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Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, 

като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мне-

нието на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 

отговорност за съдържанието на материала си. 

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
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Дори да ви пречат – 
гласувайте отново

На 17 юни 1955 година в София, бедна и 
унизена, умира Жени Патева. За съжаление 
името не говори нищо на повечето от нас. 
Но в бурните години на нейната обществе-
на дейност тя си е пишела със световната 
и българска интелигенция, включително с 
Еленор Рузвелт, и представлява България 
на световните конгреси на жените. С името 
на Жени Патева се свързва получаването на 
правото на жените в България да гласуват 
– това става през 1938 г. Правото не е пъл-
но – то е само за омъжени, разведени или 
вдовици. Всъщност пълните изборни права 
на жените в България дават комунистите с 
т.нар. Димитровска конституция през 1945 
г. (доколкото тогава въобще има избор).

Но България е една от водещите страни в 
Европа, даваща още през първата половина 
на ХХ век право на глас без никакви по-осо-
бени ограничения. Българската конститу-
ция от 1879 г. не въвежда също така изби-
рателни ценз за притежаване на имот или 
образование. Година по-късно в избирател-
ния закон се появява нов текст - бюлетини, 
които не са написани на официалния език, 
се броят за недействителни. Такава разпо-
редба очевидно изключва от изборите оне-
зи български граждани, които са неграмот-
ни и чийто майчин език не е българският. 
Грамотните в България през 1880 г. са едва 
3.3%, а през 1910 г. достигат 33.7%. Една тре-
та от населението са мохамедани,, които не 
говорят добре български. Така разпоредба-
та на практика изключва голяма част от из-
бирателите от изборния процес. Не е чудно, 
че делът на участвалите през тези първи из-
бори не надхвърля една трета от записани-
те гласоподаватели.

Но това се променя – през 1894 г. над 67% 
пускат бюлетина, а през 1931 г. - над 85% - в 
унисон с активността в останалата част на 
Европа за този период.

Разбира се, през тези бурни години не 
липсват законови ограничения, скрити 
пречки и елиминиране на голяма част от 
гласоподавателите. С изменение от 1919 г. 
в избирателния закон е въведена парична 
глоба от 20 до 500 лева за избирател, който 
не е участвал в гласуването, без да има ува-
жителни причини.

Една година по-късно в САЩ е приета 19-

тата поправка на Конституцията, която дава 
правото на жените да гласуват. През 1957 
година индианците също получават това 
право.

През годините са въвеждани редица 
ограничения за гласуването на чернокожи, 
имигранти, индианци и други групи. И ма-
кар 15-тата поправка на Конституцията от 
1870 година да казва, че всички мъже, неза-
висимо от „раса, цвят или предишен робски 
статут“, имат право да гласуват, много щати 
в Юга въвеждат изисквания като изборен 
данък и тест за грамотност. Един такъв в Лу-
изиана например е бил – „Напишете всяка 
втора дума в първия ред и напишете всяка 
трета дума в същия ред (със същия малък 
шрифт и първият ред приключва със запе-
тая), но напишете с главна буква всяка пета 
дума, която вие напишете.“ В резултат – до 
началото на 20 век почти всички черноко-
жи в Юга не са гласували. До ден-днешен 
тяхното право на глас е ограничавано по 
всевъзможни начини.

Българският законодател в най-новата ни 
история на хартия декларира, че иска всич-
ки да гласуваме – затова то по закон е за-
дължително за всеки български гражданин, 
независимо къде се намира. Наказание за 
негласуващите обаче няма, а много други 
ограничения пречат това реално да се слу-
чи. В България все още няма никаква опция 
за дистанционно гласуване, избирателните 
списъци са пълни с мъртви души. В чужби-
на ни ограничаваха броя на секциите, сега – 
къде може да се гласува с машини, но всъщ-
ност от нас зависи.

Знам, че сме уморени от избори. Тази не-
деля, на 14 ноември, за трети път българите 
по целия свят имаме възможност да избе-
рем кой да бъде в следващия Парламент и 
кой да бъде петият президент. Това е право, 
но и задължение и отговорност. Демокра-
цията е процес, който работи само и един-
ствено когато всички участваме в него – и 
да, изисква време, пари, усилия. Но си стру-
ва! Въпреки пречките, въпреки схемите, въ-
преки мръсотията - твоят глас има значе-
ние!

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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Ш
ест или седем партии ще 
влязат в 47-ия парламент, а 
Румен Радев и Анастас Гер-
джиков най-вероятно ще 
отидат на балотаж в битка-

та за президент. Това показват социологи-
ческите проучвания на основните агенции 
от последните дни.

Във всички изследвания ГЕРБ-СДС водят 
убедително и получават около 23% под-
крепа, битката за второто място в Народ-
ното събрание е между БСП и партията на 
бившите служебни министри Кирил Петков 
и Асен Василев „Продължаваме промяна-
та“, които получават съответно между 12 и 
15%. „Има такъв народ“ губи сериозна част 

от електората си и остават на четвърта по-
зиция с около 13%, а според някои прог-
нози дори са шести. ДПС и „Демократична 
България“ също имат малко разминавания 
при проучванията, като те получават между 
9 и 11%. Коалицията на Мая Манолова засе-
га остава под бариерата за влизане в пар-
ламента.

„Галъп“ - Радев на балотаж 
с Герджиков

Шест партии влизат в новия парламент, 
показва проучването на „Галъп“.

ГЕРБ-СДС са първи с 24,2%, следвани от 
БСП - 15,7%, а трети остават „Продължава-
ме промяната“ – 13,7%. Партията на Слави 
Трифонов заема четвърта позиция – 11,3%, 
а след нея е ДПС – 11,1%. „Демократична 
България“ пък остават послени с 9,8% под-
крепа. В Народното събрание не влизат за 
малко „Възраждане“ - 3,3% и „Изправи се.БГ! 
Ние идваме!“ - 3,1%.

Социолозите смятат, че ситуацията с 
COVID и машинното гласуване може да по-

Преди вота 2 в 1:  
Какво казват социолозите

XПобеда от първи тур за Радев или балотаж, пет или шест партии в парламента

ИРИНА  
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

Румен Радев Анастас Герджиков

https://www.desplaineseyecare.com
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влияе на по-възрастния електорат и това да 
промени резултатите.

Румен Радев биха го подкрепили 47,6% от 
гласуващите, а Анастас Герджиков – 25,1%. 
Третото място остава за Мустафа Карадайъ - 
8,5%, следван от Лозан Панов - 5,7%.

Изследването е проведено в периода от 
23 до 31 октомври, лице в лице сред 1081 
пълнолетни българи.

„Екзакта“ - Надпревара 
за второто място в НС

Изследването на „Екзакта“ показва, че пар-
тия ГЕРБ-СДС - 23,8% запазва позицията си 
на първа политическа сила. Оспорвана е 
надпреварата за второто място. С половин 
процент „Продължаваме промяната“ изпре-
варват БСП. Проучването отрежда четвърто 
място на партия ИТН с 12,5%, следвани от 
ДПС с 9,5% и ДБ с 9,2%.

Втори тур ще има на изборите за прези-
дент, ако се запазят тенденциите към пети 
ноември. Сигурните участници при бало-
таж ще са настоящият президент Румен Ра-
дев и проф. Анастас Герджиков. Резултатът 
при подобен балотаж би бил в полза на на-
стоящия държавен глава със 63,5% срещу 
36,5% за Герджиков.

Изследването е проведено е в периода 
29 октомври - 5 ноември сред 1025 пълно-
летни българи в 91 населени места.

„Сова Харис“ - Радев печели 
още на първия тур
Проучването на „Сова Харис“ показва, че 
ГЕРБ-СДС се нареждат на първа позиция 
с 23,8% подкрепа, втора политическа сила 

е БСП - 16,7%, следвана непосредствено от 
„Продължаваме промяната“ - 15,6% и „Има 
такъв народ“ - 13,4%. С много близки резул-
тати са и ДПС и ДБ съответно с 9,7% и 9,1%. 
На ръба е „Изправи се бг! Ние идваме!“, кои-
то получават 4,1%.

Изборът на президент изглежда мно-
го по-лесен, защото Румен Радев и Илияна 
Йотова печелят още на първия тур с 56,2%, 
след него остава фаворитът на ГЕРБ Анастас 
Герджиков с 23,5%. На доста по задна пози-
ция остават Мустафа Карадайъ и Лозан Па-
нов съответно със 7,1% и 6,8%. 

Проучването е проведено сред 1000 лица 
над 18 г. в страната в периода от 27 октом-
ври до 2 ноември по методите на стандар-
тизираното лице в лице интервю в дома на 
респондента.

„Маркет линкс“ - седем 
партии влизат в парламента

Седем партии влизат в 47-ото Народно 
събрание, показва проучването на „Мар-
кет линкс“. ГЕРБ-СДС отново са първи с 
23%, втора е формацията на Кирил Петков 
и Асен Василев с малко над 16%. Левица-
та се очертава да бъде трета политическа 
сила, според социолозите – с 12,1%. Малко 
след тях е ДПС с около 11%. „Демократична 
България“ събира 10,5%, а партията на Сла-

ви Трифонов e на шеста позиция с подкре-
па около 10%. На ръба за влизане в парла-
мента остава „Изправи се БГ! Ние идваме“ с 
4,1%.

За битката за „Дондуков 2“ Румен Радев 
остава фаворит с 46,7%, което е с разлика 
от повече от 20 пункта пред втория. Под-
крепеният от ГЕРБ-СДС Анастас Герджиков 
получава 25,6%. Кандидатът на ДПС Муста-
фа Карадйъ е трети с 10,3%, а председате-
лят на ВКС Лозан Панов, подкрепен от „Де-
мократична България“ има подкрепата на 
7,7%.

Проучването е проведено сред 1112 
лица над 18 г. в страната в периода от 2 до 7 
ноември 2021 г. по методите на пряко-лич-
но интервю и онлайн анкета.

Ще има ли редовен кабинет
Социологът от „Алфа Рисърч“ Боряна Ди-

митрова смята, че вторият има най-голям 
шанс да реализира мандата си за съставяне 
на правителство.

Според нея обаче „БСП е в деликатна си-
туацията“ с позиционирането си „къде е - в 
статуквото или в антистатуквото“.

Социологът Андрей Райчев от „Галъп“ за-
яви: Макар че 60% от хората искат ГЕРБ да 
не е на власт, те не са обединени и гласуват 
за различни партии.

„ГЕРБ водят убедително и само „Продъл-
жаваме промяната“ може да ги настигнат. 
Сюжетът е с второто място, а от него зави-
сят много неща. После следват три партии 
на къса дистанция - ДПС, ИТН и ДБ“, отбеля-
за Райчев.

И според двамата, ако и този път не се 
сформира правителство, това ще има мно-
го негативни последствия и ще разочарова 
гласоподавателите.
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Х
иляди българи в най-голямата 
наша диаспора в Чикаго и райо-
на ще бъдат лишени от възмож-
ността да гласуват машинно на 
предстоящия вот на 14 ноември.

Това разказа пред BG VOICE един от орга-
низаторите на изборите в Чикаго – Георги 
Петров, който е президент на Борда на ди-
ректорите на „Малко българско училище“ 
в Чикаго и организатор на избирателните 
секции в Център „Малката България“ в Дес 
Плейнс – градче в района на Чикаго, населе-
но с много българи.

По различни данни най-голямата ни диас-
пора зад граница в Чикаго наброява от 120 
до 150 хиляди души, като техният брой не-

прекъснато се мени поради динамичните 
миграционни процеси.

Георги Петров се обърна с молба за по-
мощ към ЦИК, за да се осигурят по-добри 
условия за гласуване на сънародниците ни. 
Оказва се, че част от осигурените общо 10 
машини за гласуване в Чикаго ще останат 
неизползвани, а това, според Петров, озна-
чава потискане на вота и по-малко гласува-
ли хора.

В писмото си до ЦИК от 5 ноември 2021 
г., с копие до Светослав Станков, генерален 
консул в Чикаго, и Валентина Петрова и Да-
ниел Дженев – председатели на СИК, Георги 
Петров съобщава: „С голямо неудовлетворе-
ние научих, че за предстоящите избори в на-
шите секции ще се гласува с хартиени бюле-
тини. Това го

намирам за недопустимо
и ще доведе до отблъскване на гласуване-
то сред нашите съграждани в района на Чи-
каго“.

Той разказа пред медията ни, че на пар-
ламентарните избори на 4 април в секция-
та в център „Малката България“ са гласували 
около 800 души. По-късно избраното тога-
ва Народно събрание приема промените в 
Изборния кодекс. Така за следващия вот на 
11 юли от ЦИК съобщават, че поради голе-
мия брой гласували в Дес Плейнс трябва да 
направят 2 секции. А възможности за това 
има, организаторите разполагат с училищ-
на сграда. Впоследствие предлагат на Геор-
ги Петров (на снимката) и екипа му да отво-
рят и 3-та секция.

На последните парламентарни избори на 
11 юли в 2 от 3-те секции в Дес Плейнс гла-
суват малко под 300 във всяка. Две от секци-
ите са с по 2 машини, а третата с бюлетини. 
Към днешна дата консулът Светослав Стан-
ков ги уведомява, че в 2-те секции, където 
на миналия вот са се явили под 300 човека, 
на 14 ноември ще се гласува само с бюлети-
ни.

На изборите през юли в Чикаго се ползва-
ха 10 машини. Сега ще са само 3 – по една 
в секциите „Малинчо“, „Българика“ и „Магу-
ра“. А на предишните избори в посочените 
3 секции е имало по 2, а в център „Малката 
България“ – 4 машини.

„Разбирам, че трябва да се спазва Избор-
ният кодекс, но от друга страна, тук, в чужби-
на, си има специфични особености – комен-
тира пред BGVOICE Георги Петров. – Заради 
пандемията хората не се бяха прибирали 2 
лета в България и беше нормално през юли 
да има малко гласували. Но не може ЦИК да 
има идея колко ще дойдат да гласуват на 14 
ноември. Аз лично очаквам

проблеми във всички 
секции в Чикаго

Ние ще работим бавно, в другите 3 секции 
ще има само по една машина. Ако нещо ста-
не и с тези машини, това означава хаос.“

Ние успяхме да убедим хора да участват в 
комисиите, обещавайки им, че ще бъде лес-
но, защото ще е с машини. Разпространява-
ме сред цялата българска общност, че при 
нас ще се гласува с машини. И сега излиза, 
че сме излъгали както членовете на СИК, 
така и нашите сънародници.

На това тук, в Америка, му казват active 
voter suppression, тоест умишлени дейст-
вия чрез избирателно прилагане на закона 
с цел да се потисне и намали гласоподава-
нето, допълни Петров.

Призовавам ви, умолявам ви да разми-
слите и поправите тази грешка и да осигу-
рите най-малко 2 машини за нашите секции! 
– е апелът на Георги Петров в писмото му до 
ЦИК.

„Ангажираме се лично с проблемите на 
българите в Чикаго. Ще помолим най-учти-
во уважаемите госпожи и господа от ЦИК да 
помогнат на организаторите от Чикаго, като 
осигурят исканите от тях машини“. Toва ка-
заха пред BG VOICE Цвета Кирилова и Геор-
ги Тутанов, коитo също са запознати с про-
блема.

