия сегашен дом, вероятно 
няма да намерите по-благоприятни усло-
вия от тези, които виждаме днес.

В заключение
С предизвикателствата, които наблюда-

ваме във връзка с предлагането на жили-

щата на пазара, ниските ипотечни лихви 
и изключително мотивираните купувачи, 
продавачите са в най-добра позиция да се 
възползват от настоящите пазарни условия 
в момента. Ако мислите за продажба, нека 
се свържем днес, за да обсъдим защо има 
смисъл да продадете дома си по-рано, от-
колкото по-късно.

Като агент на недвижими имоти, аз не 
само помагам на своите клиенти със заку-
пуване, продажба и отдаване под наем, но 
и непрестанно ги уведомявам относно все-
ки възможен аспект, който би повлиял на 
тяхната дългосрочна инвестиция, която 

всъщност за повечето хора е най-важна-
та и най-голямата, която те са направи-
ли или ще направят някога в живота си. Ако 
имате въпроси, свързани с тази или други 
мои статии досега, или въобще с всичко, 
свързано с пазара на недвижимите имоти, 
ще се радвам да ме потърсите, а за мен ще 
е удоволствие да мога да помогна. 

Моят директен номер е: 773-827-7827, 
или ми пишете на емайл: gergana.todorova@
bairdwarner.com. Също моят уебсайт, за 
повече информация: GerganaTodorova.
BairdWarner.com Консултацията е винаги 
безплатна и не ви ангажира по никакъв на-
чин.

Защо е добре да продадете 
имота си точно сега?
X4 са основните причини, които могат да ви накарат да го направите

ГЕРГАНА 
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Няколко причини да имаме 
все още визи за САЩ

Преди около 2 г. дипломат от Постоянно-
то ни представителство към европейските 
институции в Брюксел получава обаждане 
от Европейската комисия да дойде спешно 
на среща. Комисията открила, че по някак-
ва причина Каймановите острови още не са 
разбрали, че България е влязла в Европей-
ския съюз, и не са премахнали визите за бъл-
гари за краткосрочни посещения. Трябва да 
се реагира спешно, за да се защитят интере-
сите на европейските граждани. Колко бъл-
гари са били засегнати? Двама са пътували 
до Кайманите и са им поискали виза, но има 
ли значение колко?

Принципът е важен. С удивление дипло-
матът наблюдава как Европейската комисия 
мобилизира значителен ресурс, дори уведо-
мява островната територия на Обединеното 
кралство, че може реципрочно да им въве-
де визи, и за два дни Каймановите острови 
махат визите си за българи. Така по принцип 
работи визовата реципрочност. Но не и кога-
то държавата срещу теб е Съединените аме-
рикански щати.

Миналата седмица за пореден път Евро-
пейският парламент (ЕП) призова САЩ да 
премахнат визовия режим за България, Ки-
пър и Румъния, единствените три държави 
от ЕС, които не са включени в Програмата за 
безвизови пътувания на Вашингтон и съот-
ветно техните граждани се нуждаят от виза 
дори за краткосрочни пътувания за туризъм 
и бизнес. Решението на ЕП естествено няма 
правна сила, а Европейската комисия побър-
за да уточни, че няма да въвежда реципроч-
но визи за гражданите на САЩ.

Кой влиза без виза?
Програмата за безвизови пътувания на 

САЩ обхваща 40 държави, последната от 
които Хърватия. Тя позволява на граждани-
те на съответните държави да пътуват до 90 
дни в годината в САЩ, без да си вадят виза. 
Това им спестява такси от средно 160 дола-
ра, интервюта и, естествено - риска да не по-
лучат виза.

За да участва в програмата, една държава 
трябва да е изпълнила няколко условия:

- засилено прилагане на закона и да обме-
ня чувствителна информация със САЩ;

- да издава паспорти с биометрия и чип;
- да обявява редовно изгубените паспорти 

на нейни граждани;
- да поддържа високи нива на борба с те-

роризма, граничния контрол и високи тех-
нически изисквания към документите си за 
самоличност;

- отказите да бъдат издавани визи на ней-
ни граждани да не надвишават 3 процента.

Официалната причина България все още 
да не се присъедини към Програмата за без-
визови пътувания е, че отказите ни все още 
са много над 3 процента. Страната ни твър-
ди, че е изпълнила другите критерии отдав-
на и има добро сътрудничество с американ-
ските правоохранителни органи.

За да сме точни – отказите на визи за бъл-
гари са 12,52% за предходната финансова го-
дина в САЩ (от октомври до октомври). За 
Хърватия процентът е 2,69 на сто.

Статистиката обхваща само визите тип B1 
и B2 за краткосрочен престой (там не вли-
зат например студентските за летните брига-
ди) и се събират отказите, които са получили 
всички български граждани, кандидатства-
ли за такива визи някъде по света – не само 
в София, но и в Мадрид, Хонконг или Пекин.

Отказите са доста субективен фактор, тъй 
като преценката остава на консулския слу-
жител. Случвало се е например български 
пенсионери да поискат да отидат на гости на 
децата си в САЩ, за да помогнат през лятото 
за отглеждането на внучетата. Едни от тях по-
лучават лесно виза, други – отказ.

Оказва се, че ако българин заяви по вре-
ме на интервюто, че ще помага с отглеждане-
то на новородено дете в семейството, може 
да бъде върнат, защото това се смята за не-
легална трудова дейност. А правилната фор-
мула е да заяви, че отива да види новия член 
на семейството, за да му се порадва.

Вероятно бихте си помислили, че има ли 
политическа воля визите да паднат, могат да 
паднат и отказите. Колкото обаче повече се 
приближаваме към намаление на процента, 
толкова по-трудно той пада и затова си има 
обективно обяснение. Държавният депар-
тамент на САЩ започна да издава петгодиш-
ни и десетгодишни визи на много български 
граждани, които вече са посещавали „стра-
ната на неограничените възможности“ и не 
са просрочили престоя си. Така остават да 
кандидатстват все по-малко перфектни кан-
дидати и все повече рискови случаи.

Много анализатори твърдят, че решение-
то гражданите на дадена държава да бъдат 
освободени от визи е напълно политическо. 
Например да вземем Полша. През септем-
ври 2019 година страната заяви, че предла-
га да приеме на своя територия 4500 амери-
кански войници в шест бази. През ноември 
2019 г. САЩ обявяват, че махат краткосроч-
ните визи за поляци.

Хърватия, която съвсем наскоро получи 
зелена светлина от Вашингтон за падане на 
визите, си сътрудничи със САЩ по 11 военни 
програми, като само по една от тях е купила 
въоръжение за 4,2 милиарда долара...

България купи изтребители за 1,256 мрд. 
долара от САЩ, но визите не падат. Същевре-
менно обаче и малките деца разбраха колко 
ни е ядосан Вашингтон за това, че спънахме 
Република Северна Македония на старта на 
преговорите им за присъединяване към ЕС.

Всъщност дори теоретично отказите да 
паднат под три процента (а всъщност те се 
вдигнаха през 2020 година спрямо предна-
та), решението винаги остава политическо. 
А и първият критерий - засилено прилага-
не на закона, не бива никак да се подценя-
ва, особено на фона на санкциите по закона 
„Магнитски“ и липсата на убедителни данни, 
че държавата ни се бори ефективно с коруп-
цията по високите етажи.

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

„Духът на Аристотел срещна духа на Винету.“
Министърът на културата Велислав Минеков 

коментира кандидатурата на ректора на 
Софийския университет Анастас Герджиков, 

подкрепяна от ГЕРБ, за президент
„Дебатът загрубя. Късният Радев прилича 

на ранния Борисов.“
Бившият президент Георги Първанов в 

коментар на политическата ситуация в 
страната

„Бих приел да съм премиер, но ако се появи 
някой по-добър, ще отстъпя.“

Един от основателите на „Продължаваме 
промяната“ Кирил Петков за бъдещите си 

планове в политиката

„Досега бяхме с Пеевски Pro 
Max Ultra+. Сега сме с Пеевски 
Lite. Въпросът е у КОЙ са 
останали всичките екстри.“

Журналистът Самуил 
Петканов коментира новия 

външен вид на Делян Пеевски

„Научно било доказано, че половият 
акт траел точно 69 секунди... Аз, 
от опита, който имам, хич не съм 
доволна от онова триминутно нещо 
на всеки две седмици, което имахме с 
бившия ми съпруг... А то, кво излиза, 
че над 4 пъти е надскочил нормата!!!“
Риалити кулинарката Мариела Нордел 

в профила си във Facebook

https://www.mbglogistics.com/


13 - 19 октомври 2021 г.20

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

Н
асилвани, малтретирани, изна-
силвани – децата, жертва на ка-
толическото духовенство във 
Франция през последните 70 го-
дини, се оказаха стотици хиля-

ди.
Според доклад на разследващата коми-

сия, създадена от самата църква във Фран-
ция, броят им е точно 216 000. Той обаче 
може да скочи и до 330 хиляди. Толкова деца 
са били сексуално малтретирани от като-
лическото духовенство във Франция през 
последните 70 години, ако се разследват и 
действията на по-нискостоящи представите-
ли на църквата, каквито са например учите-
лите в католическите училища. Но докладът, 
който бе предаден през миналата седмица, 
не е имал за задача да изследва и това.

Докладът на комисията е дълъг почти 2500 
страници. Той разказва истории, за които се 
говори отдавна, без да е възможно да се по-
твърди мащабът на престъпленията. За да 
направи изводите си, комисията е ползвала 
полицейски, съдебни и църковни докумен-
ти. Тя е работила по доклада си над 2 години 
и половина.

Виновните са хиляди
но не могат да бъдат осъдени. Извършители-
те на сексуалните престъпления, които ко-
мисията е успяла да установи частично или 
изцяло, са близо 3200 души, предимно све-
щеници или други духовни лица, които във 
Франция наброяват около 115 000 души.

Жертвите на сексуалните престъпления са 
били предимно момчета на възраст от 10 до 
13 години. Повечето от случаите вече не мо-
гат да бъдат разглеждани от съдебен орган, 
защото давността за това е изтекла, уточня-
ва „Свободна Европа“. Комисията е проучва-
ла случаи от 1950 г. до днес.

„Брутално безразличие“
Църквата е проявила „брутално безраз-

личие към жертвите“, каза председателят на 
комисията Жан-Марк Сове, бивш зам.-пред-
седател на Държавния съвет на Франция, 
който играе ролята на върховен админи-
стративен съд. В продължение на 30 годи-
ни Сове участва като съветник, заместник, 
секретар и говорител в десни и леви прави-
телства.

