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Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Ганьо ще умира,  
но няма да се ваксинира

Вече втори ден заразените от COVID-19 в 
България са близо 5000. Но това са официал-
ните данни - на хора, които са си направили 
PCR тестове. Българският Андрешко обаче е 
хитър - той си прави антигенен тест от апте-
ката и не съобщава на никой, че е болен, за 
да не го сложат под карантина... т.е. за да не 
му се налага да я спазва. 

Едни числа обаче не могат да бъдат излъ-
гани - тези на труповете. 214 в понеделник, 
още 124 във вторник. България е на първо 
място в света по смъртност - близо година 
след започването на ваксинирането.

Но Ганьо ти не можеш да го излъжеш да 
се ваксинира - той знае по-добре - Бил Гейтс 
иска да го контролира, него, майсторът на 
киселото зеле и домашната ракия. Вероятно 
за да му вземе тези изконни български цен-
ности и традиции. Нищо, че ако продължава 
в тоя ритъм на смъртност, скоро няма да има 
с кого да сподели тези свои блага. 20% е ни-
вото на ваксиниране в България, а най-акту-
алната измама сега е да си набавиш фалшив 
зелен сертификат. С такъв от четвъртък ще 
се влиза на всякакви закрити помещения и 
дейности - молове, ресторанти, барове, фит-
неси и т.н. Това едва ли ще вдигне нивото на 
ваксинации - по-скоро ще увеличи търсене-
то на фалшиви сертификати и ще даде бум в 
работата на лабораториите, които ще правят 
бързи тестове в будки пред молове и заве-
дения.

Но Ганьо е експерт по ваксини. Той е нау-
чил от Facebook, че ваксината е твърде нова. 
Истината е, че разработката на RNK вакси-
ните започва преди 18 години по време на 
първата пандемия от SARS. И е някакси нор-
мално науката през 21 век да може да пра-
ви по-бързо ваксини, отколкото през 18-и. 
Според Ганьо ваксината не е тествана дос-
татъчно, защото така му казала квартална-
та лекарка (по-малко от половината здрав-
ни работници в България са ваксинирани, 
т.е. практикуващите медицина не вярват на 

медицината). Истината е, че американската 
Агенция по хранитe и лекарствата FDA из-
исква от всяка ваксина да бъде тествана 2 
месеца при 30 000 души в последната фаза. 
Всяка ваксина. Тези срещу COVID-19 са мина-
ли успешно този тест. А ваксината на P�zer е 
вече напълно одобрена от FDA – като всяко 
друго лекарство. Скоро това предстои и за 
останалите, а се чака одобрението на вакси-
ни и за деца на 5-годишна възраст.

Близо 6 милиарда души по целия свят 
са ваксинирани. В много държави и щати в 
САЩ вече работят нормално, забравили за 
ограничения и смърт. Но не и Ганьо - той е 
по-хитър от тези 6 милиарда и сигурно в не-
говото съзнание накрая ще оцелее само той 
и изконните му ценности като кисело зеле, 
домашна ракия и потури.

Сигурно звуча гневен в тази колонка. Така 
е. Бесен съм. В понеделник загубих приятел 
от вируса - на 45, с две малки деца. Не знам 
дали е бил ваксиниран. От седмица съм в 
България и слушам коментарите на хората 
по темата, виждам статистиките, болници-
те, които нямат свободни легла, и трябва да 
се съобразявам с нови ограничения, докато 
още мои сънародници умират безсмислено 
и ненужно.

И за да е ясно - против съм държавата да 
налага задължителна ваксинация. ОК съм 
това да бъде изискване на частни бизнеси 
и организации. Но най-ОК съм това да бъде 
осъзнато решение на нация, която вярва на 
науката и е спряла да дава подкупи на поли-
цаи на пътя или лекари за фалшиви зелени 
паспорти. Но докато това се случи, може би 
са нужни други мерки. Защото демокрация-
та идва с права, но и лични задължения и от-
говорности. Към нас, но и към тези, с които 
живеем заедно в едно общество.

Бъдете здрави!
Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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П
латформа в помощ на добро-
волците, които организират 
вота зад граница, най-вероятно 
няма да има на 14 ноември, но 
Централната избирателна ко-

мисия обмисля вариант за ускоряване на 
приема на документи след края на избор-
ния ден.

Това обяви говорителят на ЦИК Цветозар 
Томов пред BG VOICE.

„Позицията на ЦИК е, че такава платфор-
ма е хубаво да има, но тя трябва да бъде ор-
ганизирана от Външно министерство. Не 
смятам, че платформата може да стане за 
изборите 2 в 1 на 14 ноември“, подчерта той.

При парламентарния вот на 11 юли бяха 
отчетени редица организационни пробле-
ми. Това доведе дори и до заплаха от стра-
на на доброволците в различните държави, 
че няма да участват в правенето на следва-

щия вот. В някои секции доброволците бяха 
принудени да чакат с часове след края на 
изборния ден, за да предадат документите 
си.

„Организацията на самите избори вина-
ги създава проблеми и притеснения. Вотът 
2 в 1 също усложнява допълнително неща-
та. Има логистични проблеми за настройва-
нето на машините за евентуалния втори тур 
на президентските избори“, каза още Томов.

Според него, за да спадне напрежение-
то между ЦИК и доброволците, трябва и от 
двете страни да има добра воля.

„Все още комисията не е взела оконча-
телно решение, но се обсъждат възможнос-
ти за ускоряването на приемането на доку-
ментите, макар че в момента ще има двойно 
повече работа“, заяви Томов.

Близо 18 000 по-малко
са подадените заявления за вота 2 в 1 спря-
мо 11 юли два дни преди крайния срок.

Българите зад граница са подали общо 
48 534 заявления за разкриване на секции 
до последния възможен ден за това - 19 ок-
томври. Три месеца по-рано на изборите за 
парламент на 11 юли заявленията бяха 66 
435.

В САЩ за вота 2 в 1 до този момент са по-
дадени 2574 заявление, в сравнение с пре-
дходните избори, когато те бяха 2638.

803-ма са българите в Канада, които са 
подали заявления за изборите на 14 ноем-
ври, като три месеца по-рано те бяха 1126.

За разкриването на една секция са необ-
ходими поне 40 заявления. На база на адре-
сите от изборите на 11 юли в чужбина, за 14 
ноември вече са определени 671 секции в 
67 държави, но вероятно техният брой ще 
се увеличи.

Гласуваме дори с изтекла 
лична карта

Българите зад граница ще могат да гласу-
ват за президент и вицепрезидент и за де-
путати на 14 ноември. Избирателен район 
„Чужбина“ обаче няма и затова сънародни-

ците ни в чужбина могат да гласуват за пар-
тия и коалиция, но не и за кандидат от лис-
тата. В големите секции извън страната с 
над 300 заявления или избиратели отново 
ще се гласува само с машини.

На вота 2 в 1 сънародниците ни зад гра-
ница ще могат да дадат своя глас и с изтекъл 
документ за самоличност. В секциите в чуж-
бина може да гласува всеки българин, кой-
то има право на глас, дори и да не е подал 
заявление преди това.

Ако българин, живеещ в чужбина и по-
даде заявление за гласуване там, се върне 
в България, той може да гласува по посто-
янен адрес.

Гласуваме

с една карта и за президент, 
и за парламент

но получаваме две разписки.
На 14 ноември избирателят ще гласува с 

една карта и на една машина, но тъй като 
вотът е 2 в 1, на екрана на устройството 
първо избирателят ще може да избере дали 
да гласува и в двата вота.

След поставянето на картата в машината 
ще има три възможности за избор - гласу-
ване само за президент и вицепрезидент, 
гласуване само за парламент или гласуване 
и за държавен глава, и за народни предста-
вители.

Ако се посочи, че ще се гласува и за пре-
зидент, и за парламент, първо се появя-
ва бюлетината за президентските избори. 
След като избора за държавен глава се из-
писва „Към избори за НС“, се визуализира 
бюлетината с кандидатите за депутати.

С кликване „Гласуване“ се финализира во-
тът, а с кликване върху опцията „Преглед“ 
може да се прегледа гласуването. Има и 
възможност за коригиране на вота с опци-
ята „Промени избор". След приключването 
с гласуването машината трябва да разпеча-
та две разписки. Те се пускат в две отделни 
кутии.

ЦИК прави опит да улесни 
организацията на вота в чужбина

XПлатформа няма да има, но документите ще се обработват по-бързо

ИРИНА  
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

Цветозар Томов

Снимки: архив
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Доброволци, които от години ор-
ганизират изборите в чужбина, 
сега бойкотират процеса заради 
неуспешен диалог с ЦИК и МВнР 
за това как съвместната им рабо-

та да стане по-ефективна. Това става ясно 
от анализ на бло-
гъра и изборен 
наблюдател Боян 
Юруков, който 
традиционно сле-
ди вота на съна-
родниците ни зад 
граница.

В текста Юру-
ков припомня 
значимата роля 
на доброволците, 
когато се провеждат изборите в чужбина: 
„На всеки вот

информираме, призоваваме
изясняваме, намираме помещения, попъл-
ваме комисии и нужди“, пише той и допълва, 
че през годините тази роля „рядко е разпоз-
навана, а понякога дори блокирана“.

Като пример дава случаи, при които про-
куратурата призовава българи в чужбина на 
разпит заради разследвания на изборни из-
мами. „Обвинения липсваха – прокурорите 
само им било любопитно. Това отношение и 
откровеният тормоз накара доста хора да се 

откажат не само да помагат с изборите, но и 
да имат каквото и да е с България. Общата 
позиция, включително на хора в ЦИК, е, че 
целта на прокуратурата е именно била така-
ва – деморализация на активните българи, 

най-вече в Западна Европа“, изтъква той.
Юруков пише, че доброволците са напра-

вили опит да постигнат формално споразу-
мение с ЦИК и Външно министерство. Тъй 
като това не е случило, мнозина сега бойко-

тират организацията на вота 2 в 1, което „по-
ставя пред реален риск изборите в чужбина, 
защото е практически невъзможно консул-
ствата ни с крайно недостатъчния им персо-
нал и ресурси да организират дори част от 
секциите“.

„Независимо че 700 секции са принципно 
одобрени, независимо от заявленията, на-
дали ще има

кой да плати за помещенията
да попълни комисиите и да свърши всичка-
та работа около вота, която остава скрита за 
обикновения гласоподавател“, изтъква той. 
И допълва, че всичко това обяснява по-мал-
кия брой на заявленията за гласуване, по-
стъпващи от чужбина. За вота през април те 
са били 85 815 броя, а за юли – 70 960 броя. 
Прогнозата му е, че за изборите през ноем-
ври ще бъдат около 42 000.

Липсата на заявления ще забави и самото 
гласуване, тъй като въз основа на тях пред-
варително се съставяха избирателните спи-
съци в чужбина.

Доброволци се отказват от 
правене на избори зад граница
XИзборите в чужбина са в риск, твърди блогърът Боян Юруков

Боян Юруков
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О
тивам до магазина да купя 
олио, ми каза един съсед онзи 
ден, като се засякохме на вхо-
да. Имало го на някои места 
още под 3.5, лв., а което звучи 

наистина изгодно, при положение, че цени-
те на премиум марките гонят 5 лева и някои 
от хората започнаха да смятат, че скоро ще 
им излезе изгодно да купуват зехтин, като 
се вземе предвид съотношението цена/ка-
чество. Преди пандемията за високи цени 
се смятаха тези, които минават 2.5 лв.

Бизнесът в България и в цяла Европа не е 
в по-изгодна позиция, когато става въпрос 
за цените на природния газ и електроенер-

гията. За разлика от случая с олиото и широ-
кия избор от места, където човек да си купи 

олио, бизнесът в България е силно ограни-
чен заради по-малкото „магазини“ за енер-
гоизточници.

Вносът на синьо гориво е силно зависим 
от един доставчик – Русия, като от тази годи-
на за първи път между 5 и 10% от вноса идва 
от Азербайджан. Това не попречи цените на 
синьото гориво да нараснат почти три пъти 
до малко под 100 лв. за мегаватчас, а от но-
ември

се задава и поредно 
увеличение

Въпреки многото търговци на електро-
енергия в България, предлагането също е 
ограничено, и то се свежда предимно до 
това, което предлагат някои от по-големи-
те производители на ток, като липсва адек-
ватна свързаност с пазарите в региона. Едва 
през този месец се очаква да заработи ме-
ханизъм, с който български фирми ще могат 
да участват на свободния пазар и в Румъния. 
Това обаче едва ли ще е панацея, защото в 
момента цените са високи навсякъде със 
стойност от близо 500 лв. за мегаватчас В 
момента са повече от пет пъти над тези до 
началото на лятото.

В САЩ вече струва с близо 17 долара по-
вече да се зареди един резервоар бензин в 
сравнение с година по-рано. В понеделник 
средната цена на горивото на бензиностан-
циите достигна 3.32 долара за галон, посоч-
ват от популярния сайт за сравнение на це-
ните на горивата ААА.

Всичко това изглежда като една перфект-
на буря, която може да остави след себе 
си един изцяло нов икономически пейзаж. 
Каква обаче ще е прогнозата за следващите 
седмици и месеци, е трудно да се каже, но в 
опит да бъдем икономически метеоролози, 
е важно да проследим откъде идва вятърът 
на промяната.

По време на първия COVID локдаун в края 
на април 2020 г. галонът струваше едва 1.8 
долара, или почти двойно по-ниско, отра-
зявайки текущото към онзи момент ниво 

на икономическа активност, която така и до 
края на 2020 г. не успя да се възроди и пове-
чето страни отчетоха спад на БВП.

Не така стояха вече нещата в началото на 
2021 г. Само три седмици преди новата го-
дина да настъпи, Агенцията по безопасност 
на храните и лекарствата FDA одобри пър-
вата ваксина срещу COVID болестта, която 
спря света така, както дори и войните не са 
го правили.

Въпреки очакванията на мнозина, че та-
къв препарат едва ли ще бъде създаден или 
одобрен скоро, той дойде само няколко ме-
сеца след разразяването на пандемията. 
В следващите седмици започват да се поя-
вяват нови и нови ваксини, разработени от 
различни компании в САЩ, Европа, Русия и 
Китай.

Не след дълго, благодарение на тях, живо-
тът, включително и икономическият, започ-
на

да се връща към нормалното
властите постепенно започнаха да отпускат 
ограниченията, животът, макар и не съвсем 
същият, започна отново да намира своя нов 
ритъм.

В понеделник линиите, обслужващи 
маршрути между скандинавските държави, 
обявиха, че вече няма да изискват носене-
то на маски в самолетите. Германия от своя 
страна посочи, че в края на ноември е гото-
ва да отмени извънредното положение, въ-
ведено на 28 март.

Всичко това, в рамките на шегата, може да 
е истински повод на антиваксърите да ка-
жат, че ваксините са оскъпили живота им, 
както и този на ваксинираните.

Бързото откритие и прилагане на вакси-
ните, въпреки известната съпротива, успя 
да направи така, че да можем да говорим 
за икономика изобщо. Сега е далеч по-лес-
но на икономистите да кажат, че трябва да 
се бори инфлацията, отколкото през март 
2020 г., да вземат отношение кога кризата 
ще свърши.

Истина е, че бързото икономическо въз-
становяване изненада доста играчи на паза-
ра, като успя да наруши равновесието меж-
ду търсене и предлагане, както на стоки и 
услуги, така и на суровини и труд.

Тук идва място и на адаптивността и жела-
нието да оцелееш в бизнес отношение.

