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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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Учат имигрантите 
без статут  
как да получат  
здравна грижа

Българи от  
Чикаго станаха  
12-ти в рали  
шампионата на САЩ » на 11

» на 12 - 13

» на 24

От Сливен 
до Тексас: 
Българка издава 
детски книжки 
в САЩ

» на 4

Сбогом и 
благодарим!

» на 8 - 9

X Българите в Чикаго останаха без обичания си 
свещеник отец Грую от църквата „Св. София“

САЩ се готвят 
да махнат 
визите  
за българи
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Последно сбогом  
и благодарим  
за всичко, Отче!

„Знаеш ли какъв красавец беше дядо Гери. 
Той и сега си е красив де“, ми казваше съпру-
гата на отец Грую - Пепа. Някои я наричаха 
баба попадия от десетилетия, макар че за ви-
наги стилната дама това определение никога 
не е отивало. Тяхното беше любов от онази, 
която все по-трудно съществува – отдадена, 
изпълнена със смисъл не само за себе си, а 
и за околните. Докато отец Грую създаваше, 
пазеше и развиваше храма „Света София“ в 
чикагското предградие Дес Плейнс, то тя че-
връсто въртеше залата, в която са се празну-
вали безброй кръщенета, сватби, рожден-
ни дни, християнски и лични поводи и която 
през годините се беше превърнала в място за 
среща на стари и нови имигранти. Няма бъл-
гарски политик, който да не е минал от там.

Не съм сигурен доколко по-новите от нас 
осъзнават ролята на църквата и на попадий-
ското семейство за имигрантския живот в Чи-
каго. Сега когато имаме няколко ресторанта, 
стотици български бизнеси, медии, социал-
ни мрежи и бърз интернет навсякъде, като 
че ли забравяме, че всичко това само преди 
двайсетина години е била именно църквата. 
Там първо идват новите имигранти да тър-
сят работа, информация и запознанства. Там 
празнуват своите поводи и там търсят утеха 
и смирение в трудните моменти. И там вина-
ги е бил отец Грую, когото галено наричахме 
и американизираното Гери. Там беше и него-
вата съпруга Пепа с най-вкусните български 
гозби, огромна усмивка и топла прегръдка.

Всяка смърт е нелепа и често ненавремен-
на. Отец Грую беше на 68 години, младолик 
и винаги с шега и добро настроение. Имаше 
проблеми с диабет и високо кръвно, но Пепа 
го беше поставила на стриктна диета напо-
следък. Той не спореше с нея и с годините из-
глеждаше все по-благодарен за това, което 
са изградили заедно, и за любовта, която па-

зеха още. И двамата са ми разказвали за пър-
вите им дни като двойка, а той обясняваше 
младежката ревнивост на Пепа с невероятно 
остроумни шеги, за да те убеди без думи, че 
такава любов е все пак възможна.

Любовта на отец Грую към ближния бълга-
рин далеч от Родината обаче ще е това, кое-
то ще остане завинаги в колективната ни па-
мет като българска общност. Съграденото от 
него ще е паметник на неговата всеотдайна 
работа в полза на всички нас. А повечето ще 
помним топлите му думи в момент на нужда 
и терзание, отличните му проповеди и спо-
собността му да направи Бог и Църквата по-
близки до обикновения човек – в ярък кон-
траст с повечето българки свещеници.

Именно той е основният двигател за по-
строяването на новата сграда и премества-
нето на църквата от малката къщичка, в която 
започва тя в района на улица Irving Park в по-
централната част на Чикаго. С постоянство-
то си и своя бизнес нюх, отец Грую успява да 
обедини усилията на българи и родни биз-
несмени за построяването и самоиздръжка-
та на великолепната нова сграда на храма. 
Ето защо и напълно заслужено той ще бъде 
погребан в двора на църквата, която съгра-
ди и ни завеща. За да я пази и от онзи свят. За 
да бди над нас и да е винаги там – така, както 
сме свикнали през последните близо три де-
сетилетия.

От името на целия екип на BG VOICE, но ще 
си позволя да го направя и от името на ця-
лата българска общност в Чикаго и Северна 
Америка, да изкажа най-искрени съболез-
нования и признателност към близките и се-
мейството на отец Грую. Благодарим ти, Отче, 
и нека да е светъл пътят ти!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

С
ъединените щати обмислят дали 
да включат България в програма, 
която ще позволи на българите 
да посещават страната и да оста-
ват на американска територия за 

период до 90 дни. Това съобщи американ-
ският министър на вътрешната сигурност 
Алехандро Майоркас.

Според него програмата предоставя зна-
чителни ползи за икономиката и сигурнос-
тта на Съединените щати.

Вашингтон обмисля, освен България, да 
включи в списъка и

Израел, Кипър и Румъния
До момента в него има 40 страни и за техни 
граждани не се изискват визи за престой до 
три месеца.

За да участва в програмата, дадената дър-
жава трябва да отговаря на определени из-
исквания, свързани с противодействие на 
тероризма, правоприлагане, сигурност на 
документите и управление на границите.

„Имаме четири кандидатури в процес на 
подготовка: Израел, Кипър, България и Ру-
мъния“, каза Майоркас във вторник на съ-
битие на туристическата индустрия. Той до-
пълни, че САЩ са силно фокусирани върху 
програмата. Според главния изпълнителен 
директор на Американската туристическа 
асоциация Роджър Дау това е

стимул за американската 
икономика

в размер на 100 млн. долара.
„Всеки път, когато добавяте някоя от тези 

страни, пътуванията просто се разрастват“, 

каза Дау.
България, Румъния и Кипър са единстве-

ните държави в ЕС, които все още пътуват с 
визи за САЩ. 

През септември Съединените щати доба-
виха Хърватия към програмата си за без-
визово пътуване. На 4 октомври 2019 г. от-
паднаха визите за поляци и от 11 ноември 
същата година те можеха да влизат в САЩ за 
туризъм или бизнес за срок не по-дълъг от 
90 дни.

Страната ни остава далеч от един от кри-
териите за падането на визите – 

процентът на отказите за тях 
да е под 3 на сто 

Според данните за 2020 г. този показател е 
12.52% – влошаване спрямо предходната го-
дина, когато той бе 9.75%. През 2021 г. визи 
не се издаваха заради COVID пандемията.

Преди няколко месеца посланикът на 
България във Вашингтон Тихомир Стойчев 
каза, че единственият критерий за безвизо-
ви пътувания, който още не е покрит, оста-
ват отказите, но тенденцията била положи-
телна.

САЩ се готвят да 
махнат визите за българи
XВашингтон обмисля да позволи на гражданите 

на България престой до 90 дни без разрешение

Алехандро Майоркас

Сн.: БТА

https://www.desplaineseyecare.com
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Н
яколкостотин по-малко бъл-
гари в САЩ са подали заявле-
ние за гласуване на 14 ноем-
ври. Това стана ясно, след като 
изтече крайният срок, в който 

те можеха да заявят, че искат да гласуват и 
къде. Сънародниците ни зад граница оба-
че имат възможност да подадат гласа си без 
заявление направо в изборния ден, когато 
ще стане ясен и окончателният брой на гла-
сувалите в САЩ.

Общият брой на секциите, в които ще гла-
суват българите в чужбина на тези избори, 
е 755. Това е с 29 по-малко, отколкото на из-
борите през юли, когато секциите бяха 784.

Подадените заявления за вота 2 в 1 дос-
тигнаха 56 500, което е с около 15 000 по-
малко в сравнение с изборите през юли.

В САЩ подадените заявление са 2864, кое-
то е с близо 300 по-малко в сравнение с 11 
юли.

От Външно министерство обясняват, че 
причината за спада в заявленията вероятно 
е високият брой на секциите, които ще бъ-
дат разкрити автоматично. Според тях оба-
че по-малкото подадени заявления може да 
означават, че много сънародници ще се въз-
ползват от правото да гласуват, без да са за-
явили това предварително, което буди при-
теснения за забавяне в деня на изборите, 

ако се наложи членовете на секционните ко-
мисии да дописват много хора в списъците.

По-малко разкрити 
секции зад граница

55 секции ще се разкрият в САЩ за вота 2 в 
1, като на предходните предсрочни избори 
те бяха 58.

И този път най-много места за гласуване 

ще бъдат разкрити във Великобритания – 
132. В Турция ще има възможност да се гла-
сува в 127 секции.

В Германия, където има голяма българска 
диаспора, би трябвало да може да се гласу-
ва в 85 секции. Броят им е с 31 по-малко, за-
щото още в края на септември властите в 
страната наложиха ограничение на пред-
стоящия вот да има секции само на до 40 ад-
реса извън дипломатическите и консулски-
те служби.

Бюлетините за гласуването вече се из-
пращат в чужбина чрез дипломатическа-
та поща. Машините за вота обаче трябва да 
се предоставят на Външно министерство от 
Централната избирателна комисията поне 
20 дни преди датата на изборите. Устрой-
ствата обаче все още не са предоставени и 
процесът на места може да се забави заради 
зимата, пандемията и мерките по летищата.

Проблеми с протоколите няма да има. На 
всеки протокол ще има два номера, така че 
да се избегнат проблемите със серийния 
номер, който е отдолу и не излизаше. Това 
беше и причината 30% от протоколите да 
бъдат връщани за дообработка отново.

Интересът към изборите  
на българите в САЩ намалява

ИРИНА  
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

XНяколкостотин по-малко са сънародниците ни, 
подали заявление сега в сравнение с вота на 11 юли
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Р
ешението на правителството в 
България да въведе зелен сер-
тификат като пропуск за заведе-
ния, театри, кина, молове и всич-
ки дейности на закрито отприщи 

недоволство и протести, но и вълна от же-
лаещи да се ваксинират. Поляризирането 
ескалира и след като кабинетът обяви, че 
всички деца остават вкъщи за дистанцион-
но обучение. А заради нарастващото на-
прежение президентът Румен Радев свика 
спешно назначеното от него правителство 
и го разкритикува заради въведените без 
предупреждение мерки.

Какво породиха те?
Рекорден брой зелени сертификати бяха 

изтеглени само за час в понеделник. 24 723 
документа са били свалени от 9.00 до 10.00 
часа, а за часовете от началото на деня тех-
ният брой е надхвърлил 60 000, съобщи-
ха от „Информационно обслужване“, които 
поддържат системата. Рекордът беше про-

вокиран донякъде от компромис от страна 
на властите, които разрешиха документът 
да бъде издаван и на онези, които са пре-
боледували с положителен антигенен тест. 

Отстъплението обаче си има цена, защото 
притежателите на този вид „зелен сертифи-
кат“ ще могат да го използват само в Бъл-
гария. В чужбина неговият QR код ще е не-
валиден.

Междувременно броят на ваксинирани-
те рязко се увеличи, като наближи рекорда 
от 32 500 имунизирани за ден от май. За два 
дни се ваксинираха над 40 000 души. Мно-
го от хората признавават, че се имунизират, 
защото работодателят изисква това от тях, 
а те не искат да изгубят хляба си.

Дълги опашки се извиха и за тестове – от 
медицински работници пред болниците 
до служители и посетители пред молове-
те. Пощадени от задължението да имат зе-
лен сертификат се оказаха само учителите, 
а това, че много малко от тях не са имунизи-
рани, доведе и до затварянето на училища-
та. Децата в много райони на страната от-
ново се върнаха вкъщи за онлайн часове. А 
това се превърна в отделен

фронт на напрежение
Много родители показаха публично не-

доволството си, а не малко от тях подадоха 
жалба в съда срещу дистанционното обуче-
ние. За да тушират възмущението, властите 
обявиха, че спешно ще закупят тестове, ща-

дящи детското здраве, за да могат ученици-
те от 1 до 4 клас да се върнат в училище.

И всичко това се случва на фона на про-
дължаващата тенденция България да е на 
едно от първите места по смъртност от 
коронавирус в света. Болниците в страна-
та отново са препълнени и да се намери 
място в тях става все по-трудно. Данните 
от Единния информационен портал показ-
ват, че 93,53% от починалите през измина-
лите 14 дни не са били имунизирани сре-
щу COVID-19. Успехи във ваксинацията не 
бяха постигнати нито през петте месеца 
управление на ГЕРБ, нито през петте месе-
ца на служебното правителство, а липсата 
на смислена комуникационна кампания е 
видна за всички. А заради изключително 
тревожната ситуация здравният министър 
Стойчо Кацаров призна, че се обмисля ва-
риант, ако броят на болните не спре да рас-
те, част от тях да се изпращат за лечение в 
чужбина.

По данни на американския университет 
„Джонс Хопкинс“ от началото на пандемия-
та до 24 октомври в България са почина-
ли 23 033 души. За същия период броят на 
жертвите на вируса в 10-милионна Порту-
галия е 18 219, като там вече са ваксинира-
ни 80% от населението.

Нагорещено до червено:  
Зеленият сертификат в България
XВъвеждането му отприщи протести, но и вълна от желаещи да се ваксинират

Документът от САЩ  
и Канада важи и в Родината

Документът, който удостоверява вакси-
нация в САЩ и Канада, важи и за България. 
От здравното министерство припомниха 
пред BG VOICE, че със заповед от 27 август 
тази година страната приравнява на вали-
ден цифров COVID сертификат за ваксина-
ция всеки документ за завършен ваксина-
ционен курс срещу заразата.

Единственото условие е в него да се съ-
държат имената на ваксинирания на лати-
ница, датата на раждане, дата на която е по-
ставена последната получена доза ваксина, 

пореден номер на дозата, както и общият 
брой дози при ваксини, които се поставят 
двукратно. Освен това документът трябва 
да съдържа и търговското наименование 
на поставената ваксина, държавата, в която 
сертификатът е издаден, и наименованието 
на издаващия компетентен орган.

Това означава, че сертификатите, изда-
дени от американските или от канадските 
власти, са аналогични на документ на евро-
пейския цифров сертификат и важат в Бъл-
гария.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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И
зненадващата смърт на оби-
чания и уважаван свещеник 
Грую Цонков от църквата “Све-
та София“ шокира българска-
та общност в Чикаго и не само. 

Тъжната вест дойде след два дни, в които 
семейството на отеца и полицията го из-
дирваха.

Първият знак за неизбежната трагедия 
идва в петък следобед, след като никой не 
може да се свърже с отец Гери, както галено 
го наричат. Телефонът му е изключен, кое-
то е нетипично за винаги достъпния свеще-
ник.

Камерите в храма показват, че той е бил 
там до около 11:10 ч. На записите се вижда 
как върши обичайните си дейности, влиза в 
олтара. Той говори със съпругата си Пепа и 
казва, че има да върши задачи из града за 
предстоящо събитие в църквата. След това 
отецът закарва племенника си на летище 
O’Hare, където следите му се губят.

В следващите 48 часа семейството на 
отец Грую се опитва да го открие всячес-
ки - звъни в местни болници, полицейски 
участъци, но без успех. От мобилния опера-
тор научават, че телефонът му е изключен в 
11:40 в петък.