Той казва, че църквата не се е стремила да 
наложи превенция над престъпленията, не 
е съобщавала на властите за тях и понякога 
съзнателно е поставяла деца в контакт с на-
силници, за които е знаела.

„Става дума за поредица от небрежност, 
нехайство, мълчание и прикриване на ин-
ституционално равнище“, каза Сове. По ду-
мите му църквата е подхождала по този 
начин към сексуалните престъпления до са-
мото начало на 21-и век, демонстрирайки 
„дълбоко, тотално и дори брутално безраз-
личие“ към насилваните деца.

„Никой не е вярвал на жертвите и не е чу-
вал какво казват. А когато ги е чувал, е смя-
тал, че те самите може да са допринесли за 
това, което им се е случило“, каза Сове пред 
журналисти.

Според него сексуалното насилие в сре-
дите на църквата продължава да е проблем.

Децата, които днес 
са възрастни

Оливие Савиняк е едно от тези някога на-
силвани деца. Тогава е бил на 13. Извърши-
телят е бил директор на летен католически 

лагер в Южна Франция.
Днес Савиняк е начело на асоциация, за-

щитаваща жертвите на сексуално насилие. 
Пред „Асошиейтед прес“ той казва, че пре-
ди насилието е вярвал в това, че един свеще-
ник е „добър и грижовен човек, който не би 
го наранил“.

В доклада, обявен във вторник, се казва, 
че 60% от пострадалите деца впоследствие 

са развили значителни проблеми в емоцио-
налния и сексуалния си живот.

Много малка част от престъпленията, от-
крити от комисията, са довеждали до дисци-
плинарни наказания в църквата и почти ни-
кое - до съдебни дела. Авторите на доклада 
призовават църквата да поеме отговорност 
за това, което се е случило под нейно при-
критие, включително и като изплати обезще-
тение на пострадалите.

Финансовата компенсация не може да из-
лекува травмата, но тя „въпреки това е не-
обходима, тъй като завършва процеса по 
признаване на отговорността“, се казва в до-
клада.

Стотици хиляди – насилваните 
деца, които никой не виждаше
XИзвършителите на сексуалните престъпления са близо 3200 души, предимно свещеници

Жан-Марк Сове (ляво) предава доклада на католическия епископ Ерик дьо Мулен Буфор

Снимки: БТА

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Докато Католическата църква се 
бори с новия скандал, се разигра-
ва друг. От него изплуват офшор-
ни тайни на хората с власт, бла-
годарение на международното 

разследване Pandora Papers..
Изтекли документи показват как римо-

католически орден, признал преди години 
за сексуално насилие над близо 200 деца, е 
свързан с тръстове в Нова Зеландия, които 
през кухи компании инвестират в недвижи-
мо имущество в Съединените американски 
щати и печелят от наеми. В същото време 
орденът рисува отшелнически образ. Оказ-
ва се, че това се случва на територията на 
цялата страна. Документите показват, че 
тръстовете са станали таен партньор в при-
добиването на собственост над жилищен 
комплекс, в който инвестират 2 милиона 
долара през 2015 г., а освен това наливат 
пари в скромни жилищни сгради във Фло-
рида, Тексас, Айова, Индиана, Илинойс.

Международният консорциум на раз-
следващите журналисти, който стои зад 
мащабното разследване Pandora Papers, 
изпраща редица въпроси до Легиона на 
Христос. Един от тях е

дали Ватиканът знае
за тръстовете. От ордена посочват, че „ре-
лигиозните институции нямат задължени-
ето да изпращат подобна информация до 
Ватикана“. Признават, че са част от един от 
трите новозеландски тръста, но се дистан-
цират от другите два, които също са свър-
зани с римокатолическия орден, разказва 
Frognews. Обстоен преглед на документи-
те обаче показва, че има дълбока връзка 

- и трите тръста са регистрирани на един 
и същи адрес в Нова Зеландия, а ръковод-
ството им е едно и също.

Орденът съществува над шест десетиле-
тия. Става изключително влиятелен през 
годините и изгражда силни връзки във Ва-
тикана, богати католици и консервативни 
републиканци в САЩ. Основател е Марси-
ал Масиел.

Последователите му го считат за жив све-
тец, наричан е „най-великият дарител“ в мо-
дерната църковна общност. Наричан е още 
и

„най-големият престъпник“
Причината - разследване, според кое-

то основателят на ордена е всъщност сек-
суален хищник, обвинен от най-малко де-
вет мъже в сексуално посегателство, когато 
още са били деца. През 2006 г., след като го-
дини наред основателят на Легиона е обект 
на сериозни обвинения, Ватиканът се захва-
ща с близо 100 сигнала срещу Масиел и го 
отстранява от служба.

Основателят на ордена умира през 2008 
г., но скандалът не умира с него. Появяват 
се твърдения, че Масиел е баща на някол-
ко деца от различни жени, а всички тези 
разкрития хвърлят все повече черни пет-
на върху репутацията на Легиона и го пре-
връщат в огромна слабост за Ватикана. На 1 
май 2010 г. Ватиканът обявява, че ще поеме 
контрола над Легиона на Христос - едно от 
най-мащабните действия срещу католиче-
ски орден. Тогава Ватиканът заявява, че ще 
проучи финансите на Легиона и сигналите 
за сексуални престъпления, ще сформира 
комисия и ще обезщети жертвите.

През следващите месеци един от синове-
те на Масиел завежда дело срещу Легиона, 
в което твърди, че орденът съзнателно е

позволявал 
малтретирането на деца

През юли 2010 г., два дни преди контро-
лът над ордена да бъде поет от служител на 
Ватикана и да започне с реформите, едно от 
високопоставените лица в Легиона започва 

стъпки към създаването на първия новозе-
ландски тръст, който държи парите на ор-
дена. Идеята е Легионът на Христос да из-
глежда като бедна организация, а по време 
на самото разследване на Ватикана изглеж-
да, че комисията се опира тъкмо на такива 
убеждения. В становището на Ватикана се 
посочва, че финансовото положение на Ле-
гиона е сложно, а някои жертви настояват 
за огромни обезщетения, които орденът не 
може да си позволи.

Пътят на парите на „Милионерите на 

Христос“ от Нова Зеландия до Съединените 
американски щати минават през куха ком-
пания в Делауеър, която по документи няма 
никаква връзка с тръстовете или със самия 
Легион. От своя страна орденът и негови-
те лидери не са подложени на санкции за 
участие в наказателни производства в САЩ, 
но тези инвестиции показват точно колко 
лесно е милиони долари да се инвестират в 
недвижимо имущество отвъд Океана и съ-
щевременно лицата зад тези инвестиции да 
останат под радара.

XПари и насилие, 
свързани с 
Католическата 
църква, изскочиха 
от Pandora Papers

„Милионерите на Христос“ – 
другият скандал

Снимки: Pandora Papers

https://www.msbinsuranceagency.com/
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100сантиме-
тра сняг 
натрупа в 
някои висо-
ки части на 
България през 
почивните дни. 
Първият сняг в страната 
пристигна и с тежки ме-
теорологични условия. 
При прохода Петрохан 
под тежестта на снега 
дърво се прекърши и се 
стовари върху шосето. 
Там температурите пад-
наха под нулата.

101010
 в цифри

€150 000

бяха дадени на търг  
за дървения мост, вдъхновил автора на  

„Мечо Пух". Предварително мостът беше оценен  
на между 40 000 и 60 000 британски лири (между 47 000 и  

70 000 евро). Купен беше от Уилям Саквил, граф де ла Вар, който  
притежава имение на няколко мили от първоначалното му местонахождение.

пъти на ден и 160 пъти на нощ бият кам-
баните в малкия френски град Сейра. 

Безсънните нощи накараха местен обита-
тел да потегли на кръстоносен поход, воден 
от желанието да ги заглуши преди лягане. В 

дома му шумът от камбанния звън достига до 
38 децибела. Местните власти са изправени 

пред труден избор.

килограма сва-
ли 32-годишен 
мъж от Айдахо за 
15 месеца. Преди 
това 32-годишният 
Джаред Аслет е те-
жал 218 килограма. 
Аслет започнал да 
наддава, след като 
завършил колеж. 
След като развалил 
годежа с любимата 
си, той се пристрас-
тил към алкохола и 
теглото му надхвър-
лило 200 кг.

564

http://www.prospectlicensing.com/


13 - 19 октомври 2021 г. 23

BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕИстория  
на емиграцията

П
овечето наименования на бъл-
гарски дейности или организа-
ции в САЩ, особено в периода 
на една от най-масовите вълни 
на емиграция, след погрома на 

Илинденско-Преображенското въстание, 
са наричани „македоно-български“. Така 
например говорим за македоно-българска 
православна църква „Свето Благовещение“ 
в Стилтън, Пенсилвания, македоно-бъл-
гарска църква „Св. Никола“ във Форт Уейн, 
Индиана, и други, като процесът е дори 
по-задълбочен в Канада, където повечето 
църкви са именно „македоно-български“.

Според някои сведения, публикувани от 
periscop.bg, „старата българска емиграция“ 
се е състояла от 110 хил. македонски бълга-
ри и едва 10 хил. българи - най-вече от Бъл-
гария.

С течение на времето сред българската 
общност в САЩ възникват различни орга-
низации. Най-влиятелна обществено-по-
литическа организация сред българските 
емигранти е Македонската политическа ор-
ганизация (МПО, която е патриотична орга-
низация). Това се дължи на факта, че така 
наречените „македонски“ българи предста-
вляват мнозинство сред българската диас-
пора в САЩ.

В опозиция на МПО стои „Макeдоно-
амeриканската народна лига“, ръководена 
от Смиле Войданов. 

Тя се образува в Детройт 
през 1930 г.

и работи в тясно сътрудничество с „Феде-
рацията на българо-македонските образо-
вателни клубове“, чиито възгледи са изра-

зени чрез вестник „Народна воля“.
Част от българо-американските общно-

сти, които не са обединени в някаква фор-
мална организация, се представят във в. 
„Народен глас“, излизащ в Гранит сити, Или-
нойс. „Народен глас“ е приеман често като 
най-стария и влиятелен вестник, излизащ 
на български език в САЩ. Вестникът под-
крепя идеята за „Велика България“ и спо-
ред авторите Македония е „неделима част 
от България“ и трябва да се предаде на нея.    