Пример за това дадоха от британската ве-
рига магазини Tesco, който в момент на лип-
са на шофьори и горива в страната се обър-
на към услугите на железопътния транспорт 
и магазините продължиха да са сред най-за-
редените в страната, а други останаха дос-
та празни.

И голямата верига, като моят съсед, са раз-
брали, че е възможно някъде нещо да стру-
ва по-евтино или просто да го има налично. 
Това не означава, че инфлацията няма да ни 
засегне всички, но тези, които са склонни да 
търсят отговор на новите предизвикател-
ства, ще ги посрещат по-подготвени.

След бурята с цените: Задава 
ли се нов икономически пейзаж

XИзненада ли бързото възстановяване играчите на пазара?

СПАС  
СТАМБОЛСКИ

spas@bg-voice.com

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Х
ората в Америка днес харчат по-
вече от всякога. Това показват из-
численията на Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr за 
поведението на потребителите 
осемнадесет месеца след нача-

лото на пандемията. Данните сочат, че най-
много са разходите от лично естество.

Pъcтът нa paзxoдитe зa cтoки пpoдължaвa 
дa е cepиoзeн и дopи нaдминaвa нивaтa oт 
пpeди пaндeмиятa c yвeличeниe oт 25,69% 
oт янyapи 2019 г. дo aвгycт 2021 г. Paзxoди-
тe зa ycлyги ca ce yвeличили cъc 7,15% зa cъ-
щия пepиoд oт вpeмe, пише money.bg. Пpи 
пoкyпкитe aмepикaнцитe нaблягaт нa cтoки 
кaтo мeбeли и ypeди зa дoмa, кyxнeнcки 
пpинaдлeжнocти и дpyги.

Пo-бaвнoтo възcтaнoвявaнe нa paзxoди-
тe зa ycлyги e зapaди блoкиpoвкитe и пpo-
дължитeлнитe oгpaничeния в цялaтa cтpaнa 
пpeз пo-гoлямaтa чacт oт 2020 г. и пъpвoтo 
тpимeceчиe нa 2021 г. C oтвapянeтo нa 
икoнoмикaтa, вaкcиниpaнитe пoтpeбитeли 
зaпoчнaxa дa cи вpъщaт нopмaлния cи нa-
чин нa живoт, зaвpъщaт ce към пътyвaниятa.

Cпopeд дoклaд нa МсКіnѕеу & Со пoтpeби-
тeлитe възнaмepявaт

дa пpoдължaт инвecтициитe
кoитo пpaвят в дoмa cи, дopи cлeд кpaя нa 

пaндeмиятa.
Tъpceнeтo нa cтoки oбaчe нaнacя oщe 

eдин yдap нa вepигaтa зa дocтaвки. Фaктopи 
кaтo нeдocтигa нa paбoтнa pъкa, пpeтoвape-

нитe кopaбни пpиcтaнищa, тъpгoвcкaтa 
вoйнa мeждy CAЩ и Kитaй, лoшoтo вpeмe 
и зaдpъcтвaниятa нa пpиcтaнищaтa в 
cвeтoвeн мaщaб дoпълнитeлнo ycлoжнявaт 
cитyaциятa.

Koмпaниитe ca пoдлoжeни нa бeз-
пpeцeдeнтeн нaтиcк. Mнoгo oт тяx нe ycпявaт 

дa пpoгнoзиpaт тъpceнeтo и нe ca пoдгoтвe-
ни дa гo пocpeщнaт, cлeд кaтo икoнoмикaтa 
ce oтвopи oтнoвo.

И дopи фaктът, чe кpизaтa във вepигaтa 
нa дocтaвки пoкaзвa пpизнaци нa oтcлaб-
вaнe пpeди пpaзничния ceзoн, пocтoянни-
тe paзxoди зa cтoки ca пpизнaк, чe мoжe дa 
минe извecтнo вpeмe, пpeди нeщaтa дa ce 
нopмaлизиpaт.

Междувременно цените на храните в САЩ 
продължават да се покачват и вече са сред-
но с 4,6% по-високи cпpямo cъщия мeceц 
нa минaлaтa гoдинa. Тoвa e нaй-виcoкият 
peзyлтaт пo тoзи пoкaзaтeл, peгиcтpиpaн 
oт дeкeмвpи 2011 г. нacaм, coчaт дaнни нa 
Бюpoто зa тpyдoвa cтaтиcтикa.

C нaй-гoлямa зacлyгa зa пoвишaвaнeтo нa 
индeкca зa xpaнитe ca мecaтa, pибaтa и яй-
цaтa. Пoтpeбитeлcкитe цeни нa cвинcкoтo ca 
cкoчили c 12,7% cпpямo ceптeмвpи 2020 г., 
нa птичeтo мeco - c 6,1%, нa pибaтa и мopcки-
тe пpoдyкти - cъc 7,1%. Яйцaтa ca пocкъп-
нaли c 12,6%, a гoвeждoтo - c цeли 17,6%.

18 месеца пандемия: В Америка  
се харчи повече от всякога

XЦените на хранителните стоки поскъпват сериозно, показват данните

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova


20 - 26 октомври 2021 г.8

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

П
андемията, продължила вто-
ра поредна година, постави 
на изпитание много бизнеси и 
дейности по целия свят. Тази 
година тя отново се оказа и се-

риозно предизвикателство за провеждане-
то на студентските бригади в САЩ – както 
за фирмите, които ги организират, така и за 
самите студенти. Въпреки всичко сезонът за 
десетки българи е приключил успешно. За 
това разказаха самите те пред BG VOICE.

Иван Гурков, който е студент в УНСС, спе-
циалност „Финанси“, разказа, че за второ 
лято е успял да вземе виза за Щатите. През 
2019 година е бил в Аляска, а сега се връ-
ща от Оушън Сити, Мериленд. Интервюто за 

работа му е било през май месец, а визово-
то - през юни. Само четири дни след визо-
вото интервю полетът на Иван за САЩ бил 
осъществен.

„Имах притеснения, че заради коронави-

руса няма да замина, но в крайна сметка ос-
тана и надежда, че ще отида. Така и стана. 
На втори юни ми беше интервюто за виза и 
заминах на шести юни, само четири дни по-
късно. Много бързо станаха нещата, но бях 

Български студенти след  
бригадата в САЩ: Ще се върнем там

АИДА 
БУРНУЧЯН

aida@bg-voice.com

Иван Гурков

Милена Босачка Милена Босачка

XМного работа и много 
пътешествия –  
два разказа за лятото 
в Америка

http://imgtrucking.com
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готов, защото го чаках много“, разказа той и 
допълни, че в Оушън Сити не е усетил мер-
ките толкова, колкото ги е усещал в Бълга-
рия. Студентът е продавал сладолед, а вто-
рата му работа е била в заведение.

„Работата със сладоледите беше в увесе-
лителен парк. Хората не бяха толкова стре-
снати, както тук в България. Те си обикаляха 
свободно, въпреки че вирусът го има“, спо-
дели още той.

Иван разказа и че въпреки очаквана-
та криза заплащането му през лято 2021-
ва е било по-високо дори и от това в Аляс-
ка през 2019-та., когато пандемията още не 

беше се стоварила върху света.
„Не усетихме криза

работа имаше много
Дори имаше на много места недостиг на 

студенти и трябваше да работим повече, за-
щото имаше много за вършене. Нашите ше-
фове ни казаха, че със сигурност е било в 
пъти по-добре от миналите лета“, категори-
чен е Иван, като допълва, че агенцията, с 
която е пътувал, му е оказала пълно съдей-
ствие за пътуването. Прибрал се е в Бълга-
рия на шести октомври и три часа по-къс-
но е подписал договор със същата фирма за 
студентска бригада през лято 2022-ра.

За най-приятната част от лятото си - екс-
курзията в Щатите, той споделя, че с при-
ятелите му са успели да си организират 
пътуване въпреки COVID мерките като сво-
бодно са успели да посетят дори и барове-
те в страната.

„Екскурзията ми беше петнайсет дни и ус-
пях да обиколя доста места. Първо започ-
нахме от Ниагарския водопад, след това бя-
хме в Ню Йорк, после в Лас Вегас. И от Лас 
Вегас започнахме да обикаляме - Сан Фран-
циско, Лос Анджелис. И като последна дес-
тинация си оставихме щата Флорида - там 
посетихме Орландо и завършихме с Маями. 
Беше незабравимо“, сподели той.

Милена Босачка също е посетила Щатите 
за втора година. И двете години тя е заложи-
ла на остров Нантакет, Масачузетс.

„Моята работа беше да поддържам чис-
тотата в един от обектите там. Всяка година 

моята шефка увеличава почасовото ни за-
плащане и просто няма смисъл да си сме-
ням работата и мястото. А и много харесвам 
острова като цяло“, допълва тя, като под-
чертава, че

в Масачузетс 
навсякъде плащат добре

но Нантакет е особено популярен с високо-
то заплащане на труда.

„Това е курортен остров. Лятото има мно-
го американци. Скъп е, но и доста известен, 
много хора избират да прекарат почивката 
си там“, разказа момичето.

Студентката сподели, че е останала само с 
добри впечатления и иска отново да се вър-
не там.

„Америка дава много възможности. Осо-
бено на нас, студентите. Mного е добре да 
отидем и да видим различна култура, раз-
лични хора и маниери. Като цяло хората 
там са много по-различни. Всеки, който оти-
де на бригада, се променя, но се променя в 
по-добрия смисъл. 

По-добър човек ставаш. И от финансова 
гледна точка можеш да се осигуряваш, да 
си покриеш разноските в университета. И 
ти дава един добър старт на живота“, разка-
за още Милена и допълни, че е станала част 
от агенцията AIM Travel, след като вече две 
години е използвала техните услуги като 
студент.

Милена също споделя, че и през 2022 го-
дина ще кандидатства за виза. Тя за трета го-
дина ще заложи на работата в Нантакет и се 
надява отново да има възможността да ра-
боти там и да оползотвори лятото си.

Иван Гурков

Милена Босачка

Иван Гурков
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А
дминистрацията на президен-
та на САЩ Джо Байдън отмени 
още една антиимиграционна 
мярка на Доналд Тръмп. Имиг-
рационните власти прекратя-

ват масовите арести на нелегални ими-
гранти на работното място и вместо това 
ще концентрират усилията си върху „екс-
плоатиращите работодатели“.

Само преди няколко седмици правител-
ството въведе голяма промяна в имигра-
ционната политика на САЩ - прекратяване 

депортирането на нелегални имигранти.
Сега министърът на вътрешната сигур-

ност Алехандро Майоркас публикува ново 
ръководство, в което той определя

„експлоатиращите 
работодатели“

като „най-вредния“ аспект на пазара на тру-
да в САЩ.

Масовите акции срещу нелегалните ра-
ботници бяха честа практика по време на 
управлението на бившия лидер Доналд 
Тръмп. 

През 2019 г. бе предприета мащабна опе-
рация в няколко птицекланици в Мисиси-
пи, довела до арестуването на близо 700 
нелегални работници. 

Тогава властите определиха акциите като 
най-големите в един щат в американската 
история.

Майоркас поиска от имиграционните 
агенции да се съсредоточат върху тези ра-
ботодатели, които наемат работници без 

необходимите документи за работа в САЩ. 
Предвиждат се по-солени глоби за работо-
дателите. 

Министърът на вътрешната сигурност 
иска също имиграционните власти да се 
координират с други агенции, включител-
но и с Министерството на труда.

Министърът отбелязва, че използваният 
от предишната администрация механизъм 
е довел до

арестуването на стотици 
работници

и е бил прилаган от работодателите като 
инструмент за потискане и отмъщение сре-
щу служители, които настояват за правил-
но прилагане на трудовото законодател-
ство.

Майоркас е инструктирал имиграцион-
ните агенции към силовото ведомство да 
излязат с предложения за защита на неле-
гални работници от депортация при пода-
ване на сигнал срещу работодатели заради 

трудова експлоатация.
Според експерти промените означават, 

че Министерството на вътрешната сигур-
ност повече не гледа на масовите акции 
срещу нелегалните работници на работно-
то място като ефективна мярка в борбата с 
незаконната заетост.

Администрацията на бившия прези-
дент Джордж У. Буш също прибягваше като 
Тръмп до масови акции срещу нелегалните 
служители на работното място като част от 
реформиране на имиграционното законо-
дателство. Правителството на бившия дър-
жавен лидер Барак Обама извършваше

проверка на документите
вместо арести на нелегални работници.

Статистически данни показват, че рядко 
се повдигат обвинения на работодатели, 
които съзнателно са наели работници без 
разрешително за работа. Повечето от осъ-
дените работодатели са получили симво-
лично наказание.

САЩ прекратяват чистката 
на нелегални работници
XИмиграционните насочват вниманието си към „експлоатиращите работодатели“

ЦВЕТЕЛИН  
ПЕНЕВ

cvetelin@bg-voice.com

https://www.desplaineseyecare.com
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021 година със сигурност е най-ус-
пешната в историята на българска-
та художествена гимнастика. Още 
не сме забравили как петте грации 
на България завоюваха златен ме-

дал на Олимпиадата в Токио и българският 
ансамбъл покорява нови златни върхове на 
Гран При в Испания.

Българските момичета се раздават на ки-
лима и не спират да радват всички българи 
както в Родината, така и от другата страна на 
Океана. В Токио, но за отбора на САЩ, през 
лятото бе Гергана Петкова от Чикаго, за коя-
то BG VOICE вече разказа. Към нея в нацио-
налния отбор на САЩ в края на септември се 
присъедини и още едно момиче с българска 
кръв от Сиатъл – Изабелла Иванова, или Бел-
ла, както я наричат семейството и приятели-
те й.

Белла влиза в редиците на националния 
отбор на САЩ по време на National Team 
Selection Event - Събитие за избор на нацио-
нален отбор в Чикаго. Тогава с нея е и баща й, 
Борис Иванов. „Той не можеше да говори по 
телефона, но ми каза, че са взели нея. Успя 
само да изпрати кратко видео“, разказа раз-
вълнувана майка й Катя Филипова-Иванова 
пред BG VOICE.

Изабелла е там и провежда тренировки, 
които да подготвят американския ансамбъл 
за Световното първенство в японския град 
Китакюшо, което започва на 27 октомври.

„Щастието е неописуемо, понеже знаеш, 
че твоята дъщеря следва мечтите си. Всич-
ки ние вкъщи се борихме за това доста вре-
ме, но

усилията и успехът 
са изцяло нейни

сподели още майка й.
Катя изпратила дъщеря си на лагера с 

думи, които винаги й казва: „Единственото 

нещо, което не ти дава възможност да стиг-
неш до мечтите си, си ти самият“. Всичко това 
обаче трябва да е съпроводено освен с отда-
деността и постоянството, и със забава, до-
като си в залата и пред публиката. „Трябва да 
има „фън“, иначе ще е много трудно мотива-
цията да остане за дълго време, медалите и 
постиженията са само резултат от всичко 
това“, допълни Иванова.

Белла е родена през 2004 г.в Къркланд, 
щата Вашингтон, в близост до Сиатъл, и от 
шестгодишна започва да се занимава със 
спорт. „Първоначално това бяха занимания, 
в които преобладаваха елементи от спорт-
ните аеробика, джаз и балет“, спомня си май-
ка й. Но това не й харесва и скоро момичето 
попада в друга спортна зала.