Разследването по-късно ще установи, че 
свещеникът се е почувствал зле и стига до 

спешното отделение на болница Humboldt 
Park Health, след като сам паркира колата 
си. Лекарите се борят за живота му, но не-
успешно. Смъртта му е констатирана в 2 РМ 
в петък.

От болницата 48 часа не се 
свързват със семейството

на Грую Цонков, въпреки чe в него има до-
кументи за самоличност и мобилен теле-
фон. В неделя полицията намира колата му, 
разбира какво се е случило и уведомява се-
мейството.

Неочакваната кончина на един от дъл-
гогодишните стожери на българската общ-
ност в Чикаго предизвиква мигновен шок и 
мъка сред десетките хиляди миряни, които 

са се венчали, молили, кръщавали, търсили 
утеха и помощ в храма “Св. София“ в чикаг-
ското предградие Дес Плейнс.

„Днес е изключително тъжен ден за бъл-
гарската общност в Чикаго и САЩ. Напус-
на ни любимият на всички нас свещеник, 
поп Грую. Едва ли има православно семей-
ство, мъж, жена или дете, което да не позна-
ва или да не е било на свещенослужение на 
поп Грую. За мен той беше доброжелателен, 
мъдър и обичащ службата си към Бог човек. 
Но освен добър мирянин и свещеник, той 
беше и приятел на всеки, прекрачил Хра-
ма или потърсил неговата помощ и съвет“, 
пише генералният консул на Чикаго Свето-
слав Станков.

Отец Грую е роден на 7 юли 1953 година 

в Карлово и е потомствен свещеник – баща 
му е служил в Калоферския манастир. За-
вършва Семинарията в София, след което 
служи като свещеник в Карлово и Пловдив. 
През 1990 г. идва в Съединените щати, пър-
воначално в Детройт, а пет години по-късно 
се мести в Чикаго.

„Безспорно голяма загуба за църква-
та „Света София“. Това е човекът, който от 
пристигането си през 1995 година, когато 
дойде тук от Детройт, заработи за развитие-
то на църквата „Св. София“. Преместването 
на църквата от Лонгдейл в Дес Плейнс беше 
изцяло негова идея. Строителството, дори 
и след това всичко, което виждате – стък-

Сбогом и 
благодарим!

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

XБългарите в Чикаго останаха без обичания си 
свещеник отец Грую от църквата „Св. София“

Сн.: Николай Василев 

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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лописи, изписване. Един човек, който беше 
любим енорийски свещеник на всички, чо-
век с голяма душа и сърце, който беше глав-
ният мотор, движещ напред църквата. Голя-
ма загуба за цялата българска общност, не 
само за църквата“, каза пред BG VOICE д-р 
Михаил Николов, председател на църков-
ното настоятелство към църквата „Света Со-
фия“.

Отец Грую е сред радетелите и главни 
действащи лица при изграждането на но-
вата сграда на българската църква в Дес 
Плейнс. В нея се помещава и училището 
към църквата „Света София“, откъдето тръг-
ват и всички останали наши школа във Вет-
ровития град. Ето защо

тялото му ще бъде положено 
в двора на храма

след изричното разрешение на градски-
те власти на Дес Плейнс по искане на цър-
ковното настоятелство. Това ще стане след 
два дни на церемонии, в които българите в 
Чикаго ще могат да си кажат последно сбо-
гом със свещеника (през целия ден в сря-
да) и специална свещеническа служба в чет-
въртък, отслужена лично от митрополита за 
САЩ, Канада и Австралия Йосиф и уваже-
на от десетки свещеници от всяка точка на 
страната.

Според доктор Николов отец Грую би ис-
кал най-вече църквата „Света София“ да 

пребъде.
„Да се завърши отвътре цялото изографи-

сване и църквата да остане като средище на 
българската духовност в Чикаго, защото тя 
е единствената църква, която е към нашия 
български Свети Синод в Чикаго. Винаги сме 
гледали на църквата като на едно място за 
духовно и национално самосъзнание и раз-
витие и запазване на българския дух. Зато-
ва имаме и библиотека, и училище, и всички 
тези неща, и той успяваше да намери време 
за всичко това“, казва д-р Николов.

През годините двама български прези-
денти – Петър Стоянов и Росен Плевнели-
ев, много министри от различни правител-
ства, депутати, представители на държавни 
учреждения и организации при посещени-

ята си в Чикаго идват в църквата и в учили-
щето към нея.

Десетилетия наред отец Грую е там, къде-
то българската общност има нужда от него.

„Знаете, всички знаят, че той винаги си 
беше на мястото и беше един изключително 
отзивчив човек, изключителен свещеник. 
Мястото му няма кой да го заеме, има един 
отец Грую и за съжаление той си отиде“, каз-
ва още д-р Николов.

Отец Грую е наследен от съпругата му 
Пепа, син Димитър и внук.

Екипът на BG VOICE изразява най-искре-
ните си съболезнования на семейството и 
близките на отец Грую.

*По темата работи и Павел Хаджиев

http://imgtrucking.com
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З
а трети пореден път българският 
рали екипаж Иво Драганов и не-
говият ко-пилот Влади Янев оста-
виха следа в рали шампионата на 
Щатите. Състезателите от Чикаго 

стигнаха до 12-то място в общото класира-
не.

„Активната подготовка по ралито започна 
през август и продължи буквално до преди 
деня на заминаването ни. Излязоха

неочаквани проблеми
с амортисьорите, но успяхме да ги отстра-
ним навреме“, разказа Иво пред BG VOICE. 
Единият преден амортисьор на автомоби-

ла на българите трябвало да 
бъде изпратен до Северна 
Каролина, за да бъде обслу-
жен, и пристигнал 48 часа, 
преди екипажът ни да поте-
гли за състезанието. „Монти-
рахме го още същия ден и на 
следващата сутрин бяхме на 
реглаж на предницата“, обяс-
ни още Иво и допълни, че се 
надява да нямат повече таки-
ва проблеми в последния мо-
мент.

Драганов призна и че не е 

очаквал толкова висок резултат, защото и 
на двамата им е отнело няколко етапа, до-
като влязат в ритъм. Иво и Владо имат вече 
6 участия в това рали и сегашното класира-
не до момента им е най-високото в общото 
(12-ти от 62 отбора) и в регионалното рали 

(6-ти от 42 отбора).
А Влади определя

състезанието като 
много трудно
но с уникална атмосфера.

„Аз лично не съм бил на 
друг тип автомобилни със-
тезания, на които може да се 
докоснеш толкова близо до 
състезателите и отбора им. 
Организаторите и всички до-
броволци вземат невероят-
ни мерки за безопасността на 

всички“, каза още той.
Още през миналата година 

двамата завършиха на първо 
място в друго американско 
рали състезание, ставайки 
първият автомобилен тан-
дем от България, който пече-
ли престижно място в шам-
пионат, който е извън Стария 
континент.

Иво и Владо са категорич-
ни, че това, което са направи-
ли - при положение, че от ре-

гиона на Мичиган се събират много и още 
повече бързи пилоти - наистина може да се 
оценява като повече от добро.

„Предстои да прегледаме календара за 
следващата година и да направим подбор 
на кои състезания ще можем да участваме. 
Намирам амортисьорите ни за слабо звено 
в колата и трябва да им направим равно-
сметка, за да се опитаме да намерим сред-
ства за по-добър вид“, каза Иво и споде-
ли, че състезателите нямат възможност да 
правят повече от две ралита годишно и ще 
трябва да обмислят внимателно програма-
та си.

Преди няколко месеца в интервю пред 
BG VOICE двамата българи се зарекоха, че 
въпреки трудностите ще продължат да ра-
ботят за следващите състезания. През 2020 
година те постигаха своя най-голям успех. 
Двамата стъпиха на почетната стълбичка, 
след като завоюваха бронза в Сноу Дрифт 
Рали в окръг Мортморенси, Атланта, щата 
Мичиган. За тях и тяхното Субару WRX Вагон 
с българския трибагреник на тавана това е 
една голяма стъпка към бъдещи успехи.

Българи от Чикаго станаха  
12-ти в рали шампионата на САЩ
XСъстезателите ни ремонтирали амортисьор преди старта, но пак успели в надпреварата

АИДА 
БУРНУЧЯН

aida@bg-voice.com

https://deltatiresaleandservice.com
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Н
ова инициатива подпомага не-
легалните имигранти в пред-
градията на Чикаго да получат 
достъп до здравна грижа.

Миналата седмица коалиция 
от активисти постави начало на инициати-
вата „Имигрантска здравна академия“ - дву-
годишен пилотен проект, който ще подгот-
ви лидери от имигрантските общности в 
предградията, които ще разпространяват 
информация как имигрантите могат да по-
лучат достъп до здравеопазване въпреки 
техния имигрантски статут в САЩ. Иници-
ативата има за цел да подобри достъпа на 
имигрантите до здравеопазване

чрез подготвяне на лидери
от тези общности относно техните права и 
как работи американската здравна система.

В проекта участват повече от 5 неправи-
телствени организации, които защитават 
интересите на имигранти от Латинска Аме-
рика, Арабския свят и други.

Активистите също публикуваха подробен 
доклад как езиковият достъп, културните 
пречки и недоверието в правителството иг-
раят роля защо имигрантите нямат достъп 
до здравни варианти, когато имат нужда. По 
време на пандемията от коронавирус някои 
имигранти не са пожелали да разкриват ин-
формация, когато са потърсили ваксина, 
а други не са предоставили информация, 
която е можело да бъде полезна за контакт-
но проследяване, пише още в доклада.

Едит Авила Олеа, един от лидерите на не-
правителствената организация „Коалиция 
за правата на имигрантите и бежанците в 
Илинойс“ и съавтор на доклада, подчерта, 
че дори и в началото на пандемията неле-
галните имигранти са се страхували да си 
направят тест за коронавирус или да посе-
тят болница за лечение заради информаци-
ята, която

могат да съберат за тях
Повече от 3800 латиноси са починали в 

Илинойс от усложнения, свързани с пре-
каран COVID-19, според данни на щатското 
здравно ведомство.

Авила Олеа поясни, че страхът сред ня-
кои имигранти произлиза от така нарече-
ното правило public charge, което отказва 
постоянно пребиваване на имигранти, ако 
потърсят помощи от държавата. По-рано 
тази година администрацията на прези-
дента Джо Байдън обяви, че няма да защи-

Учат имигрантите 
без статут  
как да получат  
здравна грижа
XИнициатива в Илинойс ще ги образова 

за здравните им права

ЦВЕТЕЛИН  
ПЕНЕВ

cvetelin@bg-voice.com

Сн.: Архив

https://www.krilchev.com/
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тава правилото в съда.
По думите на Авила Олеа това, което се 

опитват да направят, е да изчистят тези не-
доразумения и да помогнат на имигрантите 
да разберат, че се прилагат закони, които ги 
защитават, включително Закона за преноси-
мост и отчетност на здравното осигуряване 
или само политика за конфиденциалност 
при посещение на клиника или болница.

Академията ще се фокусира върху ими-
грантските общности в предградията, ма-
кар че по-късно може да включи и кварта-
ли на Чикаго, сподели още тя и допълни, че 
има повече такива организации в града в 
сравнение с предградията.

Инициативата в полза на здравето на не-
легалните имигранти идва на фона на реше-
нието на правителството отпреди няколко 
седмици да въведе голяма промяна в имиг-
рационната политика на САЩ – прекратява-
не депортирането на нелегални имигранти.

Дни по-късно администрацията на пре-
зидента на САЩ Джо Байдън реши и имиг-
рационните власти да прекратят масовите 
арести на нелегални имигранти на работно-
то място. Министърът на вътрешната сигур-
ност Алехандро Майоркас публикува преди 
седмица ново ръководство, в което той оп-
ределя

„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 
операция в няколко птицекланици в Миси-
сипи, довела до арестуването на близо 700 
нелегални работници. Тогава властите оп-
ределиха 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 си-
гурност поиска също имиграционните вла-
сти да се координират с други агенции, 
включително 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 правилно 
прилагане на трудовото законодателство.

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.
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E
ceнтa тpябвa дa дaдe нaчaлoтo 
нa кpaя нa нeдocтигa нa cлyжи-
тeли, кoйтo измъчвa нaй-гoлямaтa 
икoнoмикa в cвeтa. Дoпълнитeл-
нитe пoмoщи зa бeзpaбoтицa из-

тичaт. Училищaтa oтвapят, кoeтo пoзвoлявa 
нa мнoжecтвo poдитeли дa ce ocвoбoдят oт 
зaдaчaтa дa глeдaт дeцaтa cи цeлoднeвнo. И 
тaкa, икoнoмиcтитe и пpeдпpиeмaчитe cмя-
тaxa, че щe пocлeдвa нaвoднeниe oт cлyжи-
тeли, пишe Тhе Nеw Yоrk Тіmеѕ.

Ho ce cлyчи дpyгo: пpeз ceптeмвpи бpoят 
нa зaeтитe нaмaля.

Пeт милиoнa дyши 
пo-мaлкo paбoтят

в кpaя нa дeвeтия мeceц, oткoлкoтo пpeди 
нaчaлoтo нa пaндeмиятa. Tpи милиoнa пo-
мaлкo тъpcят paбoтa.

Myдният пpoцec cъздaвa глaвoбoлиe зa 
aдминиcтpaциятa нa Бaйдън, кoятo paзчи-
тa нa cилнoтo икoнoмичecкo възcтaнoвя-
вaнe дa дaдe инepция нa пoлитичecкитe 
й плaнoвe. Haблюдaтeлитe нe знaят кoлкo 
дългo тaзи cитyaция щe ce зaдъpжи.

Peпyбликaнцитe xвъpлиxa винaтa въpxy 
щeдpитe пoмoщи зa бeзpaбoтицa, нo щaти-
тe, кoитo cпpяxa плaщaниятa пo-paнo, нe oт-
чeтoxa yвeличeниe нa зaeтитe. Дeмoкpaти-
тe cмятaт, чe кoмпaниитe мoгaт дa нaмepят 
paбoтници, aкo yвeличaт зaплaтитe - нo 
нeдocтигът нe e oгpaничeн

caмo дo ceктopи 
c ниcки възнaгpaждeния

Икoнoмиcтитe пocoч-
вaт, чe имa мнoжecтвo 
cлoжни и пpeплeтeни 
фaктopи - мнoгo oт кoи-
тo пpoдължaвaт дa имaт 
eфeкт.

Здpaвнaтa кpизa пpa-
ви paбoтaтa oпacнa зa 
някoи xopa, a нaтpyпa-
нитe пpeз пaндeмия-
тa cпecтявaния пoмaгa 
нa дpyги дa oткaз-
вaт пpeдлoжeниятa зa 
paбoтa, кoитo нe иcкaт. 
Пcиxoлoгиятa cъщo иг-
pae poля: изcлeдвaни-

ятa пoкaзвaт, чe пaндeмиятa нaкapa мнoгo 
xopa дa пpeocмиcлят пpиopитeтитe cи. И 
вълнaтa oтвopeни пoзиции ги мoтивиpa дa 
чaкaт пo-дoбpи пpeдлoжeния.