Българският социалистически работни-
чески съюз представлява малка група от 
стари български и македонски емигранти 
социалисти, които се занимават предимно 
с интелектуална, отколкото с политическа 
дейност. Изразител на тяхното мнение е из-
лизащият в Гранит сити седмичник „Работ-
ническа просвета“.

Именно това обяснява и формалното 
надмощие на „македонското“ над „българ-
ското“, при това въобще без да си противо-
речат едно на друго, поне в общия случай, 
когато говорим за емиграцията ни.

Нека си припомним и емигрантският ор-
кестър „Bulgarian Balkan Band“, създаден 
около 1915 г., в Стилтън, Пенсилвания. От 
неговите 21 музиканти по състав, описан 
от д-р Иван Гаджев в неговия труд „История 
на българската емиграция в Северна Аме-
рика. Том 1: Поглед отвътре - 1860-1944“, 
огромната част са от македонските земи. 
14 души са от Прилеп и Прилепско, един 
е от Пирот, има двама американци, Хрис-
то Серафимов е от Сапарева баня и капел-
майсторът Стойо Крушкин е от софийското 
село Бистрица. Дори само от този пример 
можем да видим, че в САЩ по това време в 
емиграцията ни преобладават така нарече-
ните „македонци“ или „македоно-българи“, 
или както най-коректно се изписват – бъл-
гари от Македония.

До 1945 г.: В САЩ живеят 
близо 110 000 българи

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

X70% от сънародниците ни идват от македонските земи

Според американски доклад от години-
те на Втората световна война в преброя-
ването на населението на САЩ от 1940 г. 
като българи по произход са се записа-
ли 15 500 американски граждани. В до-
клада се отбелязва, че на територията на 
САЩ реално живеят около 40 хил. „бълга-
ро-македоно-американци“. Отбелязва се, 
че 70% от българските емигранти идват 
именно от македонските земи.

Предполага се, че до края на Втората 
световна война в САЩ са живеели око-
ло 100-110 хил. българи, които с били ос-
новно в градовете Чикаго, Детройт, Инди-
анаполис, Акрон, Гранит Сити, Форт Уейн, 
Йънгстаун, Сейнт Луис, Медисън, Стилтън 
и др.

Какво показва 
преброяването 
в САЩ от 1940 г.

Демонстрация на български емигранти  
от Македония – 1903 г.



13 - 19 октомври 2021 г.24

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

И
зчезването на Боинг 777, осъ-
ществяващ полет MH370 от 
Куала Лумпур, Малайзия, към 
Пекин, Китай, е една от най-го-
лемите мистериите на съвре-

мието ни, за която разследващи от целия 
свят не спират да търсят обяснение. Освен 
няколкото версии по случая обаче засега 
няма никакъв разумен отговор на въпроса 
какво е станало с 200-тонната машина, 227-
те пътника в нея и 12-членния й екипаж.

Всичко започва на 8 март 2014 г. 42 мину-
ти след полунощ екипажът получава разре-
шение за излитане. На борда на самолета се 
намират капитан Захари Ахмад Шах, него-
вият помощник – Фарик Абдул Хамид, еки-
пажът и пасажерите и нищо не подсказва 
драмата, която ще се разиграе в следващи-
те часове.

По-малко от час след излитането мощ-
ният Боинг се намира над Южнокитайско 
море, на височина 10 670 м или 35 000 фута. 
Небето е ясно, времето спокойно. Всичко 
изглежда наред и екипажът на пътническия 
полет

пожелава „лека нощ“
на контролната кула в Куала Лумпур в оч-
акване да се свърже с диспечерите в Хоши-
мин.

Само 2 минути по-късно MH370 мистери-
озно изчезва от радарите, а транспондери-
те му са изключени. Загубата на този сигнал 
прави проследяването на самолета прак-
тически невъзможно. Това може да се дъл-
жи на срив в системата или на нарочно из-
ключване на сигналите от някого, който се 
намира на борда, пише „Списание 8“. Всички 
опити за свързване с МН370 са неуспешни. 
Самолетът изглежда е изчезнал, без да ос-
тави никаква следа след себе си. И тъй като 
така и не пристига до крайната си дестина-
ция – Пекин, Боинг 777 е обявен официал-
но за изчезнал. И започва най-скъпото раз-
следване в историята на авиацията, в което 
се включват екипи от Малайзия, Китай, Ав-
стралия, Америка и др.

По време на него най-щателно се пре-
търсва територията около Южнокитайско 
море и границата с Тайланд, където пътни-
ческият самолет изгубва сигнала си. Част от 
събраните по-късно доказателства показ-
ват, че след този момент МН370 се е откло-
нил от маршрута си и е направил спонтанен 
десен завой, последван от остър завой на-
ляво. Това са последните данни, които раз-
следващите имат. Не са открити никакви ар-
тефакти, останки или отломки от Боинг 777. 
Едва 16 месеца по-късно, през юли 2015 г., 
е намерена двуметрова метална отломка, 

чийто сериен номер показва, че тя е част 
от самолета на изгубения Полет 370. Така 
основната версия, към която се придържа 
разследването, остава разбиване.

Какви може да са

вероятните причини 
за инцидента

Първата от тях е, че на борда на самоле-
та са се качили двама пътници, които из-
глеждали подозрителни. Оказало се, че те 
пътуват нелегално - с крадени паспорти, и 
са издирвани от Интерпол. Това събужда 
подозрения, че може именно те да са от-
влекли самолета. Разследващите обаче не 
успяват да свържат двамата с никоя теро-
ристична организация. По-късно е устано-
вено, че двамата мъже са пътували, скрити 

под чужди самоличности, в търсене на убе-
жище.

Според друга теория на борда на Полет 
370 е станало късо съединение и самолетът 
е избухнал в пламъци. Това може да е при-
чината за изчезването на сигнала, излъчван 
от Боинг 777. Но и тази теория не е доказа-
на, още повече, че няма подаден сигнал за 
помощ от страна на пилотите на Полет 370.

Други догадки предполагат, че може да е 
настъпила постепенна загуба на налягане в 
пилотската кабина и в самолета, което да е 
довело до загуба на съзнание и контрол на 
двамата пилоти. Това обаче е малко вероят-
но, тъй като при такава авария автоматично 
се предоставят спасителни маски, заредени 
с кислород. По-късно обаче тази теория е 
опровергана, тъй като се доказва, че час и 
половина след загубата на сигнала някой е 
продължил да променя курса на самолета.

Специално разследване, направено след 
мистериозното изчезване на Полет 370, из-
казва остри съмнения и

обвинения 
към самия капитан

на полета. Той се превръща в главен запо-
дозрян за инцидента. В дома му е открит си-
мулатор за летене, който се предполага, че 
е съдържал съмнителен маршрут с крайна 
точка – южните части на Индийския океан. 
Но дали това не е просто съвпадение, раз-
следващите спорят и до днес. Ако пилотът 
на МН370 умишлено е разбил самолета, ка-
къв е бил неговият мотив?

Захари Ахмад Шах по това време бил 
53-годишен, женен, с три деца. Кариерата 
му като пилот е внушителна – над 33-годиш-
на. Опитът му в различни ситуации, също. 

Разследващите установяват, че преди да 
осъществи Полет 370, Шах нямал нито фи-
нансови проблеми, нито сведения за ня-
какво психично заболяване, нито бил пре-
живял някакви житейски или поведенчески 
промени или травми.

Според някои теории е възможно дейст-
вията му да са били политически обосно-
ван бунт заради осъждането на тогаваш-
ния опозиционен лидер на Малайзия Ануар 
Ибрахим, което се случило само няколко 
часа преди излитането на МН370. Но може 
би най-съдържателните подозрения са за 
обикновена пилотска грешка.

Има съмнения, че може и вторият пилот 
да е отговорен за изчезването на МН370. 
Фарик Абдул Хамид е 27-годишен по това 
време. Той бил жизнерадостен младеж, на 
когото скоро предстояло да се ожени. За 
него обаче разследващите също не могат 
да открият мотив или причина да извърши 
подобно покушение и сигурен самоубий-
ствен акт.

Официалният доклад на правителство-
то на Малайзия от 2018 г. потвърждава, че 
не е имало техническа повреда на борда на 
самолета и някой ръчно и умишлено е из-
ключил системите му така, че сигналът му 
да бъде изгубен и да се преустанови вся-
ка връзка с контролните кули. Любопи-
тен факт е и че разследването установява, 
че МН370 е продължил да лети още цели 7 
часа след изгубването на сигнала му, което 
връща към основната теория, че самолетът 
е бил похитен, отвлечен и се е разбил, след 
като горивото му е свършило. Но пък от-
ломки от него почти изцяло липсват.

А кой е неизвестният извършител на 
престъплението остава загадка и до днес.

Мистерията MH370: Какво 
се случи на 8 март 2014 г.?
XПовече от 7 години по-късно вместо отговор - само няколко версии

Малайзия

Виетнам

Камбоджа

Тайланд

Куала Лумпур

Зона на търсене
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А
нгличанката Мери Ан Биван е 
една от онези любящи майки, 
готова на всичко за децата си. 
Точно заради тях тя не се стра-
хувала да бъде обект на поди-

гравки, показвайки различната си външ-
ност на публични места. Целта й била да 
има достатъчно средства, за да храни деца-
та си. Мери минала през обидите, унижени-
ето и ексцентричността на зрителите, кои-
то искали да гледат „най-грозната жена на 
света“.

Мери е родена през 1874 г. в един от бе-
дните райони на Лондон. Семейството й 
било голямо и бедно. Заедно с нея в къщата 
са израснали още седем деца. За да помог-
не на родителите си да изхранят толкова 
много гърла, Мери, много преди да навър-
ши пълнолетие, започнала да работи като 
медицинска сестра в лондонска болница.

По онова време тя била

привлекателно 
и много красиво момиче

мечтаело за голямо семейство. На 29 годи-
ни се омъжила за Томас Биван, цветар де-
коратор, от когото по-късно родила четири 
деца. Семейството живеело, макар и не бо-
гато, но уютно и Мери била почти щастли-
ва.

Още в първите години на брака обаче 
при Мери се появили здравословни про-
блеми: мигрената й се влошила, появили 
се болки в мускулите и ставите. Лекарите 
не можели да разберат какво се случва с 
тялото й. Семейството настояло за внима-
ние и грижа, така че жената не била сама, 

Томас бил до нея и толкова я обичал, че не 
си представял живота без нея.