„Тук бе първият знак от съдбата, че Белла 
е попаднала на правилното място. В клуба La 

Белла от Сиатъл – 
втората българка 
в US отбора  
по художествена 
гимнастика
XУспешно бъдеще на момичето предрича 

и легендата Нешка Робева

СПАС  
СТАМБОЛСКИ

spas@bg-voice.com

Момичето с българска кръв печели първо място в 
състезанието на ленти в САЩ.

https://www.krilchev.com/
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Luna Academy треньор е Арзу Карали – тур-
киня от български произход, която още в на-
чалото вижда нейния потенциал. Оказва се, 
че родителите на момичето и Арзу имат по-
знати от българската общност, което напра-
вило така, че да чувстват спорта и трениров-
ките още по-близки.

Катя е тази, която води Изабелла в зала-
та и това не е случайно. Заедно с мъжа си от 
малки също тренират. Той учи в Национална-
та спортна академия (тогава ВИФ) с учител-
ски профил, а тя е състезател по лека атлети-
ка още от 10-годишна и е учила в спортното 
училище на „Левски“, и на 15 години емигри-
ра с родителите си в САЩ. По-късно Катя по-
лучава и стипендия, за да продължи да се 
състезава в колежа. Сестра на Белла - Габри-
ела, която е две години по-малка, тренира 
активно футбол от 6 години.

С Арзу Белла постига няколко от първи-
те си успехи, като част от тях са на щатско, а 
други на регионално ниво, включително и

първи места в многобоя
(4 уреда). И тогава идва лятото на 2017 г., ко-
гато цялото семейство пристига на почивка 
в България.

Това е моментът, в който се случва друго 
много важно нещо на Изабелла Иванова. Тя 
отива в залата на СК „Левски“, за да си под-
държа формата, но там вижда легендарната 
състезателка и треньорка Нешка Робева.

Тогава Робева казва на Катя Иванова, че 
вижда в дъщеря й потенциал и че тя трябва 
да остане в България, за да тренира в „Лев-
ски“.

Белла била само на 13 години, но се съгла-
сила да остане при баба си и дядо си. Започ-
нала да тренира и да учи в спортното учили-
ще на „Левски“, където отново Нешка Робева 
е имала ключова намеса.

„Ние успяхме буквално за месец да органи-
зираме нещата, за да може тя да започне да 
посещава занятия и тренировки“, спомня си 
майка й. „В началото тя не можеше да пише и 
чете на български, но успя бързо да навлезе 
и завърши годината с пълно отличие, за кое-
то получи стипендия“, допълва Катя.

В България Белла успява да се класира в 
Категория А за нейната възраст, като дори 
получила възможност да участва в тестове-
те за сформирането на новия национален 
отбор, където общо били 20 деца, но така и 
не я избрали. Едно от нещата, които Белла си 

спомня от времето си в България, е как е кри-
ела от треньорите, когато е хапвала шоко-
лад. „Тук, в САЩ, нещата не са толкова стро-
ги, но Изабелла сама разбира, че когато има 
килограми в повече, това пречи на тялото и 
тренировките й“, споделя още Катя.

Едно от най-трудните неща за Белла в Бъл-
гария обаче било, че е далеч от семейство-
то си. Това било първото й голямо разделяне 
с родителите й за толкова дълъг период, но 
любовта и към художествената гимнастика и 

грижата на треньорките и доброто отноше-
ние на останалите от клуба й помага да пре-
одолее трудностите. Незабравим спомен за 
Белла е участието й в спектакъла „Няма тако-
ва шоу“ под ръководството на Нешка.

Липсата на родителите и сестра й Габриела 
са причина да се завърне в Къркланд.

Тя се завръща в стария си клуб „Ла Лина“ 
при Арзу и Людмила Полинова, която е тре-
нирала и националния отбор по художестве-
на гимнастика на Узбекистан за олимпиадата 
в Рио през 2016 г.

С Полинова Белла става първа за девойки 
до 15 години в САЩ на лента. Това се случ-
ва през 2019 г., а само година по-късно оти-
ва във Флорида, за да се състезава с още 50 
момичета от цяла Америка за място в нацио-
нална подготвителна група за ансамбъл.

От тези 50 момичета са избрани 10 гимнас-
тички, една от които е Белла. Групата трябва 
да тренира в Чикаго, което налага Белла да 
се премести там да живее и да учи.

Режимът на Белла е доста натоварен, в 
него, освен тренировките, които са всички 
дни без събота, е включено и ходенето на 
училище, където тя успява с отличен успех. 
След тази година момичето иска да отиде в 
колеж, където да изучава спортен менидж-
мънт или нещо, което да я остави близо до 
спорта.

„Нейната най-голяма мечта е през 2024 г. 
да бъде на олимпийските игри в Париж заед-
но с ансамбъла на САЩ. Тя върви в тази посо-
ка, вече толкова години, като тренировките 
и лишенията не я отказват, а всички ние ис-
каме да я видим как сбъдва тази своя мечта“.

Белла на преден план.
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„Медии и истина“ – под това 
мото се събраха за 16-та 
си среща представители 
на 27 български медии в 
чужбина. Участник беше и 

най-голямата българска медия зад граница 
BG VOICE.

Събитието се организира от БТА, а тази го-
дина домакин беше Рилският манастир „Св. 
Иван Рилски“.

Това е първата среща след началото на 
пандемията от COVID-19.

„Трябва да се научим да живеем с кризи-
те, както са се научили нашите предшестве-
ници. Те не са затворили Рилския манастир 
по време на турското робство“, каза пред 
BG VOICE директорът на БТА Кирил Вълчев.

„Миналата година пропуснахме срещата, 
която предшественикът ми Максим Минчев 
искаше да направи – в Киев. И тази година 
бяхме на крачка заради поредните строги 
мерки“, добави той.

По думите му пандемията е показала, че 
едно от най-ценните неща за човека е да 
може да общува с другите, а

информацията 
не е само пазар

а човешкото право да знаеш.
„Все по-ясно си даваме сметка, че истина-

та трябва да намерим начин да победи лъ-
жата“, каза Вълчев. Той заяви, че от следва-
щата година БТА ще направи достъпът до 
информацията си безплатен.

„Много е глупаво да бъде шестваща сво-
бодно, най-вече през социалните мрежи, 
лъжата, а истината да бъде платена“, каза 
още директорът на БТА.

Именно с отстояването на истината от лъ-
жата пандемията е променила и медиите, 
отбеляза Живка Милова, която издава „БГ 
Фактор“ в Кипър.

„Специално при нас имаше строг локдаун 
и затова ние трябваше да сме по-активни с 
информацията. Специално в Кипър това се 
отрази и на българската общност, със загу-
бата на работа, с големия спад в туризма. Да 
се надяваме, че нещата ще се променят. На-
шата роля като медия беше да даваме ин-
формация най-вече за възможностите, кои-
то имат хората, за да оцелеят“, каза тя.

Гости на откриването на срещата в Рил-
ската Света обител бяха министрите на 
външните работи Светлан Стоев и на обра-
зованието проф. Николай Денков, бившият 
министър-председател Симеон Сакскобур-
гготски и кметът на Кюстендил Петър Пау-
нов.

В своето обръщение към участниците 
Сакскобургготски обърна внимание на три 
думи, които започват с „О“ – „обител“, „обек-
тивност“ и „отечество“.

Той подчерта, че обективността става все 
по-важна в един глобализиран свят.

Голямата награда за разпространение-
то на българската култура зад граница на 
Фонд „Тринадесет века България“ отиде при 
списание „Роден глас“ от Чехия.

Следващата среща на българските медии 
по света ще е в Израел.

Българските медии 
в чужбина в дебат за 
истината и лъжата
XПредставители на 27 издания зад граница 

се събраха в Рилския манастир

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Сн.: БТА

https://connectmortgagecorp.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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пари

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

Здравей, Ангеле! Вече една година сме в си-
туация на покачващи се цени на електрое-
нергията и горивата в световен мащаб, ин-
флацията е доста висока и това обезценява 
парите на всички нас. Какви са твоите на-
блюдения и очаквания за задаващите се го-
дини в икономиката и как можем да се адап-
тираме към тях в икономически план?

З
дравейте и ви благодаря за ва-
шия въпрос, който ми дава авеню, 
в което мога да навляза малко по-
подробно и да споделя някои от 
индиректните си впечатления за 

процесите, които движат икономиката и ней-

ната динамика в световен мащаб.
Нека започнем с макроикономиката, която 

засяга движещите процеси на държавите и 
тяхната политика в световен мащаб. По мои 
наблюдения (и не само мои) има една тен-
денция, която политиците се опитват много 
настоятелно да наложат теорията за промя-

ната на климата и налагането на „зелени из-
точници на енергия“.

Субсидирането на тази политическа мане-
вра с пари, принтирани от централните бан-
ки не без помощта на пандемията, която пре-
дизвика създаването на пари в невиждани 
количества от същите тези централни банки 
в световен мащаб, е голяма част от пробле-
ма с

обезценяването на парите
като цяло и световната инфлация, в която се 
намираме.

Отгоре на това, точно поради „премина-
ването към зелени енергийни източници“ и 
забавянето на производството покрай пан-
демията цените на суровините се вдигат, за-
щото производителността в бъдеще с тези 
„зелени източници“ няма да може да расте с 
нивата, с които сме свикнали до момента, и 
това ще даде своето отражение и ще нама-
ли истинската печалба и за инвеститорите по 
световните пазари, независимо от индустри-
ите, защото всяка една от тях е регулирана 
на високо ниво спрямо емисиите и използва-
нето на традиционни източници на енергия, 
както до момента.

В следващите поне 10 години, поне по мое 
виждане и собствен анализ, ще трябва да се 
съобразим с новите реалности на премина-
ването към „зелена икономика“, наложени ни 
основно от политическите интереси и мане-
ври, които се вихрят в световен мащаб.

Тези реалности включват една плавна ин-
флация на цените на крайните продукти в 
ежедневието ни, намалена производител-
ност, което ще доведе до сравнително по-ни-
ски печалби и за инвеститорите. Аз бих на-
рекъл този задаващ се период от 10 години 
период на адаптация към новите реалности 
на света и тези, които дърпат конците на по-
литиката и икономиката в световен мащаб, а 
именно централните банки и наложените от 
тях политически фигури да изпълнят нареж-
данията им.

За нас, хората, от които вече явно нищо не 
зависи дори и в политическия живот на све-
та, трябва да свикваме да се адаптираме към 
промените и да извлечем максималното от 
създалите се ситуации - на първо място да 
оцелеем през този преход. Рецепта за оце-

ляване, която според мен ще работи най-до-
бре, е да се опитаме да опростим живота си 
като потребители - да се научим да ползва-
ме това, което имаме, възможно по-дълго и 
да се научим да инвестираме по-добре, за да 
можем да запазим поне стойността на пари-
те си в тези периоди на инфлация и намале-
на производителност.

Ако до момента сме били експерти в хар-
ченето на пари, оттук нататък трябва да про-
меним нагласата си и да се преориентираме 
към търсене на

добри начини за инвестиране
с цел намаляване на данъчната облагаемост 
на доходите ни (днес и в бъдеще) и с цел по-
криване обезценяващата се стойност на па-
рите. Такива начини и индустрии, които да-
ват възможност за това, винаги ще има, но 
трябва да разберем, че частиците на пъзела 
и правилата на играта се променят твърде 
бързо и е трудно ние самите да имаме дос-
татъчно информация за такива решения, за-
щото тя не е достъпна за широката публика.

Поради тази причина с клиентите, с кои-
то работя от години, използваме стратегии, 
които са менажирани от екипи от хора все-
кидневно, които следят ситуацията във вся-
ка една индустрия в световен мащаб и пра-
вят промени веднага щом се налага, за да 
не е нужно клиентите или аз да взимаме ре-
шения за парите ни извън обсега ни на ин-
формация. Тези екипи от хора са отговорни 
за купуването на акции на компании и цен-
ни книжа, в които виждат потенциал за раз-
витие и растеж, а в същото време продават 
такива, които не са добре адаптирани към 
изменящите се пазарни условия във всеки 
един момент.

Този инвестиционен подход помага на 
клиентите да знаят, че има екип от хора, кой-
то постоянно работи в техен интерес, а за 
мен е важно да сме поставени в оптимална-
та ситуация във всеки един момент, което не 
дава гаранции за постоянни печалби, защото

винаги ще има и спадове
но дава спокойствието, че винаги има компе-
тентни и информирани хора, които анализи-
рат икономиката и световните пазари, следо-
вателно адаптират парите ни по най-добрия 
възможен начин според нашите цели и мо-
ментни икономически реалности.

Надявам се информацията да е била по-
лезна и интересна за всички читатели. Ако 
имате въпроси или се интересувате от раз-
личните аспекти на финансовата част от 
живота, вие можете да си запазите час за 
консултация на директния ми телефон - 
(224) 522-2413 или на електронната ми поща 
- Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въ-
просите, които четете, са зададени от кли-
енти, с които съм работил по време на кон-
султации в моя офис.

Как да се адаптираме 
към новата икономика?
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://angelovrealtor.com/


20 - 26 октомври 2021 г. 17

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

Ако изчаквате да 
закупите жилище, това 
може да ви струва скъпо

Ако мислите да си купите жилище, 
но се чудите дали чакането някол-
ко години ще ви спести в дълго-

срочен план, помислете отново.
Колкото по-дълго е чакането, толкова 

повече ще плащате, особено когато лих-
вите по ипотечните кредити и цените 

на жилищата се покачат, категорични са 
специалисти по процесите на имотния 
пазар. Дори

и най -малката промяна
в ипотечния лихвен процент може да 
окаже голямо влияние върху покупател-
ната ви способност, независимо от цено-
вата ви точка.

Освен това не предполагайте, че чака-
нето ще ви спести пари. Има множество 
сигнали на пазара, че това може да не се 
случи. Нека се свържем, за да задейства-
ме нещата днес, докато лихвите по ипо-
течните кредити се движат най-близо до 
историческите дъна.

„Като агент на недвижими имоти, аз 
не само помагам на своите клиенти със 
закупуване, продажба и отдаване под 

наем, но и непрестанно ги уведомявам 
относно всеки възможен аспект, който 
би повлиял на тяхната дългосрочна ин-
вестиция, която всъщност за повече-
то хора е най-важната и най-голямата, 
която те са направили или ще напра-
вят някога в живота си.

Ако и мате въпроси, свързани с тази 
или други мои статии досега, или въоб-
ще с всичко свързано с пазара на недви-
жимите имоти, ще се радвам да ме по-
търсите, 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 Кон-
султацията е винаги безплатна и не ви 
ангажира по никакъв начин.

ГЕРГАНА 
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

XЕто няколко акцента, върху които трябва да се обърне внимание

Тези изчисления са базирани на 
прогнозите, направени от Фреди Мак
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Защо единият може,  
а другият - не?

Те са двама бизнесмени, и двамата са в 
черния списък на САЩ за корупция - по зако-
на „Магнитски". И двамата искат да станат де-
путати. Но единият ще се кандидатира, а дру-
гият - не. Защо, къде е разликата?

Първият е Делян Пеевски, който въпреки 
наложените му санкции отново влиза в поли-
тиката. Той ще бъде водач на листите на ДПС 
във Велико Търново и Благоевград. „Това за 
нас като областна организация е голяма чест. 
Това е нашият Делян, който ДПС винаги стои 
зад него“, каза областният председател на 
ДПС Велико Търново Гюнай Далоолу.

Вторият е Васил Божков - друг български 
бизнесмен, чиито амбиции да стане депутат 
бяха прекършени с решение на Централната 
избирателна комисия (ЦИК). ЦИК отказа ре-
гистрация на партията му „Българско лято". А 
Божков, точно колкото и Пеевски, е в списъ-
ка по закона „Магнитски“.