Kpaйният peзyлтaт e, чe зa пъpви път oт 
дeceтилeтия paбoтницитe пo цялaтa cтъл-
бa нa дoxoдитe oпpeдeлят пpaвилaтa. И из-
пoлзвaт пoзициятa cи нe caмo зa пo-виcoки 
зaплaти, нo и зa пo-гъвкaви чacoвe, пo-
щeдpи

coциaлни пpидoбивки 
и пo-дoбpи ycлoвия

Peкopднитe 4,3 млн. ca нaпycнaли paбoтa 
пpeз aвгycт. „Cякaш цялaтa cтpaнa ce нaмиpa 
в някaкъв вид cиндикaлни пpeгoвopи“, 
oбoбщaвa Бeтcи Cтивънcън, икoнoмиcт oт 
Унивepcитeтa в Mичигaн и cъвeтник нa пpe-
зидeнтa Oбaмa. „He знaм кoй щe cпeчeли, нo 
изглeждa, чe paбoтeщитe имaт пpeдимcтвo“.

Kъдe изчeзнaxa 4,3 млн. paбoтници, питa 
и Тhе Wаll Ѕtrееt Јоurnаl. Издaниeтo изчиcля-
вa, чe тoлкoвa пo-гoлям щeшe дa e бpoят нa 
зaeтитe, aкo cъщият дял oт нaceлeниeтo нa 
възpacт нaд 16 г. paбoти или тъpcи paбoтa 
кaктo пpeди пaндeмиятa. Пpeз фeвpyapи 
2020 г. тo бe 63,3%, a пpeз ceптeмвpи т.г. e 
61,6%.

Липcaтa идвa в мoмeнт, в кoйтo aмepи-
кaнcкитe paбoтoдaтeли ce oпитвaт дa зa-
пълнят дeceт милиoнa paбoтни мecтa и дa 
пocpeщнaт pacтящoтo тъpceнe oт cтpaнa нa 
пoтpeбитeлитe.

B ceктopи кaтo пpoизвoдcтвo, тъpгoвия 
нa дpeбнo, тpaнcпopт и лoгиcтикa, кoмyнaл-
ни ycлyги, пpoфecиoнaлни и бизнec ycлyги 
cлyжитeлитe нaпycкaт с близo дo peкopдни 
в иcтopиятa тeмпoвe. Учacтиeтo нa пaзapa 
нa тpyдa cпaдa cpeд вcички дeмoгpaфcки 
гpyпи и ceктopи, нo ocoбeнo бъpзo cpeд 
жeнитe, paбoтницитe бeз диплoмa зa 
виcшe oбpaзoвaниe и тeзи, кoитo paбoтят 
в пo-ниcкoплaтeни индycтpии - в xoтeлитe, 
pecтopaнтитe и в социалните гpижи.

Бизнесът в САЩ се 
пита: Къде изчезнаха 
4,3 млн. души?
XДeмoкpaтитe cмятaт, чe кoмпaниитe мoгaт 

дa нaмepят paбoтници, aкo yвeличaт зaплaтитe

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

https://connectmortgagecorp.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Cпaдът в зaeтocттa в нaчaлoтo нa пaндe-
миятa e нaй-гoлeмият oт Bтopaтa cвeтoв-
нa вoйнa нacaм. Пpeз минaлoтo лятo ce oт-
чeтe чacтичнo възcтaнoвявaнe, нo oт тoгaвa 
ce зaдъpжa oкoлo нaй-ниcкитe нивa oт 70-
тe гoдини нacaм - въпpeки знaчитeлния 
икoнoмичecки pъcт и

нaй-cилнoтo пoкaчвaнe 
нa зaплaтитe

oт гoдини.
Hякoи икoнoмиcти дoпycкaт, чe cитya-

циятa oтpaзявa пo-дългocpoчни пpoмeни: 
движeнo oт пaндeмиятa пo-paннo пeнcиo-
ниpaнe. Peдицa eкcпepти oчaквaт нeдocти-
гът дa пpoдължи гoдини, a някoи дopи 
дoпycкaт, чe тoвa щe e нoвoтo нopмaлнo: 
oт 52-мa икoнoмиcти, зaпитaни oт издa-

ниeтo, 22-мa cмятaт, чe 
yчacтиeтo нa пaзapa нa 
тpyдa никoгa нямa дa ce 
зaвъpнe нa пpeдпaндe-
мични нивa.

Oбичaйнo, cлeд 
peцecия, пoтpeбитeли-
тe избягвaт дa xapчaт 
фpивoлнo, a биз-
нecът дa paздyвa щaтa 
- и cъкpaтeнитe пo-
paнo тъpcят тpecкaвo 
paбoтa. Toзи път 
тъpceнeтo e cтaбилнo, 
paбoтoдaтeлитe тъpcят 
нoв пepcoнaл пoд 
дъpвo и кaмък, нo cлy-
житeлитe нe иcкaт или 
нe мoгaт дa ce въpнaт.

Cитyaциятa e ocoбeнo тpyдна зa гoлe-
митe paбoтoдaтeли, кoитo тpaдициoннo 
yвeличaвaт бpoя нa зaeтитe пoкpaй пpaз-
ницитe. Аmаzоn и Wаlmаrt тъpcят пoнe 300 
xил., a UРЅ и FеdЕх имaт плaнoвe дa нaeмaт 
200 xил. Дoбpaтa нoвинa e, чe cлyжитeли-
тe пeчeлят пo-виcoки зaплaти. Пpoдyктив-
нocттa им cъщo pacтe: c 5% мeждy пъpвoтo 
и втopoтo тpимeceчиe нa 2021 г.

Hякoи oт пpичинитe ca cвъpзaни. Дeтcки-
тe гpaдини, къдeтo нe дocтигaт cлyжитeли, 
вpъщaт ceмeйcтвa. Бpoят нa xopaтa, зaeти 
в дeтcкaтa гpижa, пaдa cъc 108,7 xил., или 
10,4%. Зaплaтитe нa зaeтитe pacтaт cъщo 
c 10%. Taкa e пo-тpyднo дa бъдe нaмepeнo 
мяcтo зa дeтeтo, a къдeтo имa тaкoвa, e пo-
cкъпo. Koeтo кapa някoи poдитeли пpocтo 
дa cи ocтaнaт вкъщи.

Затварянето на границите 
намали имигрантите

Зaтвapянeтo нa гpaниците нaмaли бpoя 
нa имигpaнтитe. Peдицa бeйби бyмъpи, кoи-
тo ce oпacявaт oт виpyca и чиетo cъcтoяниe 
нapacнa зapaди бичия пaзap, ce пeнcиo-
ниpaт пo-paнo. Пoмoщитe cъщo игpaят 
poля: мнoгo xopa ce зaмиcлят двa пъти, пpe-
ди дa ce въpнaт нa тeжки, нo ниcкoплaтeни 
пoзиции.

Paбoтoдaтeлитe зaпoчвaт дa ce нaгaж-
дaт: pecтopaнтитe нaпpимep нaмaлявaт 
чacoвeтe, в кoитo пpиeмaт клиeнти. Дpyги 
бизнecи нaмaлявaт бpoя нa пpeдлaгaнитe 
ycлyги.

Mнoгo дpyги бизнecи paзглeждaт aв-
тoмaтизaциятa кaтo peшeниe нa нeдocтигa: 
бeнзинocтaнции бeз пepcoнaл, бeзкacoви 
мaгaзини и тaблeти зa пopъчкa в pecтopaн-
титe ca чacт oт пpимepитe. Oбщo инвecти-
циитe в пoдoбни тexнoлoгии нapacтвaт c 
16% пpeз 12-тe мeceцa дo кpaя нa юни, пpи 
cpeднo 4% пpeз пocлeднитe 10 гoдини.

Дpyги кapaт cлyжитeлитe cи дa paбo-
тят пoвeчe. B пpoизвoдcтвoтo cлyжи-
тeлитe paбoтят cpeднo пo 4,2 чaca нaд 
дoгoвopeнoтo вcякa ceдмицa пpeз минaлия 
мeceц, пpи 2,8 чaca пpeз aпpил 2020 г.

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

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

Здравей, Ангел! Бих искал да знам дали мо-
ята пенсия от държавата ще бъде обложе-
на с данък, след като се пенсионирам, и ако 
е така, какъв процент данък ще трябва да 
плащам на нея?

З
дравейте и ви благодаря за хуба-
вия въпрос. Сигурен съм, че все-
ки, който наближава пенсионна 
възраст, се пита точно този въпрос 
поне няколко пъти и би искал да 

има яснота по тази тема в малко по-голяма 
дълбочина.

Нека разгледаме различните ситуации и 
правилата, които влияят на данъчното об-

лагане на държавната пенсия, или така на-
речените Social Security Bene�ts, които се 
дават спрямо годините стаж и обложения 
заработен доход през този период.

Първата точка, която трябва да се уточ-
ни, е глобата за всеки, който не е навършил 
пълна пенсионна възраст и заработва над 
$19,000 доход на календарна година. Тази 
глоба е в размер на $1 от пенсията за все-
ки $2 надхвърлящи позволения лимит от 
$19,000.

Ето един пример - ако сте пенсионер и по-
лучавате държавна пенсия, но нямате на-
вършена пълна пенсионна възраст и сте за-
работил $25,000 за тази календарна година, 
вие

автоматично сте подложен 
на глоба

от $3,000, които ще бъдат приспаднати от 
пенсията ви за тази година. Тази глоба се 
изчислява на база сумата, която надхвърля 
позволения доход от $19,000, в случая тази 
сума е $6,000 и половината от нея е $3,000, 
което ще бъде приспаднато от вашата пен-
сия за тази година, равняващо се на $250 на 
месец. Разбира се, лимитът за заработения 
доход може да претърпи промяна от година 
на година, както и вашите доходи, следова-
телно глобата, ако има такава, ще се проме-
ня според тези две величини.

Сега нека погледнем директно към данъ-
ците, дължими на пенсионния доход.

За 2021 година, ако сте пенсионер и полу-
чавате държавна пенсия, а може би и други 
доходи от бизнес, работа или инвестиции, 
облагаемите лимити са следните за различ-
ните групи:

Подавате федерални данъци 
като „Individual“ - 

под $25,000 „комбиниран годишен доход“ - 
$0 данъци на пенсията; от $25,000 до $34,000 
комбиниран годишен ще плащате данък 
на 50% от пенсията (тоест, ако получавате 
$1,000 на месец, само $500 от тях ще бъдат 
обложени с данък и $500 няма да имат ника-
къв данък); ако правите над $34,000 комби-
ниран годишен доход, ще бъдете обложени 
на 85% от вашата пенсия (тоест при $1,000 
пенсия $850 от тях ще бъдат обложени с да-
нъци и $150 няма да имат никакъв данък)

Подавате федерални данъци 
като „семейство“

под $32,000 „комбиниран доход“ между два-
мата съпрузи, няма данъци на пенсията; от 
$32,000 до $44,000 има данък на 50% от пен-
сионната сума, която ще бъде обложена с 
данък, базиран на останалите ви заработки; 
над $44,000 комбиниран доход - тогава ва-
шата пенсия ще бъде обложена с данък на 
85% от стойността й.

Подавате федерални данъци отделно, но 
вие сте семейство - при тази ситуация ад-
министрацията казва, че най-вероятно ще 
трябва да плащате данък на целия размер от 
вашата пенсия в процент, базиран на зарабо-
тения ви доход.

Сега нека обясня какво администрация-
та има предвид, като казва „комбиниран до-
ход“. Това е калкулация, която събира вашия 
брутен заработен доход плюс лихвите, полу-
чени от инвестиции за годината, плюс поло-
вината от вашата полагаема се пенсия.

Например - ако имате заработен доход от 
$15,000 за годината, лихви от инвестиции 
в размер на $5,000 и пенсия от $12,000, ва-
шият „комбиниран доход“ според админи-
страцията би бил $26,000 за годината. Това 
е много важно да го имате предвид, когато 
калкулирате потенциалните данъци на ва-
шата пенсия.

Нека напомня все пак, че тези лимити и 
правила могат да бъдат променяни от адми-
нистрацията всяка година и трябва да следи-
те за тези изменения, за да не останете не-
приятно изненадани от тях в даден момент.

Надявам се информацията да е била по-
лезна и интересна за всички читатели. 
Ако имате въпроси или се интересувате 
от различните аспекти на финансовата 
част от живота, вие можете да си запази-
те час за консултация на директния ми те-
лефон - (224) 522-2413 или на електронната 
ми поща - Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.
com. Въпросите, които четете, са зададени 
от клиенти, с които съм работил по време 
на консултации в моя офис.

Какъв данък ще плащам 
на моята пенсия?

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

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

https://angelovrealtor.com/
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П
ърво искам да започна с това, 
че аз не съм адвокат, и ако след 
като прочете тази статия, сте 
решени да си направите тръст, 
обърнете се към такъв, защо-

то той ще ви помогне най-добре. Засега аз 
само давам най-обща информация на тези 
от вас, които никога преди това не са чу-
вали за тръст или не разбират точното му 
предназначение.

Според статията на Northwestern Mutual 
Life Insurance Company, на която се позова-
вам, за да ви предоставя днешната инфор-
мация, и която всъщност е компания, за-
нимаваща се със застраховки „Живот“, да 
бъдеш подготвен за изненадите в живота е 
като да бъдеш подготвен

когато отиваш в джунглата
(отвсякъде нещо може да случи във всеки 
един момент).

Трудно е да се каже точно какво означава 
това, когато става въпрос за парите ви оба-
че. Разбира се, имате нужда от достатъчно 
застраховка „Живот“ за защита на семей-
ството си, както и добре подплатени фон-
дове за спешни случаи, като пропукан по-
крив например, но знаете ли какво ще се 
случи с парите ви, когато един ден си оти-
дете от този свят? Или как ще продължите 
да се грижите за децата си, дори когато вече 
ви няма?

Тук идва мястото на тръста
Какво е тръст? Това е правен режим/уго-

ворка, която можете да подготвите прижи-
ве, за да се гарантира, че активите ви се уп-
равляват според вашите желания, особено 
след смъртта ви. И това може да бъде чуде-
сен начин да се гарантира, че вашите близ-
ки ще бъдат обгрижени и за в бъдеще.

Защо ви е нужен този тръст?
Причината, поради която хората създават 

тръстове, е да се гарантира, че те имат кон-
трол над него, т.е. те казват какво се случ-
ва с парите им, имуществото, инвестиции-
те и други активи след смъртта им, подобно 

на завещанията. За разлика обаче от заве-
щанията, тръстове обикновено не минават 
през пробационен период, което означава, 
че не попадат в публичния регистър и не е 
необходимо да минават през съда, за да бъ-
дат признати като легален документ.