Симптомите станали все по-очевидни:

черепът на жената 
се удължил

чертите на лицето станали големи, ръцете - 

груби, а женските й форми постепенно из-
чезнали. От хубавата млада жена не оста-
нало нищо. Тя все повече заприличвала на 
голям грозен мъж, облечен в красива рок-
ля.

Лекарите установяват, че Мери страда-
ла от акромегалия - невроендокринно за-
боляване, свързано с прекомерно произ-
водство на растежен хормон. Излишъкът 
му води до прекалено висок растеж, уве-
личаване на костите, вътрешните органи 
и меките тъкани, придружени от главобо-
лие, мускулни болки. Акромегали-
ята обикновено се появява поради 
доброкачествен тумор на хипофи-
зата. В повечето случаи заболява-
нето е наследствено.

Днес лекарите успешно се борят 
с болестта, но в началото на ХХ в. 
Мери Ан

нямала шанс 
да се възстанови

Всеки ден тя виждала как красо-
тата й си отива. Съпругът й я под-
крепял и не мислел да я напуска, 
но умрял преждевременно след 11 
г. брак. Г-жа Биван останала сама с 
децата, които трябвало сама да из-
хранва.

Мери се захващала с всевъзможна рабо-
та, за да осигури прехраната на децата си. 
Не я наемали обаче на добра работа зара-
ди отблъскващия й вид. Хората я обиждали, 
смеели се и я гледали пренебрежително.

Финансовото положение на семейството 
се влошило. Мери научила, че в Англия има 
странен конкурс за титлата „най-грозна-
та жена“. Решила се на отчаяна стъпка - да 
участва. Голямата награда носела и сери-
озна парична сума. Мери е знаела отлично 
каква е целта на тази конкурс, но въпреки 
това се е явила, защото това за нея е бил по-
следният шанс, за да изкара пари и да из-
храни децата си. Успяла да спечели състе-
занието, но в пресата се

появили унизителни 
статии за нея

Въпреки всичко Мери успяла да напра-
ви и невъзможното за онези времена - да 
превърне нещастието си в стабилен до-
ход. През 1920 г. Мери получила предложе-
ние за работа в САЩ в цирк и увеселителен 
парк „Dreamland“ на Кони Айлънд. Участва-
ла в представления, където я представяли 
заради нетипичния й вид. Обличала се в 
ярки костюми, за да подчертае още повече 
своята непривлекателност и мъжественост.

Собственикът Сам Гампец бил находчив 
бизнесмен, който успял да събере хора с 
увреждания по целия свят. В шоуто участ-
вали и други хора с различен външен вид: 
жена с брада, джуджета, гиганти, сиамски 
близнаци, обозначавани навремето като 
„изроди“, изложени за забавление на пуб-
ликата.

В онези години публиката харесвала

такива жестоки 
забавления

а г-жа Биван била една от най-популярни-
те артисти в трупата. Кой знае какво й е 
струвало, но преодоляла всички трудности 
само заради децата си.

До края на дните си Мери Биван работи-
ла в американския цирк. Само през 1925 г. 
се върнала в Европа – посетила Париж, къ-
дето била поканена да говори на Световно-
то изложение.

Запазена е семейна снимка на най-гроз-
ната жена, на която е заснета с децата си, 
които изглеждат спретнати и нахранени. 
Самата Мери на снимката също се опитала 
да изглежда възможно най-добре.

Мери умира на 26 декември 1933 г., на 
59-годишна възраст, от усложнения, причи-
нени от болестта й. Тя завещала на децата 
си да я погребат в родната й Англия.

Това не е история за красотата, не е ис-
тория за грозното, това е история за една 
майка, готова да жертва собственото си 
достойнство, за да осигури на децата си... 
достоен живот. Една жена, която намира 
сили да се бори със своето заболяване въ-
преки трудните времена в прехода между 
19 и 20 век.

От красавица до чудовище:  
Мери Ан, най-грозната жена в света
XМери страдала от невроендокринно заболяване, свързано с прекомерно производство на растежен хормон

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Мери Ан преди и след заболяването

Мери Ан с децата си.

Мери със съпруга си Томас.
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К
олкото и да се развива науката, 
каквито и нови козметични про-
дукти да излизат на пазара, все 
още не е измислено нещо по-до-
бро от лечебните, ефективни и 

безопасни природни средства.
От векове жените полагат грижи за коси-

те си в стремежа си да ги направят по-здра-
ви и блестящи. Най-старият начин за това е 
позабравеното в наши дни къносване.

Косата ви е безжизнена и изтъняла? Иска-
те да се прeборите с косопада и отново да 

се радвате на здрави и дълги кичури? Ако 
никога да не сте успявали да се сдобиете с 
дълга и красива прическа, то сега е момен-
тът да опитате - като се доверите на къната.

А ето и някои от ползите, които ще ви до-
несе.

Къната съдържа мощни фитохимикали, 
включително танини и феноли. Те стиму-
лират фоликулите, увеличавайки тяхната 
здравина и предотвратявайки честия косо-
пад.

Благодарение на това, косата става по-гъ-
ста и много по-лесно ще успеете да се сдо-
биете с желаната дължина.

Косата не просто става по-здрава и устой-
чива на повреди, но също така успява да за-
държа повече влага от обикновено. Това я 
прави

гладка, мека и 
много по-блестяща

Стърчащите косъмчета и заплетените 

краища остават в миналото.
Къната притежава също антимикробни и 

противогъбични свойства. Това я превръща 
в органично лечение на лющещия се скалп, 
подобрява цялостното му състояние, като 
дори се бори с акнето върху него и 
псориазис.

Успокояващият ефект не 
само ще ви отърве от досад-
ния пърхот, но и ще обле-
кчи сърбежа, който го при-
дружава.

Част от причината къна-
та да подобрява растежа 
и да се бори с проблемите 
на скалпа е, че тя контролира 
производството на себум и ни-
вото на pH. Ограничаването на ес-
тествените масла не просто поддържа коса-
та свежа по-дълго, но и осигурява правилно 
функциониране на мастните жлези.

Техниката за приготвяне на къна за бо-

ядисване на косата не е сложна, но изис-
ква време и търпение. Смесете в немета-
лен съд 100 г къна, 1/2 чаша лимонов сок 
или черен чай, 1/4 чаша вода, 1 ч.л. зехтин. 
Покрийте я и нека престои в продължение 

на 12 до 24 часа, за да се освободи 
цветът на къната.

Когато той се промени от 
тъмнозелен в кафеникав, 
значи е готова за употреба.

Що се отнася до употре-
бата на къна за промяна 
или поддържане на цвета 

на косата, трябва да знае-
те, че след това употреба-

та на химически бои е много 
трудна. Вероятно ще се наложи 

да оставите цвета от къната да из-
расте напълно. Една от причините за това е, 
че къната обгръща всеки косъм и съответ-
но не позволява на химическите съставки 
на боята да проникнат в него.

дори се бори с акнето върху него и 

Успокояващият ефект не 
-

и да се бори с проблемите 
на скалпа е, че тя контролира 
производството на себум и ни-
вото на pH. Ограничаването на ес-

на 12 до 24 часа, за да се освободи 
цветът на къната.

Когато той се промени от 
тъмнозелен в кафеникав, 
значи е готова за употреба.

бата на къна за промяна 
или поддържане на цвета 

на косата, трябва да знае
те, че след това употреба

та на химически бои е много 
трудна. Вероятно ще се наложи 

да оставите цвета от къната да из

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Срещу пърхот и косопад – 
добрата стара кънадобрата стара кънадобрата стара кънадобрата стара кънадобрата стара кънадобрата стара кънадобрата стара къна
Тя успешно се бори с акнето и псориазиса върху скалпа

http://imgtrucking.com
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М
еко падащи рокли, свежи 
цветове, големи чанти и то-
кове показаха моделите на 
Chanel на подиума на Па-
рижката седмица на модата. 

Банските са фокусът в колекцията пролет-
лято 2022 г. - самостоятелно или като осно-
ва на вечерен тоалет.

Шоуто на Chanel мина под звуците на 
„Freedom“, а сценографията беше ретро. 
Манекенките дефилираха по повдигнат по-
диум и спираха накрая в поза.

Към банските имаше колани-би-
жута и сандали на платформи. 

З
а вечерните тоалети към банските 
имаше дълги прозрачни поли. 

Последваха дълги меко падащи 
рокли с ярки щампи и парео.

Тайорите от туид са къси, в све-
жи цветове - розово, лилаво, жълто.

Новото в силуета е широко и късо сако, 
което се носи самостоятелно.

Някои модели са подчертани от големи 
чанти или сакове, украсени с едра верига. 
Токовете напомнят пиратските обувки.

Според дизайнерката Виржини 
Виар това е „романтична нотка“.

Ретро 
свобода  

от Chanel
Прочутата марка показа колекцията си 

пролет-лято 2022 г. в Париж

Сн.: БТА
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CDL, CLASS A DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, TRANSPORTNA 
KOMPANIA NABIRA CDL DRIVES ZA MANUAL 
TRANSMISSION TRUCKS. REGIONAL RUNS. VSEKI 
WEEKEND VKASTI. ZAPLASTANE .90 CPM ILI 30% 
OT WEEKLY GROSS NA KAMIONA. PHONE 224 
600 1186 ili 224 935 0978 №18911
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор 
клас C за Straight truck local. Заплащане про-
цент от рейта с договаряне. Може и без опит. 
Monday-Friday 6306342892 №18872
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка компания 
набира контрактори с dry van за съвместна ра-
бота. За информация търсете Зори на телефон 
(224)658-2356. №18855
NOW HIRING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60201, CDL A OTR TRUCK 
DRIVERS ,SOLO $0.75 A MILE WITH ALL MILES 
PAID EMPTY AND LOADED,3000-3500 ,TEAM 
DRIVERS PAY $0.85-$0.90 PER MILE ,5500-7000 
MILES A WEEK.OTR POSITION - BRAND NEW 
TRUCKS 2020-2021 . 3126590884 №18861
OWNER OPERATOR , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 53965, A small trucking 
company from WI now hiring owner operators. 
A� ordable dispatch fee. Give us a call at 608-254-
9977 and learn more about out starting bonus 
and reward program. №18863
ПОЧАСОВО ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, MyProHelpers 
предлага работа за почасово почиствчне на 
домове и офиси. Опит и собствен транспорт. 
Отлично заплащане. 224-334-1818 2243341818 
№18842
ПОЧАСОВО ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, 224-334-1818 
Опит и собствен транспорт Отлично заплаща-
не 3125931392 №18843