Хиляди българи в Чикаго са  
лишени от правото на машинен вот

XТова са императивите на Изборния кодекс, отвръщат от ЦИК

БОРЯНА 
АНТИМОВА

Георги Петров

Малко българско училище

https://www.msbinsuranceagency.com/
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ЦИК: Обособете две кабини 
за гласуване

Пред BG VOICE Цветозар Томов, който е 
зам.-председател на ЦИК и отговарящ за из-
борите в чужбина, посочи, че там, където е 
имало под 300 гласували (в секция на избо-
рите през юли, какъвто е случаят със секци-
ите в Малко българско училище – бел. ред), 
вотът ще е само с хартиени бюлетини.

Това са императивните норми на Избор-
ния кодекс, посочи Томов.

Зам.-председателят на ЦИК уточни, че в 
Консулството на България в Чикаго няма в 
момента машини, защото всички те все още 
се намират в България.

Там, където са гласували повече от 300 
избиратели, вотът ще е е с две машини във 
всяка секция.

За местата, където ще се гласува с хартие-
ни бюлетини, единственото възможно улес-
нение е да обособят две кабини, където из-
бирателите да маркират своя вот.

На изборите на 11 юли българите в САЩ 
гласуваха на 21 машини в 13 избирател-
ни секции, като най-много бяха в предгра-
дията на Чикаго, както и в градове и щати 
като Атланта, Вашингтон, Невада, Ню Йорк 
и Флорида.

Новите правила за машинно гласуване 
не затрудниха по никакъв начин сънарод-
ниците ни. В нито една секция в САЩ не се 
образуваха опашки нямаше и струпване на 
хора.

Едно от местата за гласуване в Чикаго, 
„Малката България“, където има три секции, 
дори се оказа празна в средата на изборния 
ден, а до ранния следобед там бяха гласува-
ли едва 250 души. Избирателната активност 
в Чикаго също беше малка, в сравнение с 
предходните избори, когато пред секциите 
имаше опашки от хора.

В Денвър, Колорадо, където гласуване-
то е само с хартиени бюлетини, опашки и 
струпване на хора също нямаше, а желае-
щите да подадат своя глас също бяха малко.

Най-много българи са гласували в секци-
ите в Чикаго, Илинойс – 2 417, а най-малко в 
Спокейн, Вашингтон – 19, става ясно от пуб-
ликуваните данни.

На 11 юли –  
21 машини в 13 
избирателни 
секции

Гласуване в „Магура“

Близо 2200 българи гласуваха в секци-
ите в Чикаго на изборите през юли. Това 
е с почти 800 по-малко в сравнение с ре-
довните парламентарни избори през ап-
рил.

В културния център „Магура“ са пусна-
ти 502 бюлетини, а на предишните избо-
ри там са гласували 819 души. В магазина 
„Малинчо“ са подали своя глас 586 бълга-
ри, като през април те са били около 750. 

В „Малко българско училище“ са гласува-
ли 389, а в Българския център „Българи-
ка“ те са били 433, в сравнение с предиш-
ните избори, когато са гласували около 
660 души.

В Генералното консулство сега са по-
дали своя глас 127 българи, на миналите 
избори те са били 144, а новооткритите 
секции в Шилер Парк и Хинсдейл гласу-
ващите са били съответно 93 и 75.

800 българи по-малко в Чикаго на миналите избори

Гласуване в „Малично“

https://www.redroomcomedyclub.com
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В 
неделя българите в Родината и по 
света ще гласуват за президент и 
за парламент в първите подобни 
избори 2 в 1 в историята на стра-
ната. Българските избиратели в 

САЩ ще могат да гласуват в 55 секции на те-
риторията на цялата страна.

Какво трябва знаете 
за гласуването:
l Българските граждани, които не са вклю-

чени в избирателния списък на съответната 
секция, попълват на място декларация за 
гласуване.
l Изборният ден на 14 ноември ще запо-

чне в 7:00 ч. и ще приключи в 20:00 ч. мест-
но време.
l Допуска се гласуване само с лична карта 

или паспорт, в това число и с такива, чийто 
срок на валидност е изтекъл в периода след 
13 март 2020 г. до изборния ден, включител-
но.
l На изборите 2 в 1 тази неделя българите 

зад граница ще гласуват в близо 70 държа-
ви. 672 са секциите, които ще бъдат автома-
тично открити, защото в тях на предишните 
избори са гласували над 100 души. На вота 
през юли секциите с толкова избиратели 
бяха 535.

Къде и как ще 
гласуват българите  
в САЩ на 14 ноември

Ето списъка с адресите на секциите
в които ще може да се упражни правото на вот:

  1. Embassy of the Republic of Bulgaria, 1621 22nd Street, NW, Dimitar Peshev Plaza, Washington, DC

  2. 2800 Spring Rоаd, Suite G, SE, Atlanta, GA

  3. 8900 Boyd Drive, Matthews, NC

  4. 2426 Fruitland Avenue, Farmers Branch, TX

  5. 1900 Kane Street, Suite 116, Houston, TX

  6. Residence Inn San Antonio North/Stone Oak, 1115 North Loop 1604 E, San Antonio, TX

  7. Ramada by Wyndham Jacksonville Hotel & Conference Center, 3130 Hartley Road, Jacksonville, FL

  8. 6421 Congress Avenue, Boca Raton, FL

  9. 1185 Bunnell Road, Altamonte Springs, FL

10. 299 11th Street N, St. Petersburg, FL

11. Hilton Naples, 5111 Tamiami Trail North, Naples, FL

12. Hyatt Place Downtown Nashville, 301 3rd Avenue S, Nashville, TN

13. 3006 Lincoln Avenue, Richmond, VA

14.  Double Tree by Hilton Hotel, 1900 Pavilion Drive, 2nd �oor, Crepe Myrtle Meeting Room,  
Virginia Beach, VA

15. 305 Wendover Road, Baltimore, MD

16. Consulate General of the Republic of Bulgaria in New York,121 East 62nd Street, New York, NY

17. 80 Clinton Street, Suite 105, Tonawanda, NY

18. Rego Center Community Room, 6135 Junction Boulevard, Rego Park, NY

19. 802 Tilton Road, North�eld, NJ

20. Alfa Art Gallery, 108 Church Street, New Brunswick, NJ

21. The Bulgarian Center of New England, 310 River Street, Billerica, MA

22. Two Newton Place, 255 Washington Street, Newton, MA

23. 3055 Main Street, Barnstable, MA

24. Nantucket Whaling Museum, 13 Broad St, Nantucket, MA

25. 26 S. Sproul Road, Broomall, PA

26. 449 West 8th Avenue, West Homestead, PA

27. Ukrainian American Club of Southport, 279 King Drive, Southport, CT

28. Holiday Inn Portland-by the Bay, 88 Spring Street, Portland, ME

29.  Consulate General of the Republic of Bulgaria in Chicago,  
737 N Michigan Avenue, Suite 2105, Chicago, IL

30. 415 W. Golf Road №7, Arlington Heights, IL

31. 1431 Lee Street, Des Plaines, IL

32. 832 Lee Street, Des Plaines, IL (1)

33. 832 Lee Street, Des Plaines, IL (2)

34. Four Points by Sheraton Chicago O’Hare Airport, 10249 West Irving Park Road, IL

35. 415 W. 8th Street, Hinsdale, IL

36. Български център Българика 1120 Elmhurst Road, Countryside Ct, Mount Prospect, IL

37. 1451 E. Big Beaver Road, Troy, MI

38. 4015 E Arkansas Avenue, Denver, CO

39. 114 Clarkson Executive Park, Ellisville, MO

40. St. Stephan Bulgarian Eastern Orthodox Church, 1435 Medford Avenue, Indianapolis, IN

41. 7311 W Green�eld Avenue, Milwaukee, WI

42. 1860 Wooddale Drive, Suite 150, Woodbury, MN

43. 6238 Montgomery Road, Cincinnati, OH

44.  Consulate General of the Republic of Bulgaria in Los Angeles,  
11766 Wilshire Boulevard, Suite 440, Los Angeles, CA

45. 1645 West Street, Concord, CA

46. 980 El Camino Real, Suite #100, Santa Clara, CA

47. 14281 Chambers Road, Tustin CA

48. 1583 Enterprise Boulevard, Suite 40, West Sacramento, CA

49. 2103 S El Camino Real, Suite 102, Oceanside, CA

50. 1390 14th Avenue, San Francisco, CA

51. 2116 N Killingsworth Street, Portland, OR

52. 6580 S Airport Road, West Jordan, UT

53. 6160 W Tropicana Avenue, Las Vegas, NV

54. 2525 E Osborn Road, Phoenix, AZ

55. 630 Edmonds Way, Edmonds, WA

XПълен списък с адресите на 
секциите, в които ще може  
да се упражни правото на вот
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Голяма част от отбора на “Продължа-
ваме Промяната” са българи, живели 
и работили  в чужбина. Затова разби-
раме проблемите и изборите, пред 

които нашите сънародници зад граница са 
изправени.

Вярваме, че решенията, които предлага-
ме, ще спомогнат да преодолеем тези про-
блеми и да изградим активна връзка между 
българите в чужбина и България, която ви-
наги да обичаме и която никога да не спи-
ра да бъде наш дом!

Това са нашите 10 причини да гласува-
те за “Продължаваме Промяната“:

 1  Решени сме да изкореним корупци-
ята и да спрем течовете на публични 
средства, за да върнем доверието на 
гражданите в институциите и да въз-
становим имиджа на България пред 
света.

 2  Наш приоритет е да не допускаме да 
има българи под прага на бедността и 
да осигурим достоен живот за нашите 
родители, баби и дядовци, за всички 
български пенсионери и уязвими со-
циални групи.

 3  Имаме за цел да създадем работещо, 
качествено и достъпно здравеопаз-
ване, за да не се тревожим за съдбата 
на близките си в България.

 4  Ще гарантираме модерно образова-
ние на европейско ниво за всяко бъл-
гарско дете, за да може нашите уче-
ници да постигат световни успехи без 
нужда от частни уроци.

 5  Ще работим за обновяване на дипло-
матическите представителства и ще 
повишим качеството на консулските 
услуги, за да облекчим максимално 
проблемите при издаването на доку-
менти зад граница.

6   Подкрепяме електронното и дис-
танционно гласуване, за да може 
всеки български гражданин да уп-
ражни правото си на глас безпре-
пятствено, независимо къде се на-
мира.

7   Мотивирани сме да подкрепяме 
българските младежи, култура и об-
разование в общностите по света, 
за да поддържаме жива връзката 
между нашите сънародници и Бъл-
гария.

8   Ще стимулираме активен обмен на 
знания от световнопризнати бъл-
гарски специалисти в чужбина, за да 
модернизираме българската иконо-
мика и да създадем повече възмож-
ности за развитие в България.

  9      Ще продължим да подкрепяме мал-
кия и среден бизнес като икономи-
чески гръбнак на обществото и ще 
насърчаваме предприемаческия 
дух като основен двигател на рас-
тежа.

10    Ще отстояваме националния си ин-
терес на световната сцена и ще бъ-
дем активен участник в изгражда-
нето на политики в Европейския 
съюз и НАТО.

Вярваме, че е време България да напусне 
последните места в световните класации 
за стандарт на живот и свобода! Време е тя 
да превърне в положителен пример за ре-
шения, които се взимат с грижа и отговор-
ност към всички българи, независимо къде 
се намират.

*Платена публикация

10 причини да гласувате  
за „Продължаваме 
Промяната“ зад граница

l  За България, в която  
се припознаваме  
и с която да се гордеем!

l  За всеки, който носи България в сърцето си, 
за да бъде тя най-сетне мястото, в което 
живеем щастливо и се завръщаме с очакване.
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П
овече от тридесет години изми-
наха от началото на демокра-
тичните промени в България. 
„Преходът“, както продължа-
ва да се нарича този период, и 

до ден-днешен за милиони наши сънарод-
ници означава да предприемат решителна 
стъпка и да напуснат пределите на Родина-
та. Според различни оценки около 200-250 
хил. българи или с българско потекло живе-
ят в САЩ, а около 80-100 хил. са те в Канада. 
Въпреки голямото разстояние и до ден-дне-
шен България продължава да стои в сърца-
та им.

Освен в сърцата за една немалка група от 
тях Родината присъства като жив спомен, 

вписан и в трудовите им книжки, както в 
българските, така и в еквивалентните доку-
менти и регистри на САЩ и Канада.

Какво става, когато тези сънародници 
приключат трудовия си стаж и дойде вре-
ме за пенсия? Колко българи, работили зад 
Океана, получават пенсии в България? А 
колко са онези, които взимат българските 
си пенсии в САЩ и Канада?

Част от отговорите на тези въпроси се съ-
държат в статистиката на Управлението по 
социална сигурност в САЩ (SSA). Според 
данни на ведомството към септември 2021 г.

848 българи, 
които вече не живеят в САЩ

постоянно, получават американски пенсии 
в България. 391 от тях са получили пенсии 
директно от сметките на администрацията, 
а 446 - чрез американски банки. 11 пък са 
онези, които са предпочели пенсиите да им 
се изплатят чрез чекове. Броят на българите 
с американски пенсии се е увеличил с око-

Все повече българи с  
американски пенсии в Родината

X1700 наши сънародници пък взимат българските си пенсии в САЩ

СПАС  
СТАМБОЛСКИ

spas@bg-voice.com

http://imgtrucking.com
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ло 150 души за последните две години, става 
ясно още данните на SSA.

Интересен момент в статистиката е, че 
най-много чуждестранни граждани, получа-
ващи пенсии от САЩ като абсолютен брой, 
са тези на Япония – 91 125, а преводите към 
съседна Канада са на второ място - 72 344.

Какво казват от Националния осигурите-
лен институт в България? На въпрос на BG 
VOICE за броя на българите с американски 
пенсии в Родината от институцията пратиха 
отговор, че в тяхната база данни няма такава 
информация поради липса на междуправи-
телствена спогодба в областта на социално-
то осигуряване.

Заради това осигурителни периоди, заче-
тени съгласно законодателството на САЩ, 
не могат да се сумират с български осигури-
телен стаж при преценка на право на пен-
сия или друго обезщетение, дължимо от 
НОИ. Заинтересованите лица могат да се об-

ръщат за повече информация по въпроса

към посолството 
на САЩ в България

Казусът за последно беше повдигнат през 
ноември 2018 г. при посещение на външния 
министър Екатерина Захариева във Вашинг-
тон.

Последната положителна промяна по въ-
проса с пенсиите на българите, които са ра-
ботили в САЩ, е от 2011 г., когато е отменена 
забраната за изплащане на пенсии на бъл-
гарски граждани, които са били извън САЩ 
в продължение на 6 последователни месе-
ца.

Решението беше взето от SSA на база 
оценка на характеристиките на действащата 
социалноосигурителна система в България 
и поради липсата на подобно ограничение 
за американските граждани, живеещи в Бъл-
гария. Преценено е, че социалното осигуря-

ване в България съответства на заложените 
в американската нормативна уредба изиск-
вания, което дава възможност за отпадане 
на тогавашното ограничение за български-
те граждани. До приемането на решението 
неспазването на условието за пребиваване 
в САЩ бе причина за спиране изплащането 
на сумите, отпуснати и дължими от амери-
канското социално осигуряване.