Тръстът може също така да създаде па-
раметри около финансовите грижи на не-
пълнолетните ви деца, както и кога и как те 
трябва да получат своето наследство, кога-
то пораснат. Например, ако искате да пре-
дадете парите си на децата ви, но се страху-
вате, че те ще ги харчат неразумно, можете 
да поставите правила около това колко чес-
то те да получават част от тези пари, както и 
къде и за какво те могат да ги похарчат.

Кой участва в създаването 
на тръста?

Тръстът се създава от възложителя, обик-
новено лицето, което предоставя активите 
и което установява правилата и насоките за 
това как да работи той. Дарителят/възложи-
телят назначава попечител. Това може да 

бъде частно лице или институция - за дейст-
вително управление на активите от името 
на бенефициента (евентуален получател на 
активите). Дарителят и попечителят могат 
да бъдат едно и също лице, ако тръстът вли-
за в сила, докато дарителят е все още жив. 
След като той или тя почине, той ще преми-
не върху наследник бенефициент.

Както вече споменах по-горе, огромната 
разлика между завещанията и тръстовете 
е тази, че тръстове обикновено не минават 
през пробация - което означава, че това не 
само ще ви спести преминаване през пуб-
личния регистър, но ще спести на наслед-
ниците ви много време, докато получат 
това, което сте им завещали.

Какво точно включва 
тръстът?

Има много видове активи, които могат да 
отидат в тръста, включително пари в брой, 
недвижими имоти, инвестиции, други видо-
ве имоти и бизнес интереси. Можете също 
така да присвоите тръст като бенефициент 

на застраховка „Живот“ и/или пенсионна 
сметка.

(Следва продължение!)

„Като агент на недвижими имоти, аз не 
само помагам на своите клиенти със заку-
пуване, продажба и отдаване под наем, но 
и непрестанно ги уведомявам относно все-
ки възможен аспект, който би повлиял на 
тяхната дългосрочна инвестиция, която 
всъщност за повечето хора е най-важна-
та и най-голямата, която те са направи-
ли или ще направят някога в живота си. Ако 
имате въпроси, свързани с тази или дру-
ги мои статии досега, или въобще с всичко 
свързано с пазара на недвижимите имоти, 
ще се радвам да ме потърсите, а за мен ще 
е удоволствие да мога да помогна. Моят ди-
ректен номер е: 773-827-7827, или ми пише-
те на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също моят уебсайт, за повече инфор-
мация: GerganaTodorova.BairdWarner.com 
Консултацията е винаги безплатна и не ви 
ангажира по никакъв начин.

Какво е тръст и кога 
може да ни помогне?ГЕРГАНА 

ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

XТой е възможност да се грижим за семейството 
си след смъртта, но е различен от завещанието

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Хей, Оскар, 
ти роден наш

Близо 100-годишните награди на Амери-
канската филмова академия година след го-
дина губят телевизионна аудитория, блясък 
и дори - донякъде - престиж, но у нас всяко 
тяхно споменаване предизвиква земетръс 
девета степен. Така е в малките държави с 
малки филмови индустрии, които отчаяно се 
нуждаят постиженията им да бъдат призна-
ти от големите. Пък и не само тук, навсякъ-
де по света за средния зрител пред малкия 
екран - и дори за този, който чат-пат си ку-
пува билет за големия - златната статуетка на 
чичо Оскар си остава най-разпознаваемият 
знак за успех в света на киното; не „палмите“, 
„мечките“ и „лъвовете“ на големите фестива-
ли, ценени повече от критиката.

Ето защо не е чудно, че последната седми-
ца премина във вълнения около избора на 
филм, който да представлява България на 
94-тите награди „Оскар". Трябва да отбеле-
жим, че - цитат по Теодор Ушев - по традиция 
нашето участие там е на олимпийския прин-
цип...

Успехите на Мария Бакалова (номинации 
„Оскар“, „Златен глобус“ и още десетки) в аме-
риканския филм „Борат“, както и на анимато-
ра Ушев със „Сляпата Вайша“ (номинация за 
най-добра късометражна анимация от име-
то на Канада) и „Физика на тъгата“ (шортлист 
при анимациите) не могат да се броят точно 
за български, макар че и те разпалват у нас 
прекомерни страсти. Не, дори забавната сце-
нична каскада на Димитър Маринов, който 
изигра малка роля в наградения за най-до-
бър филм „Зелената книга“, не можем да бро-
им за успех на българската кинематография...

Скандалът от последните десетина дни 
дава някои отговори. След като години на-
ред българският претендент бе избиран от 
Националния съвет за кино (къде сполучли-
во, къде не дотам, а понякога също със скан-
дали), тази година поради неработещ пар-
ламент и Закона за филмовата индустрия се 
наложи набързо да бъде свикана комисия от 
седем души, която да избере съобразно про-
токола на академията българския претен-
дент за „Оскар". В комисията бяха кинокри-
тиците проф. Божидар Манов и Александър 
Грозев, режисьорите Теодор Ушев, Ралица 
Петрова и Виктор Чучков, кинооператорът 
Светла Ганева и бившият ректор на НАТФИЗ 
проф. Любомир Халачев. Новината за избо-
ра на „Страх“ на Ивайло Христов за малко 
да мине мирно и тихо, но два дни по-късно 
Теодор Ушев избухна в социалните медии. 

„Българското кино продължава да се води 
и кара от архаични и съмнителни принци-
пи и авторитети. В България продължава да 
има Системен расизъм, Системен сексизъм 
и Системен културен дениализъм“, написа 
той, визирайки загубата на „Жените наистина 
плачат“ от „Страх“ с 3:4 гласа. Включиха се и 
режисьорките на загубилия филм Мина Ми-
лева и Весела Казакова, след което разгово-
рът премина в медийното поле, където най-
разнообразни хора изказваха тези „за“ или 
„против". Случаят стигна и до Холивуд, къде-
то едно от основните специализирани изда-
ния Deadline посвети голяма статия на бъл-
гарския скандал. Дето се казва, няма лоша 
реклама, само че и с нея „Страх“ няма да по-
мирише номинация.

Накратко - аргументите на Ушев бяха как-
то срещу процедурата (двама от седемте не 
са присъствали на дискусията, като единият 
се е включил телефонно по уважителни при-
чини, а проф. Халачев е бил неоткриваем и 
е подал гласа си на листче предварително), 
така и срещу общата интонационна среда в 
българското кино.

Той посочи, че Милева и Казакова не са 
първите режисьорки, които получават на-
казателен вот заради своята „извънсистем-
ност"...

От своя страна „Жените наистина плачат“ 
също е с гореща тематика - той разисква те-
мите за тормоза над жените и еманципаци-
ята от една чисто лична, изстрадана гледна 
точка... Може да има забележки по отноше-
ние на естетиката, към част от актрисите и 
диалозите също, но този филм не е попаднал 
случайно в официалната селекция на Кан, а 
после и на Сараево, Карлови Вари, Варшава 
(а пък режисьорките му - като жури в мла-
дежката програма на Венеция). Той е точно 
това, което иска и търси киното тази година - 
като тематика, отношение и емоционалност. 
И не на последно място, той е с участието на 
номинираната за „Оскар“ Мария Бакалова. 
Дали е възможно филм от малка България да 
има по-добра ракета носител?

Професорите явно не мислят за това, за-
щото за тях Бакалова е персона нон грата от 
самото начало.

Помним как бяха посрещнати успехите й в 
Родината през зимата на 2021 г. и едва ли от-
ношението към нея се е подобрило от тогава. 
А истината е, че затрупани с дискове с пред-
ложения (в категорията за чуждестранен 
филм те са обикновено над 60), повечето чле-
нове на академията изобщо няма да изгледат 
филма от България. Не само тая година, ни-
коя година. Заглавието няма да им говори 
нищо, нито името на режисьора, нито на ак-
тьорите. А както е известно, бюджет за мно-
гобройни прожекции в САЩ, скъпи коктейли 
и премиери ние нямаме. През 2021-ва има-
хме поне възможност да им пратим филм, се-
лектиран на най-големия фестивал (само три 
пъти ни се е случвало това в последните 33 
години, и другите два не пратихме!) и с току-
що номинирана за „Оскар“ водеща актриса. А 
не го направихме, защото така се прави всич-
ко у нас - не толкова от сексизъм или други 
модни „-изми“, а чисто и просто от шуробад-
жанащина, интересчийство и групиране...

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

„Иван Костов винаги съм го харесвал 
повече от мене като премиер.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след 
интервю на Иван Костов, в което той 

критикува „Продължаваме промяната“

„Доживях и това 
– да се радвам, 
че съм болен от 
обикновен грип.“

Рапърът Ицо 
Хазарта в 

социалните 
мрежи

„... няма да се ваксинираме, няма 
да спазваме мерките и няма да 
лежим в болницата. Няма такава 
житейска ситуация. Ако някоя 
от политическите партии си 
го представя, значи на нея не 
й трябва здравен министър, а 
магьосник.“

Здравният министър Стойчо 
Кацаров в отговор на критиките на 

партиите срещу въвеждането на 
зеления сертификат

„Край на търсенето, бе! 
Талантът е намерен!“
Водещият Драгомир Симеонов 

по повод новината, че 
епидемиологът проф. Тодор 

Кантарджиев влиза в журито 
на „България търси талант“

„Дай, Боже, COVID-19 да се превърне в 
лекарство за онкологични заболявания. 
Все пак за нас е по-лесно да лекуваме 
пациенти с коронавирус... Това е по-лесно, 
отколкото за пациентите с рак.“

Президентът на Беларус Александър 
Лукашенко по време на посещение в болница 

в страната

https://www.mbglogistics.com/
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Н
икълъс Крус, 19-годишен, член 
на „Република Флорида“ – край-
нодясна група, която се само-
определя като „организация за 
защита на гражданските права 

на белите“, „самотник“, „професионален учи-
лищен убиец“. Това пише в доклада на ФБР, 
изготвен малко след инцидента, белязал ис-
торията на САЩ като едно от

най-кървавите масови 
стрелби в училище

Трагедията се случва в 14 февруари 2018 
година. Тогава Крус отива във вече бившето 
си училище „Марджъри Стоунман Дъглас“. 
Той е подготвен и въоръжен. Хвърля някол-
ко димни гранати, включва противопожар-
ната аларма и се залага на изхода на учили-
щето.

„Самотникът“, за който по-късно става 
ясно, че е страдал от несподелена любов и 
е бил отхвърлен от всички, започва да стре-
ля по доскорошните си приятели. Убива 
17 души, ранява тежко други 17. След това 
бяга, но е задържан.

Само преди дни, в опит да спаси живота 

си, който почти сигурно ще прекара зад ре-
шетките, той си признава всичко

Отслабнал, рошав и с очила, той заявява 
пред съда във Флорида, че умишлено е из-
бил учениците. С този си ход той опитва да 
избегне смъртната присъда. Това обаче ще 
стане ясно до месец, тъй като от прокурату-
рата настояват той да бъде умъртвен.

Адвокатите му се опитват да избегнат 
най-тежкото наказание, като изтъкват, че 
той е бил осиновен. Сиракът обаче губи и 
двамата си родители.

Свидетели, който през годините се явя-
ват по делото срещу него, обаче разказват, 
че на вид той бил срамежлив, но когато се 
ядосвал, ставал агресивен.

Материалите по делото сочат, че малко 
преди стрелбата той

бил отхвърлен от момиче
Успял да се сдобие с автоматично оръжие 

AR15 и планирал всичко предварително. 
Моделът на автомата му бил като извърше-
ните по-рано убийства в Лас Вегас, църква-

та в Тексас и нощния клуб в Орландо съща-
та година.

С почти пълна прецизност той преценява 

Крус от Флорида, който 
изби приятелите си
XПризнанието на един „професионален училищен убиец“

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

всичко. Залага се първоначално в коридора 
на училището с карабината, която закупил 
законно, нищо, че бил едва на 19 години по 
това време.

След като стреля в коридорите на учили-
щето, в паниката сред бягащите стрелецът 
успява да се изплъзне на полицията, но

час по-късно е заловен
По-късно полицията установява, че мом-

чето е изключено дисциплинарно от учили-
щето. През нощта пък полицията обискира 
дома му. Органите на реда прегледали со-
циалните му мрежи и уебсайтовете, които 
е посещавал, където повечето снимки били 
свързани с насилие и огнестрелни оръжия. 
Има и заплахи за убийство.

Оказва се, че той е бил наблюдаван от 
ФБР, имало е и сигнали срещу него, но той 
не е бил привикван, не е било и обърнато 
специално внимание за странното му пове-
дение.

Една от причините той да попадне в поле-

зрението на службите е коментар под клип 
в YouTube. Там той заявява, че иска да стане 
„професионален училищен убиец“.

ФБР обаче 
не предприема нищо

След ареста му агентите попадат на мно-
жество материали на личния му компютър, 
от които става ясно, че той наистина се е 
готвил за екзекутор.

Масовата стрелба във Флорида стана 
причина отново да се повдигне въпросът 
за огнестрелните оръжия и лесния достъп 
до тях на деца. Тогавашният президент До-
налд Тръмп се зарече, че не бива нито един 
учител или ученик да изпитва страх от по-
сещаване на училище. Радикални промени 
за закупуването на огнестрелни и особено 
автоматични такива оръжия обаче не бяха 
предприети.

Касапница вместо студентско 
парти във Форт Вали

Ученици в ареста, подготвяли 
разстрели в Колумбайн

Преди 15 години стрелец из-
бива 32-ма студенти в Поли-
техническия университет във 
Вирджиния, след което се само-
убива.

През 2012 г. младеж убива 
майка си, а след това и 20 уче-
ници и шестима учители в на-
чално училище в Нютаун, Къ-
нектикът. Отново се самоубива.

На 2 декември 2015 г. мъж и 
жена съпрузи от пакистански 
произход нахлуват в социален 
център в Сан Бернардино и уби-
ват 14 свои колеги. По-късно са 
ликвидирани от полицията.

Преди две години, отново във 
Флорида, имигрант от Афганис-
тан стреля с автомат в гейклуб в 
Орландо. На място загиват 53-
ма души, а ранените са десетки.

На 1 октомври 2017 г. е най-
кървавото нападение в истори-
ята на Америка – 64-годишният 
Стивън Падък стреля от хотел-
ска стая по публиката на рок 
концерт. Загиват 58 души, а на-
падателят се самоубива.

Хронология  
на убийствата 
в САЩ

Масовите стрелби, по които САЩ попадат 
на първо място в света, не спират да взимат 
жертви. След САЩ са единствено Филипи-
ните според един от последните доклади на 
ФБР. През последния уикенд новинарските 
емисии в САЩ излязоха с поредната новина 
за касапница на студентско парти.

При масовата стрелба е загинал един чо-

век, а седем други са били тежко ранени по 
време на парти до университета във Форт 
Вали, Джорджия.