Chicago + suburbs
TRUCK DRIVER CDL, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Looking to hire 
a truck driver, with for local/regional drive in 
Chicago area 2 years clean record required, able 
to pass a drug test. Know how to read and write 
English and must use smart phone For more info 
please call 319-409-7443 ask for Victor or Peter 
3194097443 №18949
ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ! , 
Цена US$ , Зипкод 4, Ако сте малка компания 
и искате най-доброто за своите камиони, не 
си губете времето!  Neo Log Systems LLC е ком-
пания която извършва диспечерски,сейфти и 
акаунтинг услуги на най-ниски цени %4 от гро-
са. Нужно е само да имате MC#, всичко дру-
го оставете на нас!  www.neologsystems.com 
2242316080 №18950
DELIVERY , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Delivery for FedEx 
with you own car. Regular driver license require. 
The car have to be 10 years old or newer. For 
more information cal 312-375-3770 Stefan, or 
Nick 773-988-6905 №18954
ТЪРСИ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Сервиз за ками-
они в Arlington Hts. търси да назначи механик. 
За повече инфо тел, 630-873-5507 №18958

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

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

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако обявата 
ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТЕЛЕФОН:. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

DELIVERY DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Fedex Contractor 
is looking for delivery Drivers, Part Time and Full 
Time. $18-$25 per hour. Full bene� ts. Dental and 
Vision included. Regular driver license require. 
Flexible schedule. Phone Numbers 3123753770 
(Stefan) or 7739886905 ( Nick ) №18956
DRIVERS&OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Nabiram sho� ori 
za kamioni 2022 full loaded,redovni tovari za 
west coast,3500-4000 mili na sedmitza hood and 
drop in Chicago,IL . owners re� er hazmat dispech 
$8500-$11000 na sedmitza booking 7738274439 
№18946
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ , Зипкод 30000, Owner Operators -тър-
сим шофьори на собствени камиони предла-
гаме диспетч на DRY Van,Reefer,Hazmat,Flatbed 
даваме камиони и трайлъри под наем повече 
информация 8472542504 №18943
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-
ДЖИЙ. Тел. 773-865-0406 7738650406 №18934
KAMIONI POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, OTDAVAM 
POD NAEM VOLVO, 10 SPEED MANUAL 
TRANSMISSION, DVIGATEL ISX CUMMIS 500 HP. 
ZA POVECHE INFORMACIA NA TELEFON 224 935 
0978. №18910
CDL, CLASS A DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, TRANSPORTNA 
KOMPANIA NABIRA CDL DRIVES ZA MANUAL 
TRANSMISSION TRUCKS. REGIONAL RUNS. VSEKI 
WEEKEND VKASTI. ZAPLASTANE .90 CPM ILI 30% 
OT WEEKLY GROSS NA KAMIONA. PHONE 224 
600 1186 ili 224 935 0978 №18912
ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шофьор 
клас А, дабъл-трипъл, чист драйвинг рекорд, 
за стеди тим,добро заплащане, нов камион ав-
томатик, тел:847-877-4745 №18904

ПОМОЩИКИ И МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, shop в 
Bensenville търси да назнаци помощици и 
механици (с опит и без опит) добро забла-
щане за повече информация 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 ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА 
ТЕЛЕФОН 312-735-2532 ИЛИ 773-968-8245 
№18518

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

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

DENTAL RECEPTIONIST AND ASSISTANT, 
Цена US$ , Зипкод 60015, Deer� eld Dental 
O�  ce търси да назначи на пълно и не-
пълно работно време Dental Receptionist 
и Dental Assistant. Заплащане : $16 -$19 
на час в зависимост от опита. Обадете се 
на тел: 847-312-5549 Говорим български. 
№18931

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

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

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспорт-
на 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 години опит. Ав-
томатик камиони с АPU. Заплащане спо-
ред опита- $0.60-$0.70 cpm! 7736036413 
№18426

CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60440, LOOKING FOR A 
CDL DRIVER WITH 2 YEARS EXP. NEW TRUCK,NEW 
TRAILER-LONG MILES CALL 7083722576 FOR 
DETAILS 7083752576 №18925
CDL DRIVER 0,80-0,95, 
Цена US$ , Зипкод 10000, Търся шофьори за 
Dry Van Flatbed Reefer ,Hazmat we плащтаме 
до 0,85за Теам драйвър 0,95 повече инфо тел 
8472542504 №18935
DELIVERY DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Fedex Contractor 
is looking for delivery Drivers, Part Time and Full 
Time. $18-$25 per hour. Full bene� ts. Dental and 
Vision included. Regular driver license require. 
Flexible schedule. Phone Numbers 3123753770 
(Stefan) or 7739886905 ( Nick ) №18955

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

MAINTENANCE PERSON, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60406, Free 
Style Trucking Търси да назначи служи-
тел за отдел “ equipment maintenance”. За 
предпочитане бивш шофьор или меха-
ник, или някой с опит и познания в транс-
портната индустрия. Задълженията ще 
включват профилактични и текущи ре-
монти, търсене на пътна помощ и др. До-
бър английски е задължителен! За повече 
информация търсете Руси - 708-243-9628. 
№18928

OTR, 
Цена US$ 80.00, Зипкод 60102, Набираме 
CDL drivers за OTR заплащане 80cpm za 
Hazmat i 70 cpm za dry load. 17738182886 
№18919

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания търси шофьор Class A 
за регионална работа. Заплащането е за 
заработена седмица, с възмойност да 
се заработят до $2000.00 за седмица. За 
повече подробности - тел 847-350-7070. 
№18945
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DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-
Op търси шофьор за dedicated run Minooka 
IL - Dayton OH вкъщи всеки уийкенд. Твър-
до заплащане започващо от 1500 с бонуси. 
7734954405 №18844
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назна-
чим работник за поддръжка и почистване в 
сервиз. 6303509989 №18694
LOCAL C-CLASS DRIVER, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60090, -Pick up and 
deliver cars in Chicago area and nearby states 
-New equipment -Home every night -Driver pay 
a week - $1200-$1800 -Routes IL-IL, IL-WI, IL-IN, IL-
MI -Yard located in Wheeling, IL 7739804191 for 
English 6304459520 за България 6304459520 
№18845
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за 
чистене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-
8483 7087708483 №18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шо-
фьори за dedicated run. 4 дни се работи и 3 по-
чива. FedEx Ground, doubles endorsement and 
1 year experience. 6302903092 №18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time 
Caregiveri/Companions. Locations: Suburbs 
(Ho� man Estates, Highland Park,Schaumburg), 
City Chicago. Zaplashtane $15.00-$18.00 na chas. 
Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-5108, 
224-500-2339 №18821
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local 
rabota za CDL sho� or. Elk Grove Village do 
Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za poveche 
informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner 
operators за локална/регионална работа в 
радиус от 200 мили от вашия паркинг. $800-
$1400 оборот на ден, вкъщи всяка вечер. Нови 
Dry Van ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транс-
портнa компания набира котрактори с CDL 
за съвместна работа. За повече информация 
търсете Зори 224-659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair 
& Maintenance is looking to hire front desk 
associate at full time. For more information 
please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи момиче за работа 
като офис асистент и касиер. Опит не се изис-
ква. За повече информация, моля позвънете 
на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED 
TEAM DRIVERS FOR LOAD from IL-
CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines 
more info tel 847 254 2504 №18767

РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьор $275 per day or 30% load rate.
Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За пове-
че информация се обадете на 708-831-8432 
№18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди 
курс от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 
2500 мили на седмица, за сингъл драйвър с 
опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплащане. 
Тел: 847-877-4745 №18359

АТЛАНТА

ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ! , 
Цена US$ , Зипкод 4, Ако сте малка ком-
пания и искате най-доброто за свои-
те камиони,не си губете времето!  Neo Log 
Systems LLC е компания,която извършва 
диспечерски,сейфти и акаунтинг услуги на 
най-ниски цени от гроса %4!  Нужно е само 
да имате MC#, всичко друго оставете на нас!  
www.neologsystems.com 2242316080 №18957

COAST TO COAST

AGI TRUCKING INC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Agi Trucking 
INC,набира шофьори със CDL-A за long 
distance, hook and drop товари, запла-
щане на пълни-празни мили 0.65$ Или 
твърдо заплащане на ден. Предлагаме ка-
миони Volvo 2021,2022 I-Shift, за повече 
информация офис в Schaumburg IL : Иван 
Стоянов 7274888269 №18932

DRIVERS WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, CDL-A Drivers 
wanted ,6 Months of experience required !!! 
Набира шофьори CDL-A , изискват се ми-
нимум 6 месеца опит !!! Офис Schaumburg 
IL : за контакти Иван Стоянов -7274888269 
№18933

OWNER OPERATOR CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89183, Malka semeina 
� rma tursi Owner Operators CDL Class A. Dry 
Van & Reefer. Lichno otnoshenie, otdadenost 
i profesionalizm. Dobri otstupki za gorivo. 
Destinacii, teglo i cena sa odobrqvani ot sho� ora 
(no forced dispatch). Za poveche informacia, 
Veronika 702-769-3985. №18903

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКА, 
Цена US$ 650, Зипкод 60008, Търся съ-
квартирант/ка за 2 стаен апартамент, от-
делна баня. Близо до Rt53 и I 90. Всичко 
вкл в наема. Agonquin Rd/Golf Rd. Наем 
$650. Телефон: 224 595 7409 №18939

APARTAMENT POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Ot 1vi 
Noemvri 2021. Samostoqtelen apartament v 
monogofamilna kushta. 2 staii, hol, kyhnq i banq. 
Vsichko e vklycheno v naem bez elektrichestvoto. 
Tok e otdelno. Na 5 minyti ot Harlem and Irving 
Park Plaza. 3123443276 №18951

ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 500, Давам под наем стая 
в Розел 500$ включени ток и газ 6309233333 
№18944
ELMHURST 2 BED/BATH, 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60126, York Rd & 
Grand Ave. Close to ORD and I-290. 3rd � oor. 
Master bedroom, balcony, SS appliances, 
furnished, underground garage and storage 
cage. No smoking and pets. Quiet neighbours. 
Rent period: 2+ years. Please contact me for more 
pictures and showing. 7089452999 №18938
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, Schaumburg – 
For Rent Room In Townhouse, Furnished Close to 
Hwy 90, 290, 355, 390 $690/month All inclusive 
1-847-630-7078 Please, leave a message №18940
ТАВАНСКИ ЕТАЖ, 
Цена US$ , Зипкод 60131, Самостоятелен та-
вански етаж от къща във Франклин Парк се 
дава под наем. Включва спалня, кухня с тра-
пезария, баня с тоалетна и просторна тераса. 
7733223640 №18941
ТАВАН ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 60131, Дава се таван под 
наем. 7733223640 №18942
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся съквартирант 
за самостоятелна стая в апартамент ,наем 325 
Допълнителна информация по телефона. ПЕ-
ТКОВ 13127143018 №18929
ДАВАМ СТАЯ, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60070, Давам Стая 
от таунхаус под наем.За трък драйвър или 
жена.$650/на месец, включва всички сметки. 
Ползване на пералня/сушилня, гараж, басейн 
(летен).Prospect Hts, Wheeling, Mt. Prospect, Arl. 
Hts, Des Plaines, Northbrook.Send me a text if 
you want to see the place. 2242800226 №18908
ДАВАМ СТАЯ, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60070, Давам Стая 
от таунхаус под наем.За трък драйвър или 
жена.$650/на месец, включва всички сметки. 
Ползване на пералня/сушилня, гараж, басейн 
(летен).Prospect Hts, Wheeling, Mt. Prospect, Arl. 
Hts, Des Plaines, Northbrook.Send me a text if 
you want to see the place-224-280-0226 №18909
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60025, Стая под наем 
- $500 - всичко включено 8476300290 №18914
RENOVATED 2 BEDROOM, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60018, Two bedroom, 
one bathroom apartment located in Schiller Park 
available for rent October 1st. Brand new carpet 
and freshly painted walls with a designated 
parking spot. Rent including heat and gas. 
7738143175 №18900
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с 
подземен гараж в Glenview Разполага с ог-
ромно patio. В комплекаса има вътрешен 
басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по 
всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За 
повече инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 
3b/3b къща в Elk Grove village 60007. Перално 
помещение, паркинг, обзаведени общи час-
ти, WiFi и нетфликс са гарантирани :) френдли 
съм, но не pet friendly, sorry. За повече инфо 
моля драснете съобщение на 305-916-0160. 
3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent 
townhouse 3 bedrooms, 1.5 baths in Mount 
prospect, great location, great schools, brand 
new kitchen remodeled, freshly painted, call 708 
415 7911 №18761

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем за 
непушач в Des Plaines 7739344547 №18847
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth 
apartment available for RENT in Schaumburg 
as of July 1st. Convenient location near Costco, 
Wood� eld Mall, I-90. Second � oor with balcony. 
Central A/C. Pool in the complex. For more 
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 
№18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA 
Apartment for rent in Arlington Heights IL 60005. 
Newly renovated, great location and schools! For 
information: 847 630 8884 Stancho №18755

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

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 500, Търся стая под наем до 
$500 около летището с малко куче съм на 12 
год е 8478673240 №18952

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
БОЯДИСВАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Mix2 inc.предлага бо-
ядийски услуги с високо качество и ниски 
цени.за повече информация тел:847-312-2155 
8473122155 №18916
БОКС, 
Цена US$ , Зипкод 60061, Тренировки по бокс 
2246231842 №18918
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите 
домашни филми като ги презапишете на DVD 
преди касетите да станат неизползваеми. Пре-
запис от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-
456-1366 №18853
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на не-
гативни филми в дигитални снимки, JPEG фор-
мат. Запазете вашите стари ленти като ги на-
правите дигитални снимки преди на станат 
неизползваеми. 630-456-1366 №18854
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in 
Arlington heights, haircut, color, highlights, 
perm, keratin straightening treatment, 708 415 
7911 №18763
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v 
doma si v Ho� man estate.Predlagam domashno 
prigotvena hrana,mnogo igri,razhodki i 
zabavleniq Tel: 224 659 1156 №18609

SOMEWHERE ELSE
МАЙСТОР ПЛОВДИВ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ремонт баня реди фа-
янс теракота гранитогрес камък Пловдив 
878171450 №18953

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
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
КАБЕЛИ ЗА СНЯГ, 
Цена US$ 425.00, Зипкод , Продавам кабели за 
гуми за сняг . Нови, неупотребявани. 3 компле-
кта х 2 бр. Цена 425 $. Моля, оставете съобще-
ние. 6308850805 №18948

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

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

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспорт-
на компания набира шофьори Class A на 
дълги дистанции. Заплащането е за зара-
ботена седмица или на миля - до $ 2000,00 
на седмица за започване , в зависимост 
от опита. Търсим собственици на ками-
они. За повече подробности - тел 847-571-
0945. Mоля, oставете съобщение, ако не 
отговорим. №18485

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 550, Обзаведена стая 
под наем от апартамент в Elmwood park.-
$500 -всичко включено.В апартамента 
има интернет,пералня и сушилня,които 
са включени в наема 7733879465 №18921

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 500, Обзаведена стая 
под наем от къща в Melrose park.Ще 
бъде свободна от 01/11. -$500 -всичко 
включено.Безплатна пералня и сушилня. 
7734142633 №18920
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В
се повече щати в Америка плани-
рат забрана на бензиновите и ди-
зеловите автомобили и премина-
ване към изцяло електрически. 
Те, разбира се, са без алтернатива 

за екологията в градовете. Но докато това 
стане на преден план отново излиза добри-
ят стар въпрос – дизелов или бензинов ав-
томобил.

Дизеловите автомобили привличат все 
повече интерес въпреки по-високите си 
цени. Причините са в предимствата им - oт-
личнa тягa нa ниcкитe oбopoти, пoжapнa 
бeзoпacнocт, ниcък paзxoд нa гopивo! И все 
пак – защо да предпочете бензиновите?

Bнимaниe 
c гopивoтo

Бeнзинът пpи вcякo вpeмe cи e бeнзин. 
Ho дизeлoвoтo гopивo e яcнo paздeлeнo нa 
зимнo и лятнo. Лятнoтo дизeлoвo гopивo, 
дopи пpи нe ocoбeнo гoлям cтyд, ce пpeвpъ-
щa във вeщecтвo, нaпoдoбявaщo зaквaceнa 
cмeтaнa.

Kaтo цялo oбopyдвaнeтo нa двигaтeлитe зa 
дизeлoвo гopивo e изключитeлнo чyвcтви-
тeлнo към кaчecтвoтo нa гopивoтo. Hepядкo 
зapeждaнeтo c лoшo дизeлoвo гopивo вoди 
дo cкъпи peмoнти.

Парите 
имат значение

Дизeлoвaтa вepcия нa вcякa мapкa и мoдeл 
aвтoмoбили винaги e пo-cкъпa oт пoдoб-
нaтa бeнзинoвa. Paзликaтa мoжe дa вapиpa 
oт 1000 долара зa бюджeтни кoмпaктни 
мoдeли дo 5000-6000 долара и пoвeчe пpи 
пo-виcoкитe клacoвe aвтoмoбили.

И въпpeки фaктa, чe дизeлoвият aвтoмo-
бил e пo-икoнoмичeн oт бeнзинoвия, тaкaвa 

paзликa в цeнaтa ce изплaщa дългo - пo-
някoгa дopи нe c пъpвия coбcтвeник, aкo тoй 
пътyвa мaлкo и нa кpaтки paзcтoяния.

Ocвeн тoвa тexничecкoтo oбcлyжвaнe 
oбикнoвeнo тpябвa дa ce извъpшвa пo-
чecтo (oкoлo вeднъж нa вceки 10 000 км) и 
cтpyвa пoчти двойно пo-cкъпo.

Шумът 
на двигателя

Пpичинaтa зa шyмa e виcoкoтo нaлягaнe в 
цилиндpитe. Bибpaциятa e в нeпocpeдcтвeнa 
кoмбинaция c шyмa - cъщo eднo нeпpиятнo 
явлeниe.

Ocвeн тoвa oкoлo дизeлoвитe кoли вce 
oщe миpишe пo-cилнo, a тe и тpaкaт, дoкaтo 
ce зaгpeят - вcичкитe cъceдитe бeзпoгpeшнo 
щe ви paзпoзнвaт пo звyкa и миpизмaтa.

Cкъпи peмoнти 
и чacти

Гopивнoтo oбopyдвaнe нa дизeлoвия 
двигaтeл e пo-cлoжнo и пo-cкъпo oт тoвa на 
бeнзинoвитe кoли. Пoвpeдa нa гopивнa пoм-
пa c виcoкo нaлягaнe щe cтpyвa над два пъти 
по-скъпо за бюджетните модели. Зa cкъпи-
тe aвтoмoбили цeнaтa нa peмoнтa и peзepв-
нитe чacти мoжe дa бъдe някoлкo пъти пo-
виcoкa.

B дoпълнeниe, cлoжнocттa нa дизaйнa 
изиcквa виcoкa квaлификaция oт мexaникa, 
a ycлyгитe нa cпeциaлиcти oбикнoвeнo нe ca 
eвтини.

Aкyмyлaтopнaтa бaтepия нa дизeлoв 
двигaтeл paбoти в пo-тeжки ycлoвия, oткoл-
кoтo нa бeнзинoв aвтoмoбил, cлeдoвaтeлнo 
тpябвa дa e пo-мoщнa и cъoтвeтнo пo-cкъпa.

По-добре бензинова кола: 
4 причини защо

1

2

3

4

XНякои от 
предимствата 
на бензиновия 
пред дизеловия 
автомобил

https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Промяната в отношението ви 
към някого ще се отрази на 
действията ви, но бъдете разум-
ни и не позволявайте на емоци-
ите да ви напътстват. Случващо-

то се е част от развитието ви като професионалисти 
и най-вече като хора. Това ще ви помогне да отсеете 
истинските си приятели, на които може да разчита-
те. Давайки път на доброто в себе си и насърчавай-
ки изявите му и у другите, ще постигнете напредък 
в делата си. Готовността ви да поемете отговорно-
сти ще се посрещне с уважение.

РАК
Ще имате всичко, което желаете, 
и ще задоволявате прищевките 
си. Възможни са здравословни 
проблеми с отделителната и по-
ловата система. Постиженията 

на околните ще ви въздействат позитивно и ще тър-
сите по-преки пътища за реализация на намерени-
ята си. Печелившите ви идеи ще ви подтикнат към 
активност, привеждайки в ход дългосрочната си 
програма. Много настроение и радост ще ви носят 
възстановеното доверие и любов, те ще са измежду 
значимите ви постижения през тези дни.