Подуправителят на НОИ Весела Караива-
нова-Начева съобщи пред BG VOICE, че бъл-
гарите, които получават

пенсия от Родината в САЩ
са 1700 души. Това сочат данните от справ-
ката в Национална база „Население“ на Глав-
на дирекция „Гражданска регистрация и ад-
министративно обслужване“.

Средният размер на доходите от тези 
пенсии и добавки към тях е 390.22 лв., като 
най-ниският размер на получаваната сума е 
47.56 лв. а на максималната – 1468.01 лв.

Броят на българите с канадско граждан-
ство, които получават пенсии от НОИ и кои-
то в момента са в Канада, е 495. Средният 
размер на доходите от пенсии и добавки 
към тях за тези лица е 359.65 лв. Най-ниски-
ят размер е 11.28 лв., а на максималната - 
1440.

Хората, получаващи пенсии от български 
граждани по канадското законодателство, 
за които НОИ има информация, е 151 души.

За да се пенсионирате в САЩ, трябва да 
сте на възраст между 66 и 67 години в за-
висимост от датата ви на раждане, да имате 
поне 10 години трудов стаж в страната, кои-

то да ви осигурят 40 кредита. За трудова го-
дина се признава всяка, през която сте пре-
карали повече от 6 месеца в страната.

В средата на октомври SSA обяви, че през 
2022 г. пенсиите в САЩ ще се увеличат с 
5.9% заради поскъпването на живота. Ско-
кът е най-голям от близо 40 години.

В Канада изискването за получаване на 
пенсия по програмата Canada Pension Plan е

минимална възраст 
от 60 години

и поне едно легално извършено плащане 
към пенсионната система през трудовия 
стаж.

В България през 2021 г. мъжете могат да 
се пенсионират на 64 години и 4 месеца при 
осигурителен стаж от 39 години, а жените 
на 61 години и 8 месеца и 36 години трудов 
стаж. След 2037 г. се предвижда и мъжете, и 
жените да се пенсионират на 65 години, като 
за мъжете ще се изисква стаж от 40 г. а за же-
ните с 3 по-малко. При по-малък осигурите-
лен стаж, но не по-малък от 15 години, въз-
растта на пенсиониране се повишава до 66 
години и 8 месеца.

Право на социална пенсия за старост в 
България имате, когато навършите 70 годи-
ни, ако годишният доход на член от семей-
ството е по-малък от гарантирания минима-
лен доход за последните 12 месеца и ако не 
получавате друга пенсия, включително от 
друга държава. За 2021 година гарантирани-
ят минимален доход е 75 лева на месец. Раз-
мерът на тази пенсия за настоящата година 
е 148.71.

Броят на сънародниците ни с пари за 
старост от чужбина е над 50 000. 50 162 
българи получават пенсии в България, в 
които е отчетен и стаж за работа зад гра-
ница, показват данните на Националния 
осигурителен институт за миналата годи-
на. За сравнение през 2016 г. техният брой 
е бил близо 34 000, а през 2019 г. – 46 000. 
Само за 6 години българите, получаващи 
пенсии за работа в чужбина, почти са се 
удвоили – през 2014 г. те са били едва 25 
800 души, показват данните на НОИ.

От тях 13 729 човека през 2020 г. са жи-
вели извън България, а други 36 400 са 
харчили парите си в Родината, показват 
още данните. Според европейските пра-
вила НОИ признава осигурителния стаж 
на българите, натрупан в страните от ЕС и 
в държави, с които страната

има подписани спогодби
но не и осигурителният доход. Той има зна-
чение при отпускане на пенсия от държа-
вата, в която се е осигурявал конкретен чо-

век, пише „Труд“.
Най-много са пенсионерите, които са 

натрупали стаж в Германия – 8527, като в 
чужбина живеят близо 4000 от тях. За ра-
бота в Гърция пенсия взимат 7924 души, 
в Испания – 6846, а в Италия – 5618 чове-
ка. Има и такъв, който получава пенсия за 
стаж в Корея, а други 35 души взимат пен-
сия за работа в Люксембург.

НОИ изплаща на 6812 пенсионери па-
рите в чужбина, като половината са в 
Германия, близо 900 човека живеят в Ис-
пания, а 456 – в Гърция. Други 6577 пенси-
онери пък получават чужди пенсии в Бъл-
гария. Най-вече това са руски пенсии, но 
има и от Украйна и Молдова.

Български изселници в Турция също по-
лучават парите си там със съдействието 
на НОИ. Такива са 14 076 човека. Техните 
пенсии се отпускат съгласно споразуме-
ние между двете страни, което не уреж-
да отношенията в областта на социалното 
осигуряване между тях, а само начина на 
изплащане на пенсиите.

Най-много български пенсионери 
със стаж в Германия

https://deltatiresaleandservice.com
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З
абраната за пътуване до САЩ пад-
на на 8 ноември за 33 държави от 
целия свят. Това обаче не означа-
ва, че за пътниците няма да има 
никакви изисквания. Защото Съе-

динените щати ще допускат на своя терито-
рия само хора, които отговарят на опреде-
лени условия.

Пътниците, които пристигат по въздух, 
трябва да са ваксинирани срещу коронави-
рус и да представят отрицателен тест за ко-
ронавирус, направен не повече от три дни 
преди заминаването. Освен това авиоком-
паниите ще въведат система за проследя-
ване на контактите.

При пътниците, които пристигат с назе-
мен транспорт, на първо време ще е задъл-
жително да бъдат ваксинирани само тези, 
които пътуват по причини, които не са от 
първостепенно значение - например за да 
се видят с роднини или с цел туризъм. Изис-
кването няма да важи за онези, които пъту-
ват по важни причини, например шофьори-
те на камиони.

От януари обаче всички хора, които вли-
зат в САЩ, ще трябва да са ваксинирани.

Децата са освободени от изискването за 
ваксинация, но всички на възраст между 2 
и 17 години ще трябва да направят тест за 
Covid-19 от три до пет дни след пристигане-
то си в САЩ.

Кои ваксини са допустими
САЩ ще приемат пътници, ваксинирани 

с всички препарати, одобрени от Светов-
ната здравна организация. Това са ваксини-
те на компаниите P�zer-BioNTech, Moderna, 

AstraZeneca, индийският препарат Covaxin, 
индийската ваксина Covishield (по фор-
мула на Oxford/AstraZeneca), китайските 
Sinopharm и Sinovac.

Пътуващите трябва да представят дока-
зателство за ваксинация чрез сертификата 
(паспорта) си за завършен ваксинационен 
цикъл. Приемат се сертификати, включи-
телно NHS Covid Pass (показва подробности 
за ваксинация срещу COVID-19 или резулта-
ти от тест - тоест показва COVID-19 статуса).

Новите правила 
ще се прилагат за 

страните от Шенген - група от 26 европей-
ски държави - както и за Обединеното крал-
ство, Бразилия, Китай, Индия, Иран, Ирлан-
дия и Южна Африка.

Влизането на български граждани или 
на пътници от България не е (и до днес не 
беше) изрично забранено. Но бяха нало-
жени изисквания, валидни за редица дру-
ги страни, включително завършена вакси-
нация.

След 8 ноември: 
Какви са условията 
за влизане в САЩ
XДостъпът на 

български граждани 
остава разрешен

https://www.krilchev.com/
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Л
етищата в САЩ отново са центъ-
рът на света. Пътници от всички 
краища на Земята започнаха да 
се завръщат на тях след месеци 
забрана заради пандемията от 

коронавирус. Падането на ограниченията 
събра хиляди, които бяха останали разде-
лени повече от година, и беше съпроводе-
но с много прегръдки, усмивки и дори съл-
зи от радост.

Историите вероятно са подобни, но все-
ки я изживява за себе си. Като Тил Вагнар 
от Нидерландия, която прегърна сина си 
Йост на летището за първи път от две годи-
ни и видя за първи път на живо малката си 
внучка. Разплакана, Макензи Кастил целуна 
приятеля си от Франция след едногодишна 
раздяла, предизвикана отново от рестри-
кциите. Подобна е и историята на Джоли 
Дейв, прегърнала приятеля си малко след 
като самолетът й от Индия кацна.

Забраната за пътувания, която беше нало-
жена за първи път в началото на 2020 г., спи-
раше достъпа на неамерикански граждани, 
пътуващи от десетки страни, сред които 
по-голямата част от Европа, както и от Ки-
тай, Индия, а също ограничи и влизането по 
суша от Мексико и Канада.

САЩ изостанаха от много други страни 
във вдигането на ограниченията, което ста-
на възможно благодарение на разпростра-
нението на ваксините въпреки нараства-
нето на заразените в много страни. То е от 
много важно значение за съживяването на 
туризма по света.

Месеците на натрупано търсене доведо-
ха до

рязък ръст 
на резервациите

в понеделник, като от пътуващите се изис-
ква да показват официален документ за вак-

синиране и отрицателен тест за коронави-
рус, направен през последните дни.

Дългогодишните конкуренти British 
Airways и Virgin Atlantic изпълниха едновре-
менни полети от паралелни писти на лети-
ще „Хийтроу“ малко преди 9 ч. по Гринуич с 
цел да покажат значението на тлансатлан-
тическия пазар за британския авиационен 
пазар.

Полетите бяха пълни, заяви главният из-
пълнителен директор на Virgin Atlantic Шай 
Вайс. Очаква се броят на пътниците да ос-
тане висок през идните седмици с наближа-
ването на Деня на благодарността и Коледа.

САЩ се готвеха за дълги опашки и забавя-
ния в понеделник, като само United Airlines 
очаква с около 50% повече международни 
пътници, влизащи в страната, спрямо мина-
лия понеделник, когато компанията е имала 
около 20 хил. пътници.

Главният изпълнителен директор на Delta 

Air Lines Ед Бастиан предупреди, че пътува-
щите трябва да са подготвени да чакат дъл-
го.

Ограниченията за неамерикански граж-
дани бяха наложени за първи път на пъту-
ващи по въздух от Китай през януари 2020 
г. от тогавашния президент Доналд Тръмп 
и бяха разширени за десетки други страни 
без ясни индикатори кога и как ще бъдат от-
менени.

През януари Тръмп издаде заповед за 
отмяна на ограниченията за пътувания за 
хора в Европа и Бразилия, но тя беше отме-
нена от президента Джо Байдън, преди да 
влезе в сила.

Представители на авиокомпаниите под-
чертават, че само туризмът и семейните 
пътувания няма да са достатъчни за авио-
компаниите, чиито печалби зависят от за-
пълването на най-скъпите седалки.

Експерти казват, че истинската битка за 

трансатлантическите пътувания, най-дохо-
доносният туристически пазар в света, се 
води

в предната част на самолета
в първа, бизнес и премиум икономична 
класа, където пътуващите с най-скъпи би-
лети тласкат нагоре печалбите на авиоком-
паниите.

В Сиудад Хуарес в Мексико, срещу Ел 
Пасо в Тексас, се образува опашка от око-
ло 20 души рано в понеделник, преди да им 
бъде позволено да преминат и да прегър-
нат роднините си от другата страна на гра-
ницата, съобщава очевидец. Един от чака-
щите не бил виждал роднините си в Ел Пасо 
от март 2020 г.

В Канада се образуваха дълги опашки на 
граничните пунктове за САЩ, но канадски-
те изисквания всички завръщащи се хора 
да имат отрицателен PCR тест се очаква да 
охладят ентусиазма за пътувания.

Лицата под 18 години са изключени от но-
вите изисквания за ваксиниране. Изключе-
ние може да бъде направено и за пътува-
щи с цел, която не е свързана с туризъм, от 
близо 50 страни с дял на ваксинираните под 
10%.

Светът се завърна на 
летищата в Америка
XПрегръдки, усмивки и дори сълзи от 

радост напълниха салоните за пристигащи

Макензи Кастил чака приятеля си от Франция.

Тил Вагнар от Нидерландия и синът й Йост.

Джоли Дейв от Индия и приятелят й.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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С
инът на покойния кръстник на 
мафията в България, Иво Кара-
мански, пострада тежко при жес-
тока катастрофа в Нидерландия 
в края на септември. При инци-

дента Иво Карамански-младши е загубил 
лявата си ръка.

В момента младият мъж, чиято майка е тв 
водещата Нели Атанасова, вече е в България 
и се подлага на серия рехабилитационни уп-
ражнения. Експерти му помагат да се възста-
нови и пригоди към протезата, която ще за-
мества крайника му.

Тежката катастрофа с 24-годишния Иво 
станала на магистрала в близост до град Ут-
рехт, за където той е пътувал с личния си ав-
томобил. Според първоначалната инфор-
мация Иво е заспал от умора зад волана, 
докато е шофирал. Колата му излетяла от ма-
гистралата, преобърнала се е няколко пъти

и се е забила в дърво
Заради жестокия удар младият мъж изпад-
нал в безсъзнание и се събудил след два 
дни в болницата в град Утрехт. Откърте-
на ламарина от колата е срязала лявата му 
ръка почти до лакътя и се е наложило тя да 
бъде ампутирана.

Иво е престоял десет дни в болницата, а 
когато състоянието му било стабилизирано, 
се е прибрал в България, придружаван от 
майка си и от втория си баща, които спеш-

но отпътували за Нидерладия веднага след 
като научили за инцидента.

През 2015 г. синът на Иво Карамански за-
почна работа като диджей в столично заве-
дение и до ден-днешен си вади хляба като 

музикален артист.
Първите дни след ката-

строфата той прекарва в 
Швейцария, откъдето се-
мейството му го прибира, и

днес той е в София
където активно напредва 
в оздравяването си. От ка-
дрите, които често споделя, 
се вижда основно лицето 
му. На една от снимките си 
личи, че е с превръзка око-
ло врата.

Въпреки липсата на една-
та си ръка Карамански-
младши изглежда силен 
духом и не се предава. Не-
зависимо че смята, че е оце-
лял като по чудо, той вече 
кара и дори сподели кадър 
как шофира. „Мога и с една“, 
пише той, цитиран от „Бъл-
гария днес“.

XМладият мъж заспал зад волана и се обърнал с 
колата си край магистрала в Утрехт

Синът на 
Карамански без ръка 
след катастрофа  
в Нидерландия

Иво Карамански след катастрофата.

Нели Ангелова и Карамански-старши, от чиято връзка се е родил Иво.

Сн.: За жената

https://connectmortgagecorp.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Б
ългарин бедства на изоставен 
кораб край Сингапур. Той е част 
от 28-членен екипаж, сред който 
има моряци от Филипините, Ру-
мъния и Руската федерация. Мъ-

жете очакват да бъдат репатрирани от края 
на месец юли тази година. Те не са получа-
вали възнаграждения, а общият размер на 
възнагражденията, които трябва да им бъ-
дат изплатени, е $368 598 според данните 
към 15 октомври.

За кризисната ситуация докладва Меж-
дународната федерация на транспортните 
работници (ITF) в съвместната база данни, 
която поддържат Международната морска 
организация (IMO) и Международната ор-
ганизация на труда (ILO), съобщи Maritime.
bg.

Базата данни не е общодостъпна, но 
проверка показва, че става дума за плава-
щия под флага на Маршаловите острови 
333-метров танкер CHLOE V (IMO: 9457452) 
с дедуейт 320 261 тона. Българинът е гла-
вен механик на плавателния съд. Справка 
в системата Equasis показва, че танкерът се 
менажира от базираната в Пирея, Гърция, 
„Hermes Marine Management“. Според гръц-
ки източници компанията се контролира от 
ливанеца Гасан Гандур.