Причината за стрелбата не е ясна, но най-
вероятно става въпрос за познат на празну-
ващите, който не е бил поканен на парти-
то. Той се въоръжил и е отишъл да нападне 
приятелите си.

Четирима ученици от Пенсилвания бяха 
обвинени в планиране на нападение над 
гимназията им на 25-годишнината от напа-
дението в Колумбайн на 20 април 2024 г., се 
казва в изявление от окръжния прокурор 
на Lackawanna.

Двама от учениците в гимназията в Дън-
мор бяха обвинени като пълнолетни пора-
ди „сериозния характер на обвиненията“, 
докато на други двама са повдигнати об-
винения като непълнолетни. Двамата уче-
ници, обвинени като пълнолетни, Алиса 
Кухарски и Завиер Луис, 15-годишни, бяха 
арестувани и обвинени в незаконно при-
тежание или производство на оръжия за 
масово унищожение, терористични запла-
хи, насилствено нападение, притежание на 
взривни материали и ангажиране с прес-
тъпна конспирация. Кухарски също беше 
обвинена в риск от катастрофа.

В обвинителния акт се твърди, че Кухар-
ски и Луис са се сговорили да наранят уче-
ниците от гимназията в Дънмор в атака в 
стил „Колумбайн“, насочена към трима кон-

кретни служители и други.
На 20 април 1999 г. двама ученици, въ-

оръжени с оръжия и бомби, откриха огън 
в Колумбайнската гимназия в Литълтън, Ко-
лорадо, убивайки 13 и ранявайки 23-ма дру-
ги, преди да се самоубият. Това нападение 
е считано за една от най-тежките масови 
стрелби в историята на САЩ, както и един 
от най-смъртоносните епизоди на училищ-
но насилие. Кухарски е казала на полиция-
та, че за пръв път е научила за стрелбата в 
Колумбайн, когато е била на около 11 или 
12 години и „я е намерила за много интерес-
на“. Тя обяснила пред полицията, че кога-
то се интересува от нещо, става „обсебена“ 
от него и планирала с Луис да пресъздадат 
стрелбата в гимназията им с бомби и оръ-
жия през 2024 г., годината, в която трябва да 
завършат. Тя също казала на полицията, че 
възнамерявала да причини повече жертви 
и че вече е направила запалителни устрой-
ства, включително коктейли „Молотов“, кои-
то е изпробвала близо до река, се казва в 
обвинителния акт.

http://imgtrucking.com
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бяха дадени за 
скелета на най-
големия извес-
тен трицератопс 
„Големия Джон“. 
Скелетът на динозавъра е 
на над 66 млн. години, дълъг 
е 8 метра и колосалната сума 
бе платена по време на търг в 
Париж. Общата сума, платена от 
новия притежател на фосилите, е 
6,65 милиона евро, в които влизат 
комисионите, съобщиха от аукционна 
къща „Друо“.

60
бяха дадени за 
скелета на най-
големия извес-
тен трицератопс 
„Големия Джон“. 
Скелетът на динозавъра е 
на над 66 млн. години, дълъг 

€6,6 
млн

.

$10 млн. 

 в цифри

лв. е стойността на златни бижута, хванати от мит-
ничарите на ГКПП „Дунав мост Видин-Калафат". 
Рекордното количество от 40 кг злато е било скрито 
в тайници на автомобил с немска регистрация, който 
пътувал от България за Германия. Отварянето им се 
извършвало със специален електрически механизъм 
през запалката на автомобила.

награда дава Държавни-
ят департамент на САЩ 
за информация, която да 
доведе до ареста или ос-
ъждането на колумбий-
ския бизнесмен Алваро 
Пулидо. Той е обвинен в 
пране на пари и подку-
пи по линия на венецуел-
ска държавна програма за 
разпределение на храни и 
лекарства, известна като 
CLAP. Пулидо е близък до 
Мадуро и вече е с наложе-
ни санкции от САЩ.

2.2 
млн. 

вече са потреби-
телите на устрой-
ството за нагрява-
не на тютюн IQOS в 
целия свят. 73% от 

тях са преминали изцяло на него и са спрели ци-
гарите. Бездимната платформа на Филип Морис 
вече достига до общо 70 държави, сред които са 
и последните присъединили се - Египет, Норве-
гия и Исландия.

20.4 млн.

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

Р
азрушават недостроения дом 
„Родна стряха“ в София, известен 
още като „Дома на емигрантите“. 
Този „дом“ трябваше да е имен-
но на нашите емигранти. Ирони-

ята на съдбата обаче е пълна, защото точно 
онези, които изгониха стотици хиляди съ-
народници от домовете им в България, го-
дини след това започнаха строителството 
на общ техен „дом"...! Онези, които нарича-
ха напусналите Родината си с грозното наи-
менование „невъзвращенци“, решиха да се 
„погрижат“ за комфорта на същите в съща-
та тази „Родина“, която ги е прокудила като 
ненужни и непотребни хора „втора ръка“.

Инициативата за този „дом“ стартира 
още през 1983 г., когато е първата копка, 
строежът обаче започва едва през 1985 
г. Предвижда се сградата да е готова през 
1990 г. Демократичните промени от есента 
на 1989 г. обаче водят до постепенно спи-
ране на градежа и той

замира за десетилетия
Така се стига до плачевното състояние 

на строителния скелет.
Каква ли безмерна наглост трябва да 

притежава човек, за да стигне до там да 
мародерства собствената си съвест, а и па-

мет...!? Да изгониш свои сънародници като 
„мръсни кучета“ от дома им, само защото 
не мислят като теб, само защото нямат тво-
ите политически възгледи, и след това да 
им строиш „дом“, при положение, че преди 
това на много от тях си конфискувал собст-
вения дом…! Ограбено е настоящето и бъ-
дещето им заради миналото им...!

Много българи напускат Родината си, за-
щото не са съгласни със статуквото, не са 
съгласни с налагането на определен начин 
на мислене и си „позволяват“ да мислят са-

мостоятелно. 
Този дом „Родна стряха“ не е просто един 

абсурден анахронизъм, той е преди всич-
ко пълен абсурд и на времето си, а днес - 
още повече.

Какъв е смисълът от това да строиш 
„дом“ на някого ли...?! Смисълът е в това 
да създадеш възможности за ограничава-
не, да регулираш, макар и дистанционно, 
престоя му в България, а този тип органи-
зиране е

начин за директен контрол
Във въпросния „дом“ е била предвидена и 

хотелска част. Вместо емигрантите ни, кои-
то посещават Родината си, да спят при род-
нини и по хотели, за тези, които вече нямат 
живи роднини, предвиждало се е да отсядат 
именно в този хотел. Той от своя страна съз-
дава идеални възможности емигрантите ни 
да бъдат следени къде ходят, какво правят, с 
кого се срещат.

Същото се опитва да прави и така наре-
ченият „Славянски комитет“, който уж ор-
ганизира „културно-просветна програма“ 
за емигрантите ни, които посещават Роди-
ната си, а в същото време по този начин ги 
контролира и се опитва да им промива мо-
зъците, като им прокарва фалшиви идеи за 
панславизъм, политкоректно родолюбие и 
други идейни постановки, които звучат не-
лепо и понякога дори цинично.

Ако това не стане, чрез въпросния „Сла-
вянски комитет“, емисари на който посеща-
ват домовете, в които отсядат емигрантите, 
то трябва да стане през хотела на въпросния 

„дом“ за емигранти. Хотелът във въпросния 
„дом“ на практика се оказва „златна клетка“, 
където емигрантите биват „заловени“ и иде-
ологически облъчени. Това са двата начи-
на за фактическо обхващане на емигранти-
те със зле прикрита политическа репресия.

Разрушаването на „Дома на емигрантите“ 
в София е не просто освобождаване на

нов терен за строителство
в иначе и без това презастроения столичен 
квартал „Манастирски ливади - Запад“. Това 
е и едно символично скъсване с миналото, 
с историята на емиграцията ни, която касае 
престоят на тези хора в собствената им Ро-
дина в едни времена на безродие и поли-
тически репресии, извършвани от българи 
спрямо българи.

Руините на този нескопосан опит за „при-
ласкаване“ на емигрантите ни отново в об-
щата ни Родина стърчаха като абсурден па-
метник на времената, когато българи биваха 
принуждавани от обстоятелствата да напус-
кат истинските си домове и да търсят под-
слон, работа и приятели далече зад граница.

Символичното събаряне на „Дома на еми-
грантите“ би трябвало да открие и нова епо-
ха в отношението на държавата към нейни-
те блудни синове и дъщери по света, епоха 
на съграждане. Не да ги каним да се завър-
нат, като им осигурим по една панелка в 
„Люлин“ и работа за мизерна заплата, а да ги 
подпомагаме да съхраняват своя български 
дух, култура и спомени. Това е начинът да ги 
спечелим, не като ги подлъгваме, а като ги 
приласкаваме!

Събарят „Дома на емигрантите“ в София – 
един от символите на комунизма

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

XИнициативата за построяването датира от 1983 г., първата копка е от 1985 г.

„Домът“ се руши от години и под влиянието на природните стихии.

Авторите на проекта пред макета на дома – 80-те години на миналия век.
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Т
я е автор на много детски книж-
ки, издадени в Америка, лектор и 
треньор по писане, чиято послед-
на история в картинки бе предста-
вена на страниците на „Ню Йорк 

таймс“.
Роузи Дж. Пова вярва в мисията си да 

вдъхнови децата не само да четат и пишат 
повече, но и да творят, да следват мечтите 
си и да вярват в себе си.

Роузи посещава училища в Тексас и спо-
деля своето вдъхновяващо пътуване от 
имигрант от България до публикуван автор, 
насърчавайки децата да упорстват в свои-
те мечти.

Роузи е родена в България, а сега живее 
в Тексас, заедно със съпруга си и трите им 
деца. Тя пише детски книги с картинки за 
малчугани от всички възрасти, както и пое-
зия. Някои от нейните стихотворения се по-
явяват в литературни списания като Poetry 
Quarterly, Burningword Literary Journal, 
Haiku Journal и др. Последната книжка на 
българката е Sunday Rain

Роузи знае твърде добре, че когато след-
ваш мечтата си, трябва да издържиш

справедливия си

дял от житейските бури
Израснала в България във време, в което 

семейството й трябвало да работи усилено 
само за да свърже двата края.

„В комунистическа страна като България 
виждате как хората се борят всеки ден, за да 
оцелеят. Бях решена да имам по-добър жи-
вот за мен и децата си“, казва тя.

„Точно преди да започна да уча във 
френската езикова гимназия, се премести-
хме в ново жилище в същия квартал. След 
гимназията отидох да уча френска филоло-
гия във Велико Търново, но така и не завър-
ших университета, тъй като заминах за Аме-
рика след третата година. Заминаването ми 
стана покрай моя приятел тогава и настоящ 
съпруг. Когато пристигнахме в Лас Вегас, се 
оженихме, а след това

живяхме няколко години 
в Канада

Там се роди първото ни дете“, сподели Ро-
узи пред BG VOICE.

„От Канада в САЩ се преместихме заради 
работата на мъжа ми и сме тук вече почти 
20 години“, уточнява тя.

А когато Роузи започва да чете книжки с 
картинки на малкото си дете, се влюбва в 
веднага в тях.

„За мен картинните книги са като малки 
гении, защото постигат толкова много в не 
много страници. Мисля, че те са за деца от 
всички възрасти, защото се справят с всяка 
една тема под слънцето и по толкова достъ-
пен за всички начин“, обяснява Роузи.

Последната книга на Роузи, Sunday Rain, 
засяга силата на въображението, любовта 
към четенето и

създаването 
на нови приятелства

Историята разказва за младия Елиът, сра-
межливо малко момче, което току-що се е 
преместило в нова къща. Той прекарва дни-
те си с измислени приятели, потопени в 
книги.

Една неделя идва дъждовна буря и дру-
гите деца в блока започват да играят в лок-
вите. Елиът копнее да се включи в забавле-
нието, но открива, че е твърде срамежлив. 
Тогава той осъзнава, че създаването на 
нови приятели е все едно да намериш нова 
книга: просто трябва да скочиш в приклю-
чението.

Книгата беше представена в „Ню Йорк 
Таймс“ по-рано тази година в поредицата „8 
книги с картинки за въображението и иден-
тичността“.

„Посланието зад историята е

просто да бъдеш смел
не се страхувай да направиш следващата 

стъпка и не се страхувай да използваш въ-
ображението си във всякакви ситуации“, 
казва Роузи.

Идеята за историята идва от детски спо-
мен на Роузи от времето, когато тя живее в 
България.

„Аз израснах в Сливен, апартаментът ни 
беше много малък, на последния етаж в 
12-етажен блок. Спомням си, че ми беше 
доста страшничко, като погледнех надолу 
през терасата като малко дете. С толкова 
много семейства в блока ни, имаше и мно-
го деца, с които играехме всеки ден. Макар 
че бях срамежливо и затворено дете, оби-
чах да слизам пред блока да играя с прияте-
ли. Често стояхме доста до късно и ни беше 

много интересно заедно“, реди спомени за 
детството си в България Роузи.

„През един летен ден изведнъж заваля 
силен дъжд, започна да се излива като по-
рой и всички хукнаха да се подслонят някъ-
де.

Само аз останах на дъжда
и наистина му се наслаждавах. Чувствах се 
наистина приключенски, защото беше тол-
кова топло... и миришеше толкова добре“, 
спомня си с носталгия за детските си при-
ключения Роузи.

„Също така имах баба и дядо на село, а 
другите ми баба и дядо живееха точно в 
центъра на Сливен. Страшно много обичах 
да прекарвам време с тях в техния апарта-
мент! Имам много хубави спомени от това 
време...“, сподели още детската писателка.

Пътят към това да стане успешен публику-
ван автор минава през много препятствия, 
които почти отказали Роузи да продължи. 
Но страстта й към писането и разказването 
на истории й позволило да

издържи тези 
трудни времена

„Наистина имам тази страст към писане-
то“, каза Роузи. „Това не е нещо, което наис-
тина мога да нарека работа, защото това е 
моят живот и това, което правя. Дори кога-
то се опитах да се откажа, след като получих 
множество отхвърляния за издаване, прос-
то не можах, защото толкова много обичам 
да пиша, че продължих да го правя.“

По време на посещения в училища в гра-
да Роузи обича да споделя своята история 
и да насърчава децата да следват мечтите 
си, без значение колко трудности може да 
срещнат по пътя си.

„Ако успеят да постигнат това, което съм 
постигнала аз - от това да съм имигрант, 
който не може да говори правилно англий-
ски, до публикуван автор - те също могат, 
независимо какви са целите им или преч-
ките, пред които могат да се изправят“, каза 
Роузи.