ВЕЗНИ
В ежедневната си работа няма 
да срещнете непреодолими пре-
пятствия, освен ако сами не пре-
дизвикате появата на такива. За-
пазете добри отношенията си с 

околните и не бъдете агресивни, в спокойна атмос-
фера е по-лесно да се работи и живее. В случаи на 
неразбиране или враждебност, с подходящи аргу-
менти и поведение бихте могли да насочите разви-
тията в полза на всички. Съобразете стратегията ви 
за бизнеса с променените пазарни условия, така че 
да не сте от губещата страна.

КОЗИРОГ
Развитията от последните дни 
ще ви обнадеждят и повдигнат 
духа ви. С желание ще работите 
за овладяване на нови умения, 
преодолявайки без много шум 

съществуващите вече пречки. С вътрешна необхо-
димост ще се обърнете към духовното, в стремежа 
си да направите живота - своя и на другите - по-до-
бър. Във взаимоотношенията си ще се стремите към 
повече откритост, ще търсите и откривате силните 
страни на другите, без да правите критични оценки 
на недостатъците им.

ТЕЛЕЦ
Ще бележите успешно разви-
тие на делата си както в бизне-
са, така и в личните и интимни-
те взаимоотношения. Предстои 
ви успешно приключване на 

сделка, която ще повиши значително финансите 
ви. Имате качества, които често остават скрити, но 
не омаловажават достойнството ви. Очертават се 
промени на работното място, както и други разви-
тия, които ще повишават популярността ви. Пъту-
ванията ще са приятни и с очакваните резултати. 
Намерете време за почивка, спортувайте.

ЛЪВ
Приобщите ли към работата си 
близки по дух и опитност хора, 
грижите ви за бъдещето ще на-
малеят. Ще срещате разбиране 
от близките си, запазвайки не-

зависимостта си във всеки един момент. Вниквай-
ки в себе си, ще се освободите от склонността си да 
наставлявате и сочите пътя на другите. Ще се съо-
бразявате с чуждите решения и ще търсите своето 
място в този пъстър свят. Свободата на избора ще 
ви носи от всичко. С промененото си поведение ще 
привлечете добрите сили на своя страна.

СКОРПИОН
Вземайки под внимание бързо 
развиващи се ситуации, може 
да разчитате на благоприят-
ни развития. С характерната си 
бърза мисъл и действия ще на-

мирате преките пътища за реализации и постигане 
на намеренията си. Успешно завършен проект ще 
привлече вниманието на нови бизнес партньори 
към вас, с което ще поставите началото на по-ма-
щабни действия. Финансите ви ще растат, а с тях и 
всичко, което желаете за себе си и близките си. Ня-
кои ще мислят за смяна на работното място.

ВОДОЛЕЙ
Постепенно осъзнавате, че да-
вайки път на доброто, осигуря-
вате повече място за него в себе 
си. Практичните ви решения ще 
ускорят стартирането на самос-

тоятелен бизнес или чрез тях ще подобрите органи-
зацията си на работа, ползвайки се от опита на успе-
лите. Всичко казано дотук ще се отразява позитивно 
на възможностите ви и това е знак, че сте стъпили на 
своята си пътечка. Животът ви ще се променя в поло-
жителна посока, процесът е в развитие и от вас зави-
си той да продължи.

БЛИЗНАЦИ
Постигане на договорености, 
носещи добри финансови ди-
виденти за недалечното бъде-
ще. В тази посока за вас започва 
нов, успешен и продължителен 

етап от живота. Това ще се отрази благоприятно на 
взаимоотношенията в семейството. Само се пазете 
деловите ви успехи да не повлияят прекалено на 
самочувствието ви и това да помрачи отношения-
та ви с приятели и познати. Имате такава нагласа, а 
и историята помни подобни събития. В любовта си 
ще бъдете неотразими.

ДЕВА
Следвайки интересите си и ра-
ботейки за реализацията им, е 
възможно да срещнете непред-
видени затруднения, които биха 
ви разколебали. Не бързайте да 

се отказвате, помислете и ще получавате бързи и 
удовлетворяващи ви резултати. Истина е, че енер-
гията ви не е неизчерпаема, но си струва да про-
дължите, ако сте убедени в правилността на дейст-
вията и решенията си. Щом влагате сърце и воля за 
победа, няма съмнение, че крайният резултат ще 
бъде във ваша полза.

СТРЕЛЕЦ
Търсейки повече простор за не-
ограничените си умения, ще на-
мирате верните решения. Все 
пак бъдете разумни и не пое-
майте излишни рискове, за да не 

обременявате психиката си напразно. Уважавайте 
законността и бъдете открити в действията си, вклю-
чително и пред интимния си партньор. Поставете ак-
цента там, където считате за важен, и работете върху 
него. Изглаждане на партньорски взаимоотношения, 
постигане на договорености и финализиране на биз-
нес сделки. Има какво да ви радва.

РИБИ
Подготвени сте за събитията, 
които предстои да се случат по-
край вас, за това не бъдете при-
прени. Спокойно се отнесете 
към работата и текущите си дела, 

защото е ясно, че от тях ще дойдат средствата, не-
обходими ви за всичко останало. Философският по-
глед върху нещата ви спестява главоболия, но и под-
тиква да уреждате личния си живот, съобразявайки 
се най-вече със себе си. С рутина ще отхвърляте ра-
ботата си и динамиката на ежедневието по-малко ще 
ви напряга и стресира.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Б
елоградчик е възникнал с по-
строяването на крепостта и съд-
бата му винаги е била свързана 
с нея. Древната твърдина е била 
изградена в непристъпните ска-

ли още когато българската държава не е 
съществувала, а целият Балкански полуос-
тров е бил в пределите на Римската импе-
рия. Римляните са използвали при строежа 
й естествената непристъпност на скалите, 
като издигнали само две стени от северо-
запад и югоизток. От другите две страни за 
преграда и днес служат два огромни скал-
ни масива, високи по около 100 м. Предназ-
начението на този римски кастел е било да 
служи като наблюдателница. Недалеч са от-
крити останки на аквадукт.

Едва ли ще видите по-чист град в Бълга-
рия от Белоградчик В самия център може 
да се посети интересен архитектурен па-
метник - старинната къща на семейство Па-
нови. В нея днес се помещава исторически-
ят музей. Астрономическата обсерватория 
и природонаучният музей също гостопри-
емно са отворили вратите си за посетители. 
Наблизо е и черквата „Св. Георги Победо-
носец“, изградена през 1868 г. Най-старата 
и единствена оцеляла сграда от времето на 
старото селище е джамията, строена през 
1751 г.

Градът е магическото място
където са си дали среща Западният Пред-
балкан със западния дял на Стара планина 
и най-южната част на Западната Дунавска 
равнина с два-
та планински 
масива Вене-
ца и Ведерник, 
заобиколени 
от фантастич-
ния свят на Бе-
лоградчишки-
те скали, чиято обща площ е около 90 кв. км. 
Тези скали са едно от най-големите чудеса 
на пребогатата с природни забележително-
сти България. Те ти вземат дъха със своите 
красиви форми и невероятно запазената 
чиста и красива природа.

Белоградчишките скали, тази скална при-
казка, са уникални образувания. Внушител-
ни конгломерати, пясъчници и варовикови 

натрупвания с червеникави, сиви и жълти 
оттенъци изграждат скалите, а вследствие 
действието на естествените природни сили 
– дъжд, вятър и слънце – в продължение на 
200 млн. г. са се образували причудливите 
скални форми. Природата е изваяла от без-
формения камък скулптури на митични съ-
щества и хора, животни и птици, с които са 
свързани много легенди.

Уникалните каменни фигури са гордостта 
на Белоград-
чик. Особе-
но приятно е 
посещението 
на Белоград-
чик през про-
летта, когато 
цъфти люля-

кът и времето е още прохладно. През есен-
та пък, когато листата на дърветата пожъл-
теят, природата добива друга прелест. Ако 
ви е останал един свободен ден, посетете 
прочутата със своите древни рисунки пе-
щера Магурата.

Този град е едно пробуждане. Едно ви-
дение, изтръгнато от съня ни, преминало 
в действителността… Тук душата си почи-

ва, прави своята равносметка, неподвласт-
на на времето. Скалните извисения рисуват

нескончаема 
философска притча

Навлизайки в причудливите форми на Бе-
лоградчишкия скален венец, ние се учим да 
откриваме красотата, скрита във всеки от 
нас. Белоградчик - град, в който очите по-
ставят на изпитание нашето духовно зре-
ние. В него се оглежда и устременото съв-
ремие, и мъдрото поучение на древността.

Легендата за послушницата Валенти-
на се предава от уста на уста. Преди веко-
ве между Белоградчишките скали се изди-
гали девически и мъжки манастир. Рано 
всяка сутрин манастирските камбани при-
канвали за молитва обречените на Бога мо-
нахини. Най-младата сред тях, послушница-
та Валентина, не могла да скрие под расото 
своята красота. Само веднъж в годината, 
на Петровден, народът имал право да по-
сещава манастира. В такъв празничен ден 
съдбата срещнала младата монахиня с гор-
дия римски патриций Антонио. Заредили се 
дни на щастлива мечтателност. Докато една 
нощ... Антонио се изкачил по спуснато въже 
и прекрачил прага на нейната килия. Грехът 
бил извършен...

Заредили се тихи и спокойни нощи на лю-

бовни слова и сластни прегръдки. Любовта 
е чудна магия. Тя има свои закони и разумът, 
колкото и да е силен, отстъпва. Но скоро 
тяхната непозволена любов била разкри-
та. Зад дебелите манастирски стени може-
ло всичко да се укрие, но не и дeтски плач. 
Валентина била разобличена и изправе-
на пред съвета на монасите и монахините. 
Дълго обмисляли каква тежка присъда да 
й наложат. Валентина слушала примирeна, 
прикътала в топлата си прегръдка детето. 
Накрая решили да я анатемосат и изгонят 
от манастира. Да се скита навред, унизена и 
прокълната, като символ на измяната и от-
речената чeст и добродетел у жената.

Монасите закретали обратно към своя 
манастир. Валентина, изгонена и прокълна-
та, стояла пред вратите с детето на ръце

В това време по пътя на хълма се задал 
Антонио, възседнал белия си кон, неподо-
зиращ за направените разкрития и за жес-

токата присъда. И станало чудо. Господ - 
свидетелят на чистата любов,

изпратил буря, 
гръм и земетръс

манастирът се сринал. Всичко наоколо се 
вкаменило. Валентина се превърнала в ка-
менна Мадона с дете на ръце...