Гръцката компания

спира да изплаща 
възнаграждения

на екипажа, когато танкерът CHLOE V е 
арестуван в Сингапур през юли и след спор 
с „Koch Shipping“. Моряците от екипажа са 
поставили транспарант на мостика, с който 

призовават за помощ.
В началото на октомври от екипажа съ-

общават пред „TradeWinds“, че сред тях има 
моряци, които са на борда на кораба за по-
вече от година, както и че са изтекли дого-

ворите им.
Екипажът предоставя доказателства, че 

многократно са изпращани искания към 
офиса на „Hermes Marine Management“ в 
Пирея за незабавно изплащане на възна-

гражденията и репатриране. На 13 септем-
ври моряците обявяват, че всички прекра-
тяват договорите си с гръцката компания, 
давайки й срок до 8 октомври да им изпла-
ти възнагражденията и организира репат-
рирането им. Това не се случва.

През октомври от „Hermes Marine 
Management“ все пак коментират случая. 
Тогава те заявяват, че юридическият спор с 
„Koch Shipping“ е свързан със скрубера на 
CHOE V, който според мениджърите не е из-
правен.

В края на миналия месец „Credit Suisse“ 
арестува танкера само час след като като 
Върховният съд на Сингапур вдига по-ран-
ния арест на „Koch Shipping“. Швейцарска-
та банка арестува танкера за неизплащане 
по ипотеката в размер на 44,8 млн. долара. 
Регистриран собственик на кораба, според 
Equasis, е „Chloe Navigation“, която също 
има посочен офис в Гърция, който съвпада 
с този на „Hermes Marine Management“.

Пред местен съд в Сингапур вече са пре-
дявени и претенциите на екипажа.

Българин бедства на изоставен 
кораб край Сингапур
XСънародникът ни е главен механик на 333-метровия танкер

Сн.: Vessel Finder

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

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

К
редитната карта дава много въз-
можности и ползата от нея често 
е незаменима в трудни моменти. 
Тя обаче може да се превърне и 
в сериозен проблем, който да из-

ложи на риск личния ни бюджет.
Ето някои от най-големите недостатъци 

на кредитната карта и няколко съвета за 
какво да внимаваме от �nencer.com.

- Високи лихви след изтичането на гаран-
ционния период.

Ако често не успявате да изплатите из-
ползваните суми навреме, картата се пре-
връща в доста скъп инструмент. В такъв 
случай е по-разумно да рефинансирате за-
дължението с друг тип

кредит с по-ниски лихви
l  Не са подходящи за често теглене на 

пари в брой.
Тъй като са предвидени основно като 

платежен инструмент, много карти имат по-
високи лихви за изтеглените пари в брой. 
Прибягвайте до тази опция само когато се 
налага.

l  Високи такси за теглене и плащане от 
чужбина.

Някои карти имат значително по-високи 
такси, когато се използват извън страната. 
Уверете се, че сте наясно с условията, пре-
ди да решите дали и колко да я използвате 
при пътуване.

l  Кредитната карта може да е много 
опасна, ако имате проблем с харче-
нето.

Ако често оставате без пари и нямате 
дисциплината да се вмествате в доходите 
си, кредитната карта може само да влоши 
ситуацията. В такива случаи нейната 
достъпност се превръща в не-
достатък, и лесно можете да 
затънете в дългове, при 
това с високи дължими 
лихви.

Така че ако я използ-
вате внимателно и по 
предназначение, кре-
дитната карта ще ви 
служи чудесно! В про-
тивен случай обаче, тя 
може и сериозно да на-
вреди на вашите финан-
си.

За да си спестите неприятни-
те изненади, ето и няколко съвета 
за безопасна употреба:

l Прочетете подробно всички условия, 
преди да вземете кредитна карта.

Дори и да имате представа как работят

бъдете много внимателни
Причината е, че всяка една кредитна кар-

та има своите специфични условия, такси и 
характеристики – запознайте се подробно с 
тях, преди да решите да я използвате.

l  Сравнете условията по различни карти, 
преди да изберете.

За да сте сигурни, че ще получите най-из-
годните условия, разгледайте и сравнете 
поне няколко различни възможости.

l  Не харчете повече, отколкото можете 
да си позволите.

Заради лесния достъп до средства, кар-
тата може да ви подведе да харчите по-им-
пулсивно. Преди да го направите, помисле-
те добре дали в бюджетът ви има място за 
още разходи и се въздържайте от покупки, 
които не са ви нужни.

l  Не споделяйте ПИН кода 
си с никого.

Това може и да се под-
разбира, но все пак: не 

дръжте кода си в бли-
зост до картата и не 
го споделяйте с нико-
го. Най-добре е и да го 
смените с такъв, който 
само вие ще знаете.

l   Използвайте кар-
тата предимно за 
пазаруване.

Кредитната карта е преди 
всичко патежен инструмент. За те-

глене в брой и като кредит е значително по-
скъпа, а и именно пазарувайки, можете да 
се възползвате най-добре от различните 
бонуси и промоции.

l  Следете редовно извлеченията по 
картата си.

За да не допуснете да попаднете в непри-
ятна ситуация, важно е винаги да знаете 
каква сума точно дължите. Така ще можете 
своевременно да планирате погасяването 
на задълженията си и ще избегнете просро-
чията.

l  Плащайте задълженията си в гарати-
сия период.

Намерете начин да планирате как да из-
платите ползваните суми преди края на гра-
тисния период. Не плащайте за този този 
ресурс повече, отколкото е нужно.

Кредитната карта:  
За какво да внимаваме
XЕто няколко съвета за 

безопасната им употреба

https://angelovrealtor.com/
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Денят, в който ще се финализира 
процесът по закупуване на ва-
шия нов дом (Closing Day), винаги 
е бил един от най- емоционални-
те за мен и моите клиенти. Няма 

значение дали купувате или продавате 
първо, второ или трето жилище, несъмне-
но сте развълнувани и готови да подпише-
те документите за ипотека или продажба и 
по този начин да направите следващата ва-
жна стъпка във вашия живот.

Този ден често идва с няколко притесне-
ния и въпроси. „Ами ако сделката се разпа-
дне в последния момент?“, „Ами ако забра-
вя да донеса нещо важно и по този начин 
забавя тя да се осъществи?“, както и много 

други въпроси, които сигурно не са ви дали 
спокойствие и ви държат в напрежение от 
предния ден.

Това са нормални притеснения, но тряб-
ва да сте наясно, че подготовката може да 

предотврати проблеми в последната мину-
та и да осигури плавно приключване.

В този ден купувачът и продавачът ще 
се срещнат с т.нар. агент по затваряне на 
сделката (closer). Ако сте за първи път в 
това „приключение“, добре е да преминете 
по списъка по-надолу, който със сигурност 
ще предотврати излишното притеснение и 
безпокойството. Ако сте „опитен“ собстве-
ник на жилище, също ще ви е от полза зара-
ди непрестанните промени в нашия бранш.

Какво да очаквам в деня 
на сделката

В деня на сделката двете страни ще под-
пишат документите, които официално 
прехвърлят законната собственост върху 
дома на купувача.

Това обикновено се извършва четири 
до шест седмици след подписване на пър-
воначалния договор за покупка. През пе-
риода между отправяне на оферта и фи-
нализирането на покупката трябва да се 
извършат различни стъпки, включително 

проверка на дома (инспекция), оценка на 
дома и одобрение на ипотека. Капарото, 
което купувачът е дал още в самото нача-
ло след подписване на договора от двете 
страни, ще бъде държано в залог до този 
последен ден, докато не бъдат изпълнени 
всички непредвидени или предвидени об-
стоятелства. Ако е имало такива, то те тряб-
ва да бъдат изяснени между двете страни 
до края на деня. Ако не, сделката ще се на-
срочи за друг ден.

В деня на сделката очаквайте да подпи-
шете много документи, особено ако ще 
финансирате имота си (ако обаче той ще 
бъде закупен в кеш, то тогава процесът ще 
е сравнително по-бърз и лесен). Това може 
да се окаже доста неразбираема материя 
за вас, но адвокатът или агентът, който сте 
наели да защитава правата ви, ще бъде там, 
за да ви преведе през процеса и да обяс-
ни всеки документ в подробност. Доверете 
се на този ваш агент, който е професиона-
лист, и той/тя ще ви помогне да си отгово-
рите на въпроси и да ви напътстват до края. 
Те служат във ваша полза и са там, за да ви 
помогнат!

По всяка вероятност в този ден за първи 
път ще се срещнете с агента по затваряне 
на сделката, така, че е важно да пристигне-
те със съответните документи за удостове-
ряване на самоличността ви - държавно из-
даден документ за самоличност.

Това може да бъде шофьорска книжка, 
военна карта, държавна лична карта или 
паспорт. Ако купувате имот със съпруга си 
и не споделяте една и съща фамилия, уве-
рете се, че носите свидетелството си за 
брак, за да избегнете забавяне. Като стра-
нична бележка, вашият документ за само-
личност трябва да е валиден, така че не 
идвайте с изтекла шофьорска книжка или 
паспорт.

(Продължава в следващия брой)

ГЕРГАНА 
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

XДокументи, изисквания, процедури – вижте списъка, който ще ви е полезен

Денят на сделката за жилище: 
Какво трябва да знаем

С какви документи да съм подготвен?
Купувачи Продавачи

Документ за самоличност Документ за самоличност

Чек, гарантиран от банката, или доку-
мент за извършен превод на парите 
(ако е необходимо)

Документ за извършен превод, ако продава-
чът е длъжен да изплати определени дълго-
ве, преди да предостави жилището чисто от 
такива на купувача 

Доказателство, че сте закупили застра-
ховка за новото си жилище

Всички ключове - за къща, гараж, пощенска 
кутия, паркинг разрешителни, ключ за ба-
сейн, фитнес, допълнителни стаи (мазета, та-
вански) и други...

Договорът ви за покупко-продажба Договорът ви за покупко-продажба

Други документи, които вашата банка 
биха изискали от вас

Други документи, които адвокатът или аген-
тът по вашите права изисква от вас

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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И постепенно 
спряхме да броим 
мъртвите

...и постепенно спряхме да броим умрелите...
Помните ли? Преди време пишехме статуси за всеки почи-

нал човек. Изпитвахме състрадание. Казвахме прочувствени 
слова и това сякаш ни правеше една идея повече хора.

А сега спряхме да броим мъртвите. Сега новините за мърт-
вите са новини, с които „само плашите хората, че да се упла-
шат, да се чипират и да дойде новият световен ред“.

Сега новините за мъртви хора срещат нашата реакция - 
ухилени емотикони и надписи „LAJETE, MRASNICI“.

Сега историите за всяка загуба на човешки живот срещат 
вашата реакция „И какво от това, само тоя ли е умрел, бе, 
други не умират ли, бе“.

...и постепенно спряхме да броим мъртвите...
И останахме тук живите. Да си говорим за нашите си без-

смислени неща. И да спорим - кой ще измисли най-ориги-
нално тълкувание на световните процеси.

Знаете ли, хич не ми пука дали сте такива или онакива. 
Дали вярвате или не вярвате в науката, медицината и ево-
люцията.

Единственото, което ме вълнува, е как така от уж общество 
се превърнахме в негодна пасмина от мрънкащи чалгаджии.

В хора, които не биха подали ръка на давещия се приятел, 
щото не им дреме.

Вълнува ме как така някога бяхме народ, който бе готов да 
тръгне на обречени войни, а днес сме народ, който „САМ СИ 
ПРЕЦЕНЯ...

...и постепенно спряхме да броим мъртвите...
Какво като са мъртви. Постоянно умират хора. Нали така.
Никой няма да напише реквием за Гошо, който си е оти-

шъл от „несъществуваща“ болест в болница в провинциален 
град, където няма едно читаво легло, камо ли да има адек-
ватна медицинска помощ.

Мисля си нещо тази сутрин. Ако не сме способни на емпа-
тия, на състрадание, на любов и грижа към околните, дали 
има смисъл да съществуваме?

Дали има смисъл да оцелее нация, която е готова да от-
рече правото на всички да живеят? Дали идеите на някакви 
идейни течения, че слабите и недъгавите трябва да умрат, за 
да могат атлетичните да ходят свободно на концерти на Кон-
дьо, са новата национална доктрина на България?

...и постепенно спряхме да броим мъртвите...
А казваме, че за нас България била важна. Но човешкия 

живот явно не е.
Имам един приятел. Той беше написал един текст, а аз ня-

кога бях написал песен по неговия текст.
В текста се казваше:
„кланям се в кенефа ми да има
вестници без новини“
...и постепенно спряхме да броим мъртвите...
Всеки сам си прецЕня какво да брои в крайна сметка.

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

„Най-лошият сценарий е 
Делян Пеевски да е премиер 
в правителство с мандат на 
БСП, подкрепено от ГЕРБ, ДПС 
и „Има такъв народ“, а Петър 
Илиев - вицепремиер по 
вътрешните работи.“

Николай Хаджигенов от „Ние 
идваме“ на въпрос дали най-

лошият сценарий за изборите е 
коалицията му да остане извън 

парламента„Вие, ако изпиете едно и 
също количество ракия с 
шеф Токев, еднакво пияни 
ли ще бъдете?“

Тв водещият Виктор 
Николаев към Мая Манолова 

по повод искането й хората с 
антитела да получат зелен 

сертификат

„Простотията е толкова голяма, че доминира над 
инстинкта за самосъхранение.“

Бизнесменът Красимир Дачев коментира слабия 
интерес към ваксинирането срещу COVID-19 

въпреки повишената заболяемост

„Когато стане дума за Гешев и 
прокуратурата, вие се сещате за 
джендър идеологията.“

Мая Манолова от „Изправи 
се БГ!“ към Георги Свиленски 

от БСП по време на дебат за 
необходимостта от реформа на 

прокуратурата

„В Банкя не смея да се съблека, 
веднъж ме подслушваха. Сега не смея 
гол да се съблека. Спим по анцуг.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, 
припомняйки някои от скандалите 

около него

https://www.mbglogistics.com/
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ботката, която компанията осъществява с 
ВВС на САЩ и за което е отпуснато финанси-
ране от 60 млн. долара.

По отношение на пътническите полети, се 
предполага, че те ще се осъществят на ви-
сочина от около 30 километра над морско-
то равнище (при 18 км за Конкорд и около 
10-11 хил. за стандартен самолет), като па-
сажерите ще усещат

„залепване“ за седалките 
за 10-12 мин.

докато Hermeus набира скорост. При обик-
новените полети първоначалното ускоре-
ние рядко надминава минута. Но веднъж 
набрал и достигнал 5 маха, ще предложи 
на пътниците си спокойно, гладко и бързо 
преживяване до новата дестинация, каза 
още главният изпълнителен директор на 

Hermeus Ай Джей Пиплика.
Както се казва обаче, по-добре врабче в 

ръката, отколкото орел в небето.
До потенциалното реализиране дори 

на първите тестови полети на пътнически-
те хиперзвуковите самолети новото поко-
ление на „тромавите“ свърхзвукови, които 
се очаква да развиват около познатите за 
Конкорд скорости от 2500 км/ч., e на път да 
„влезе на въоръжение“.