Потърсете книгите на Роузи навсякъде, 
където се продават книги, както в магази-
ните, така и онлай

От Сливен до Тексас: Българка 
пише детски книжки в САЩ
XРоузи обича да споделя своята история и да насърчава децата да следват мечтите си

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Вижте още творби на Роузи, както и 
занаяти и дейности, на които децата 
могат да се насладят, на нейния 
уебсайт www.rosiejpova.com/

Роузи представя най-новата си книга с картинки „Sunday Rain“.

Сн. Facebook
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21 
октомври, Лос Андже-
лис. Актрисата от сериала 
„Престъпни намерения“ 
Кирстен Вангснес откри-
ва церемонията по връч-

ването на технологичните награди „Еми“ 
(Engineering Emmy). Събитието е бляскаво 
както винаги, но този път там, във филмово-
то сърце на Америка, има и български три-
умф. Защото академията за телевизионни 
изкуства и науки в САЩ връчи една от най-
впечатляващите си статуетки на българин. 
Владимир Койлазов я получи от името на 
компанията Chaos, на която е съосновател 
и главен технически директор. А причина-
та да държи „Еми“ в ръцете си е създадени-
ят от фирмата

софтуерен продукт V-Ray
за въвеждането на фотореалистични визу-
ални ефекти в телевизионните филми и се-
риали. Това е поредното голямо признание 
и за Chaos, и за V-Ray, след като през 2017 
г. Владимир Койлазов взе и технологичния 
„Оскар“ за тях.

„Визуалните ефекти са неизменна част от 
модерните телевизионни продукции. С тях 
актьорите се пренасят в измислени свето-
ве, на екрана оживяват фантастични създа-
ния, създават се виртуални двойници, гру-
пи от хора и цели армии. За нас е чест да 
помогнем на студиата да представят своите 
фантастични идеи пред милиони хора“, ко-
ментира Койлазов отличието.

Технологичните награди „Еми“ се връч-
ват за инженерни постижения, които са 
„толкова иновативни в същността си, че 
повлияват видимо продукцията, записа, 
излъчването и приемането на телевизия“. 
Носителите се определят от специален ко-
митет от представители на Телевизионната 
академия. Организацията обединява над 20 
000 членове, работи за напредъка на теле-
комуникационните изкуства и науки и под-
помага творческото развитие на телевизи-
онната индустрия.

От 2003 г. досега V-Ray е използван в съз-
даването на стотици телевизионни продук-

ции. Сред тях са емблематични

заглавия като 
„Игра на тронове“

(Game of Thrones), „Странни неща“ (Stranger 
Things) и „Стар Трек: Дискавъри“ (“Star Trek: 
Discovery“).

Софтуерът осигурява незабележимо пре-
ливане между реални и виртуални елемен-
ти на екрана чрез специфични технологии 
като т.нар. физически рендеринг и адаптив-
но проследяване на светлината (adaptive 
ray tracing). V-Ray се използва от престиж-
ни световни студиа като Digital Domain, Zoic 
Studios, Scanline VFX, FuseFX, Mackevision и 
други.

Отличието за V-Ray и за Chaos беше при-
ветствано от много от техните клиенти и 
партньори.

„Използваме V-Ray всеки ден за създава-
не на изображения с най-високото възмож-
но качество и за тяхното бързо редактира-
не в условията на натоварен производствен 
график. Работим по създаването на специ-
ални ефекти в телевизионните сериали, 
които са с качество на кинопродукция. Зато-
ва V-Ray е изключително важен инструмент 
за продукции като Wandavision“, коментира 
Мат Смит, отговорник за дигиталните ефек-
ти в Digital Domain. Той обясни и че с помо-
щта на V-Ray филмовата компания е създала 

поредици от кадри за бойната сцена.
„Поздравления за Chaos! Това е

напълно заслужена награда!
каза и Сейкър Клипстен, главен технически 
директор в Zoic Studios:

„През изминалите 14 години V-Ray беше 
наш основен инструмент за създаване на 
компютърна графика - генерирани са поч-
ти 75 млн. единични кадъра за 1893 епи-
зода за големи студиа като Disney, Net£ix и 
Amazon. Подкрепата, която получаваме от 
Chaos, също е първокласна. Хората им ви-
наги са насреща да помогнат при въвежда-
нето на нови функционалности в отговор 
на нашите нужди. Това ни позволява да се 
фокусираме върху творческата част и вър-
ху другите елементи на проектите ни“, каза 
още Клипстен.

Chaos e основана през 1997 г. и има офиси 
в София, Прага, Сеул, Токио и Лос Анджелис. 
Екипът в България включва над 330 профе-
сионалисти, а глобалният екип надминава 
400 души.

През 2021 г. Chaos получи престижното 
отличие „Компания на годината“ в годиш-
ните награди Forbes Business Awards на сп. 
„Forbes България“.

И след „Оскар“-а  
да прегърнеш „Еми“
XБългарската компания Chaos създаде софтуер, 

който се ползва за ефекти в много TV продукции

ВЕРА  
АЛЕКСАНДРОВА

vera@bg-voice.com

Петър Митев и Владимир Койлазов при връчването на „Оскар“-а.

Владимир Койлазов с „Еми“.

Сн.: Chaos

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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В 
продължение на хиляди години 
монаси и мистици са медитирали, 
за да задълбочат връзката си с бо-
жественото. Чрез свързване с по-
висша положителна енергия могли 

да постигат по-добро здраве и успешен път.
Някои форми на медитация могат да ни по-

могнат да развием по-силно разбиране за 
себе си и за най-доброто си аз, учат да раз-
познаваме мисли, които могат да бъдат вред-
ни или самоубеждаващи. Идеята е, че като 
се придобие по-голяма осведоменост за ми-

словните ни навици, можем да ги насочим 
към по-конструктивни модели.

Без съмнение осъзнатостта и медитацията 
са чудесен път към пълноценен живот с по-
малко стрес. А чували ли сте за Чи гонг - древ-
на медитативна практика, която съществува 
от хиляди години насам. Тя се практикува в 
Китай и включва медитация

контролирано дишане 
и движения

Преди 20-30 години малцина по света бяха 
чували думата „чигонг". Днес популярността 
на древната китайска сис-
тема от упражнения бър-
зо настига тази на йога. 
Броят на практикуващите 
Чи гонг в САЩ например 
расте с над 18% на всеки 
пет години.

За разлика от йогата, 
която не се препоръчва 

при определени заболявания, Чи гонг 
може да бъде практикувана от всеки, не-
зависимо от здравословното му здраве, за-
щото тя се слави и

със своите лечебни свойства
Известна е с това, че оказва лечебен ефект 

при различни болести, включително и таки-
ва, пред които медицината е безпомощна.

За разлика от традиционната медитация, в 
която човек стои застинал, Чи гонг включва 
разтягане и някои движения и пози, близки 
до Тай Чи.

Можете да практику-
вате Чи гонг както в гру-
па, така и самостоятелно, 
дори и у дома. Препоръ-
чително за практиката е 
да носите свободни дре-
хи и да се чувствате удоб-
но. Можете да практику-
вате и на закрито, и на 

открито, но специалистите препоръчват све-
жия въздух, особено рано сутрин.

Като цяло Чи гонг е безопасен за практи-
куване, пази ставите и именно това е причи-
ната голяма част от възрастното население в 
Китай да го практикува. Затова не се притес-
нявайте, ако получите леко главоболие или 
гадене първия път, в който започнете. Ще 
бъде необходимо малко време на енергията 
в тялото ви, за да се задвижи.

За да видите резултати, е достатъчно да 
практикувате от 5 до 10 мин. на ден. А пол-
зите са безброй - разтягане на цялото тяло, 
намаляване на стреса, подобряване на плът-
ността на костите, спад в кръвното налягане, 
положително влияние върху имунната систе-
ма.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Популярността 
й се увеличава, 
все повече хора 

откриват нейните 
здравословни ползи

Магията Чи гонг: Древна 
практика, с която  
ще преоткриете себе си
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Г
ледайки в бъдещето на новия мо-
ден сезон, „Живанши“ обърна по-
глед към Средновековието.

Тоалетите, които бяха показани 
по време на Седмицата на модата 

в Париж, са изработени от иновативни ма-

териали и от бижута за изпълнение. Основ-
ните мотиви на колекцията са изображе-
нията от Средновековието, изпявани през 
60-те години от Hubert de 
Givenchy, както и африкан-
ските традиционни еле-
менти, които вече видяхме 
в колекцията за круизи.

Модната къща се оказа 
и в центъра на критиките 
заради колиета като прим-
ки, с които манекенките 
преминаха по подиума.

Сребърни и 
златни версии

на аксесоара носеха три 
манекенки на представя-
нето на новата колекция 
на дизайнера Матю Уи-
лямс в Париж. Модното 
списание „Diet Prada“ по-
бърза да открие сходството с худи на „Бър-
бъри“ от есенно-зимната колекция за 2019 
г., от което също висеше примка и генерал-

ният директор Марко Гобети трябваше да се 
извинява.

„Човек би си помислил, че хората в сек-
тора вече знаят да не сла-
гат примки около шията 
на модели“, написа „Diet 
Prada“ в Инстаграм.

„Как това е преминало 
през няколко души преди 
шоуто и всички са мисле-
ли, че е наред? И защо не 
съм изненадана?“, комен-
тира активистката Сайра 
Ким.

Матю Уилямс им отвър-
на пред сп. „Вог“, че ко-
лиетата са сложни и об-
мислени. Създадени са 
съвместно с американския 
художник Джош Смит по 
картините му „Мрачният 
жътвар“.

Когато избухна скандалът с „Бърбъри“ 
през 2019 г., една от манекенките - Лиз Ке-
неди - написа: „Самоубийството не е мода“.

Модната марка показа иновативни материи и мотиви

Сн.: БТА

„Живанши“ между 21 век 
и Средновековието
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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-
$25 per hour. Full bene� ts. Dental and Vision included. 
Regular driver license require. Flexible schedule. Phone 
Numbers 3123753770 (Stefan) or 7739886905 ( Nick ) 
№18955
DELIVERY DRIVERS, 
Цена US$ 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 диспетч 
на DRY Van,Reefer,Hazmat,Flatbed даваме камиони и 
трайлъри под наем повече информация 8472542504 
№18943
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

Chicago + suburbs
DRIVERS /OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набирам шофйори за ре-
фер/вен 2022 ремаркета/2022 камиони,редовни кур-
сове до запад/west,3500-4000 мили на седмитца,drop/
hook-Chicago Owners booking $8500-$11,000 weekly 
нови 2022 рифери под наем 7738274439 №18973
CDL 0.90$, 
Цена US$ 0,90, Зипкод 60056, CDL HAZMAT 
DRIVER(reefer),0.90$ za milia(palni,prazni)kamiona 
niama ELD,minimum 4000mili na sedmica,seriozni 
sho� ori,korektno otnoshenie 7739463517 №18975
DRY VAN DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим да назначим dry 
van drivers. Заплащане 0,75cpm. За повече информа-
ция свържете се на посочения телефон. 5082809522 
№18980
ТЪРСЯ ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Фирма търси диспечер/ка. 
Добра работа, Добро заплащане. Тел 847 744 1519 
8477441519 №18985
CDL DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся CDL шофьор, постоян-
ни курсове до Virginia. Вкъщи всеки weekend. Запла-
щане според опита. 6307857645 №18986
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

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

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

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

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

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), електрича-
ри и служител за почистване и поддръжка на серви-
за. За повече информация: 630-350-9989. №18972
TRUCK DRIVER CDL, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Looking to hire a truck 
driver, with for local/regional drive in Chicago area 2 
years clean record required, able to pass a drug test. 
Know how to read and write English and must use smart 
phone For more info please call 319-409-7443 ask for 
Victor or Peter 3194097443 №18949
ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ! , 
Цена US$ , Зипкод 4, Ако сте малка компания и искате 
най-доброто за своите камиони, не си губете време-
то!  Neo Log Systems LLC е компания която извършва 
диспечерски,сейфти и акаунтинг услуги на най-ниски 
цени %4 от гроса. Нужно е само да имате MC#, всич-
ко 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

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 №18586ДИСПЕЧЕР , 

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

ДИЗЕЛ МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60481, G&I Trucking Solutions 
в Wilmington търси да назначи на работа механици 
на камиони и трейлъри с опит. Добро заплащане. 
За повече информация, позвънете на 773-540-0199. 
№18982

MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи механици на камиони и трейлъри. 
Опит не е задължителен, но е препоръчителен. За по-
вече 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

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 $2000.00 за седмица. За 
повече подробности - тел 847-350-7070. 
№18945
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ACCOUNTING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Сервиз в 
Bensenville търси мъж или жена за рабо-
та в офис.Да владея английски. За повече 
информация се обадете на телефон 312-
735-2532 или 773-968-8245 Габи или Ан-
гел 3127352532 №18984
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БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ. Тел. 
773-865-0406 7738650406 №18934
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
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 ра-
бота. 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 асис-
тент и касиер. Опит не се изисква. За повече инфор-
мация, 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 сед-
мица, за сингъл драйвър с опит , клас А, дабъл-три-
пъл, добро заплащане. Тел: 847-877-4745 №18359

АТЛАНТА
ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ! , 
Цена US$ , Зипкод 4, Ако сте малка компания и искате 
най-доброто за своите камиони,не си губете време-
то!  Neo Log Systems LLC е компания,която извършва 
диспечерски,сейфти и акаунтинг услуги на най-ниски 
цени от гроса %4!  Нужно е само да имате MC#, всич-
ко 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 дого-
ворка 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, Дава се обзаведена стая 
под наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland 
& Foster близо до I-90 близо до Blue Line обща перал-
ня и сушилня $600, вода и газ са включени в цената. 
За контакт Мирко (773) 510-4442 №18976
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, БЕЗ 
ДОГОВОР. Стая или къща. За ден, два, три, седмица, 
месец. Северозападните квартали. Тел:847-854-8094, 
е-майл: dimitrova07@yahoo.com №18977
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Търся съквартирант/
ка за самостоятелна стая в двустаен апартамент до 
Павилион апартаменти в Чикаго, О\\\'Хеър. Инфо на 
773-681-4562. Нед. №18983
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. Включе-
но 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 тоалетна 
и просторна тераса. 7733223640 №18941
ТАВАН ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 60131, Дава се таван под наем. 
7733223640 №18942
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся съквартирант за самос-
тоятелна стая в апартамент ,наем 325 Допълнител-
на информация по телефона. ПЕТКОВ 13127143018 
№18929
ДАВАМ СТАЯ, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60070, Давам Стая от таун-
хаус под наем.За трък драйвър или жена.$650/на ме-
сец, включва всички сметки. Ползване на пералня/су-
шилня, гараж, басейн (летен).Prospect Hts, Wheeling, 
Mt. Prospect, Arl. Hts, Des Plaines, Northbrook.Send me 
a text if you want to see the place. 2242800226 №18908
ДАВАМ СТАЯ, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60070, Давам Стая от таунха-
ус под наем.За трък драйвър или жена.$650/на месец, 
включва всички сметки. Ползване на пералня/сушил-
ня, гараж, басейн (летен).Prospect Hts, Wheeling, Mt. 
Prospect, Arl. Hts, Des Plaines, Northbrook.Send me a 
text if you want to see the place-224-280-0226 №18909
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , 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