Всички те съществуват и до днес - Мадо-
ната с детето, Конникът и Монасите, крета-
щи към своя манастир. От жеста и позата се 
излъчват чувства, вълнуващи всяка майка. 
Вдясно се вижда Конникът, който всеки мо-
мент ще се откъсне от земята и ще полети. 
Отзад, горе на скалата, стои гордо изправе-
на Ученичката. Зад нея дебне Мечката...

Белоградчишките скали: 
Камък, който говори за любов
XЕто легендата за послушницата Валентина, изгонена от метоха с дете на ръце

Пред фантастичните видения на 
Белоградчишките скали човешка-
та фантазия е ограбена, абсолютно 
ограбена с всички свои капризи.

Антон Страшимиров

Сн. Wikipedia

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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Меган е подари-
ла гривна на 
Кейт Мидъл-

тън като предложение 
за мир след сватбата на 
Хари и Меган, която се 
състоя през май 2018 г. 
Гривната била златна и 
персонализирана. Съ-
пругата на Хари я из-
пратила на Кейт, за да 
й благодари за помо-
щта за сватбата и за да 
може двете да се сдо-
брят.

Преди известно време се 
разбра, че между тях имало 
спор преди сватбата. В интер-
вю за Опра Уинфри Маркъл 
сподели, че Мидълтън била 
разстроена заради шафер-
ските рокли на момиченцата 
(сред които дъщерята на Уи-

лям и Кейт - принцеса Шар-
лот) и заради това разплака-
ла Меган.

След това Кейт осъзнала 
грешката си и се извинила - тя 
изпратила на Меган бележка с 
извинения и букет, пише Анд-
рю Мортън.

Меган подарила на Кейт златна 
гривна като извинение Адел: Бях засрамена, но 

разводът разби сърцето ми
Адел се раздели със съпруга си 

Саймън Конеки през април 2019 г. 
и сега признава, че била засраме-

на от развода, но бракът й вече не вър-
вял. Процедурата по развода е била за-
вършена през март и двамата споделят 
попечителството над сина им Анджело.

„Не исках да завърша като повече-
то хора, които познавам. Не бях толко-
ва отчаяна, но щях да бъда отчаяна, ако 
не бях направила това. По онова време 
обаче това разби сърцето ми“, коменти-
ра звездата.

Адел отслабна много след развода, 
но сподели, че никога не си е поставя-
ла това за цел. Певицата искала да ста-
не по-силна и да се захване с нещо, кое-
то ще я накара да бъде без телефона си. 
Тренировките помогнали на изпълни-
телката да контролира тревожността си.

Джъстин Бийбър раз-
кри, че е мислил за са-
моубийство, преди да 

се ожени за моделката Хейли 
Болдуин. Сега той е преодо-
лял проблемите с психично-
то здраве и двамата с жена му 
опитват да имат бебе, обясня-

ва във видео, реклами-
ращо документалния 
филм за певеца „Justin 
Bieber: Our World“.

Хейли го пита какви 
са целите му за 2022 г., 
а той отговаря, че „да се 
надяваме, че ще си на-
правим бебе“.

Бийбър придоби-
ва световна слава, още 
когато е на 16 г. и изли-
за дебютния му албум 
„Baby". Той много труд-
но се справял с тази 

слава. Той живеел в постоян-
на болка и е мислил сериозно 
за самоубийство.

Изпълнителят разкрива, че 
се е чудил защо пее - дали за-
щото самият той иска да се по-
чувства по-добре, или те да се 
чувстват добре.

Джъстин Бийбър и Хейли  
правят опити за бебе

Кортни Кокс вече планира сватбата си 
с Джони Макдейд. Двамата са заед-
но от 8 г. Актрисата и музикантът от 

Snow Patrol планират да сключат брак в 
църква в Дери, Северна Ирландия, около 
Коледа.

Церемонията ще е скромна, а дъщерята 
на Кортни, Коко, ще бъде нейна шаферка. 
Дери е родният град на Джони, вероятно 
затова сватбата ще се състои там, послед-
вана от голямо парти в романтичен замък 
наблизо.

Освен 17-годишната Коко, ще има и дру-
га шаферка - колежката на Кокс от сериала 
„Приятели“ - Дженифър Анистън.

Припомняме, че по време на карантина-
та през 2020 г., влюбените прекараха 9 ме-
сеца далеч един от друг заради мерките, 
наложени срещу пандемията - музикантът 
- във Великобритания, а актрисата е оста-
нала в САЩ.

Кортни Кокс и Джони вдигат 
сватба през декември

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Тенденциите в плас-
тичната хирургия 
„заличават поколе-

ния красота“. Това твър-
ди Джейми Лий Къртис, 
която години наред под-
крепя тезата, че актри-
сите в Холивуд не бива 
да си правят корекции, 
само за да получат пове-
че роли и да се харесат 
на публиката.

Къртис е смятана за 
секссимвол в киното и 
ако я видите в повечето 
й филми, ще откриете, че 
тя е с къса прическа, на която 
дължи част от чара си. Освен 
че няма екстеншъни, тя споде-
ля, че не носи силикон, нито си 
е опъвала бръчките по лицето.

Доста отдавна Джейми ре-
шава да си направи малка 

корекция, заради която съ-
жалява цял живот. „Опитах 
пластичната хирургия и не се 
получи, но се пристрастих към 
хапче срещу хронична болка“, 
коментира 62-годишната ак-
триса.

Джейми Лий Къртис била 
пристрастена към хапче срещу болкаГлория Естефан била 

изнасилена от свещеник
Глория Естефан направи смразяващо 

признание за тормоз над нея като 
дете. Певицата разкри, че е била из-

насилена на 9-годишна възраст, при това 
от свещеник.

Звездата призна, че дълго време се е 
притеснявала да говори за случката от 
миналото, заради която насилникът за-
плашил да убие нейната майка.

Звездата посочва, че се опитала да спре 
свещеника, когото не назовава по име, но 
той я заплашил.

Естефан не споделила с родителите си 
за станалото, но в един момент не издър-
жала и събудила майка си посред нощ.

Певицата признава още, че от стрес ко-
сата й окапала и дълго време не можела 
да изтрие от съзнанието си спомена за на-
силника.Днес се обвинява, че не е накара-
ла майка си да повдигне обвинения.

Шанън Дохърти про-
дължава да рабо-
ти, въпреки тежката 

фаза на рак, който има. Това 
сподели самата тя, давайки 
интервю за „Добро утро, Аме-
рика“. В месеца за борба с 
рака на гърдата, звездата от 

„Бевърли Хилс 90210“ 
разказа повече за свое-
то състояние, включ-
вайки се чрез видео-
връзка от дома си.

Актрисата е катего-
рична, че въпреки ета-
па, в който се намира, 
тя не се предава и няма 
намерение да се държи 
така, сякаш умира. На-
против, твърдо решена 
е да граби от живота с 
пълни шепи и да трупа 
спомени.

„Просто искам да работя, 
защото ще продължа да се 
боря, за да остана жива“, ко-
ментира Дохърти.

По думите на Шанън, тя все 
още не си е направила списък 
с неща, които трябва да свър-
ши, преди да умре.

Звезда от „Бевърли Хилс“:  
Боря се, за да остана жива!

Кейти Пери прекъсна изпълнението 
си и се обърна към любовника си за 
помощ. Орландо се втурна на сце-

ната, за да спаси булката от обществен 
смут.

36-годишната певица извика своя 
звезден годеник на сцената на награ-
дите Power of Women на американския 
вестник Variety, като обяви, че корсетът 
на пухкавата й люлякова рокля е твърде 
стегнат и това неудобство й пречи да пее.

Изпълнителката спря музикантите и 
каза в микрофона: „Орландо, можеш ли 
да разкопчаеш корсета ми, малко е стег-
нат.“

Орландо придружаваше Кейти на съ-
битие, където звездата получи награда 
за благотворителната си работа в рам-
ките на фондацията за фойерверки. В 
Instagram актьорът изсипа комплименти 
към годеницата си.

Орландо Блум спаси Кейти, 
разкопча й корсета на сцената

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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К
армел бай дъ 
сий (Carmel 
by the Sea), 
или само 
Кармел, не 

е просто малко и ча-
ровно калифорнийско 
градче. Да, то има въз-
хитителни пейзажи и е 
заредено с атмосфера-
та на древна история и 
много култура. Но то е 
и дом на Брад Пит, тук е живял и Джек Лон-
дон, а негов кмет е бил не кой да е, а самият 
Клинт Истууд.

Кармел се намира на около два часа път 
южно от Сан Франциско, а жителите му са 
едва около 4000. 

Казват, че това градче не прилича на ни-
кое друго населено място в САЩ и крие не-
вероятна природна красота, както и къщи, 
построени в различни

европейски 
стилове

Неговата история за-
почва през 1905 г. със 
създаването на „Клуб на 
изкуствата и занаятите в 
Кармел“, чиято цел е да 
подкрепя и поощрява 
творчеството и да про-
извежда различни худо-
жествени творби.

Само година по-къс-
но обаче, през 1906 г., 
разрушително земетре-
сение превръща Сан 
Франциско в развалини 

и селото се оказва дом 
на множество музикан-
ти, писатели, художници 
и други хора на изкуство-
то, които се местят от го-
лемия град.

Със своето

прекрасно 
разположение

на брега на Атлантиче-
ския океан, Кармел е 
вдъхновение за различ-
ни артисти, но е и прите-
гателно място за много 

двойки, които искат да прекарат романтич-
на ваканция на красиво местенце, разказа 
peika.bg.

Но романтиката не е единственото нещо, 
на което може да се наслаждава човек в Ка-
рамел. Тук има исторически обекти, худо-

жествени галерии, уютни 
ресторанти и бутикови 
магазини.

Освен това животът там 
е подвластен на куп нео-
бичайни закони. Един от 
тях, който датира от 1920 г. 
и е в сила и до ден, забра-
нява носенето на висок 
ток без специално разре-
шително за това. Така че, 
дами, имайте го предвид, 
ако решите да посетите 
това красиво малко кали-
форнийско градче!

Кармел в Калифорния, 
където токчетата 
са забранени
XЧаровното градче е дом на Брад Пит, 

негов кмет е бил Клинт Истууд

http://www.PlumbingExpertServices.com
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