Най-напред в момента от играчите на па-
зара е базираната в Денвър, щата Колора-
до, компания Boom и нейният прототип 
XB-1, като неговият първи полет се отлага 
вече няколко пъти. Последната информа-
ция от компанията е, че това ще се осъщест-
ви в края на тази или началото на следва-
щата година. Очакванията са, че самолетът 
ще може да изминава разстояния от около 

1900 километра, т.е. дори и полет Ню Йорк – 
Лондон ще трябва да се взимат с поне едно 
междинно спиране.

Някои вече се отказаха
Компанията Aerion Supersonic прекрати 

съществуването си през май тази година, въ-
преки че няколко месеца по-рано все още 
официално стоеше зад плановете си да тест-
ва своя AS2, пригоден за до 12 пътници, до 
края на 2023-а или началото на 2024 г. В съ-
общение до медиите от там посочиха, че об-
стоятелствата в момента не могат да позво-
лят разумно финансиране на проекта. През 
февруари 2020 г. главният изпълнителен ди-
ректор на компанията Том Вайс посочи, че 
целият проект е оценен на 4 млрд. долара, а 
до онзи момент са били вложени над 1 млрд. 
долара. Предварителните договори за по-

ръчка на AS2, който се планираше да развива 
под 2000 км/ч., бяха за над 11.2 млрд. долара.

В типичен стил в началото на октомври 
Илън Мъск обяви, че има намерението да 
развие свой свръхзвуков самолет с електри-
ческо задвижване и вертикално излитане и 
кацане. Тогава той призна, че няма необходи-
мото време за това си намерение. „Ако се зае-
ма и с още работа, мозъкът ми просто ще екс-
плодира“, каза тогава главният изпълнителен 
директор на Tesla и SpaxeX.

По всичко личи, че пазар за хипер и свръх-
звукови самолети има, щом авиокомпаниите 
са готови да отделят милиарди за поръчки, 
привлечени от добра презентация. Въпро-
сът сега е дали денят на повторния дебют на 
тези аероплани за пътници ще дойде толко-
ва бързо, така, както те преминават звукова-
та бариера.

О
семнадесет години след по-
следния полет на самоле-
та Конкорд – свръхзвуковото 
чудо, съединяващо Лондон и 
Париж с Ню Йорк за по-малко 

от три часа и половина при стандарт от око-
ло 6 до 7 часа, днес идеята за авиация, ле-
тяща със скоростта на звука, че дори и пет 
пъти повече, е по-жива от всякога.

Към днешна дата има вече няколко кан-
дидати, които се готвят да превърнат това в 
реалност, като най-новият от тях дори обе-
щава да прелети Атлантика за по-малко от 
90 минути. За целта обаче е необходим хи-
перзвуков двигател, т.е. развиващ скорос-
ти над пет пъти по-големи от тази на звука 
(5 Маха) или около 6174 км/ч. За сравнение 
най-високата скорост на суперзвуковия 
Конкорд е била 2.04 Маха или около 2520 
км/ч.

Възможно ли е това изобщо?
Положителен отговор на този въпрос, 

макар и отложен във времето, дава стар-
тъп компанията Hermes, базирана в щата 
Атланта. Компанията в момента тества нов 
тип двигател, който според плана трябва да 
развие хиперзвукова скорост. Проектът за-
сега се ограничава до малък безпилотен са-
молет, който Hermes създава за военновъз-
душните сили на САЩ.

Целите на главния изпълнителен дирек-
тор на компанията Ей Джей Пиплика обаче 
са един ден този двигател да послужи за ос-
новна движеща сила на пътнически само-
лет. По думите му това може да стане още 
през 2029 г. Най-вероятно самолетът няма 
да може да превозва много пътници, като 
плановете са те да бъдат 20, посочи той, ци-
тиран от CNN.

„Смятаме, че при сегашните цени на пъту-
ванията в бизнес класа на самолетите поле-
тите ще бъдат рентабилни“, каза още Пипли-
ка. Важно е да отбележи, че в момента има 

полети, чийто най-луксозни места

струват между 
40-60 хил. долара

За сравнение билет на Конкорд през 1997 
г. е струвал около 8 хил. долара, което по 
цени от 2020 г. се приравнява на около 13 
хил. от американските пари.

Очаква се самолетът на Hermeus да може 
да изминава с едно зареждане около 7500 
километра, което би му позволило да из-
вършва полети от Ню Йорк до Париж. За 
такива над Тихия океан ще е необходимо 
кацане за презареждане на някой китен ос-
тров.

Маршрути на сушата обаче не влизат в 
плановете на компанията. От десетилетия 
полетите, които преминават звуковата ба-
риера, не се допускат да прелитат над места 
извън морета и океани, защото предизвик-
ват страховит гръм, който няма да е желан 
приятел в ежедневието на мнозина.

За да стане ясно колко смела е идеята за 
пътнически самолет със скорост 5 Маха, е 
полезно да погледнем към

рекордите за скорост
поставени до момента.

Най-бързият самолет, който e бил с пилот 
и сам е излитал и кацал от летище, е SR–71, 
направеният от титан шпионски аероплан, 
който през 1976 г. успява да достигне ско-
рост от 3.3 Маха или около 4000 км/ч. Дру-
ги самолети, като апаратът на NASA X-43A, 
който е с дължина от едва 3.6 метра, раз-
вива умопомрачителните 9.6 маха (12 хил. 
км/ч), но той е издигнат на голяма височи-

на от тежката категория при бомбардирова-
чите - Boeing B-52, като за ускорението му е 
помогнал и ракетен двигател.

Разликата между самолетния и масово 
използвания химически ракетен двигател е, 
че последният използва за горене, а от там 
и за придвижване гориво и окислител (по-
мощен агент, който възпламенява основно-
то гориво), които са в резервоари на бор-
да, докато самолетният двигател разчита на 
въздуха от атмосферата, за да разпалва го-
ривото.

Следователно разработваният пътниче-
ски самолет Hermeus, при оптимистичен 
развой на събитията, би победил текущия 
рекорд за най-бърз самолет, използващ ат-
мосферен въздух от двигателя си. 

В тази връзка не е и изненадващо, че пър-
воначалният фокус на стартъп компанията 
от Атланта е върху двигателя. Тестовете на 
агрегата са стартирали през 2020 г., като за 
база е взет използван в изтребители двига-
тел на General Eletric.

Той ще има хибридно предназначение – 
за скорости до около три пъти тази на звука 
ще се ползва принципът на турбореактив-
ния двигател, а за тези над тях ще се използ-
ва този на ramjet или термодинамичен ка-
нал.

Интересното е как при проектирането на 
реактивен двигател, който да върви по-бър-
зо, части се отстраняват, а не се добавят.

В турбореактивния двигател въздухът 
влиза отпред и първо се компресира (за 
да увеличи енергийния си потенциал) чрез 
въртящи се лопатки, след което се смесва с 
гориво и се запалва, като така придвижва 
самолета напред.

При големи скорости като тези над 3 
Маха двигателят ramjet няма нужда от до-
пълнителна компресия на въздуха, защото 
той, постъпвайки в двигателя, вече е с нуж-
ните параметри и при подаване на гориво-
то може да задвижва напред самолета бла-
годарение отново на реактивната сила. Т.е. 
в този режим двигателят няма да има нужда 
от въртящи се части, а ще може да използва 
инерцията на самолета.

Самолетът на Hermeus ще използва тур-
бореактивния режим на двигателя за изли-
тане и кацане, както и за по-ниски круизни 
скорости, след което агрегатът ще се пре-
конфигурира в режим на термодинамичен 
канал (ramjet)

Очаква се новоразработеният двигател 
да задвижва дрон от нов тип с наименова-
нието Quarterhorse, именно това е разра-

Над Атлантика за 90 мин.: Надпреварата 
при пътническите самолети
XКонкуренцията между компаниите, опитващи да въведат 

повторно свръхзвуковите самолети за пътници, расте

СПАС  
СТАМБОЛСКИ

spas@bg-voice.com

Aerion AS2 така и не успя да се реализира, въпреки че за него имаше заявки на стойност над 11 млрд. долара

Самолетът на компанията Hermeus ще е способен да лети със скорост 5 Маха или 6174 км/ч.

Малкият пътнически свръхзвуков самолет очаква своя първи полет в края на тази или началото на следващата 
година

Галвният изпълнителен директор на Hermeus Ей Джей 
Пиплика
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таблетки екстази, разпи-
лени край магистрала, 

откри френската гранич-
на полиция. Общото тегло 
на наркотика е 55 килогра-

ма, а стойността, на която 
се изчислява – 1.3 млн. евро. 
Таблетките били пакетирани 

в чували. Шофьор предал един 
от чувалите на полицаи на кон-

тролен пункт и казал, че ще наме-
рят още много.

60

 в цифри

е 
цената на 

луксозен апартамент 
в Лондон, чийто собстве-
ник е издирваната в це-
лия свят криптокралица 
Ружа Игнатова. Разкри-
тието направи в свое раз-
следване BBC. Луксозният 
пентхаус се намира в осо-
бено престижния район 
Kенсингтън. Бивш портиер 
в сградата си спомня, че е 
срещал Игнатова през 2016 
г., когато тя се връщала от 
шопинг с гардовете си.

$25 млн. 

е 
цената на £13.5 млн. 

270 000 

ще получи 51-годишният бивш 
затворник Eди Болдън от град-
ските власти в Чикаго заради 
това, че е прекарал почти 23 го-
дини в затвор погрешка. Мъжът 
е лежал по обвинение за убий-
ството на двама души през 1994 г. 
През 2014 г. апелативен съд пос-
танови, че адвокатът на мъжа е 
действал неефективно, а прокура-
турата му издаде удостоверение 
за невинност.

32,4°C 

бяха измерени във Велико Тър-
ново на 4 ноември и сложиха на-
чалото на ноемврийското лято 
в България. Абсолютен темпера-
турен рекорд бе регистриран и в 
Търговище, където бяха измере-
ни 28,2 градуса. Според специа-
листи високите температури през 
последните два дни на седмицата 
се дължат на пренос на сахарски 
въздух.

http://www.prospectlicensing.com/
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Б
ългарка от САЩ е една от хора-
та, помогнали значително в под-
готовката на канадски актьор 
за холивудски филм. Звезда-
та Александер Лудвиг, който се 

прочу като Катон в „Игрите на глада“, участ-
ва в нова холивудска продукция - Heart of 
Champions. В него 29-годишният актьор и 
певец се превъплъщава в ролята на гребе-
ца Алекс Сингълтън.

И тук идва ролята на българката. Ивели-
на Ботева е бивша състезателка на Гребен 
клуб „Локомотив Русе“. В спортната си ка-
риера тя има

бронзов медал на скиф
за България на световното първенство по 
гребане за юноши и девойки през 1997 
година в Хазевинкел (Белгия). Тя е и све-
товна шампионка на гребен ергометър 
от C.R.A.S.H – B Sprint през 1998 г. с време 
6:37,9 мин.

Преди няколко години Ивелина се мести 
да работи и живее в САЩ, където продъл-
жава обучението си и се занимава с люби-
мото си гребане. Днес Ивелина води обу-
чение в собственото си IROW Fitness Studio 
в Лос Анджелис.

За участието й в подготовката на Алекс 
стана ясно от нейна публикация в социал-
ните мрежи. „Секунда за самопромоция“ 
написа тя във Facebook и постна снимка, на 
която тя и Александер Лудвиг гребат, репе-
тирайки за снимките.

С основаното от нея „IROW Fitness Studio“ 
Ивелина Ботева провежда курсове по гре-
бане в лодка и на ергометър. 

Специализираните тренировки са осно-
вен момент в работата на бронзовата ме-
далистка.

Преди няколко години Ивелина напра-
ви жест, за който получи много благодар-

ности от трениращите 
гребане в Пловдив. Клуб 
по академично греба-
не „Черпоков“ се сдоби 
с първата си лодка след 
унищожителен пожар в 
хангарите на Гребната 
база през 2016 година.

„Благодарим на Иве-
лина Ботева и приятели-
те й от САЩ за морална-
та и финансова подкрепа. 
Дори и от толкова далеч 
те събраха и изпрати-
ха 1500 долара, с което 
помогнаха да закупим и 
първата лодка – Благода-

рим Ви! Чувствайте се винаги добре дошли 
в Пловдив“, обявиха от клуб „Черпоков“ то-
гава.

Българка от LA помогна на 
канадски актьор в Холивуд
XИвелина Ботева е обучавала по гребане  

Александер Лудвиг за продукцията Heart of Champions

Ивелина и Александер

Сн.: Facebook и iRow Fitness Studio



10 - 16 ноември 2021 г. 25



10 - 16 ноември 2021 г.26

https://lionbg.net/


10 - 16 ноември 2021 г. 27

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

Е
дно от основните обвинение срещу 
бившия комунистически управник 
на България Тодор Живков беше 
това, че е искал да направи страна-
та ни една от съветските републи-

ки и по този начин е нарушил конституцията 
по отношение на националния суверенитет. 
Оказва се обаче, че това не е единственият 
опит на Живков, има и други. А още по-ин-
тересно е, че много преди комунизмът да 
завладее Родината ни, една друга историче-
ска личност също е опитала да ограничи су-
веренитета ни. Кой с какви мотиви е дейст-
вал, дали е бил прав или не, това ще остане 
на оценката на всеки човек, който чете и ми-
сли - за нас е важно да представим фактите 
от чисто историческа гледна точка, а изводи-
те ще оставим на времето, което нерядко за-
бавя, но никога не забравя.

Отчаян от резултатите от двете национал-
ни катастрофи, които България преживява, 
както и от резултатите от Първата световна 
война, Григор Начович предлага още през 
1918 г. страната ни да стане част от САЩ, като 
отделен нов щат. На 24 декември 1918 г. бъл-
гарският политик

пише писмо 
до Доминик Мърфи

генерален консул на САЩ в България. Разра-
ботени са шест основни точки. Присъединя-
ването ни към САЩ има срок от 50 г. и трябва 

да получи санкцията на държавите - победи-
телки в Първата световна война. Предвижда 
се също така след изтичането на този срок от 
50 г., при изрично съгласие от страна на Бъл-
гария, но и на САЩ, страната ни да може да 
остане част от импровизираната федерация.

Предвижда се България да има своя кон-
ституция, законодателни органи, админи-
страция и армия. Последните две обаче 
трябва да са под контрола на съюзниците - 
победители във войната, и е предвидено без 

съгласието и подкрепата на САЩ България 
да няма право да обявява война.

Това всъщност е може би първият опит за 
ограничаване на националния суверенитет, 
който обаче според историци не предста-
влява предателство по смисъла на закони-
те ни, а е

по-скоро вик на отчаяние
и опит на Григор Начович да защити страна-
та ни от набезите на съседите – Сърбия, Гър-
ция и Румъния, които са победители от вой-
ната и имат териториални претенции към 
нас, въпреки опитите на американския пре-
зидент Удроу Уилсън да ограничи попълзно-
венията на победителите спрямо победени-
те със запазването на етническия характер 
на преразпределените като териториални 

репарации земи след войната. 
Разбира се, мотивите за спасяване на оте-

чеството от лапите на освирепелите по-
бедители от Първата световна война чрез 
ограничен суверенитет и мотивите за ме-
ханичното присъединяване на страната ни 
към друга държава за формирането на има-
гинерен „пример за бъдеща интеграция“ са 
обект на различни исторически, но и поли-
тически оценки. Всеки сам може да си даде 
отговор на въпроса кой е бил прав, дали е 
бил прав и каква би била другата реакция и 
действие. Историята обаче е точна наука, тя 
не търпи полуистини и непълни простран-
ства. Епохата е плътна и наситена със съби-
тия, такива, каквито са. Кой е бил прав и кой 
не, решават не историците, не политиците, а 
само и единствено съдът на времето.