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище в севе-
розападните квартали, моля обадете се. Аз не съм аг-
ент. Ще купите директно от собственика. Тел: 847 854 
8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.com №18978

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ RENTAL TRUCK, 
Цена US$ 500, Зипкод 60074, Търся да наема rental 
semi truck .Моля пишете на имейла или се свърже-
те на посочения телефон. Благодаря предварително! 
2243240642 №18974

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60004, Фризьорски услуи в 
Arlington Heights. Дамско и мъжко подстригване, 
боядисване, кичури, къдрене, кератин, Тел.: 708 415 
7911 7084157911 №18988
ЗАСТРАХОВКИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВ-
КИ Не е просто да застраховаш качествено, и съвсем 
не е просто да направиш това за минимално запла-
щане. Това е изкуство! 224-713-5534 №18979
БОЯДИСВАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Mix2 inc.предлага боядийски ус-
луги с високо качество и ниски цени.за повече ин-
формация тел:847-312-2155 8473122155 №18916
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 психотерапев-
тична подкрепа на Българи живеещи в чужбина. По-
вече информация можете да получите от сайта ни. 
359889291674 №18960

SOMEWHERE ELSE
МАЙСТОР ПЛОВДИВ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ремонт баня реди фаянс тера-
кота гранитогрес камък Пловдив 878171450 №18953

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
МАТРАК QUEEN SIZE, 
Цена US$ , Зипкод , Продавам почти нов матрак с 
рамката. Queen size. Tel.: 224-595-7409 2245957409 
№18989
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

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



27 октомври - 2 ноември 2021 г.32

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

ВОДОРАВНО: Лято, Абордаж, Колоиди* Домофон, Абу, Спартак* Корифей, „Анар”, Пери* Низ, Смит 
(Уил), Пора, Фта* Чак, Бебе, Боза, Наем* Вар, Беда, Моне (Клод), Бакла* Вираж, Калгари, Бостан* Завал, 
Наряд, Жена* Робиньо, Жак, Дере, Вид* Рола, Въси, Бани* Агне, Село, Винт, Китен* „Неда”, Горнило, Ка-
нара* Турист, Елена, Бунт* Перу, Инч, Зулу, Нит* Сап, Напа, Пакт, Гира* Мед, Круз (Том), Кипу, Чакал* 
Гитер, „Ел”, КАРО, Вена* Цирк, Зар, Севт, Леш* Кабиле, Намек, Щорм* Зима, Теляк, Диабет* Жага, Пита, 
Воал, Ксара* Русо (Жан Жак), Диня, Арго* Гаргара, Виза, Жал* АПА, Коки, Телескоп* Драга, Дукато, Кук 
(Джеймс), Ери* Иран, Елин, Квота, Лек* Флота, Палячо, Вариола 

ОТВЕСНО: Дядо, Авизо, Гну, Амилаза, Април* Тор, Карабинер, Пет, Бигор, АРО* Домин, Рави, Едип, 
Децима, Гагат* Офис, Жанр, Асен, Рила, Рапана* Кафез, Льос, Трак, Ре, Пура* Бой, Бек, Олег, Упрек, Тиса, 
Деп (Джони)* Вон, Седан, Алое, Аул, Нето, Кула* Амбалаж, Орли, Зала, Вокил* Здание, Град, Нено, Бамя, 
Диканя* Абат, Маяк, Винч, Реквизит* Ажур, Борд, Вила, Пик, Она, Око* Пони, Дъно, Запас, Вая* Експо-
зе, Жест, Букурещ, Жеков (Андрей)* Опера, Бери (Холи), Култ, Овод, Валута* Елара, Боне, Кану, Трик, 
Лекар* Ори („Граф Ори”), НАСА, Бинт, Гав, Маса* Щит, Факт, Вата, Никел, Барикело (Рубенс)* Дантела, 
Инервиране, Ерг, Орел* Вик, Аман, Дина, Талаш, Тао, Пика*
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В класа идва инспектор и пита децата:
- Можете ли да познаете на колко години 

съм?
- На 30! - обажда се Иванчо.
- Как позна?
- Ами аз съм на 15 и майка ми ми казва, че 

съм полуидиот.

  
Блондинка се качва в колата, тръгва и пу-

ска радиото. От него се чува:
- Вие слушате радио FM+...
Блондинката, изненадано:
- Ей, ама откъде ги знаят тия работи...

  
Седят няколко мутри в сауната. Звъни мо-

бифон. Един от тях се приближава и го вдига:
- Ало, да, скъпа... в сауната... с момчета-

та... да... до към 11. Какво да си купиш? Рок-
ля? 1000 долара? Защо ти е нова рокля? Ще 
ходиш на театър... добре де, добре, знаеш ли 
къде са парите? Купи си!

След малко пак се звъни. Същият вдига от-
ново:

- Ало, да, скъпа... в сауната... с момчетата... 
да... до към 11. Какво да си купиш? Палто? 
Защо ти е десето палто? Заминаваш в плани-
ната? 50 000? Добре, знаеш къде са парите.

След известно време отново се звъни и 
пак той вдига:

- Ало, да, скъпа... в сауната... с момчета-
та... да... до към 11. Какво да си купиш? Кола? 
Защо ти е шеста кола? Да се изфукаш пред 
майка cи? Колко? 300 000? Добре де, купи си, 
знаеш къде са парите.

Сваля телефона от ухото си и пита:
- Абе, пичове, на кой е тоя телефон, бе?

  
Седемнайсет блондинки отиват пред дис-

котека и виждат, че е забранено за под 18.
Охраната ги вижда и пита:
- Вие какво чакате?
А блондинките отвръщат:
- Тук пише, че е забранено за под 18, и за-

това чакаме осемнадесетата.

  
Една жена разправя на приятелката си:
- Научих, че мъжът ми ми изневерява. Сега 

се чудя дали да му кажа?
- Защо? Той и без това си го знае.

  
Студент по ветеринарна медицина влиза 

на изпит и професорът му задава следния 
въпрос:

- Може ли да се направи аборт на крава?
Студентът много се замислил и професо-

рът, като видял това, му казал да излезе на-
вън в коридора да си помисли и като се сети, 
да се върне и да му отговори. Студентът из-
лязъл и тръгнал да се разхожда по коридо-
ра много умислен. По пътя си срещнал един 
негов приятел, който го попитал за какво се 
е замислил:

- Абе, мисля си, дали може да се направи 
аборт на крава?

- Ей, майна, в какво си се забъркал, бе!?

  
Една пияница влиза в такси и казва:
- Закарай ме на гарата.
Таксиджията отговаря:
- Ние сме на гарата.
Пияницата бясно излиза от таксито и каз-

ва:
- Следващия път карай по-бавно, че ми 

става лошо...

  
Изпит по правилата за пътното движение:

- Представете си кръстовище, тук сте вие, 
тук един автобус, тук - камион, тук - мотоцик-
лет. Кой ще премине пръв?

- Маршрутката.
- Защо пък маршрутката? Откъде се взе тая 

маршрутка?
- Знам ли откъде, по дяволите, се взимат 

тия маршрутки?!

  
Три блондинки решили да се явят на изпит 

за детективи. Един от детективите им казал:
- Сега ще ви покажа една снимка, а вие ще 

ми кажете как ще я разпознаете в тълпата.
Първата казала:
- Емиии, има само едно око.
- Не, просто той е в профил.
Показал я на втората и тя казала:
- Има едно ухо...
- Колко пъти да ви казвам, че той е в про-

фил.
Тогава третата блондинка казала:
- Носи лещи.
Детективът погледнал снимката и казал:
- Вярно, бе, как позна?
- Човек с едно око и едно ухо не може да 

носи очила.

  
Две блондита си говорят на летището и 

едната казва:
- Абе, виж го тоя самолет колко е голям... 

как така успява да литне?
А другата отговаря:
- Абе, ти тъпа ли си? Я виж, като е на небе-

то, колко е малък!

  
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 от-
пие една капка. В този момент зад една дюна 
се чуло:

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

  
- 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.

- Решил съм да се самоу-

бия.
- Ама как бе, защо?

- Животът ми е скучен.

- И к’во, смяташ, че самоу-

бийството ще го разнообра-

зи ли?

https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Има защо да сте неспокойни, 
делата ви изискват навременни 
действия и няма да разчитате на 
други, а преди всичко на себе 
си. Находчиви и инициативни, 

ще насочвате активността и на околните в своя пол-
за. За отбелязване е, че с това няма да си навлечете 
нечия неприязън, защото може да бъдете убедител-
ни и полезни там, където желаете. С практичност ще 
успявате, макар и с цената на опънати нерви и мно-
го умора. Ще реализират сделка или проект, за кой-
то са осигурили финансиране.

РАК
Друг на ваше място не би от-
крил връзка помежду работата 
и близките си, но вие можете да 
вниквате в дълбочината на не-
щата. Наясно сте, че всяко неза-

читане на духовните закони е напразно пилеене на 
енергия. Нови срещи, запознанства и добри перс-
пективи за трайни връзки при всички представите-
ли на знака. Активен делови живот, който ще ви се 
отразява ползотворно. Имате много работни идеи, 
които сега ще намерят своето приложение вай-вече 
благодарение на вашата упоритост.

ВЕЗНИ
С развитието на уменията си ще 
добивате и повече сила, прео-
долявайки възникващите пре-
пятствията. Редом до себе си ще 
имате подкрепата на близките си 

и на хората, които оценяват качествата ви, но основ-
но ще разчитате най-вече на себе си и точно това ще 
ви носи привилегии. Тръгващите на път – в команди-
ровка или на почивка - ще постигнат намеренията си, 
съчетавайки полезното с приятното, защото умеете 
да извличате ценното от всяка ситуация. Другите не 
са виновни за недоразуменията, в които изпадате.

КОЗИРОГ
Ще станете инициатори на раз-
говори, чрез които ще си изя-
сните по-добре перспективите, 
които те носят. Запазвайки не-
зависимостта си, ще се обвърз-

вате предпазливо с обещания. Важното е, че сети-
вата ви са отворени за доброто, за това и късметът 
няма да ви подмине. Отговорностите ви ще растат, 
но вие сте свикнали. Самотните ще срещнат истин-
ската любов, която ще ги понесе нагоре. Новости и 
от битов характер, свързани с жилище, работа или 
друга обогатяваща ви придобивка.

ТЕЛЕЦ
Ще си сътрудничите с подходя-
щите за целта хора по започна-
ти бизнес проекти. Както и до-
сега, ще се отнесете отговорно 
към ангажиментите си, без това 

да намали интереса ви към новите предизвикател-
ства. Не пренасяйте съмненията и умората в отно-
шенията с близките си. Запазете добрия тон и при-
емете подкрепата им, като ги насърчите в работата 
им. Решаването на финансови въпроси ще бъде 
съпътствано и от лични такива. Те ще поглъщат от 
времето ви, но по-важното е, че ще се справите.

ЛЪВ
Ще бъдете съпътствани от на-
прежение, поради неразбира-
не от страна на партньорите ви. 
Вие имате запаси от добронаме-
реност, която ще ви помогне да 

останете разбиращи и толерантни. Мнозина от вас 
ще пътуват, и то най-вече по служебни дела. Ще се 
поздравите и с по-добра материална обезпеченост 
и възможности. Организираният ви начин на живот 
ще ви помогне да постигате повече от запланувано-
то, но и ще ви натоварва.Търсете пътища за релак-
сация и не забравяйте, че имате собствени желания.

СКОРПИОН
Старайте се да разберете кое 
нещо или кой ви напряга, но 
не търсете непременно винов-
ни. Винаги ще срещате подкре-
па, ако знаете как да я търсите. 

Мислите ви са насочени към предстоящо пътуване 
и това за вас сега е приоритетно. Но не жертвайте 
прекалено много от ценностите си, за да го реали-
зирате. То така или иначе ще се случи. Потърсете 
мнението на хората, които уважавате, и ще научите 
нещо важно за самите вас. Здравето няма да ви съз-
дава проблеми.

ВОДОЛЕЙ
Развивайте и използвайте уме-
нията си за добри цели, период-
ът е силен и с възможности да 
напреднете бързо. Голяма част 
от вас ще заложат на професио-

налното си усъвършенстване и издигане, базирайки 
се на богатата си творческа мисъл и работа. Лесно ще 
установявате контакти и ще влизате в договорени от-
ношения с когото е нужно, за да постигнете по-скоро 
това, към което се стремите. Не се притеснявайте да 
рискувате, ако сте убедени в правотата на мислите и 
действията си.

БЛИЗНАЦИ
Постигайки основните си цели 
за периода, ще ви остане вре-
ме да помислите и за себе си. На 
част от вас им предстоят творче-
ски изяви, свързани с организи-

рани мероприятия и форуми. Популярността ви ще 
расте, а с нея и самочувствието. Други ще мислят за 
смяна на работното място, но не рискувайте, ако не 
сте напълно сигурни в предложението, което имате. 
Периодът е градивен и ще проявите отговорността 
си както към бизнеса си, така и в социалните ви об-
вързаности.

ДЕВА
Много от вас ще гледат на про-
фесионалното си развитие, ка-
риерата и финансовата оси-
гуреност като на приоритет, 
позволяващ им да осъществят 

мечтите си. Заредени с такива амбиции, ще при-
вличате възможностите и с лекота ще се реализи-
рате на повече фронтове. Нещо повече, матери-
алната ви осигуреност ще ви позволи да насочите 
взор към нови области на познанието. Перспекти-
вите са благоприятни, но даром нищо няма да ви се 
даде. Ще се борите и ще отстоявате позициите си.

СТРЕЛЕЦ
Ще продължавате все така неу-
морно да вървите напред. Хра-
ните много надежди и очаква-
ния по отношение развитието на 
вълнуващ ви въпрос. Нещата ще 

се развият от само себе си и вие ще продължите да 
осъществявате плановете си. Ще изпълните с енер-
гия приоритетите си и ще работите, довеждайки за-
почнатото докрай. Имате опит и вслушвайки се в съ-
ветите и в предложенията на околните, ще проучвате 
всяка появила се възможност. Внимавайте за здраве-
то си, застрашени са белите дробове.

РИБИ
Събития ще потвърдят вер-
ността на идеите ви. Основно-
то, върху което трябва да обър-
нете вниманието си, са добрите 
обноски. Ако в нещо може да се 

провалите, то това са непремерените ви думи и не-
обмислените ви действия. Проявете благородството 
си и към онези, които са в неравностойно на ваше-
то положение, не търсете причини да ги предизвик-
вате. В семейните дела ще проявите практичност и 
намерите решение на имотен проблем. Материални 
придобивки и осъществени желания.

https://www.brookhavenmarket.com/
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П
рез 1961 г. хирургът от Ленин-
град Леонид Рогозов става 
един от най-известните хора в 
СССР, отстъпвайки по популяр-
ност само на Юрий Гагарин. По 

време на първата си зима в Антарктида той 
самостоятелно отстранява възпаления си 
апендикс. Това събитие бързо стана извест-
но по целия свят.