Две думи за Пеевски. Той беше избран за 
депутат от ДПС за първи път през 2009 г. Той 
не е член на партията, но в годините се пре-
върна в един от символите й. Членовете на 
Движението също неведнъж са заявявали, че 
Пеевски е важен за тях. „Ние си харесваме г-н 
Пеевски“, каза и в началото на януари замест-
ник-председателят на ДПС Йордан Цонев.

За първи път Пеевски не попадна в листи-
те на партията за депутат за изборите на 4 ап-
рил тази година. Два месеца по-късно финан-
совото министерство на САЩ обяви, че той е 
един от санкционираните по глобалния за-
кон „Магнитски“.

Делян Пеевски не беше се появявал пуб-
лично от 2019 г. В началото на октомври из-
ненадващо той отново влезе в ДАНС. Това се 
случи дни след като името му се появи като 
собственик на офшорни фирми в междуна-
родното журналистическо разследване „До-
сиетата „Пандора". „Ще се показвам в публич-
ното пространство, тепърва ще станат ясни 
нещата за много хора“, каза Пеевски на вли-
зане в агенцията. Дни по-късно ДПС го ре-
гистрира като водач на две листи за избори-
те през ноември.

Не така стоят нещата с другия бизнесмен, 
санкциониран по „Магнитски". Васил Божков 
попадна в черния списък също заради ко-
рупция. Самият той преди това изнесе данни 
за висши управляващи в България, на които е 
плащал, и определи Пеевски като „паяк, кой-
то дърпа конците“.

Божков се крие в Дубай от началото на 
2020 г. Българската прокуратура му е повдиг-
нала 18 обвинения.

В началото на годината Божков учреди 
партия „Българско лято". Формално той „не е 

сред създателите, не членува в нея и не е да-
рявал пари“, каза за „Свободна Европа“ Анто-
анета Раковска от „Българско лято". На избо-
рите през април мандатоносител на партията 
на Божков беше Българско национално обе-
динение (БНО).

Партията „Българско лято“ обаче също по-
падна в списъка „Магнитски“ като свърза-
на с Божков. Така пътят й към парламента на 
практика беше отрязан. Причина за това е 
фактът, че новата партия просто не може да 
си открие банкова сметка.

В края на септември Централната избира-
телна комисия (ЦИК) отказа да я регистрира 
за изборите. Според решението на ЦИК към 
заявлението не е било приложено удостове-
рение за актуална банкова сметка съгласно 
изискванията на Изборния кодекс.

„Нито една банка не пожела да ни открие 
сметка. Запитахме всички банки, включи-
телно и БНБ. Всички отказват. Казват, че сме 
рисков профил“, каза Антоанета Раковска. Тя 
обясни, че непосредствено след обявяване-
то на името на партията в списъка „Магнит-
ски“ обслужващата банка едностранно е за-
крила сметката на партията.

Вътре е останала и наличната сума. „Ние 
не сме получавали субсидия от държавата 
за изборите през април, защото се явихме с 
мандата на БНО“, каза Раковска. В момента от 
партията не могат да получат обратно и депо-
зитите, внесени в ЦИК за участие в изборите 
- общо 5 хил. лв.

Причината за проблемите със сметките на 
„Българско лято“ е, че непосредствено след 
обявяването на санкциите, от БНБ съобщи-
ха, че всички банки в България, в които има 
сметки на Божков, Пеевски и фирмите им, са 
предприели необходимите ограничителни 
мерки, включително и блокиране.

Това повдига друг въпрос: ако Пеевски ста-
не депутат, той ще трябва да получава запла-
та. Но как? Сметките му са блокирани заради 
санкциите.

„Парите ги получаваме по банка“, каза за 
„Свободна Европа“ бившият депутат от „Из-
прави се.БГ! Ние идваме!“ (ИБГНИ) Мария Ка-
пон. Тя описа начина, по който депутатите си 
получават заплатите, а в тази хипотеза би по-
паднал и Пеевски, ако бъде избран.

„За първи път записахме в Правилника на 
Народното събрание, че и допълнителните 
разходи на депутатите се превеждат по смет-
ка“, добави Капон.

Законът обаче не забранява заплатите да 
се дават и на ръка. „Заплатата може да я полу-
чава и в брой, ако не предостави сметка. Оти-
ва и я взима на касата“, каза тя.

Теоретично по сметките на Пеевски могат 
да постъпват пари, но не могат да се правят 
разплащания. Неясен е въпросът дали На-
родното събрание би подлежало на санкция, 
ако превежда пари по такава сметка. Въпрос 
на тълкуване е и по какъв начин едно санк-
ционирано лице може да се разпорежда с до-
ходите си по трудово правоотношение, полу-
чени по банков път.

„Законът „Магнитски“ е за американски-
те граждани и американските юридически 
лица. Това е закон на ценностна база. Идеята 
е, че когато не можеш да имаш правосъдие 
по друг начин, защото не можеш да влияеш 
на другите държави, ти можеш, заради цен-
ностите си, да предупредиш американските 
граждани“, каза Капон.

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

„Не ми е счупено ченето. Жив съм, здрав съм, 
смея се, ядох преди малко луканка с черен 
хляб, много обичам луканка.“

Служебният министър на спорта Андрей 
Кузманов пред медиите след новината, че е с 

леки травми, след като участвал в побой

„Аз отдавна съм престанал да се 
вслушвам в това, което казва един 
пропаднал политик, по отношение 
на който започват да се събират 
много сериозни доказателства.“

Бойко Рашков в отговор на 
обвиненията на Бойко Борисов за 

контрабандни схеми

„Ха-ха! Добре дошъл! Сега ще видиш... 
хемороиди.“

Любен Дилов-син към Ицо Хазарта 
по повод решението на рапъра да се 

кандидатира за депутат и който изпя, че 
влизането в парламента е сигурен начин 

да нямаш хемороиди

„България в момента е 
COVID гетото на Европа.“

Учителят по история Емил 
Джасим в коментар на ниския 

процент ваксинирани в 
страната

„А днес сутринта един водещ каза, че в 
думите на Луна „има мъдрост". Малко е 
като да кажеш, че „има мъдрост в тази 
кренвиршка“.

Кандидат-депутатът от „Демократична 
България“ Мартин Димитров по адрес на 
певицата Луна, която се кандидатира за 

президент

https://www.mbglogistics.com/
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страната бяха открити 4979 нови случая на 
заразяване с коронавирус при направени 
26 780 теста. Починалите за това денонощие 
бяха 214, с което броят на жертвите достига 
22 488 при общо 545 598 регистрирани слу-
чая от началото на пандемията.

В 84.23% от новите случаи става въпрос за 
неваксинирани хора, както и при 94.39% от 
починалите през последното денонощие.

На този фон здравните власти решиха да 
въведат зелен сертификат за влизане в мо-
лове, ресторанти, театри и кина и във всич-
ки закрити помещения, където се извършва 
някаква дейност.

За 24 часа в болница са постъпили 1251 
души, като 89.21% от тях са неваксинирани. 
Общо активните случаи са 63 241, от които 
6258 в лечебни заведения, включително 537 
в интензивни отделения.

Очакванията са да бъдат предприети мер-
ки, които или ще въведат нови, още по-стро-
ги ограничителни мерки, или пък ще об-
лекчат някои срещу показването на зелен 
сертификат.

България - сред лидерите 
по смъртност

България, заедно с Румъния, отбелязват 
ръст в смъртността. Към 18 октомври по 
данни на Европейския център за превенция 
и контрол на заболяванията (ЕЦПКЗ) Бълга-
рия е с най-висока смъртност от коронави-
рус в Европейския съюз за последните 14 
дни с 167,88 починали на 1 милион души. На 
второ място е Румъния с 164,47 на 1 мили-
он. За сравнение: в Германия в същия пери-
од животът си след заразяване с Ковид-19 са 
изгубили 9,69 души на 1 милион, а във Фран-
ция - 8,75.

По данни на американския университет 
„Джонс Хопкинс“ в България от началото на 
пандемията са починали 319,31 души на 100 
хиляди население. Общият брой на жертви-
те на вируса в страната вече е 22 488. В Ру-
мъния жертвите на вируса са 215,85 на 100 
хиляди души. България вече е четвърта в 
света по смъртност от COVID-19 след Перу, 
Босна и Херцеговина и Северна Македония. 
Румъния е 20-а.

З
аразените с коронавирус в Бълга-
рия продължават да растат и стиг-
наха до почти 5000 на ден. Бро-
ят на смъртните случаи премина 
200. Дни наред здравните власти 

в България заседаваха дали да въведат пъ-
лен локдаун или пропуск със зелен серти-
фикат. И всичко това на фона на новините 
от Европа, където животът се опитва да се 
върне към нормалното, след като повечето 
от гражданите се ваксинираха.

Над 75 на сто от пълнолетните гражда-
ни на страните от Европейския съюз вече 
са изцяло ваксинирани срещу COVID-19, 
съобщи преди дни председателят на Евро-
пейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя 
прогнозира, че догодина светът ще е успял 
да ваксинира 70 на сто от гражданите си.

Президентът на САЩ Джо Байдън също се 
похвали

с успех при ваксинирането
и увеличаване на дела на имунизираното 
население в страната.

„Задължителните ваксинации, които за-
почнахме през лятото, дават резултат“, каза 
Байдън. По последни данни на Ройтерс от 
края на миналата седмица 66,3 процента от 
населението на САЩ е имунизирано с поне 
една доза, а 57,3 е със завършена ваксина-
ция. До края на годината се очаква в САЩ да 
бъде одобрено ваксинирането на децата на 
възраст между пет и 11 години.

В България напълно ваксинирани според 

данните от началото на седмицата са 1 388 
405 души. По данните на Европейския цен-
тър за профилактика и контрол на заболя-
ванията това са 25 на сто от пълнолетните 
граждани на страната., което отрежда на 
страната едно от последните места.

И докато България се чуди дали това не е 
повод да въведе нов пълен локдаун и да ос-
тави децата вкъщи, в Сидни хиляди се връ-
щат на училище. Тайван пък съобщи, че е 
регистрирал ден без нито един заразен или 
починал от коронавирус от пет месеца на-
сам, а скандинавските аеролинии отмениха 

маските за вътрешните полети. Саудитска 
Арабия също започна да облекчава мерки-
те.

Преди дни Световната здравна организа-
ция отчете поредния спад на новите случаи 
на починалите в глобален мащаб. За седми-
цата от 4 до 10 октомври в света са се зара-
зили над 2,8 милиона души, а жертвите са 
над 46 000. Тези цифри според експертите 
на СЗО показват, че новозаразените са по-
малко със 7%, а починалите с 10%,

България в цифри 
и намерения

Данните за България във вторник показа-
ха рязък ръст на новите случаи. За 24 часа в 

Пак четвърти в света,  
но по смъртност от COVID
XБългария въвежда 

зелен сертификат, 
а светът 
разхлабва мерките

„Там, където дори лекари са против 
ваксинациите“ - така е озаглаве-
на обширна статия в германския 

вестник „Ди Велт“, посветена на имуниза-
ционния скептицизъм в България. Пред 
кореспондента на изданието Филип Фол-
кман-Шлук директорът на Онкологията в 
София д-р Стефан Константинов разказва 
за шока, който преживял, когато в начало-
то на тази година установил, че от лека-
рите в неговата клиника едва всеки пети 
е готов да се ваксинира срещу коронави-
руса. Германският репортер констатира, 
че тази отрицателна нагласа към ваксини-
те вече от доста време се е превърнала в 
реалност за цялата страна. По отношение 
на имунизациите България е на последно 
място в целия ЕС, пише „Ди Велт“ и уточня-
ва, че според допитване на „Евробароме-
тър“ около 23% от българите категорично 
отхвърлят ваксинациите - най-висок про-
цент в целия ЕС.

„Тъжна работа“
Същия извод прави и вестник „Франк-

фуртер Алгемайне Цайтунг“ (ФАЦ), къде-
то между другото четем: „Няколко (макар 
и малко) държави от ЕС все още са твърде 
далеч от масово ваксиниране, включител-
но и сред желаещите да се ваксинират.“

„Тъжна работа“, казва Стефан Констан-
тинов пред „Ди Велт“ и споделя, че един 
от неговите неваксинирани колеги почи-
нал от COVID-19. Репортерът на герман-
ския вестник припомня, че според проуч-
ване на американския университет „Джонс 
Хопкинс“ броят на починалите спрямо 
броя на заразените в България месеци 
наред е бил сред най-високите в света. И 
броят на пациентите в интензивните от-
деления в съотношение с населението на 

България е много по-висок, отколкото в 
Германия например, пише вестникът и ци-
тира д-р Константинов с думите: „Много 
хора можеха още да са живи“.

Според германския репортер Филип 
Фолкман-Шлук човек може да си обяс-
ни ниския брой ваксинирани в България, 
ако се заслуша какво се говори в страна-
та. „Всичко се върти в дяволски кръг от не-
доверие, заблуди, политически хаос и про-
паганда“, казва репортерът, цитиран и от 
„Дойче веле“.

Германският вестник цитира Тихомир 
Безлов от Центъра за изследване на демо-
крацията, според когото много хора в Бъл-
гария мислят, че вече са преболедували и 
затова не се ваксинират. Официално в Бъл-
гария от COVID-19 са боледували 7%, пише 
германският вестник, но уточнява, че поч-

ти никой не вярва на това число. 
А за някакъв естествен стаден 
имунитет не може да става и дума, 
коментира репортерът и цитира 
отново Безлов, който се позовава 
на едно изследване, поставящо 
под съмнение въпросния групов 
имунитет. „Дълбоко недоверие в 
официалните предупреждения“ - 
такава диагноза поставя на бълга-
рите авторът на статията.

„Благодатна почва 
за теории на заговора“

По-нататък в статията става 
дума за бавно потръгналата и по 
същество неуспешна имуниза-
ционна кампания. Репортерът и 
отново цитира д-р Константинов, 

според когото в България има благоприят-
на почва за дезинформация и теории на за-
говора. В тази връзка в статията става дума 
и за изявите на д-р Мангъров, който „все-
кидневно сее съмнения за ефикасността 
на ваксините“. „Ди Велт“ цитира и политика 
от ИТН Тошко Йорданов с думите, че лично 
познавал хора, които били получили удар 
след ваксинацията.

„Далеч по-страшно е онова, което ста-
ва в социалните мрежи в България“, казва 
Тихомир Безлов. Неговият Институт за из-
следване на демокрацията отдавна следи 
как се налага руското влияние. Безлов е 
убеден: „България е опитно поле за различ-
ни руски техники за оказване на влияние 
върху обществата в Източна Европа“.

В края на статията в „Ди Велт“ авторът 
търси отговор на изначалния си въпрос: 
защо имунизационният скептицизъм е тол-
кова разпространен тъкмо сред лекарите? 
Според Безлов една от причините се крие 
вероятно в обстоятелството, че най-гръ-
могласни са възрастните и по-консерва-
тивни лекари, докато много млади лекари 
отдавна са заминали за чужбина. Той смя-
та, че част от лекарите имат и чисто финан-
сов интерес от това хората да не се вакси-
нират и да няма строги мерки. И „Евронюз“ 
пише, че ваксинациите създават много ра-
бота за лекарите, докато материалният им 
стимул е твърде нисък. Обширната статия 
в германския „Ди Велт“ завършва така: „В 
очакване на четвъртата вълна, анализато-
рът Безлов говори за „големия социален 
експеримент“, който се провежда в Бълга-
рия". „Просто ще трябва да изчакаме дали 
страхът ще доведе до ръст на ваксинации-
те, особено сред по-възрастната част от на-
селението“, казва Безлов пред германското 
издание.