Как България можеше 
да стане щат на САЩ

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

XНяколко са опитите за ограничаване на суверенитета ни, но мотивите са различни

Григор Начович

Предложения за вливане в СССР
Вторият известен на историците опит 

за ограничаване на националния ни су-
веренитет е при управлението на Тодор 
Живков. По време на посещение в Мос-
ква през август 1962 г. той излага пред 
съветския лидер Никита Хрушчов идея-
та си. Мотивите му са свързани с отпора 
спрямо индивидуалистичните отклоне-
ния от комунистическия път на страни 
като Китай на Мао, Албания на Енвер 
Ходжа и Румъния на Чаушеску (от 1965 
г.). В София е свикан пленум на ръковод-
ството на комунистическата партия на 4 
декември 1963 г. и се решава България да 
поеме курс към пълен отказ от суверени-
тет и сливане със СССР, както и въвеждане 
на задължително изучаване и владеене на 
руски език. Хрушчов обаче се усъмнява, че 
Живков иска да го преметне и да седне на 
руската трапеза, и отлага решението. След 
едно евентуално сливане Москва трябва да 
поеме изплащането на българските след-
военни репарации към Гърция и Югосла-
вия заради загубата ни във Втората све-
товна война, когато въпреки че обявяваме 
война на Германия, не ни е признат статут 
на съвоюваща страна на страна на антихит-
леристката коалиция.

През октомври 1964 г. Хрушчов е свален 
от власт и така опитът на Живков да присъ-
едини България към СССР остава неуспе-
шен, но той не се отказва. Опитите му про-
дължават още близо 15 години! По време 
на среща с новия съветски лидер Леонид 
Брежнев, на форум на източноевропей-
ските лидери от съветската зона в Крим 
през август 1978 г., Живков открито насто-
ява България да бъде третирана като най-
обикновена съветска република! Ориги-
налите на тези документи се съхраняват в 
Държавна агенция „Архиви“ и са достъпни 
за справка за онези, които се съмняват във 
фактите.

Тодор Живков приветства съветския лидер Никита Хрушчов 
(на трибуната) много сърдечно, винаги когато той посещава 
страната ни.
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Н
ад 350 милиона души в света 
страдат от депресия или пси-
хични проблеми, сочат данни 
на Световната здравна органи-
зация. По данни на СЗО депре-

сията е често срещана във всички райони 
по света. Изследване показва, че около 5 на 
сто от хората са страдали от депресия само 
през 2021 г.

От две години новините са толкова по-
тискащи, колкото никога досега, и домини-
рани от световната здравна COVID криза. В 
Германия засегнатите са около 5,3 млн. го-
дишно. САЩ все още се борят да преодо-
леят остарели идеи и стигми за психични-
те заболявания, което обяснява защо много 
хора не търсят лечение за депресия. Нацио-
налният институт по психично здраве е от-
крил, че

16 млн. души 
на възраст над 18 г.

страдат от тежка форма на депресия
Това представлява 6,7% от възрастното 

население. Проблемът се дължи и на това, 
че има недостиг на специалисти в областта 
на психичното здраве.

„Над един милион хора в България 
страдат от депресивни или тревож-
ни разстройства. Въпреки че няма 
точни данни, всеки пети българин 
е страдал от психично разстрой-
ство поне веднъж в живота си“, ко-
ментира за BG VOICE клиничният 
психолог Дора Георгиева.

„Паник атаките са изключително 
стряскащи. Могат да връхлетят все-
ки и по всяко време. Често хората се 
плашат ужасно, когато получат паник 
атака, защото симптомите наподобяват 
други остри състояния, някои дори живото-
застрашаващи. Паник атаките могат да за-
сегнат хора от всякакви възрасти. Млади-
те, и дори децата, също не са застраховани“, 
обяснява психологът.

„Паник атаките могат да връхлетят за ми-
нути без да подозирате нищо.

Както си седите, в следващия момент 

може да се окажете с проблеми с дишане-
то, сърцето, очите, гърлото и дори със сил-
ни двигателни смущения. Някои пациенти 

дори губят възможността да говорят, 
други пък изпитват симптоми, по-

добни на алергия, и силен анафи-
лактичен шок“, допълва специа-

листът.
Според лекаря именно пре-

ходните сезони като проле-
тта и есента, а напоследък и 
зимата отключват депресии-
те, паник атаките, шизофре-
нията, при които се нарушава 

биохимичното равновесие на 
процесите в мозъка.

Симптомите могат да напо-
добяват сериозни здравословни 

състояния, включително инфаркт, 
анафилактичен шок, инсулт, болки 

и стягане в гърдите - като при исхе-
мия или емболия. Пристъпът на паника 

включва затруднено дишане, дехидрата-
ция, хранителни смущения, гадене, изтръп-
ване, схващане на крайници и челюсти, из-
потяване, пребледняване, учестен пулс, 
повишаване на кръвното налягане, трепе-
рене и замаяност.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Паник атаките 
настъпват при силен 
нереалистичен страх

Есента и зимата 
отключват депресията
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ТЪРСИМ МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Сервиз за камиони търси да на-
значи дизел механици (с или без опит), електричари и 
служител за почистване и поддръжка на сервиза. За по-
вече информация: 630-350-9989. №18972
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
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
CDL DRIVER 0,80-0,95, 
Цена US$ , Зипкод 10000, Търся шофьори за Dry Van 
Flatbed Reefer ,Hazmat we плащтаме до 0,85за Теам драй-
вър 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 шо-
фьори 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, да-
бъл-трипъл, ч ист драйвинг рекорд, за стеди 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 рейта с до-
говаряне. Може и без опит. Monday-Friday 6306342892 
№18872
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 шо-
фьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи все-
ки уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 1500 с бо-
нуси. 7734954405 №18844
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим работ-
ник за поддръжка и почистване в сервиз. 6303509989 
№18694

Chicago + suburbs
CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Малка компания предла-
га работа за CDL шофьори! 24/7 Dispatch!*Direct Deposit! 
Заплащане според опита- $0.65-$0.75 cpm! ЗА ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 847-
852-0581 №19006
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жени за чистене на 
къщи!Опит и собствен транспорт за предпочитане,но 
не е задължителен!Отлично заплащане!Търсете Вики 
,тел:7736792221 №19015
LIVE-IN CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Търся жена за Part Time 
Live-in 3-4 дни в седмицата за гледане на възрастна жена 
в Lombard (английски). 7738073058 №19016
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60403, Търсим да назначим ди-
спетчър на пълен работен ден. Опит в сферата е пре-
димство. 8152054060 №18997
CDL DRIVER DEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60160, CDL class A driver needed, 
must have hazmat and tanker endorsements or willing to 
get them. Reefer experience preferred. Minimum 1 year 
experience and clean driving record. 2700-2800$ per week! 
7738077028 №18998
ACCOUNTANT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Транспортна компания 
търси мъж/жена на пълно работно време за позиция 
accountant. Добро заплащане в добра работна среда. 
Опит не е задължителен. За повече информация 773-
627-6819 №19002

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

OWNERS/DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания предла-
га работа за CDL шофьори и собственици на камиони! 
*Midwest Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Предимно 
леки товари!*Direct Deposit!* Намаления за гориво до 
$0.70/г.Tel:847-483-8787 №19005
DRIVERS /OWNERS, 
Цена US$ 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-$11,000 weekly 
нови 2022 рифери под наем 7738274439 №18973
DRY VAN DRIVER, 
Цена US$ 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 , 
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 - $2400 Weekly №18963
ДИЗЕЛ МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60481, G&I Trucking Solutions в 
Wilmington търси да назначи на работа механици на ка-
миони 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
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR за 
dry van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. За-
плащането е 0,75cpm. 5082809522 №18969

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

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПАНИЯ ТЪР-
СИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ С CDL КНИЖКА С 
МИНИМУМ 2 ГОДИНИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ 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 непълно 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, fi 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 до-
мове и офиси. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания търси диспечер за работа в офис. За по-
вече информация - тел.: 847-571-0945. №18486

ЛИЦЕНЗИРАН ВОДОПРОВОДЧИК, 
Цена US$ $25 - $48, Зипкод 60062, Българска 
фирма за водопроводни услуги търси да на-
ема на пълно работно време лицензиран во-
допроводчик или водопроводчик с активен 
apprenticeship. Заплащането е супер атрактив-
но, като може да бъде на W2 или 1099, почасо-
во, на комисионна, комбинирано и други въз-
можни опции. Гарантирани 40 часа на седмица 
с възможност за повече часове при желание 
на работника. Предлагаме оборудвани бусо-
ве. Офиса и шоп в Northbrook, обслужваме 15 
мили радиус. Телефон за контакт 312-667-9802 
или имейл: o�  ce@plumbingexpertservices.com 
3126679802 №19019

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

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

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси 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

МЕНИДЖЪР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Малка транспорт-
на компанията търси да наеме мениджър на 
позиция, включваща различни управленски 
функции (без диспач!). Възможност за растеж 
и добро заплащане! За повече информация - 
Ники - 8478345639 8478345639 №18999

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

ACCOUNTING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Сервиз в 
Bensenville търси мъж или жена за работа в 
офис.Да владея английски. За повече инфор-
мация се обадете на телефон 312-735-2532 
или 773-968-8245 Габи или Ангел 3127352532 
№18984

OWNERS/DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания предла-
га работа за CDL шофьори и собственици на камиони! 
*Midwest Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Предимно 
леки товари!*Direct Deposit!* Намаления за гориво до 
$0.70/г.Tel:847-483-8787 №19004
CDL 0.90$, 
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
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ 
С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 
ИЛИ 773-968-8245 №18518

ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене 
на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 7087708483 
№18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single 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 ва-
шия паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка ве-
чер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa ком-
пания набира котрактори с CDL за съвместна рабо-
та. За повече информация търсете Зори 224-659-2356. 
№18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & Maintenance 
is looking to hire front desk associate at full time. For more 
information please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи момиче за работа като офис асистент 
и касиер. Опит не се изисква. За повече информация, 
моля позвънете на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR 
LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady 
lines more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна ком-
пания предлага работа за CDL class A шофьор $275 per 
day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. 
За повече информация се обадете на 708-831-8432 
№18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чи-
каго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, 
за сингъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро 
заплащане. Тел: 847-877-4745 №18359

COAST TO COAST
CDL DRIVER , 
Цена US$ 70.00, Зипкод 60525, looking for OTR CDL class A 
DRIVER with min 2 yrs driving exp. for long haul or regional 
work. call me if interested 7087831251 №19011
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асис-
тент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 
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

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
ACCOUNTANT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60109, Транспортна компания 
търси мъж/жена на пълно работно време за позиция 
accountant. Добро заплащане в добра работна среда. 
Опит не е задължителен. За повече информация 773-
627-6819 №19001

ФЛОРИДА
ДИСПЕЧЕР +9 ГОД ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, От България Диспечер 
+9 години опит 53\'V/R/F/Hz 5618770865/call-text-email 
5618770865 №18994

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

1300 ДВУСТАЕН 1.12, 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60004, Под наем 
$1300 двустаен ,Arlington Heights,от 1 декем-
ври ,много добро разположение,в много добро 
състояние,Петър-847-207-3330 №19007
FOR RENT , 
Цена US$ 1050, Зипкод 60089, For rent 1bedroom 
1bathroom furnished apartments with balcony in Bu� alo 
Grove il $1050 call 847-322-2125 №19008
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, за двустаен в Шилер 
Парк.Наемът е $ 475 на месец и включва вода – топла 
и студена,парно,едно парко място, газ за готвене. Ел. 
ток и Интернет се заплащат отделно. Депозита и дого-
вора са задължителни!Последните се дава и сключва с 
хазяина!Телефон:7737042622.Дни за оглед : Събота и Не-
деля! №19010
ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Давам под наем стая или 
апартамент под наем в Мт Проспект.8474543003 №19013
1BDR, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60016, Дава се под наем 1BDR 
апартамент (кухня, трапезария, хол, и спалня) с вътре-
шен гараж в центъра на Des Plaines. С или без обзавеж-
дане. Цената е $1200. За повече информация на 224 875 
0402. №19017
2 СТЕН ARLINGTON H, 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60005, 2 стаен под наем-1300. 
Arlington Heights много добро състояние, много добро 
разположение 2 паркинг места. Call , text to 847-207-
3330 №19021
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в Des 
Plaines,773 934 4547 №18991
2 BEDROOM RENOVATED, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60176, Freshly renovated 
with brand new carpet 2 bedroom 1 bath available for 
rent in Schiller Park. Parking spot, heat and gas included. 
7735170165 №18996
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, Schaumburg – For Rent 
Room In Townhouse, Furnished Close to Hwy 90, 290, 355, 
390 $690/month All inclusive 1-847-630-7078 Please, leave 
a message №19003
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 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 пералня и 
сушилня $600, вода и газ са включени в цената. За кон-
такт Мирко (773) 510-4442 №18976
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, БЕЗ ДО-
ГОВОР. 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 информация се оба-
дете 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
ДАВАМ СТАЯ, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60070, Давам Стая от таунха-
ус под наем.За трък драйвър или жена.$650/на месец, 
включва всички сметки. Ползване на пералня/сушил-
ня, гараж, басейн (летен).Prospect Hts, Wheeling, Mt. 
Prospect, Arl. Hts, Des Plaines, Northbrook.Send me a text if 
you want to see the place. 2242800226 №18908
ДАВАМ СТАЯ, 
Цена US$ 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 комплекаса има 
вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по 
всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За повече 
инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, 
паркинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са га-
рантирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. За по-
вече 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 око-
ло 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 северо-
западните квартали, моля обадете се. Аз не съм агент. 
Ще купите директно от собственика. Тел: 847 854 8094, 
е-майл: dimitrova07@yahoo.com №18978

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ, 
Цена US$ , Зипкод 60047, Водопроводни услуги 
за дома или бизнеса ви. Качествени услуги от 
опитни и лицензирани водопроводчици. Гово-
рим български. Възможност за услуга в деня 
на заявката. Професионални съвети, които ще 
ви спестят време, нерви и средства. Провере-
те дали обслужваме вашият адрес онлайн на 
plumbingexpertservices.com/service-area. Теле-
фон: 312-667-9802 №19020

ТОЛВАЧКА, 
Цена US$ , Зипкод , Пътна помощ- толвачка. 24/7. Теле-
фони: 773-563-1200 и 630-542-4695 - Пламен. №19018

REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 2, 2% DISPATCHER RZ VZ FZ 
DISPATCH990gmail.com REMOTE WORK 17 YEAR EXP 
7278355206 TXT 882421586 №18992

2% DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 5834, 2 % REMOTE DISPATCHER RZ 
VZ FZ TXT 7278355206 EMAIL NICKSTOYKOV@GMAIL.COM 
7278355206 №18993

ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60004, Фризьорски услуи в Arlington 
Heights. Дамско и мъжко подстригване, боядисване, ки-
чури, къдрене, кератин, Тел.: 708 415 7911 7084157911 
№18988

ЗАСТРАХОВКИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ 
Не е просто да застраховаш качествено, и съвсем не е 
просто да направиш това за минимално заплащане. 
Това е изкуство! 224-713-5534 №18979

БОЯДИСВАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Mix2 inc.предлага боядийски услуги 
с високо качество и ниски цени.за повече информация 
тел:847-312-2155 8473122155 №18916

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 психотерапевтична под-
крепа на Българи живеещи в чужбина. Повече инфор-
мация можете да получите от сайта ни. 359889291674 
№18960

SOMEWHERE ELSE

МАЙСТОР ПЛОВДИВ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ремонт баня реди фаянс терако-
та гранитогрес камък Пловдив 878171450 №18953

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

VOLVO 670, 
Цена US$ 45,000.00, Зипкод 60148, VOLVO 670 2015 го-
дина на 648 500 мили с 10 нови гуми. перфектен. Тел: 
3124812986 №19009

TRUCK FOR SALE, 
Цена US$ 23,000.00, Зипкод 60656, 2013 FREIGHTLINER 
CASCADIA ,10 SPEED MANUAL,DD15 ENDINE,930000 
MILES,APU 7734904040 №18995

ПРОДАВАМ PETERBILT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Peterbilt 385, 2007г. 835000 
мили. Много добро състояние и готов за работа. 
17086912897 №19000

МАТРАК QUEEN SIZE, 
Цена US$ , Зипкод , Продавам почти нов матрак с рам-
ката. 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 пла-
тени * $50 Допълнителен 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, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485

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 пе-
ралня и сушилня. 7734142633 №18920

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

AGI TRUCKING INC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Agi Trucking 
INC,набира шофьори със CDL-A за long distance, 
hook and drop товари, заплащане на пълни-
празни мили 0.65$ Или твърдо заплащане на 
ден. Предлагаме камиони 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 !!! Наби-
ра шофьори CDL-A , изискват се минимум 6 ме-
сеца опит !!! Офис Schaumburg IL : за контакти 
Иван Стоянов -7274888269 №18933



10 - 16 ноември 2021 г.32

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

ВОДОРАВНО : Маи. Акари. КАМЕНИЦА. Казанова. Амели. Игленици. От. Разорение. Амини. Посон. Или-
терат. Хинидин. Яребици. Кеп. Коа. АП. Катер. Кронин (Арчибалд). Ядка. Дири. Ринит. Рил. Кол. Знаме-
натели. Барок. Алан. Лапад. Ломен. До. Ас. Рада. Арад. Перес (Шимон). РАИ. „Торино”. Илорин. Еди (Лин-
дзи). Ат. Цена. Ек. „В тила”. Иван Иванов. Месо. Кан. Лилиев (Николай). Насип. Рид. Ама. Дат (Раджани). 
Дипломат. Баронет. Маад. Лок (Джон). Галапагос. Асарак. Лад. Милев (Гео). Киев. По. Тор. Хол. Ма. ТЕ-
ФАЛ. Самар. Вила. Сака. 

ОТВЕСНО: Кар (Джералд). Кок. Лата. Сноб. „Дама Пика”. Обороти. Агата. Мезонет. Ламар. Вас. Радом. 
Велосипед. Редица. Идол. Ра. Нирод (Фьодор). Ризон. Нен. ПАН-АМ. Пи. Еник. РНК. Поник. Тепих. Цин. 
НОКИА. Де. Авар (Ищван). Талон. Магии. Ар. Маори. Анид. Гел. Леля. Орел. Елен. Димов (Димитър). Ике 
(Тайга). Иринина (Магдалена). Сокол. Пас. Ми. „Анете”. Инана. Висла. Кал. Ази. Ебонит. Срив. Одаи. Каца-
ри. Тел. АНТ. Илм. Сет. Анимация. Лари. Име. „Алавес”. Ро. И Ти. Дрипа. Елеватор. ФА. Ивон. Аки. АДИДАС. 
Капак. Атина Палада. Омар. Кола.
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Мъж отива у дома в тоалетната с мобил-

ния телефон в джоба си, вади телефона и 
звъни на домашния номер - вдига жена му.

Жената:
- Ало!
Мъжът (шепнешком):
- Коте, обичам те....
Затваря, бързо излиза от тоалетната и 

пита:
- Скъпа, кой звънеше?
- Ами тука една приятелка...

  
Разговарят трима приятели кой как се 

справя с мърморенето на жена си.
- Аз моята миналата година я заведох в 

Париж, а тази година ще я заведа в Лондон 
- казал първият.

- А аз миналата година моята я заведох в 
Ню Йорк,а тази година ще я заведа в Лас Ве-
гас - казал вторият.

- Аз миналата година моята я закарах на 
село - казал третият.

- А тази година? - попитали другите двама.
- Тази година... тази година ще отида да я 

взема.

  
Жена звъни на мъжа си:
- Скъпи, имам две новини - добра и лоша.
- Почвай с добрата.
- Ами въздушната възглавница на колата 

беше в изправност и ми спаси живота...

  
На изпит за шофьорска книжка:
- Представете си, че сте пропътували пет-

стотин метра, и разбирате, че сте си забра-
вили ключовете на колата вкъщи. Какво ще 
предприемете?

- Ще отбия вдясно, ще спра колата и ще 

сляза да видя кой идиот ме е бутал толко-
ва време.

  
Загасят светлините в киносалона и се по-

явяват надписите на филма. Един мъж пита 
съседа до него:

- Извинете, виждате ли какво е написано 
на екрана?

- Надписите на филма.
- Моля ви, прочетете ми името на режи-

сьора, че лошо виждам...
- Но нали го казват и по микрофона!
- Лошо чувам.
- Не разбирам, защо сте дошли на кино? 

Никакво удоволствие няма да получите от 
филма!

- Какво удоволствие?!? Аз ще трябва да 
пиша рецензия...

  
Жена казва на мъжа си:
- Знаеш ли, че никотинът е бавно дейст-

ваща отрова?
- А ти какво искаш, да пуша стрихнин ли?

  
Мъж разговаря с врачка:
- Искам да узная бъдещето си.
- Кажете ми IP адреса си...

  
- Госпожице, на колко години сте?
- А колко ми давате?
- Не повече от 50 долара!

  
Един дебел човек го осъдили на смърт 

чрез електрически стол, а той не влиза в 
него... Сложили го на диета - качил десет ки-
лограма. Почнали да му дават само хляб и 
вода - качил още десет. Оставили го само на 
вода - плюс още 10 килограма. Не издържа-

ли:
- Човеко, как така не отслабваш?
- Ами нямам мотивация...

  
- Професоре, задайте ми още един допъл-

нителен въпрос.
- Както желаете. Знаете ли кога е поправи-

телната сесия?

  
- Как може да си толкова мързелив? По 

цял ден спиш, а можеше да имаш семей-
ство, деца, те да работят за теб. Толкова ли 
ти се вижда трудно?

- Да! Къде да намеря бременна жена!?!

  
Двама непознати пътуват в едно купе във 

влака. Единият - мълчалив, стои си, гледа 
през прозореца и няма желание да си гово-
ри. Другият - приказлив, много му се иска да 
си говорят, обаче няма как да разчупи леда. 
По едно време се прокашля и казва:

- А-хъм... Казвам се Иванов. А вие?
- А аз не - казва мълчаливецът и продъл-

жава да си гледа през прозореца.

  
Дълги години все се повтаряла приказка-

та за гаргата и сиренцето, дето лисицата все 
успявала да я излъже и да й го вземе. Най-
накрая гаргата решила да не се връзва и да 
не си отваря устата, като дойде лисицата.

И така, седи си на клона гаргата със си-
ренцето в уста. Лисицата се задава, гарга-
та още веднъж се зарича да не проговори 
този път.

Приближава се лисицата, взима един 
прът и без да пита, удря слисаната гарга по 
главата, тя пада в несвяст и отново изгубва 
сиренцето.

След малко се свестява и си казва:
- Брей, те много съкратили приказката 

бе...

  
В училище:
- Иванчо, я ми кажи азбуката.
- До десет ли?

  
Един каубой препускал със своя кон. На-

среща му еднометров трап:
- Аз съм каубой, аз ще го прескоча - и го 

прескочил.
Насреща му обаче четириметров трап:
- Аз съм каубой, аз ще го прескоча - и го 

прескочил.
Но този път насреща му осемметров трап:
- Аз съм каубой, аз ще го прескоча!
Този път обаче конят се намусил и казал:
- Ти си каубой, ти си го прескачай!

  
Трима приятели пътували със самолет, но 

горивото свършило.
- Приятели, имаме само два парашута. 

Нека аз да взема единия, защото имам деца 
и семейство, които трябва да храня.

- Добре, скачай.

- Скъпи, къде си?

- На лов.

- А кой диша там така  

тежко?
- Една мечка.

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
В случай че досега сте проявява-
ли търпение към някого, макар 
че не сте одобрявали поведени-
ето му/й, има голяма вероятност 
към края на периода да изриг-

нете. Страстите ви ще бъдат по-силни от здравия ви 
разум, така че не очаквайте той да ви спира. Макар 
че ефектът няма да е приятен, може би в дългосро-
чен план събитията ще доведат до нещо добро или, 
най-малкото – ще ви олекне. Периодът ще е много 
благоприятен, ако искате да заздравите отношени-
ята си с някого.

РАК
Не подхождайте лекомислено 
и не отхвърляйте с лека ръка 
хора, с които сте изградили 
трайни връзки – по-добре гово-
рете за проблемите и потърсете 

начин да ги разрешите. Вие сте известни със своята 
прямота и точно сега има шанс това да ви помогне 
при комуникацията – стига, разбира се, да подхож-
дате достатъчно дипломатично и да нямате за цел 
да засегнете другия човек. При всички случаи воля-
та за диалог ще изиграе своята роля и ще доведе до 
положителна развръзка.

ВЕЗНИ
Не си мислете, че като избягате 
от една ситуация, ще се спасите 
– ако не сте открили с какво сте 
допринесли за положението си, 
нищо чудно след време да по-

паднете в същия капан. Периодът е много подходящ 
да се уедините, да се вгледате в себе си и да се са-
моанализирате. Прекалената гордост, чувството за 
вина, вкопчването в миналото или във вреден навик 
ще ви пречат и занапред. Дните изобилстват с поло-
жителна енергия, така че гледайте да не изпадате в 
мрачни настроения.

КОЗИРОГ
Ще бъде най-добре да намалите 
темпото и да поемате колкото е 
възможно по-малко ангажимен-
ти. Най-добре оставете важните 
дела за петък, който е позитивен 

ден за вас – ще постигате лесно намеренията си и 
ще получавате нужното ви съдействие. В любовен 
план ви очакват приятни изживявания и задушевни 
разговори с половинката. Ако искате да споделите 
нещо с любимия човек, направете го, искреността 
ви ще бъде посрещната добре. Промяната е в името 
и на вашето, и на общото благо.

ТЕЛЕЦ
Най-важното за периода ще 
бъде да проявите желание и 
да спечелите на своя страна 
точните хора – това може да 
са сътрудници, ако става дума 

за работа и бизнес, или партньорът ви в личния 
ви живот. Има обаче и трудна част - да надскочи-
те себе си, да направите нещо неприсъщо за вас, 
да излезете извън собствените си принципи. Ако 
го ударите на чувства или решите, че вие сте пра-
ви, ще продължите да тъпчете на едно място и ще 
пропуснете възможността да постигнете прогрес.

ЛЪВ
Периодът е много благодатен за 
дейности, свързани с разкрася-
ване – както на външния ви вид, 
така и на обстановката в дома 
ви. Бихте могли да промените 

прическата си или да си купите красиво нестандарт-
но бижу. Ще бъдете в настроение за забавления, а 
в работата ще имате успех, ако заложите на нови-
те идеи и на нестандартните решения. Ако копнеете 
за нова любов, не стойте у дома, а намерете начин 
да се срещате с повече хора – нищо чудно да ви се 
усмихне късметът.

СКОРПИОН
Опитайте се да виждате в случ-
ващите се събития възможнос-
ти, а не източник на проблеми. 
Ще бъдете по-продуктивни, ако 
довършвате започнатото и не 

се отдавате на мързел. Тези дни са много подхо-
дящи да направите почистване у дома или на ра-
ботното ви място или да се заемете с други рутин-
ни задачи. През повечето време ще бъдете в добро 
настроение, а нищо чудно и да получите подарък 
от съдбата – материален, под формата на подкре-
па или на благоразположение на влиятелен човек.

ВОДОЛЕЙ
Периодът ще бъде изпълнен с 
предизвикателства – ще бъде 
почти невъзможно през следва-
щите дни да се преборят с тях 
тези от вас, които сте свикнали 

да си налагате самоконтрол и да криете истински-
те си чувства. Ако все пак се опитате да останете уж 
кротки, а вътре във вас да бушува буря, тогава при-
видното ви спокойствие може да бъде за сметка на 
здравето ви. Ето защо е по-добре да се осмелите да 
бъдете верни на себе си и да намерите начин да из-
разите онова, което изпитвате.

БЛИЗНАЦИ
Дните са много подходящи за из-
вършване на промени и за из-
лизане от трудни ситуации, ще 
съществува шанс за постига-
те разбирателство с околните. 

Възможни са изненади – някои от тях няма да ви ха-
ресат, но може да ви помогнат да си отговорите на 
определени въпроси. Темите за любовта и взаимоот-
ношенията ще ви занимават много активно. Добрата 
новина е, че събитията ще се случват по посока на 
изясняване, така че, ако има нещо, което бихте иска-
ли да обсъдите, направете го.

ДЕВА
Темата за освобождаването от 
старото ще бъде актуална при 
вас – ако сте решили да сложите 
край на нещо или да осъщест-
вите преход към новото, сега е 

моментът да го направите. Имайте предвид обаче, 
че не е задължително да скъсате с човек, с работа 
или да се разделите с нещо материално. Макар да 
ви се струва, че точно така проблемите ви биха на-
мерили разрешение, възможно е звездните влия-
ния да ви подтикнат да скъсате с нещо, което е част 
от вас, но вече не ви е нужно.

СТРЕЛЕЦ
Лесно ще поддържате хармония 
и разбирателство във важните за 
вас взаимоотношения. По прин-
цип притежавате тази дарба, но 
често го правите с цената на ком-

промиси, докато сега ще имате шанса да се прояви-
те като искрени и открити в комуникацията. Дните са 
чудесни за освобождаване от старото – може да из-
хвърлите непотребни вещи от дома си, да подредите 
работното си място или да приключите някои поиз-
останали дела. С каквото и да се заемете, ще успеете 
да го свършите.