Рогозов и Гагарин са на една и съща въз-
раст: лекарят и космонавтът се раждат през 
една седмица на месец март 1934 г. Освен 
това и двамата за един месец извършват 
действия, които шокират обществото. Рого-
зов дори е наречен Гагарин на хирургията.

През 1961 г. на Южния полюс д-р Леонид 
Рогозов сам отстранява апендикса си, за да 
се спаси от сигурна смърт. Неговата исто-
рия се превръща в един от най-известните 
случаи на хора, които извършват операции 
върху себе си.

Рогозов бързо се възстановява и се пре-
връща в истински герой на своето време, 
но лекарят никога след това не е поискал да 
отиде отново в Антарктида.

Д-р Рогозов е изпратен в новопостроена-
та руска база на Антарктида. Заминава на 5 
ноември 1960 г., вземайки със себе си ку-
фар с книги. Освен преките си медицински 
задължения той изпълнява функциите и на 
метеоролог и шофьор, разтоварва товари и 
участва в строителството на станцията. За-
едно с останалите 12 души от екипа е изо-
лиран от външния свят от март месец съща-
та година

заради силния полярен вятър
На 29 април 1961 г. Рогозов се разболява 

и открива тревожни симптоми - слабост, га-
дене, треска и болка в дясната долна част на 
корема. Като опитен хирург, той решил, че 

има остър апендицит. Но тъй като той бил 
единственият лекар на станцията, а време-
то било неподходящо за летене, той решил 
да направи операцията си сам.

С помощта на метеоролога Александър 
Артемиев, който му подавал инструмен-
тите, и на машинния инженер Зиновий Те-
плински, който му държал огледало и на-
сочвал светлината от една лампа, лекарят 
си поставил сам местна упойка и започнал 
операция, която продължила около два 
часа и била прекъсната за известно време, 
когато загубил съзнание.

„Не спах през нощта. Боли, по дяволите! 
Виелицата източва душата, вие като сто ча-
кала“- така лекарят описва състоянието си 
в дневника си.

„Аз не си позволих да мисля за нищо дру-
го, освен за операцията... Горките мои по-
мощници! В последния момент ги погле-

днах, те стояха в бели халати и

самите те бяха по-бели от тях
Аз бях също много изплашен. Но след 

това взех иглата с новокаин и си поставих 
първата инжекция. Някак си автоматично 
превключвах на режим „операция“ и от този 
момент нататък не забелязвах нищо друго“, 
обяснява по-късно хирургът.

„Работих с ръкавици. Беше ми трудно да 
виждам какво правя. Огледалото помага, но 
и пречи, защото показва нещата наобратно. 
Работих главно по усет. Кръвотечението 
беше доста обилно, но си почивах, за да съм 
сигурен, че няма да изгубя съзнание. Дока-
то отварях корема, засегнах сляпото черво 

и трябваше първо да го зашия.
Изведнъж ми мина през ума, че сигурно 

съм се наранил още, без да забележа.
Ставах все по-безсилен и ми беше все по-

замаено. На всеки 4-5 мин. си почивах за 20-
25 секунди. Най-накрая стигнах и до него 
– проклетия апендикс. С ужас забелязах 
тъмното петно върху него. Това означава-
ше, че само до ден е щял да се спука.

В най-трудния момент на отстраняване-
то му

сърдечният ми ритъм 
се забави

а ръцете ми омекнаха. Мислех си, че нещата 
няма да свършат добре. И после изведнъж 
осъзнах, че всъщност вече съм спасен“, оп-
исва хирургът състоянието си след опера-
цията в дневника си.

До полунощ операцията, която продъл-
жила 1 час 45 минути, приключила. След пет 
дни температурата му се нормализирала, а 
още след два дни

били свалени конците
След това събитие 27-годишният лекар 

става световноизвестен. Инструментите, 
с които д-р Рогозов изпълнил тази трудна 
операция, са изложени в Музея на Арктика 
и Антарктика в Санкт Петербург.

След завръщането си в СССР Рогозов ста-
ва професор по обща хирургия в Ленинград 
(Санкт Петербург), където живее и препода-
ва.

Д-р Рогозов умира на 21 септември 2000 
г., на 66-годишна възраст, от усложнения 
след операция от рак на белия дроб.

Д-р Рогозов, който се оперира 
сам, за да се спаси от смърт
XЕто как преди 60 г. той си изряза апендикса на ледения континент

Хирургът се самооперира, Антарктида, 1961 г.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Сн. „Музей на Арктика и Антарктика“ в Санкт Петербург
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Шведската група ABBA 
пусна третия сингъл 
от дългоочаквания 

си нов албум "Voyage". Парче-
то "Just A Notion" вече е дос-
тъпно в платформите Spotify и 
YouTube.

Новият сингъл е с типичното 
за групата звучене от 70-те го-
дини. Това не е случайно, тъй 
като той е направен тогава. Пе-
сента за първи път е записана 
през 1978 г. от Агнета, Бьорн, 
Бени и Ани-Фрид, но не е изда-

дена. Сингълът обаче попада в 
новия албум на групата.

"Just A Notion" излиза, след 
като вече бяха пуснати "I Still 
Have Faith in You" и "Don't Shut 
Me Down," представени през 
септември - първата нова му-
зика на АББА от почти четир-
десет години.

Албумът "Voyage" трябва да 
излезе на пазара на 5 ноем-
ври. Той съдържа десет песни, 
включително и трите, пуснати 
от септември до сега.

ABBA изненадаха феновете си 
с третия сингъл от "Voyage" Алек Болдуин съкрушен, след 

като застреля операторка
Актьорът Алек Болдуин е съкрушен 

след трагедията, която се разигра 
на снимачната площадка на най-

новия му филм Rust. При една отсцени-
те 68-годишният актьор стреля с рекви-
зитно оръжие, в което се оказа, че има 
истински патрон, а не хаосни. Болдуин 
простреля смъртоносно операторката на 
продукцията, 42-годишната Халина Хът-
чис. Тя почина от раните си малко след 
инцидента.

Свидетели на случката разказват, че ак-
тьорът е бил съкрушен. Той е бил видян 
да плаче, когато говори по телефона. В 
някои медии е разказано, как той останал 
превит на две и се опитвал да се успокои.

Алек Болдуин съдейства на полицията 
и сам се е явил на разпит. Разследването 
продължава, повдигнати обвинения все 
още няма.

Кортни Кардашян била шо-
кирана, когато приятелят 
й Травис Баркър й пред-

ложил брак. Твърди се, че ри-
алити звездата изобщо не очак-
вала това.

Когато барабанистът на 
Blink-182 предложил брак на 
любимата си, двамата били 
в хотел до плажа в Монтеси-
то. Там музикантът застанал на 
едно коляно на плажа и помо-
лил Кортни да стане негова съ-

пруга. Той й благодарил, че тя 
го е направила по-добър човек.

От снимки в Instagram се 
вижда, че пясъкът е украсен с 
много рози. Твърди се, че де-
цата на барабаниста и други-
те от клана Кардашян-Дженър 
са знаели за изненадата. После 
всички отишли да празнуват за-
едно в ресторант.

"Случи се по залез, Кортни 
беше тотално шокирана", спо-
деля неин близък.

Кортни Кардашян била шокирана 
от предложението за брак

Анджелина Джоли се забавлява, хо-
дейки по срещи, и така си наваксва 
за изгубеното време след раздяла-

та си с Брад Пит през 2016 г.
Звездата няколко пъти беше забеляз-

вана с рапъра The Weeknd - на вечери и 
на концерт. Освен това през юни актри-
сата беше видяна с бившия си съпруг 
Джони Лий Милър в Ню Йорк. Двамата 
бяха женени в периода 1996-1999 г.

Според нейни приятели Анджелина 
се опитвала да си навакса за изгубеното 
време, в което е била необвързана, и за 
нея е вълнуващо да се среща с нови хора.

Актрисата преди била заета заради 
развода с Брад Пит и не показвала инте-
рес към ходенето по срещи.

"Анджелина се забавлява много сега. 
Не сме я виждали толкова бодра и енер-
гична от цяла вечност", споделя неин 
близък.

Анджелина Джоли се забавлява 
с ходенето по срещи

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Австралийският актьор 
и режисьор Мел Гибсън 
ще участва в поредица, 

разказваща предисторията 
на събитията в хитовата про-
дукция „Джон Уик”. Работно-
то заглавие на проекта е „The 
Continental”, съобщава Variety.

Според изданието това ще 
бъде минисериал, състоящ се 
от три епизода, и ще се излъч-
ва по телевизионния канал 
Starz.

В него младият Уинс-
тън Скот разказва за това 
как емблематичният хотел 
„Continental”, представен във 
франчайза с участието на Ки-
ану Рийвс, се е превърнал в 
рай за убийци.

Гибсън ще играе нов персо-
наж на име Кормак. Все още 
няма други подробности за 

героя му.
Трите филма за Джон Уик 

са спечелили до момента над 
$300 млн. В момента се сни-
ма и четвъртото продълже-
ние с премиера в края на май 
2022 г.

Мел Гибсън ще участва 
в тв сериал за Джон УикМорган Фрийман подбира 

полицаи в Алабама
Кандидати за полицейски служители в 

крайбрежен град в щата Алабама се 
явиха на интервю пред експерти по 

правоприлагане и един гражданин, чието 
лице и глас са разпознаваеми - холивудски-
ят актьор Морган Фрийман.

Фрийман, който е от щата Мисисипи, при-
тежава имот и прекарва известно време 
всяка година в град Гълф шорс с население 
от 12 000 души, бе в седемчленния състав 
от експерти, които интервюираха деветима 
потенциални полицейски служители в град-
ския полицейски участък, съобщи зам.-ди-
ректорът на управлението Дан Нетъмайър.

Фрийман и проф.Линда Кийна, препо-
давател в университета на Мисиписи, не-
отдавна дарили $1 млн. за създаване в 
университета на Център за реформи и по-
лицейски дейности, основани на доказа-
телства.

Кралица Елизабет II се 
възстановява след посе-
щение в болница, което 

я накара да отмени визитата 
си в Северна Ирландия.

На 21 октомври от Бъкин-
гамския дворец заявиха, че 
заради медицинско нарежда-
не кралицата трябва да си по-
чива няколко дни и е трябва-
ло да посети болница заради 
предварителни изследвания. 
Тя се е завърнала в замъка 
Уиндзор за обяд на следва-
щия ден и е заявила, че се чув-
ства доста добре.

Кралицата трябваше да на-
прави двудневно пътуване из 
Северна Ирландия, но отказа 
пътуването заради съветите 
на лекаря си.

В съобщение пише, че кра-
лицата изпраща най-добри-
те си пожелания към местни-
те и няма търпение да ги види 
в близкото бъдеще. Медицин-
ските проблеми и тестове на 
Елизабет II не са били свърза-
ни със съмнения за коронави-
рус.

Кралица Елизабет влезе в болница

Селин Дион отложи началото на 
шоуто си в Лас Вегас. 53-годишна-
та певица съобщи, че отлага стар-

та на шоуто си в Ризортс Уърлд тиътър 
заради здравословни проблеми.

Според разпространено съобщение 
до медиите Дион страда от "тежки и по-
стоянни мускулни спазми, които й пре-
чат да се изявява на сцена".

Певицата е прегледана и се лекува, но 
симптомите ще попречат на началото на 
шоуто, насрочено за 5 ноември.

В изявление Дион посочва, че с екипа 
си работи активно по спектакъла през 
последните осем месеца и е изключи-
телно натъжена, че няма да може да го 
постави, както е предвидено.

Представленията ще бъдат насрочени 
за нови дати. Дион възнамерява да въ-
зобнови световното си турне на 9 март 
2022 г.

Селин Дион отложи шоу заради 
здравословни проблеми

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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М
оже да го видите в самото 
сърце на парк Честнат Ридж 
в Ню Йорк. Той не е много го-
лям, но затова пък впечатля-
ва всеки, стигнал до него.

Вярва се, че този огън е запален най-на-
пред от коренните жители на Америка пре-
ди стотици години. Но той не е резултат на 
някаква мистика. Става дума за природен 
феномен, предизвикан от геологичен про-
цес, какъвто не е наблюдаван досега в при-
родата.

Още с приближаването към водопада, се 
усеща специфичната миризма на развалени 
яйца. Тя идва от газа, който се крие в скали-

те. Той е някъде в пукнатините им и е резул-
тат от разлагането на органични материали. 
Една от големите скални пукнатини се нами-
ра точно под водопада в неголяма пещера, 
която предпазва газа от падащата вода и вя-
тър. Необичайното в случая е, че обикнове-
но такъв тип природен газ идва от разполо-
жени дълбоко в земята

древни и горещи скали
И трябва да се признае още нещо - огънят 
всъщност не е вечен, периодично той гасне. 
И често отново го запалва някой турист, кой-
то е забелязал, че пламъкът е угаснал.

Но това не го прави по-малко необикно-

вен. Всъщност Водопадът на ве-
чния огън е

единственото 
подобно явление

в Америка, а вероятно и в целия 
свят. Огънят достига до 10-20 см 
височина. Понякога водата попада 
върху огъня и това става причина 
той да изгасне. 

Паркът Честнат Ридж се нами-
ра на 1213 акра земя в северната 
част на поредица хълмове, затво-

рени между залив на 18-ти киломе-
тър и долината Уест Бранч Казено-
вия в окръг Ери. Паркът е любимо 
място за отдих на семействата през 
лятото. Тук има много туристиче-
ски маршрути, велосипедни пъте-
ки, няколко игрища, тенис кортове 
и места за пикник.

Водопадът на Вечния огън е раз-
положен далече от тълпите с ту-
ристи и за да се достигне до него, 
трябва да се мине по пътека, започ-
ваща от южната част на парка.

В пещерата има още две места на 
изтичане на газ, но са по-малки и 

затова не могат да задържат огъня така 
дълго.

Самият водопад пък е силно зависим 
от дъждовете и извиращата вода. Обик-
новено водата тук тече само в начало-
то на пролетта или след продължител-
ни дъждове. Водопадът достига 9 метра 
височина и пада по склона на две части. 

В малката пещера на 1,5 метра от дъ-
ното на водопада се намира източни-
кът на изтичане на газ, който може да се 
запали. Огънят достига до 10-20 см ви-
сочина. Понякога водата попада върху 
огъня и той изгасва.

Водопадът с вечния 
огън: Един феномен 
в Ню Йорк
XКолкото и мистично да изглежда, той е 

резултат от уникален геологичен процес

Сн.: Wikipedia и Flickr

http://www.PlumbingExpertServices.com
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