„Много 
хора 
можеха 
още да 
са живи“

Сн.: БТА

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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-килограмов лос беше спасен в щата Колорадо. Жи-
вотното било с гума около врата от няколко годи-
ни, горските служители оттогава се опитват да му 
помогнат, но не успяват да го заловят. Преди дни 
местен жител помогнал да проследят лоса, а лекари-
те го упоили за кратко и махнали заседналия пред-
мет. В гумата намерили почти 5 килограма боклук.

 в цифри

м е дълга най-
високата жена 
в света. Това 
бе официал-
но обявено 
от Световни-
те рекорди на 
Гинес. Височи-
ната, достигна-
та от Рюмейса 
Гелги, е резултат 
от състояние, 
наречено синд-
ром на Weaver, 
което, наред 
с други неща, 
причинява ус-
корен растеж. 
През 2014 г. Гел-
ги чупи друг ре-
корд - като най-
високия жив 
тийнейджър.

2,15 

800800800800
лични вещи на британска-
та певица Ейми Уайнхаус се 
продават на търг в Калифор-
ния. Сред предметите, принад-
лежали на покойната носител-
ка на „Грами“, е и роклята, която 
носи на последния си концерт. 
На търга в Бевърли Хилс на 6 и 
7 ноември ще бъдат изложени 
и нейни обувки, бельо, книги и 
записи. Очаква се вещите да бъ-
дат продадени за около $2 млн.

милиона зрите-
ли успя да събе-
ре само за че-
тири седмици 
южнокорейският 
сериал „Игра на 
калмари" (Squid 
Game). Така той 
се превърна в 
най-популярната 
продукция в ис-

торията на стрийминг платформата Нетфликс. 
Сериалът разказва за съдбата на 456 души с 
различна житейска история, но всеки от тях е за-
тънал в дългове.

270

111 

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

М
ежду Първата и Втората све-
товна войни група от около 
петнадесет човека от село Ту-
ден, недалеч от София, зами-
нават за САЩ. Селото е близо 

до днешния град Годеч, в Западна България, 
и все още носи това име. В онези години Го-
деч също е село. Сред въпросните петна-
десет души е и съпругът на Тимка, и двама-
та от село Туден. Групата отива да работи в 
Новия свят, за да изкара пари, с които да по-
добри положението на семействата си в ста-
рия край. Случва се обаче така, че Тимка ни-
кога повече не чува нищо за своя съпруг. В 
България те имат пет деца. Жената се грижи 
сама за тях, постепенно започва да вярва, че 
мъжът й не е жив, и губи надежда, че няко-
га отново ще го види. Тя не получава никак-
ви вести от него, нито средства, и постепен-
но разбира, че вероятността съпругът й да е 
починал е голяма. Много хора от групата, за-
минала от Туден, не се завръщат. Не е ясно 
дали някой от тях е знаел за съдбата на съ-
пруга на Тимка.

Така тя става един от много българи, за 
които американската мечта и загубването й 
предопределят пътя напред.

Изгубила всякакви надежди, жената е при-
нудена да сключи втори брак. Жени се за Ва-
сил от близкото село Шума. Той не е участвал 

във Втората световна война, защото има дю-
стабан стъпало. Като единствен мъж в зряла 
възраст в селото, той става кмет. Запознават 
се с Тимка на чаршията /пазара/ в Годеч, кой-
то се провежда традиционно всяка сряда от 
седмицата, или на някой от съборите.

Васил е изгубил своята съпруга Наста /
Анастасия/ при раждането на последни-
те им две деца – близнаци, едното от които 
умира заедно с майката още при раждането. 
Наста е от софийското село Завидовци. Баща 
й, дядо Стоичко, имал сто кози и живял сто 
години.

Тимка има пет деца от първия си брак и те 
се прибавят към седемте деца на Васил, като 
се получава едно

голямо семейство 
от четиринадесет души

нещо, особено характерно за онези години, 
когато хората, въпреки немотията, са имали 
по много деца.

След войната, към 50-те години, Васил за-
минава за София. Той започва работа като 
огняр и пазач в столично училище. Там има 
една стая, където Васил живее. Малко по-

късно при него идва и жена му Тимка, която 
също живее в стаята на пазача. По-късно Ва-
сил наема квартира – сутерен на столичната 
улица „Мальовица“, където доживяват стари-
ните си. При тях в определени периоди жи-
веят и някои от децата на Тимка.

Междувременно Тимка също си намира 
работа в столичната банка „Орел“ - като чис-
тачка. Тимка умира около 1960 г., на около 80 
години. Погребана е в Централните софий-
ски гробища.

След смъртта на Тимка децата на Васил на-
мерили снимки на втората съпруга на баща 
им и изболи очите на жената върху снимка-
та. Минало време и една от внучките на Ва-
сил получила свиване на едната ръка, кое-
то наподобявало болестта рахит, но не било 
точно рахит.

Родителите се притеснили и решили да 
попитат петричката пророчица Ванга. Ванга 
им казала да отидат на гроба на Тимка в Со-
фия и да запалят свещ, като по този начин из-
молят нещо като прошка. Те търсят една от 
дъщерите на Васил, която също живее в Со-
фия и която знае къде е погребана Тимка. Тя 
ги отвежда на гроба и ръката на детето мал-
ко след това чудодейно се оправя напълно!

Това е историята на една обикновена се-
лянка от едно затънтено село в Западна Бъл-
гария, която неволно и напълно случайно 
става една от хилядите жертви на военните 
години. Тогава много мъже губят живота си 
по фронтовете, а много и напускат страната. 
Целта е

да припечелят пари 
в Новия свят

в Америка и да се завърнат по родните си 
места, за да осигурят малко по-спокоен жи-
вот за многолюдните си семейства. Много 
от тях никога не се завръщат. Едни запазват 
връзката със семействата си в България по 
един или друг начин, други започват напъл-
но нов живот в Америка, а трети се изгубват 
из мините и по жп проектите в САЩ, където 
разклатеното им здраве си казва думата и те 
не издържат физически на работата.

Тимка е една от многото българки, на кои-
то се налага да търсят начин да оцеляват. Тя 
е принудена, като много други, да се омъжи 
повторно, което в онези силно патриархал-
ни години не е било считано за особено ред-
но. Така тя търси и намира оцеляване не тол-
кова за себе си, колкото за децата си.

Това е съдбата на българите в онези годи-
ни – търсят оцеляване, създават големи се-
мейства, за да помагат на нивата и в къщата. 
Това е начинът да се запази патриархалност-
та на българското семейство. Америка и съд-
бата в Америка е тясно преплетена със съд-
бата на тези хора в България. Макар и на 
такова голямо разстояние, Америка се пре-
връща в част от българската история.

Една българка от началото  
на 20 в. и американската мечта

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

XБаба Тимка е сред многото, на които се налага да търсят начин да оцеляват

На въпросната оригинална снимка се вижда как е избодено лицето на баба Тимка. 

Сн.: Aрхив на автора

На Елис айлънд е първата спирка на пътуващите за Америка. От тук вероятно е минал и първият съпруг на Тимка, а след това следите му се губят…!

Сн.: www.nytimes.com
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„Ти акъл имаш ли? Къде си тръг-
нал да покоряваш Килиманджа-
ро?! Живей си живота“ - така ни 
казваха някои познати“, смее се 
Павел. Двамата с Албена звучат 

свежо, по младежки разпалено и вдъхнове-
но в 9 часа сутринта от Солт Лейк Сити.

Много върхове в кариерата си са имали 
Албена и Павел Благеви преди това. Успеш-
на кариера, общо 7 регистрирани патента, 
включване на Албена в „Алеята на славата“ 
на огромна корпорация. Освен това - 46-го-
дишен щастлив семеен живот, две прекрас-
ни дъщери, трима внуци. Но сякаш не са си 
давали сметка, че да изкачиш Килиманджа-
ро на почти 65 години си е един своеобразен 
връх в живота им, победа на волята над фи-
зиката, страховете и комплексите.

Тя е родена във Варна, много малко е жи-
вяла там и родителите й се преместват в Со-
фия, когато е на 2 години. На 7 години губи 
майка си при катастрофа, идва мащеха, две-
те така и не свикват да живеят добре заедно. 
Албена от малка е научена да се справя сама. 
Отлична ученичка, комсомолски секретар. 
„Не чакам да ми се случи нещо хубаво, пола-
гам много усилия“, казва тя. Докато учи в 7-ма 
софийска гимназия, среща любовта на живо-
та си - Павел. В един момент

двамата се влюбват
и в XI клас вече „си ходят сериозно“.

В София Албена завършва ХТИ, става ин-
женер-химик и започва работа, която мно-

го си харесва. По това време двамата с Павел 
вече са семейство, имат си две дъщери - Де-
ница и Вера.

Той е роден в София, единствено дете в 
семейството, отглеждан е от баба си, има 

щастливо детство. Докато учи в 7-ма гимна-
зия, тренира джудо в ЦСКА, учи и в спортна 
школа. След казармата следва в Лесотехни-
ческия университет, състезател е на „Акаде-
мик“ по джудо.

Павел завършва Лесотехническия универ-
ситет като инженер по вътрешна архитекту-
ра и мебелно производство и започва рабо-
та в завод „Фурнир“ на гара Пионер. Минава 
през всички позиции - началник на работил-
ница, на парова централа, на цех... „Чувствах 
се добре, но човек понякога стига до един 
таван и би искал повече да постигне“, казва 
Павел.

През това време амбициозната Албена 
гради кариера в химическата секция на Цен-
трален институт по изчислителна техника 
(ЦИИТ). Работи и защитава докторска дисер-
тация. В един момент, след 10 години рабо-
та, двамата осъзнават, че са заникъде с двете 
си заплати като инженери и с двете си деца. 
И двамата вече са загубили майките си, няма 
кой да им помага в отглеждането на децата. 
Няма и за кого толкова да се притесняват, ако 
емигрират.

Когато заминават за Щатите през 1990 г., 
двамата са на по 33 години, дъщеря им Дени-
ца е на 12, Вера на 10. Първоначално присти-
гат в Айдахо, там остават 2-3 дена при прия-
тели. Друг приятел, живеещ в чужбина,

им изпраща 1000 долара
с които успяват да се настанят в Сиатъл. В на-
чалото се издържат с нископлатена работа. 
Павел боядисва къщи и учи английски, а Ал-
бена гледа децата.

След 6 месеца тя получава предложение 
за работа в Минесота от „3М“ - една от во-
дещите компании в света за производство 
на лепила. И отново всички се преместват, 
този път в Минесота. Отсядат в Twin Cities, 
или градовете близнаци - Сейнт Пол, столи-
цата на щата, където е централата на компа-
нията, и Минеаполис. Албена, която владее 

английски, получава предложение за рабо-
та точно по нейната специалност. В ЦИИТ в 
София тя е в отдела за магнитни частици за 
записи на носители като дискове, ленти. „3М“ 
тогава прави касетки за видео VHS, след това 
магнитните частици се използват за запис на 
данни.

Семейството живее в предградие на Сей-
нт Пол и с инженерната заплата на Албена се 
издържат нормално. Тогава, през 90-те годи-
ни, в САЩ няма много жени инженери, камо 
ли на ръководни длъжности. Въпреки това 
кариерата на Албена се развива много бър-
зо и от индивидуален специалист става ръ-
ководител на екип. В продължение на 2 го-
дини тя ходи всяка година на курсове и се 
явява на изпити, като защитава магистрату-
ра за мениджмънт на проекти във Вашинг-
тонския университет.

Албена и Павел от Юта:  
Да изкачиш Килиманджаро на 65
XОсвен с този подвиг двамата българи впечатляват със забележителна кариера в Щатите

БОРЯНА 
АНТИМОВА

Българката Албена Благева с наградата като един от 8-те 
служители с най-голям принос в цялата над 100-годишна 
история на компанията.

Албена и Павел пред сградата на „3М“, където 
преминават последните им и най-успешни години в 
кариерата.

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Междувременно, през 1996 г., 3 големи ди-
визии се отделят в нова компания - „Имей-
шън“ - и тя е в нея. Разработва най-различ-
ни проекти, в началото повече свързани с 
нейната специалност - химията, но колко-
то по-нагоре отива, е повече мениджър, от-
колкото инженер-химик. Последният й про-
ект в „Имейшън“ е за слушалки за музика под 
бранда TDK. Компанията фалира и й предла-
гат отново работа в „3М“.

Последните 5-6 години там ръководи един 
огромен проект на стойност повече от 20 ми-
лиона долара, с тийм от 100 човека от 3 кон-
тинента - Америка, Европа и Азия.

Създават оптически 
чисто лепило

с много специални свойства - за залепване 
на смартфоните. Подходящо е и за „Самсунг“, 
и за „Айфон“. Това лепило, чудо на инженер-
ната и изобретателска мисъл, позволява 
светлината да преминава през него много 
по-лесно в смартфона, батерията да държи 
по-дълго и цветовете на екрана да са по-на-
ситени. Трябва хем да залепва здраво, хем да 
остава прозрачно и всичко да се вижда.

За този проект българката Албена Благе-
ва получава специалната награда на компа-
нията и е включена в „Алеята на славата“. Тя 
е една от 8-те личности с най-голям принос 
в цялата над 100-годишна история на компа-
нията. Има 4 регистрирани US патента за из-

обретения.
При Павел кариерата тръгва по-трудно. 

Тогава в САЩ специалистите по вътрешен 
дизайн и мебели вече работят на компютри, 
а българският инженер няма този опит. Той 
ходи доброволно да работи в университе-
та на Минесота, за да види техните проекти 
- правене на плочи от дървесни частици. На-
мира си работа в компанията на Албена като 
лаборант в отдела за химикали за гасене на 
пожар. Пак сложна и важна технология, из-
ползват ги военните кораби, самолети, неф-
тохранилища. В работата си по този продукт 
Павел има 3 регистрирани US патента.

В този период двете им деца вече учат в 
колеж, той има повече свободно време и по 
съвет на шефа си решава да учи химия в ко-
лежа „Оксбург“. Става инженер-химик и за-
почва да работи пак за лепило, като Албена, 
но за една зелена технология. Това инова-
ционно еколепило включва в състава си не 
петролни продукти, а екстракти от расте-
ния. Тази също революционна иновация се 
използва в цял свят за блокчетата с лепящи 
листчета, които всеки служител в офис и все-
ки човек вкъщи си залепва със задачите за 
деня.

Кариерата и на двама им върви повече от 
добре и се чудят дали да се пенсионират, но 
го правят през 2018 г. Гордеят се с децата си 
- Деница завършва биомеханично инженер-
ство в „Йейл“, после

медицина в Нюйоркския 
университет

и специализира пулмология в „Харвард“. 
Вера учи в „Уортън“, университета на Пенсил-
вания - най-доброто бизнес училище.

Деница със семейството си живее в Солт 
Лейк Сити и те решават също да се преместят 
там, за да виждат по-често тримата си внука. 
Купуват си хубава къща близо до децата, ре-
монтират я и си представят как ще гледат 
внуците. В Юта обаче разбират, че децата им 
са добре устроени, има гледачка за внуците 
и не им е нужна помощ.

Леко разочаровани, Албена и Павел ре-
шават най-после да престанат да мислят за 
децата и да живеят свой собствен живот. Па-
вел в един момент стига 140 кг и през 2020 
г. двамата се включват в едномесечен курс 
на гладолечение в клиниката на д-р Емило-
ва във Варна. Курсът е успешен, той сваля 16 
кг, двамата се чувстват прекрасно и в нача-
лото на тази година повтарят едномесечно-
то лечение при д-р Емилова. За една година 
- от 2020-а до 2021 г. - Павел сваля общо 50 кг, 
като двамата и в Щатите следват предписа-
ната им програма.

Албена и Павел се чувстват свежи, подмла-
дени, с огромен прилив на енергия. Така ги 

сварва предложението на при-
ятелско семейство, българи от 
САЩ, да покорят Килиманджа-
ро. Не се колебаят дълго...

Когато решават обаче да ка-
терят Килиманджаро, си дават 
сметка колко е сериозно и за-
почват здрава подготовка. В 
България изкачват Мусала и Ма-
льовица, а в Юта - близките пла-
нини около Солт Лейк Сити.

През август заминават. Оказ-
ва се, че най-голямото предиз-
викателство на Килиманджаро 
е въздухът, над 4000 м височи-
на той е под нивото и може да 
ги сполети планинска болест. 
Лекари им предписват хапчета 
за по-добро усвояване на кис-
лорода. Изкачването е 8 дена, 

между 6 и 7 часа на ден. Групата е от 9 души, а 
към тях са прикрепени още 32-ма души - 4-ма 
водачи, готвач, носачи на палатки и дори на 
химически тоалетни.

„Първият и вторият ден е лесно, после за-
висиш от целия екип, хората ти помагат“, каз-
ват двамата. Всеки ден им мерят кислорода, 
като вечерта, преди да тръгнат за върха, на 
базовия лагер нивото на кислород на Павел 
е 77%. А когато си около 70%, в болницата те 
слагат на апарат за дишане...

„Изкачвахме се на 4600 м, после спяхме на 
ниско, под 4000 м - разказва Павел. - Не ти се 
яде, повръща ти се, леко си замаян. Накрая 
всички загубихме апетит. В началото като на 
вегани ни даваха веганска храна. На другите 
първите 3 дена им даваха обед и вечер месо. 
След това само на обяд месо и последните 3 
дена никакво месо - всички станахме вегани. 
Водачът на групата обясни, че кислородът за 
разграждането на месото е много повече, от-
колкото да разградиш въглехидратите. Зато-
ва ни даваха картофи, ориз, боб, паста.“

„Много стресиращо беше не самото изкач-
ване, а това, че ни събуждаха в 11 през но-
щта, тръгваме в полунощ с един челник в 
една колона - разказва Албена. - Тъмно, ти 
гледаш само в краката си, едни камъни, една 
сгурия,

викам си, къде съм тръгнала
И студ, минус 5-10 градуса! Връщането не 

е по-тежко, но всички ни боляха колената... 
Като слязох обаче, първата ми мисъл беше 
какво ще е следващото предизвикателство. 
Искаме още...“.

Натоварили са багажа на път за Килиманджаро.

Двамата в облаците.

Трудни 
и опасни 

моменти от 
изкачването...

https://deltatiresaleandservice.com
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К
расива, талантлива и харизматич-
на, Нели Петкова отдавна няма 
нужда от представяне. С нежния 
си глас и звездно присъствие, тя 
от години омагьосва публиката. 

Песните й са сред най-популярните и ха-
ресвани музикални събития не само в Бъл-
гария, но и далеч от Родината. Само след 
броени дни, на 26 октомври, предстои та-
лантливата красавица да зарадва с хитове-
те си българите в Чикаго. 

Нели често пътува за срещи с феновете 
си в Щатите и признава, че Чикаго е един 
от любимите й градове. „Имам щастието да 
гостувам често тук и всеки път, когато ид-
вам, се чувствам като в родния ми град. 
Концертите в Чикаго продължават с часове, 
а публиката е невероятна“, сподели тя при 
едно от последните си гостувания.

Преди време тя довери, че обича да пъту-
ва до САЩ, където най-много харесва това, 
че вижда повече усмивки и среща позитив-
ни хора. „Обичам да ходя на концерти, теа-
тър, мюзикъл. Културният живот в Ню Йорк 
предлага голямо разнообразие и винаги 
можеш да намериш нещо, което да ти харе-
са“, сподели певицата.

Пътят на Нели към голямите музикални 
сцени започва още като съвсем малко дете. 
Тя е родена в Карлово. Още 6-годишна, тя е 
фокусирана върху развитието си като певи-
ца. За семейството й любими са народни-
те песни от Странджанската и Тракийската 
фолклорни области, които тя изпълнява и 
днес.

На 13 години бъдещата изпълнителка 
кандидатства и е приета в училище „Филип 
Кутев“ в Котел. Там учи пет години, а след 
това продължава висшето си образование 
в Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“ с профил „Народно пеене“. Страст-
та й към фолк пеенето я накара да включи

уникалния си вокален стил
и в своите поп песни.

Уникалният глас и присъствие на Петко-

ва впечатляват много звезди от световния 
музикален и шоубизнес. Майкъл Болтън на-
пример казва за нея, че притежава „стра-
хотен и изключителен“ глас, когато тя пее 
негова песен пред него по време на посе-
щението му в България.

Холивудският актьор Кристофър Лам-
бърт, режисьорът Майк Нюъл, Глен Хюз 

(Deep Purple), виртуозът на цигулката Най-
джъл Кенеди също са сред впечатлените от 
изпълненията на талантливата певеца.

„Концертите са нещото, което ме зарежда 
и мотивира най-много. Няма по-голяма на-
града и вдъхновение от това публиката да 
пее с теб“, казва любимата изпълнителка.

Освен на музикалната сцена, тя има опит 
и на театралната. Преди време певицата 
участва в „Смехът е разрешен“, постанов-
ка, която не само че събра някои от 
най-големите български имена, но и 
даде нужната доза въздух в странни-
те времена, които живеем.

Преди няколко месеца Нeли Пeт-
кoвa направи и

своя рeжиcьoрcки дeбют
във видеото към новата й песен „Нe 
иcкaм". Тя e бaлaдa изпoвeд, кoятo 
рaзкaзвa зa бурятa oт eмoции, кoятo 
връхлитa чoвeк, ocтaвaйки caм cъc 
ceбe cи cлeд крaя нa eднa изживя-
нa любoв. Cнимкитe ca ocъщecтвeни 
cрeд живoпиcнитe пeйзaжи нa пaркa 
„Врaнa“ и в пoкрaйнинитe нa Coфия.

Нели е готова и със студийния си 
албум, който носи заглавието „Тук до 
мен“ и е личен, емоционален и мно-
го откровен. Водещият сингъл в ал-
бума е в дует с обичания актьор Вик-
тор Калев.

Любимата изпълнителка се обърна 

и към феновете си с топли думи.
„Пожелавам на всички да бъдат здрави. 

Знам колко е трудно за един активен млад 
човек да се изолира от света. Не губете на-
дежда, скоро ще се върнем към нормалния 
си начин на живот. Използвайте момента 
да усъвършенствате себе си, да направите 
нещо, за което никога не ви е оставало вре-
ме. И най-важното – бъдете добри със себе 
си и близките си“.

Нели Петкова: 
Досегът с публиката 
ме зарежда с енергия

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

X„Няма по-голяма 
награда от това 
публиката да пее с 
теб“, казва любимата 
изпълнителка

Снимки: Facebook
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Д-р Пламен Енчев е специалист по въ-
трешни болести и в същото време е 
сред малцината български лекари, 

които практикуват апитерапия – лечение 
с пчелни продукти. Той умее да си служи в 
практиката и с пчелна отрова чрез контро-
лирано ужилване на болния на определени 
акупунктурни точки. Обяснява, че апитера-
пията лекува около 800 заболявания. Сред 
по-масовите са стомашно-чревните, всич-

ки хронични хепатити, камъни в жлъчката 
и простуди

„Пчелната отрова помага при болести с 
дегенеративен характер като остеоартрит, 
както и при плексит, невралгия и радику-
лит. Медните продукти са полезни при па-
родонтоза, кожни заболявания, неврози, 
безсъние, леки степени на депресия, нару-
шения в мастната обмяна, както и трудно 
заздравяващи рани“, обяснява д-р Енчев.

Станах пчелар през 1992 г., припомня си 
апитерапевтът. Докато работел в САЩ през 
1998-2006 г., д-р Енчев е лекувал пациенти

с трудно заздравяващи рани
по домовете им. Опитът там му е помогнал 
да изобрети, когато се завърнал в Родината, 
свой мехлем, съставен от пчелни продукти, 

за подобни рани.
„Пчелите притежават усета да жилят на 

места, на които трябва да жилят“, споделя 
пчеларят. Пример за това е бащата на мо-
дерната апитерапия д-р Филип Търч. Исто-
рията му е много интересна. Минавайки по-
край кошери, страдащият от тежки ставни 
проблеми д-р Търч

бил нажилен от голям 
брой пчели

След токсичния синдром обаче той по-
чувствал рязко подобрение и започнал ак-
тивно да се интересува от дейността на Лу-
комски – руснак, който е работил по същото 
време с пчелни продукти.

Филип Търч започва динамично да при-
лага пчелна отрова, като е стигал до 2-3 хи-

ляди ужилвания на пациент за година-две. 
Лекувал е хора с тежки форми на ревмати-
зъм и ревматоиден артрит. Тогава не е има-
ло никаква друга алтернатива за лечение на 
ревматизма.

„Оказва се, че пчелната отрова, както и 
останалите пчелни продукти, могат да се 
използват превантивно срещу различни 
вируси и здравословни неразположения, 
включително и срещу COVID-19“, обясни д-р 
Енчев.

В китайско изследване, което включва 
близо 5000 пчелари в епицентъра на зара-
зата от коронавирус в Ухан, се докладва, че 
няма нито един заболял или развил симпто-
мите пчелар. То е проведено в началото на 
март, като от около 5000 души 723 са били в 
Ухан, и никой от тях не се е разболял.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Пчелната отрова –  
лек срещу 800 
болести и COVID-19

С помощта й може да се повлияе на хепатит, плексит, радикулит и др.

http://imgtrucking.com
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П
о улиците на Париж, в бистро 
и на чаша вино, италианската 
модна къща Valentino предста-
ви пролетната си колекция за 
2022 г. на Седмицата на модата 

във френската столица.
Шоуто се проведе в известен културен 

център, където бяха разположени щандове 
за цветя, традиционните бистро столове и 
маси, като на гостите

беше сервирано вино
Звездата от „Короната“ Ванеса Кърби 

беше сред зрителите.

Новата колекцията на Valentino, дело на 
Пиерпаоло Пичоли, е наречена „По улици-
те на Париж". Дизайнерът си е поставил за 
цел да покаже модата, каквато според него 
трябва да бъде - за улицата. И направи това 
буквално.

Тоалетите в колекцията на италианската 
модна къща са бляскави, със златисти па-
йети, широки джинси и лъскави ръкави, ти-
пични за 80-те години. Този сезон италиан-

ският дизайнер се насочва към

диско стил и цветове
Ризите към мъжките костюми на Пичоли 

са с копринена дълга яка, която се развява 
като шал. Изящната материя гарантира, че 
колекцията поддържа истинско усещане за 
лукс през цялото време.

В края на шоуто на гостите бяха поднесе-
ни букети от местни цветя.

С Valentino 
по улиците 
на Париж

Новата колекция бе представена  
в автентична атмосфера  

на френската столица

Сн.: БТА
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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 -търсим 
шофьори на собствени камиони предлагаме ди-
спетч на DRY Van,Reefer,Hazmat,Flatbed даваме ка-
миони и трайлъри под наем повече информация 
8472542504 №18943
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ. Тел. 
773-865-0406 7738650406 №18934
ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шофьор клас 
А, дабъл-трипъл, чист драйвинг рекорд, за сте-
ди тим,добро заплащане, нов камион автоматик, 
тел:847-877-4745 №18904
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас 
C за Straight truck local. Заплащане процент от рей-
та с договаряне. Може и без опит. Monday-Friday 
6306342892 №18872
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка компания на-
бира контрактори с dry van за съвместна работа. 
За информация търсете Зори на телефон (224)658-
2356. №18855
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
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси 
шофьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъ-
щи всеки уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 
1500 с бонуси. 7734954405 №18844

Chicago + suburbs

CAR HAULING JOB! , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60014, We are looking for 
Driver or Owner operator!Over 10y.in the business. For 
more info call 773-704-3360 №18961

CAR HAULING JOB! , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60014, We are looking for 
Driver or Owner operator!Over 10y.in the business. For 
more info call 773-704-3360 №18962

CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver 
for Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every 
Week. Sighn Up Bonus! Volvo Automatic. For more info 
Call 7739837254 $2000 - $2400 Weekly №18963

MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи механици на камиони и 
трейлъри. Опит не е задължителен, но е препоръ-
чителен. За повече информация, моля позвънете на 
773-656-8076. №18964

DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned 
business is looking for a self-motivated truck and 
trailer mechanic. Experience is a plus own set of tools is 
required. For additional info please call 630-948-4547 
or text 773-946-7497 №18965

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

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 ис-
кате най-доброто за своите камиони, не си губе-
те времето!  Neo Log Systems LLC е компания която 
извършва диспечерски,сейфти и акаунтинг услу-
ги на най-ниски цени %4 от гроса. Нужно е само да 
имате MC#, всичко друго 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 камиони в 
Arlington Hts. търси да назначи механик. За повече 
инфо тел, 630-873-5507 №18958
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

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

DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за 
OTR за dry van. Freightliner Cascadia automatic, 
fully loaded. Заплащането е 0,75cpm. 5082809522 
№18969

DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y 
in business need experienced dispatcher and safety 
to work in o�  ce / not from distance/ 2245202269 
№18971

ТЪРСИМ МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Сервиз за камиони търси да 
назначи дизел механици (с или без опит), електри-
чари и служител за почистване и поддръжка на сер-
виза. За повече информация: 630-350-9989. №18972

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

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

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



20 - 26 октомври 2021 г. 31

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

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-$0.90 PER MILE ,5500-7000 MILES A WEEK.
OTR POSITION - BRAND NEW TRUCKS 2020-2021 . 
3126590884 №18861
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим 
работник за поддръжка и почистване в сервиз. 
6303509989 №18694
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чис-
тене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 
7087708483 №18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори 
за dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx 
Ground, doubles endorsement and 1 year experience. 
6302903092 №18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time 
Caregiveri/Companions. Locations: Suburbs (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 транспортнa 
компания набира котрактори с CDL за съвместна 
работа. За повече информация търсете Зори 224-
659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & 
Maintenance is looking to hire front desk associate at 
full time. For more information please call 872-303-
1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в 
Elgin търси да назначи момиче за работа като офис 
асистент и касиер. Опит не се изисква. За пове-
че информация, моля позвънете на 224-428-7780. 
№18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS 
FOR LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this 
steady lines more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна 
компания предлага работа за CDL class A шофьор 
$275 per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки 
уикенд в къщи. За повече информация се обадете 
на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс 
от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили 
на седмица, за сингъл драйвър с опит , клас А, да-
бъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-877-4745 
№18359

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

ФЛОРИДА
NEOLOGSYSTEMS LLC!, 
Цена US$ , Зипкод 4, Ако сте малка компания и ис-
кате най-доброто за своите камиони,не си губете 
времето! Neo Log Systems LLC е компания,която из-
вършва диспечерски,сейфти и акаунтинг услуги на 
най-ниски цени 4% от гроса! Нужно е само е да има-
те МС#,всичко друго оставете на нас! 2242316080 
№18959

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

PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти 
асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище по до-
говорка 3039748716 №18968
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

ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
CUMBERLAND&LAWRENCE BEHIND UCRAINIAN 
CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE AND CLEAN 
UPDATED APPTMNT,6305394849 READY NOVEMBER 
1ST.GOOD PARKING. №18966
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 3 bedrooms, 1.5 
bathrooms aпартамент под наем в Des Plaines 
(Elmhurst and Algonquin). Първи етаж. За повече ин-
формация се обадете на (847)312-3871. №18967

ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включено 
всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/
Narragansett 7734252700 №18970
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 тавански 
етаж от къща във Франклин Парк се дава под наем. 
Включва спалня, кухня с трапезария, баня с тоалет-
на 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 са-
мостоятелна стая в апартамент ,наем 325 До-
пълнителна информация по телефона. ПЕТКОВ 
13127143018 №18929
ДАВАМ СТАЯ, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60070, Давам Стая от та-
унхаус под наем.За трък драйвър или жена.$650/
на месец, включва всички сметки. Ползване на пе-
ралня/сушилня, гараж, басейн (летен).Prospect 
Hts, Wheeling, Mt. Prospect, Arl. Hts, Des Plaines, 
Northbrook.Send me a text if you want to see the 
place. 2242800226 №18908
ДАВАМ СТАЯ, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60070, Давам Стая от та-
унхаус под наем.За трък драйвър или жена.$650/
на месец, включва всички сметки. Ползване на пе-
ралня/сушилня, гараж, басейн (летен).Prospect 
Hts, Wheeling, Mt. Prospect, Arl. Hts, Des Plaines, 
Northbrook.Send me a text if you want to see the 
place-224-280-0226 №18909
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60025, Стая под наем - $500 
- всичко включено 8476300290 №18914
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен 
гараж в Glenview Разполага с огромно patio. В ком-
плекаса има вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти 
зала. Оглед по всяко време. Отопление на ток. Цена 
1050$ За повече инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, 
паркинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са 
гарантирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. 
За повече инфо моля драснете съобщение на 305-
916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 
3 bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great 
location, great schools, brand new kitchen remodeled, 
freshly painted, call 708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. 
Convenient location near Costco, Wood� eld Mall, I-90. 
Second � oor with balcony. Central A/C. Pool in the 
complex. For more information call 847 312 0278 or 
773 996 8900 №18764

FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for 
rent in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, 
great location and schools! For information: 847 630 
8884 Stancho №18755

SOMEWHERE ELSE

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

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 боядийски 
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 до-
машни филми като ги презапишете на DVD преди 
касетите да станат неизползваеми. Презапис от VHS, 
MiniDV видео касети на DVD. 630-456-1366 №18853

НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазе-
те вашите стари ленти като ги направите 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

ФЛОРИДА

ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние сме 
екип от специалисти, които предлагат психотера-
певтична подкрепа на Българи живеещи в чужбина. 
Повече информация можете да получите от сайта 
ни. 359889291674 №18960

SOMEWHERE ELSE

МАЙСТОР ПЛОВДИВ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ремонт баня реди фаянс 
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 комплекта х 2 бр. 
Цена 425 $. Моля, оставете съобщение. 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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ВОДОРАВНО: Бор. Кос. Вар. Табакера. Американ. Кораб. Таран. Ма. Кит. Сераб. Катар. Катев (Калин). 
Ремек (Владимир). Река. Самовар. Катод. Гот (Карел). Дим. Номер. Лапад. Салам. Мерач. „Милан”. Напор. 
Лакал. КА. ЛОТ. Динар. Дарак. Ситар. Калъп. ТАМА. Катинар. Варан. Тор. Кар (Джералд). Торит. Колит. 
Канон. Панер. Билет. Ликок (Стивън Бътлър). Калем. Ла. Рап. Котел. Талаш. Линон. Ленин (Владимир). 
НАТО. Киловат. Ганев (Любо). „Рен”. Гол. Кънев (Велко). Рибар. Заник. Панел. Танер (Уили). Тарар. Самар. 
Ни. Кон. ДАНОН. Нанак (Талаванди). Ротел. Дирек. Кана. Бижутер. Рецитатор.

ОТВЕСНО: Сол. Кир. Барикада. Осака. Алигатори. Об. Тамил. Титан. Пилон. Нож. Рак. Томан. Тирол. 
„Нолит”. ТУ. Косев (Атанас). Мадан. Ников (Петър). КАДЕТ. Ереван. Пират. Конак. „Рале”. РАР. Ромон. Ро-
пот. Тъпан. Кабар. Мерак. Ракел. Народ. Бекер (Борис). Равин. Леген. Нир. САТ. Марал. Латек (Удо). На-
вес. Ре. Макет. Чадър. Ратин. Ланец. ТЕРАКОЛ. Капак. Ланер (Йозеф). Маки. Рат. Дамар. Нобел (Алфред). 
Витан. Винар. Пилат. Лиман. Барака. АК. Регал. Катил. Шаран. КАТ. РАМ. КОДАК. Мотел. Терен. Но. Накат. 
Нагар. Талон. Рицар.
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Две костенурки в пустинята. Водата е на 

привършване. Едната казала:
- Отивам за вода, в напръстника има три 

капки, да не ги изпиеш, докато се върна?
- Няма - обещала другата.
Изминал цял месец... Тогава тази, която 

останала при напръстника, се опитала да 
отпие една капка. В този момент зад една 
дюна се чуло:

- Ако ще си правим номера, по-добре да 
не тръгвам!

  
Митничарят, ядосан:
- Ами валута?
- Разбира се - отговаря капитанът и вади 

едно куфарче долари.
Митничарят, шашнат:
- И всичко това е ваше?
- Не - казва капитанът - това е ваше, моето 

е в трюма...

  
- Моята котка е необикновена!
- И какво пък й е толкова необикновено?
- Ето, виж тези снимки.
- Е... птички... рибки... мишки... сирене... И 

какво?
- Котката ги е снимала!

  
Един баща имал много глупав син. Решил 

да му се скара, дано спре да прави глупости:
- Ела тука бе, говедо! Сядай! - викнал баща-

та и нервно почукал с пръсти по масата.
- Ей сега, тате, само да отворя, че някой 

чука.
- Сядай ти казах бе, идиот! Аз ще отворя!

  
- Стой! Никой да не мърда!

- Какво, това обир ли е?
- Не, това е групова снимка.

  
Младеж изпраща момиче:
- Няма ли да ме поканиш на чаша кафе?
- Никога не каня вкъщи на първа среща!
- Добре, нека тази среща да ни е последна.

  
Майката пита Иванчо:
- Защо плачеш?
- Сънувах, че училището е изгоряло.
- Не плачи де, това е само сън!
- Плача точно за това…
Човек вървял през пустинята без капка 

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

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

  
Една студентка влиза в стаята на младия си 

учител и започва да си разкопчава блузата.
- Бих направила всичко, за да изкарам този 

изпит!
- Мммм... абсолютно всичко ли?
- Да! - казала тя и се притиснала до учите-

ля.
- А би ли... учила?

  
В най-голямата жега трима депутати оти-

шли на риба. Риба не хванали, но решили да 
се топнат в рекичката. Бански нямали, затова 
решили да се съблекат голи. Не щеш ли, за-
дала се някаква група от хора. Двама от тях 
бързо си прикрили органите с шепи, а трети-
ят сложил дланите на лицето си:

- Ти защо си криеш лицето? - попитали го 
двамата.

- Не знам как е при вас, но моите избира-
тели ме познават по лице - отвърнал им той.

  
По време на проверка в затвора инспекто-

рът пита някакъв затворник:
- Защо сте тук?
- Ами, не ме пускат да изляза!

  
Студенти се явяват на изпит от типа „тест“ - 

където трябва да се избира някой от готови-
те вече отговори.

Изпитът започва, всички студенти треска-
во мислят, само един започва да си подхвър-
ля монета във въздуха. Всеки път я хваща, 
поглежда дали се е паднало ези или тура и 
задрасква един от отговорите.

Професорът си мисли: „Тоя ще свърши из-
пита първи, сигурно ще си излезе след десет 
минути“.

Оня обаче продължава да подхвърля мо-
нетата. Изпитът е към края си, другите вече 
излизат, а студентът пак хвърля и си ги гле-
да листа.

- Какво правите още, колега? - пита профе-
сорът.

- Ами проверявам си отговорите за после-
ден път.

  
- Докторе, след операцията ще мога ли да 

свиря на цигулка?
- Ще можете, защо не?
- Браво на вас, докторе! Досега не можех.

  
Наркоман стои посред зима до отворения 

прозорец на стаята си.
Влиза майка му:

- Ама какво правиш! Затвори прозореца!
- Защо?
- Ами виж колко е студено навън!
- И като затворя, навън ще се стопли ли?

  
- Твоят мъж с какво се занимава?
- С бира.
- Произвежда или търгува.
- Купува и пие.

  
На митницата:
- Оръжие, наркотици, фалшива валута?
- Благодаря, вече имам.

  
- Нашият шеф ще напуска...
- Откъде знаеш?
- Извика ме вчера и казва: „Ние с вас не се 

сработихме, Иванов.“

  
Борци си говорят:
- Най-обичам да пътувам във вагон за май-

ки с деца!
- Заради майките ли?
- Не, бе! Знаеш ли какви хубави приказки 

разказват майките на децата си!

В частен кабинет лекарят 

казва на пациента:

- Почистих ви ушите, мога 

да ви гарантирам, че вече ще 

чувате великолепно! Ще ви 

струва сто долара.

- Двеста ли казахте?

- Да, точно така, чувате пре-

красно!

https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17


20 - 26 октомври 2021 г.34

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

Астрологична прогноза 
ОВЕН
Неразбирателството с опреде-
лени хора може да повлияе не-
гативно на настроението ви и 
също така да се отрази на об-
щата ви работа по наскоро за-

почнал бизнес проект. В ничий интерес не е това 
да продължи дълго, за това вземете нещата в свои 
ръце и направете необходимото, дори, ако трябва 
да отстъпите. Бъдете внимателни за настинки и про-
буждане на хронични заболявания. Любовта ще ви 
изпълни с позитивни търсения, настроения и жела-
ния. Перспективите пред вас са повече от добри.

РАК
Първият ден от периода ви под-
готвя за сериозна работа, с коя-
то предстои да затвърдите про-
фесионалните и личните ви 
позиции. Високите ви претен-

ции, както към другите, така и към вас самите, са 
доказателство за стил и качества, с каквито малко 
хора се отличават. Още в началото на периода ще 
усетите подем в делата си. Бизнесът ви ще се раз-
вива в предсказуеми граници, предвид повишени-
те ви изисквания и отговорно поведение. Няма да 
липсват и изненади, но без драматични развития.

ВЕЗНИ
Лидерските ви амбиции ще про-
дължат и занапред да ви държат 
будни, което при новите обстоя-
телства е добре. Наболял въ-
прос ще ви подтикне към дейст-

вия, стигащи до крайност, но с твърдото намерение 
да го решите веднъж завинаги. И ще се справите, въ-
преки че може да ви коства повече нерви и време. В 
текущите си дела ще заложите на последователни, 
разумни и премерени ходове. Изберете по-важни-
те от тях и там насочете енергията си за бързото им 
разрешаване във ваша полза.

КОЗИРОГ
Освободете се от тревогите си, 
те най-често са безпочвени. Въз-
можността за едно романтично 
пътуване владее мислите ви и 
сега е подходящ момент за това. 

Можете да изживеете истински удоволствия, стига 
да поискате. Непременно го направете. Престанете 
да мърморите на партньора си за всяка дреболия, 
защото скоро ще му омръзнете и ще го отдалечите 
от себе си необратимо. Заради трудностите на ра-
ботното си място не прекалявайте с претенциите си. 
Всичко замислено може да почака.

ТЕЛЕЦ
Бизнесът ви ще бъде успешен и 
това ще ви осигури средства за 
нови инвестиции. Постарайте 
се да не отвръщате на недобро-
желателите си със същото отно-

шение. Бъдете добронамерени и ще се изненадате 
от поведението им. Можете да отстоявате позици-
ите си, но често пропускате да показвате добрите 
си намерения. Търсете къде грешите и се старай-
те да поправяте пропуските си. По-често се вслуш-
вайте в съветите на близките си и верните си прия-
тели и не мислете, че всичко знаете.

ЛЪВ
С гъвкава мисъл ще подхожда-
те към налагащите се промени в 
работните и личните ви планове 
и намерения, предвид обстоя-
телства и партньорски решения. 

Възможни са изменения на вече договорени отно-
шения, но е добре да ги обсъждате през първата по-
ловина на периода. Като цяло ще има сработване на 
добри енергии и реализация на смели начинания. 
Обичани и щастливи ще се чувствате в компанията 
на специални за вас хора. При вземането на реше-
ния се доверете на интуицията си.

СКОРПИОН
С лъчезарното си присъствие 
ще внасяте настроение и ще 
привличате интереса към себе 
си на повече хора. Влизайки в 
нови обвързаности, невинаги 

ще бъдете подготвени по темите, които ви свърз-
ват, и ще усвоявате новостите в движение. Свикна-
ли сте и няма да изостанете. Основното, което ще 
ви вълнува, са финансите ви, и усилията ви ще са 
насочени към повече ангажименти и печалби. В 
плановете на близките ви са включени начинания, 
средствата за които трябва да осигурите вие.

ВОДОЛЕЙ
Стабилизирайте постигнатото 
до момента. Ако работите в сфе-
рата на търговията, успехът е с 
вас. Рискувате да усложните от-
ношенията с роднините си зара-

ди тяхното отношение към брачния ви или интимен 
партньор, което не одобрявате. От вас зависи да съх-
раните хармонията в интимните мигове и да не про-
пуснете сексуалните преживявания. Заредени сте 
със сили и желание за работа. Промените на работ-
ното място могат да ви изнервят, но бързо ще се убе-
дите, че са във ваша полза.

БЛИЗНАЦИ
Започвате периода в хубаво на-
строение, с шеги и закачки. Под 
въздействие на обстоятелства-
та ще вземате импулсивни ре-
шения и само позитивната ви 

нагласа към момента може да ви гарантира пра-
вилност и успех. Предстоят ви нови любовни заво-
евания, а при несемейните - брачно обвързване. 
Възможни са здравословни проблеми с кръвното, 
гастрита, язвата. Вземете навременни мерки, потър-
сете точния специалист за консултация. Опитайте да 
ги разрешите с препарати от народната медицина.

ДЕВА
Ще сте натоварени с професио-
налните си задачи, но ще има-
те и време и желание за по-
вече близост с любимите ви. 
Криворазбрани ще бъдете само 

за онези, които не виждат високите ви цели, а се 
вглеждат върху дребни неща. Наученото ще ви по-
могне да преодолеете и да заобикаляте всичко, на 
което не му е време сега, и да продължите уверено 
напред. Предстоят ви печалби, но ако не изпускате 
момента. Опитайте да се разтоварите от напреже-
нието и да заздравите контактите си.

СТРЕЛЕЦ
Новостите ви изправят пред пре-
дизвикателства, които приемате, 
но с известни резерви. Добре е 
да бъдете по-активни и конкрет-
ни. Насочете се към работа, коя-

то ви носи удоволствие, така ще съчетаете полезното 
с приятното и резултатите ще са впечатляващи. Да се 
раздавате е неподправеното ви желание, но трябва 
да мислите и за себе си. Финансови успехи ще имате 
в края на периода. Не бързайте да обгрижвате дру-
гите, имате достатъчно свои нужди, които чакат вни-
манието ви.

РИБИ
Очаквайте приходи, които са 
достатъчни, за да сте спокойни. 
Отложете уговорени делови сре-
щи, защото може да са във ваша 
вреда. Предложение за нова ра-

бота може да преобърне изцяло в негативна насока 
личния ви живот, ако бракът ви е нестабилен или до-
макинската работа е само ваше задължение. Сексу-
алните ви отношения са проблемни заради ревност 
от страна на партньора ви. Не допускайте криза в от-
ношенията си. Внимавайте да не нагрубите някого и 
не налагайте мнението си.

Лидерските ви амбиции ще про

https://www.brookhavenmarket.com/
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Ч
арли Карвър и Кейла Браун из-
чезват от дома си в Южна Каро-
лина през август 2016 г. и всички 
опити на близките им да ги от-
крият удрят на камък. Мобилни-

те им телефони са изключени, колата им из-
чезва, а любимото им куче обикаля къщата 
гладно и без вода. В същото време в профи-
ла на Чарли във Фейсбук се появяват пост-
ове със задна дата. Те съобщават, че двама-
та с Кейла чакат бебе, месец по-късно – че 
си купуват къща, а след това, че ще се же-
нят. Зловещи новини, която никога не са се 
случвали.

Този ужас продължава два месеца. А това, 
което следва после, е не по-малко ужасно. 
Човекът, отговорен за изчезването на Чар-
ли и Кейла, е открит. И той изглежда доста 
опасен.

В имота му от 100 акра в Южна Каролина в 
метален контейнер е открита 30-годишната 
Кейла, окована с верига около врата.

Младата жена е била държана вътре про-
тив волята си, „на верига като куче,“ комен-
тира тогава шерифът на окръг Спартанбърг 
Чък Райт, цитиран от ABC News и webcafe.
bg.

Заподозреният
Властите съобщават, че собственик на 

претърсвания имот е 45-годишният Тод Ко-
леп. Той е бил на мястото и му е било връ-
чено искане за обиск. Още докато разслед-
ването продължава, Колеп е арестуван по 
обвинение в убийство и в отвличане.

„Това лице е много опасно“, заяви окръж-
ният прокурор Бари Барнет за Колеп по 
време на изслушването за гаранцията ня-
колко дни след това.

Обвинението твърди, че Колеп е бил по-
следният, разговарял с Браун, преди тя да 
изчезне от дома си.

Според регистъра за сексуални прес-
тъпници в Южна Каролина Колеп е тряб-
вало да бъде регистриран като сексуален 
престъпник в щата, след като е бил осъ-
ден за отвличане в Аризона през 1987 го-
дина. Според съдебните документи той е 
арестуван, когато е бил 15-годишен, по об-
винение за отвличане и сексуален тормоз 
над 14-годишно момиче, докато е живеел с 

баща си в Аризона.
Колеп тогава е отишъл в дома на момиче-

то, заплашил я е с револвер и я е принудил 
да отиде в дома му. Там я вързал, запушил 
й устата и я изнасилил. После я е върнал в 
дома й под заплахата, че ще убие семей-
ството й, ако тя разкаже на някой за случи-
лото се. Момичето обаче съобщило в поли-
цията и Колеп бил прехвърлен към съда.

В крайна сметка той се признава за вино-
вен, договаряйки се обвинението в сексуа-
лен тормоз да отпадне. Той е осъден на 15 
години затвор и е бил задължен да се ре-
гистрира като сексуален престъпник.

Линдзи Мейсън, приятелка на Кейла, ко-
ментира по време на процеса, че Браун е 
работела като чистачка в къщи към фирма-
та на Колеп. Мейсън казва, че го е среща-
ла за кратко, когато един ден е помагала на 
Браун в почистването.

„Отидохме до къщата му да вземем ключ, 
преди да отидем да чистим къщата. Не из-
глеждаше като човек, който би направил 
лошо някому. Имаше вид на много земен, 
обикновен човек“, заявява Мейсън.

Издирването
Шерифът Райт определя издирването 

като „добра разследваща работа“, която от-
вежда полицията до имота на Колеп.

Полицейското управление в Андерсън 
получава информация, че телефонът на 
Браун е проследен до имота на Колеп на 
Удръф Роуд. След получаването на сигнала 
разследващите предприемат претърсване 
на имота. Участват голям брой полицаи, по-
лицейски кучета, оборудване за копаене и 
хеликоптер.

Колата, в която Браун и приятелят й Чарлз 
Карвър са били виждани до изчезването им 
в края на август, е била открита в гориста 
част от имота. А там е открито тяло, което 
по-късно е идентифицирано като Карвър. 
Според окръжния следовател смъртта на 
младия мъж е причинена от многобройни 
огнестрелни рани и категорично се счита 
за убийство.

Разследващите съобщават, че са иззели 
многобройни оръжия и амуниции от имо-
та.

Какво предстои 
за Кейла Браун

Кейла Браун е открита завързана „на ве-
рига като куче“ в контейнера. Тя е казала 
на разследващите, че е държана там от два 
месеца. Веднага след като е намерена, мла-

дата жена е прехвърлена в болница за ле-
чение.

Браун разказала пред властите, че е била 
хранена редовно, но шерифът на Спартан-
бърг заявява, че „е чудо, че са я открили 
жива". Когато я намират, от полицията я оп-
исват като „жива и в добро състояние“, но 
„очевидно травматизирана“.

Кейла е разказала пред разследващите, 
че Колеп е взел нейния телефон, както и 
този на нейния приятел. Сигналите от кули-
те на мобилните оператори са показали, че 
телефоните им са близо до Грийнвил. Бра-
ун е разказала за целия преживен ужас и за 
това как е видяла похитителя да застрелва 
Карвър.

Следва изявление на семейството на 
Браун, в което то обявява, че „тя физиче-
ски е добре“, но емоционално се лута меж-
ду „добри и лоши моменти". Браун и семей-
ството й молят да се уважава личното им 
пространство след спасението й.

Други жертви
Малко след разплитането на случай с 

Кейла и Браун шерифът на Спартанбърг 
казва, че разследващите проверяват вер-
сията Колеп да е масов убиец и търсят дру-
ги тела в огромния имот.

„Опитваме се да проверим дали не сме 
заловили сериен убиец“, коментира Райт. 
„Не е изключено точно с това да си имаме 
работа“.

„Връщаме се, доколкото е възможно, на-
зад към всяко имущество, което някога е 
притежавал този човек, за да потърсим за 
още жертви“, допълва той.

В контейнер с верига на врата: 
Трилър от Южна Каролина
XКак млада жена и приятелят й станаха жертви на опасен престъпник

Сн.: The Daly Beast

Сн. Facebook
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Рапърът Tyga, кой-
то дълги годи-
ни беше гадже на 

Кайли Дженър, е бил 
арестуван по обвине-
ния в домашно наси-
лие. Изпълнителят сам 
се е предал на полици-
ята. Той е бил задържан 
за престъпно домаш-
но насилие и е бил пус-
нат под гаранция от $50 
000.

От полицията в Лос 
Анджелис потвържда-
ват, че Tyga, чието ис-
тинско име е Майкъл Сти-
вънсън, е бил арестуван във 
връзка с инцидент, включващ 
домашно насилие.

Вече се знае коя е жертвата 
и кой всъщност е повдигнал 
обвиненията. Това е бившата 

приятелка на Tyga Камарайн 
Суонсън. Тя сподели и снимка 
в Instagram, на която е с поси-
нено око. „Бях емоционално, 
психически и физически тор-
мозена и няма да си мълча по-
вече“, написа моделката.

Бившият на Кайли Дженър 
арестуван за домашно насилие Мария Бакалова с очарователен 

поздрав към майка си
„Цели се високо“ изглежда е макси-

мата, според която живее Мария 
Бакалова. С ролята си на Тутар в 

„Борат 2“ българката успя да улови она-
зи рядка комбинация от талант и късмет, 
която я изстреля право към звездите.

От тогава актрисата разпределя време-
то си между Щатите и България и щурму-
ва най-известните холивудски наградни 
церемонии и модни ревюта, като си пар-
тнира с марки като Dolce&Gabbana.

Връзката с любимите й хора е това, кое-
то й дава опора. Мария е близка със се-
мейството си, винаги намира време за 
приятелите си, почива сред природата и 
никога не пропуска десерта.

По повод рождения ден на майка си 
звездата сподели в Instagram очаровател-
но видео със снимки на двете. „Бъди все 
така силна. „Обичам те!“, пише тя.

Меган Фокс е една от 
актрисите, които не 
се срамуват да пока-

жат истинската си същност. 
Тя е известна с това, че е фен 
на провокативните тоалети, 
освободеното поведение и не 
се страхува да признае, че ха-

ресва както мъже, така 
и жени.

Меган всъщност не 
се чувства толкова уве-
рена, колкото всеки си 
мисли.

Попитана дали няко-
га се е чувствала неси-
гурна в себе си, Меган 
потвърждава, че има 
дълбоки съмнения в 
начина, по който из-
глежда. „Да, страдам от 
телесна дисморфия“, 
казва актрисата. Със-

тоянието се характеризира 
с натрапчиви мисли за пред-
полагаеми несъвършенства 
във физическия облик на чо-
век. Тези „недостатъци“ може 
да са невидими за останали-
те, но да измъчват въпросно-
то лице.

Меган Фокс: Страдам  
от телесна дисморфия

Офсет зарадвал Карди Би с екстрава-
гантен подарък за нейния рожден 
ден. Рапърката навърши 29 г. на 

11-и октомври и празнува в Лос Анджелис.
По време на партито съпругът на певи-

цата грабнал микрофона и споделил ка-
къв е неговият подарък. Той показал на 
голям екран видео с жилище в Домини-
канската република, което има басейн на 
покрива си.

„Купувах ти най-големите диаман-
ти, които можеш да получиш, купувах ти 
всичко. Ти ме дари с красив син... Купих 
ти къща в Доминиканската република. Из-
харчих милиони за това тук, до океана“, ка-
зал е той.

Карди и Офсет имат 3-годишна дъще-
ричка Кълчър, а синът им се роди на 4-и 
септември. Скоро рапърката разкри, че 
раждането е било мъчително и тя е загу-
била много кръв.

Офсет подари на Карди Би 
жилище в Доминикана

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Рок звездата от 
„Пинк Флойд“ - 
Роджър Уотърс - 

обяви, че се е оженил 
за пети път. Младата му 
съпруга се казва Ками-
ла Чавис и двамата са си 
казали „да“ в имението 
на Роджър „Бриджхамп-
тън“ в Ню Йорк, което 
той е купил през 2010 г. 
за $16,2 млн.

78-годишният му-
зикант сподели сним-
ки от специалния ден в 
Instagram и Twitter и на-
писа: „Толкова съм щастлив“.

Камила изглежда краси-
ва в бяла дантелена сватбена 
рокля, докато Уотърс поста-
вя пръстена й. Церемонията е 
край бряг на река, а двойката 
е заснета в страстна целувка 

на романтична снимка, споде-
лена от Роджърс.

Смята се, че двойката е във 
връзка от няколко години и 
беше заснета заедно на фил-
мовия фестивал във Венеция 
през 2019 г.

Роджър Уотърс от „Пинк Флойд“  
се ожени на 78 г.Ела Траволта към баща си 

Джон: Ти си моят герой
Ела Траволта за пореден път доказа, 

че има силна връзка с баща си Джон. 
Актьорът и 21-годишната му дъщеря 

отпразнуваха Деня на бащата и дъщеря-
та, споделяйки мили пожелания един към 
друг. „Честит Ден на бащата и дъщерята на 
моя герой и най-добър приятел. Обичам 
те страшно много, тате!“, написа Ела под 
снимка, на която седи на диван заедно с 
Джон и двамата се усмихват към камера-
та.

Траволта на няколко пъти е признавал 
колко много се гордее с дъщеря си, коя-
то следва неговите стъпки в киното. Ела 
участва във филма The Poison Rose, къде-
то си партнира с баща си и Морган Фрий-
ман. „Тя е уникален човек. Грациозна, бла-
городна, мила и прекрасна. Не знам на 
кого се е метнала, но не е на мен, гордее 
се с нея“, казва той.

Сър Антъни Хопкинс ще 
се включи отново в еки-
па на Флориан Зелер за 

филма „Синът“, който е про-
дължение на неговия прочут 
филм „Бащата“.

83-годишният актьор ще 
участва в продължението 
на „Бащата“, което донесе на 

Хопкинс втората му на-
града „Оскар“ за най-
добър актьор за ролята 
на възрастен мъж с де-
менция.

Сега звездата се при-
съединява към звез-
ден актьорски със-
тав, който включва Хю 
Джакман, Лора Дърн и 
Ванеса Кърби.

„Синът“ разказва 
историята на Питър 
(Джакман) и новата му 

партньорка Бет (Кърби), чий-
то живот с новото им бебе 
изпада в хаос, когато бивша-
та съпруга на Питър - Кейт 
(Дърн) - се появява с техния 
син тийнейджър (Макграт). 
Подробности за ролята на 
сър Антъни Хопкинс все още 
не са известни.

Антъни Хопкинс ще участва  
в продължението на „Бащата“

Анджелина Джоли и бившият й мъж 
Джони Лий Милър бяха забеляза-
ни отново заедно, което подклаж-

да слуховете за възродения им романс. 
Този път екссъпрузите са видени да се 
наслаждават на уютна вечеря в ресто-
рант в Бевърли Хилс, Калифорния, след 
което си тръгнали в един автомобил.

През лятото Джоли пътува до Ню 
Йорк, за да се срещне с Джони и да го 
запознае с осиновения си от Виетнам 
син Пакс. Дори се говори, че тя и мом-
чето са отседнали в апартамента на пър-
вия й съпруг, докато са били в Голямата 
ябълка.

46-годишната Джоли и 48-годишният 
Милър са споделяли, че са съумели да 
си останат добри приятели след края на 
брака си, но жълтите медии са убедени, 
че двамата са на път да възобновят ста-
рия пламък помежду си.

Анджелина Джоли на втора 
среща с бившия си мъж

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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В
ръх Вашингтон не е много ви-
сок, намира се в умерения кли-
матичен пояс и нищо не предпо-
лага, че ще се окичи със славата 
на едно от местата с най-лошото 

време на света.
Той се намира в Ню Хемпшир и е най-ви-

соката точка в североизточните Съединени 
американски щати. Част е от планината Ва-
шингтон, която е най-известната на изток от 
река Мисисипи.

И макар че никой не би си помислил, че 
по тези ширини може да има много сняг и 

студ, на връх Вашингтон условията са бук-
вално арктически. Тук трупа сняг през цяла-
та година, брулят силни ветрове и има гъ-
ста мъгла.

Най-ниската температура, засичана на 
върха, който е висок едва 1970 м, е минус 
46.0°C, което значи, че само на Южния по-
люс е по-студено, пише peika.bg. Най-бър-
зият вятър, измерен там, е бил със скорост 
372 км/ч, което е по-силен дори от урагани-
те.

На всичко отгоре, връх Вашингтон е блъс-
кан от ураганните ветрове средно по 110 

дни в годината. Поради това 
метеорологичната станция 
на върха е застопорена за 
земята, за да не бъде отне-
сена.

Валежите също 
са много обилни 
и постоянни

Преди европейците да 
заселят континента, инди-
анците са наричали върха 
„Домът на Великия дух“, но 
повече му приляга днешно-

то му название - 

„Домът на най-
лошото време 
на света“.

Въпреки всичко това, 
върхът и обсерваторията са 
известна туристическа дес-
тинация, поне когато вре-
мето го позволява. 

Там има много пътеки за 
пешеходен туризъм, а вет-
ровете са добре дошли за 
парапланеристи.

Връх Вашингтон, 
където студът стига 
до минус 46°C
XВетровете духат с 372 км/ч  

и се смята, че това е мястото  
с най-лошото време в света

Сн.: Flickr
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