РИБИ
За да вървят нещата, трябва да 
преодолеете склонността си да 
се запъвате и да стоите на едно 
място. Пред вас ще се открие 
възможност да се съсредоточи-

те върху себе си и да обърнете поглед към душев-
ните си преживявания. Ако усетите, че изпитвате 
потребност да намалите работата и да си почивате 
по-дълго или че вместо да излизате, предпочитате 
да си стоите повече време вкъщи, последвайте тези 
усещания. Ще имате нужда от спокойствие, за да ос-
мислите някои събития

https://www.brookhavenmarket.com/
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Л
изи Бордън, известна още като 
Лизбет Бордън или Лизи Андрю 
Бордън, e съдена за убийствата 
на баща си и мащехата си през 
1892 г. Тя е оправдана, но прес-

тъпленията са запомнени с жестокостта си 
и за тях продължава да се говори и днес.

Лизи е родена на 19 юли 1860 г. във Фол 
Ривър, Масачузетс. Тя била третото от деца-
та, родени от Андрю Бордън и Сара Морс.

През 1865 г. Андрю Бордън се жени отно-
во - за Аби Дърфри Грей. Двойката и деца-
та живеят предимно тихо и безпроблемно 
до 1892 г. През това време Лизи посещава 
училището Morgan Street, което е недалеч 
от дома й, и местната гимназия. След дипло-
мирането си тя е била активна в църквата, 
дори е преподавала в неделно училище и е 
служила като секретар на местното христи-
янско общество „Endeavour“.

Бащата Андрю Бордън е успешен бизнес-
мен, натрупал солидно богатство. Той запо-
чнал кариерата си като гробар, но след вре-
ме купил имоти под наем, а по-късно влязъл 
в управата на банкови и текстилни фабри-
ки. Смъртта го заварва като президент на 
банка и директор на няколко текстилни фа-
брики, като според изчисленията в този мо-
мент той е притежавал около $300 000 до-
лара (около $8,5 млн. през 1919 г.), без да се 
броят недвижимите му имоти. Въпреки зна-
чителните суми в банковите му сметки оба-
че, Андрю Бордън бил известен с това

че е бил голям скъперник
Семейството му продължавало да живее 

в малка къща и не в онази част от града, къ-
дето живее останалата част от елитното об-
щество на Фол Ривър. В дома им не е имало 
нито ток, нито водопровод.

През 1884 г. Андрю решава да подари 
къща на полусестрата на жена си и това ста-
ва причина за семейни скандали. Дъщери-
те му се противопоставят и дори влизат във 

физически сблъсък с мащехата си. Отто-
гава те отказват да я наричат повече „май-
ка“ и започват да се обръщат към нея прос-
то с „госпожа Бордън“. Андрю се опитал да 
сключи мир с дъщерите си. През 1887 г. той 
им дал малко средства и им позволил да от-
дадат под наем стария му семеен дом: по 
време на убийствата Лизи е имала малък 
седмичен доход и $2500 по банкова сметка 
- 70 000 долара днес.

Според различни сведения Лизи е

имала психическо 
разстройство

Освен това било известно, че е била и 
клептоманка - местните търговци проверя-
вали за липсващи предмети всеки път, след 
като тя е пазарувала при тях. През 1891 г. 
пък кутията за бижута на мащехата й Аби 
била ограбена, което накарало баща й да 
купи ключалки за вратата на спалнята си.

Година по-късно събитията в дома на се-
мейството започват да стават още по-злове-
щи. В началото на август 1892 г. Андрю и Аби 

започват да повръщат и маще-
хата споделя, че подозира по-
ставянето на отрова в храна-
та им. Няколко дни по-късно 
тя и бащата на Лизи са открити 
мъртви – зверски убити.

При възстановяването на 
престъплението е установи-
ло, че около 9:30 сутринта на 
4 август 1892 г. Аби е била на-
сечена с брадва, докато е била 
в спалнята за гости. Андрю е 
убит, също със секира, докато 
спи на дивана.

Когато Лизи извиква камериерката им, 
казва, че е била в обора и като се е върнала, 
намерила баща си мъртъв. След пристига-
нето на лекаря е намерено и тялото на Аби. 
Тъй като Андрю не е оставил завещание, не-
говото имение отива при дъщерите му, а не 
при наследниците на Аби. Лизи Бордън е 
арестувана заради двете убийства.

Процесът срещу Лизи започ-
ва на 3 юни 1893 г. Той е широко 
отразен от местната и нацио-
нална преса. Жителите на гра-
да са разделени на два лагера. 
Самата тя не свидетелства, след 
като казва пред следствието, че 
е претърсвала

обора за оборудване 
за риболов

и след това е яла круши навън 
по време на убийствата.

Адвокатът й Андрю Дженингс обявява не-
винността й, като твърди, че не може подоб-
на крехка млада жена брутално да убие два-
ма души с брадва.

Оръжието за убийство никога не е било 
намерено - в избата е открита глава на брад-
вичка, която може да е била измита и умиш-
лено направена да изглежда мръсна. Не са 
намерени и изцапани с кръв дрехи.

Без преки доказателства за участието на 
Лизи в убийствата, съдебните заседатели не 
са убедени в нейната вина. Оправдана е на 
20 юни 1893 г.

След процеса Лизи остава във Фол Ри-
вър, тя и Ема си купуват нов и по-голям дом 
в елитната част на града, който тя нарича 
„Мейпълкрофт“, и започва да се нарича Лиз-
бет вместо Лизи. И Лизи, и Ема оставят част 
от именията си на Лигата за спасяване на 
животни.

На 66-годишна възраст Лизи Бордън

умира от пневмония 
във Фол Ривър, Масачузетс

Сестра й Ема почива няколко дни по-къс-
но в дома си в Нюмаркет, Ню Хемпшир. И 
двете са погребани до баща си и мащехата 
си. Домът, в който са извършени убийства-
та, е отворен за посещение с нощувка и със 
закуска през 1992 г.

Историята на Лизи описват в книгата си 
Кент, Дейвид и Робърт А. Флин в „Книгата на 
Lizzie Borden“, 1992 г.

Съдена и оправдана: Убийцата 
със секирата от Масачузетс
XЛизи се разминава със затвора, но престъпленията, които й се приписват, още се коментират

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Лизи Борден на корицата на Frank Leslie’s Illustrated 
Weekly на 29 юни 1983 г.

Снимка от 2009 г. на къщата, в която са станали жестоките убийства, сега музей на прословутото дело за убийство.

Андрю и Аби Бордън, чието жестоко убийство се превърна в национална 
сензация. Мъртвото тяло на Аби Бордън.

Сн. Wikipedia
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Кристен Стюарт се сгоди. 
31-годишната актриса 
съобщи, че ще се ожени 

за дългогодишната си прия-
телка, сценаристката Дилан 
Майър. „Ще се оженим, ще го 
направим“, каза Стюарт.

„Исках да ми предложи, 
точно описах какво искам и тя 
го направи. Ще се женим, ще 
се случи наистина“, каза тя.

За връзката на Стюарт и Ма-
йър се заговори през август 
2019 г. Двойката обяви офици-

ално връзката си в Инстаграм 
през октомври. Те публикува-
ха снимка на своя целувка във 
фотокабина.

Предишните връзки на Стю-
арт са с екранния й партньор 
от „Здрач“ Робърт Патисън, с 
музикантката Сейнт Винсент и 
с модела Стела Максуел.

Актрисата е в образа на 
принцеса Даяна в биографич-
ния филм „Спенсър“ на Пабло 
Лараин, който вече излезе по 
кината.

Кристен Стюарт се сгоди за 
приятелката си Анджелина Джоли:  

Не съм перфектен родител
Анджелина Джоли твърди, че не 

е перфектен родител. Актриса-
та сподели, че все още има някои 

съмнения относно родителските си спо-
собности. Тя има 6 деца.

„Не съм перфектен родител. Всеки ден 
чувствам, че ставам по-наясно с всичко, 
което не правя правилно“, посочва тя.

Джоли сподели, че е много искрена с 
децата си и много й харесва да гледа как 
децата й растат и развиват свой уника-
лен характер.

„Имам 6 много различни индивидуал-
ности вкъщи. Толкова съм развълнува-
на за всички различни етапи, чувства и 
любопитства, през които те преминават. 
Ние трябва да им помагаме да разберат 
кои са. И не можеш да разбереш кои са 
те, ако не се развиваш ентусиазирано с 
тях“, коментира още звездата.

Роклята, която носителката на 
„Грами“ Ейми Уайнхаус носеше по 
време на последното си изпъл-

нение, беше продадена на търг за 243 
200 долара, 16 пъти над прогнозната 
стойност.

Уайнхаус носеше зелено-черната 
рокля с щампа от бамбук на концерта 
си в Белград през юни 2011 г.

Месец по-късно, на 23 юли, тя почи-
на от остро алкохолно отравяне само 
на 27 години.

Смъртта й беше кулминацията на 
дълга - и често публична - борба с ал-
кохола и наркотиците.

Роклята беше една от най-ценни-
те около 800 вещи на звездата, кои-
то бяха продадени от родителите на 
Уайнхаус, Мич и Янис в Калифорния.

Цялата колекция донесе приходи от 
4 милиона долара.

Продадоха рокля 
на Ейми Уайнхаус за $243 200

Кендъл Дженър навърши 
26 години. За разлика от 
миналата година, когато 

съчета рождения си ден с Хе-
лоуин и организира огромно 
парти, за което след това беше 
критикувана, този път риали-

ти звездата реши да направи 
всичко в домашна обстанов-
ка. В огромния си заден двор 
в Бевърли Хилс Кендъл събра 
най-важните хора в живота си.

Празненствата за Кендъл 
започнаха с концерт на бан-
дата Tame Impala в зала „Хо-
ливуд“. Тя сподели видео, на 
което пее и танцува на песен-
та Eventually заедно със своя 
приятелка. След завръщането 
си у дома моделката беше по-
срещната с множество букети, 
изпратени от семейството и 
приятелите.

На снимката, която Дженър 
сподели, се вижда как цветята 
буквално покриват целия под 
в хола й.

С концерт, приятели и цветя: 
Кендъл Дженър на 26

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Пъф Деди е готов да се 
раздели с имот, от кой-
то пази много споме-

ни – както хубави, така и гор-
чиви. Рапърът, който на 4 
октомври стана на 52, прода-
ва имението, в което почина 
бившата му жена Ким Портър.

Три години след трагична-
та смърт на модела, изпълни-
телят иска $7 млн. за къщата, 
в която живя майката на чети-
рите му деца.

Имотът се намира на Източ-
ното крайбрежие на езерото 
Толука в Лос Анджелис. Той 
бива закупен от Шон Комбс, 
както е истинското име на 
звездата, за децата и тяхната 
майка.

Бившата жена на Пъф Деди 
бе намерена мъртва в средата 
на ноември 2018 г. Тя и рапъ-

рът бяха разведени от 11 г., но 
поддържаха приятелски от-
ношения. След смъртта й той 
пое попечителството над де-
цата.

Пъф Деди продава къщата, в която 
почина Ким ПортърДжейсън Момоа с COVID  

след премиерата на „Дюн“
Джейсън Момоа ще трябва да оста-

не няколко седмици вкъщи, за да се 
погрижи за здравето си.

42-годишният актьор разкри в социал-
ните мрежи, че е дал положителна про-
ба за коронавирус точно след премие-
рата на новия си филм „Дюн“ в Лондон 
на 15 октомври. Филмът печели огромни 
приходи и добри отзиви, като втората му 
част се очаква да излезе на 20 октомври 
2023 г.

Момоа се е изолирал в дома си във Ве-
ликобритания със своя приятел и профе-
сионален скейтбордист Ерик Елингтън. 
Актьорът каза, че няма представа откъде 
е прихванал вируса, но се чувства добре.

Джейсън беше зает и със снимките на 
продължението на „Аквамен“. „Аквамен и 
изгубеното кралство“ се очаква да изле-
зе по кината през декември 2022 г.

53-годишният актьор 
Джош Бролин, кой-
то в момента може 

да бъде видян във филма 
„Дюн“, отбеляза осем години 
без алкохол. Бролин публику-
ва своя снимка, под която бла-
годари на съпругата си Кат-
рин Бойд, както и на всички, 

подкрепили го през 
трудния път към 
трезвеността.

„Трезвеността е 
да бъдеш погълнат 
от светлината, която 
свети от някой друг“, 
пише актьорът.

Той допълва, че 
трезвеността озна-
чава най-накрая да 
обичаш, без да ми-
слиш само за себе си. 
И да знаеш, че Господ 

е във всичко около нас.
Бролин благодари на съ-

пругата си, с която са женени 
от 2016 г., за това, че е била до 
него по време на най-трудни-
те и най-хубавите мигове от 
живота му. Джош заяви, че че-
тирите му деца са причината 
за отказа му от порока.

Актьорът Джош Бролин  
отбеляза 8 г. без алкохол

Уил Смит описа сложните взаимо-
отношения със своя баща в ме-
моара си „Аз“. Звездата призна, 

че в даден момент е мислел да убие 
Уилард Смит, защото той биел майка 
му.

В малка извадка от труда на звез-
дата, публикувана в People, се казва: 
„Баща ми беше агресивен и склонен 
към насилие, но също така той беше 
на всеки мой мач, пиеса, рецитал. Той 
беше алкохолик, но оставаше трезвен 
за всяка премиера на моите филми.“

„Когато бях на девет, наблюдавах 
как баща ми удари майка ми в глава-
та толкова силно, че тя падна, видях 
кръв“, пише още актьорът.

Уилард и Каролин Смит се развеж-
дат през 2000 г. Това обаче не изтри-
ва лошите спомени и годините на на-
силие, които малкият Уил е преживял.

Уил Смит искал да убие  
баща си

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Ч
етири дни и нощи клубно на-
строение в изискана обстанов-
ка, гарнирана с високи техноло-
гии насред морето! Всичко това 
е възможно от началото на ок-

томври по новия круизен маршрут на Virgin 
Voyages от Маями до Насау и Бимини Бийч 
на Бахамите. Първият от четирите кораба 
на компанията потегли в началото на ок-
томври с 10 тематични барове на борда, два 
басейна, много хидромасажни вани и но-
щен клуб. 

Кой плава на Virgin Voyages?
Пасажерите трябва само да бъдат над 

18-годишни, както и да са напълно вакси-
нирани. След това територията на Virgin 
Voyages ще се превърне за всички възра-
сти в истински клуб, в който няма да липсва 
нищо от обичайното клубно преживяване. 
В същото време на кораба няма да липсва 
и нищо, което бихте намерили в стандарт-
ния си круиз.

Ще трябват ли маски 
на борда?

Маските се препоръчват, но не са задъл-
жителни. Обикаляйки кораба, ще видите 

около един на всеки 50 души на борда, но-
сещи маски, но целият персонал е с тях по 
всяко време, разказва peika.bg.

Веднага след като круизът напусне аме-
риканските води, възрастта за пиене става 
18 години и корабът е готов за купон. Цено-
образуването за тази круизна линия се из-
вършва малко по-различно, като се таксу-
ва за каюти, които имат капацитет за до 3 
пътници (или „моряци“, както линията нари-
ча своите пътници). Круизът е перфектна-
та луксозна, но достъпна ваканция за гру-
па приятели, които искат да изпитат някои 
нови дестинации.

Какви са каютите?
Каютите са модерни и сравнително прос-

торни, но с по-малка баня. Освен това са и 
доста високотехнологични и с едно докос-
ване с таблет, който централизира всич-
ки контроли в стаята. С него се управляват 
светлините, климатикът, телевизорът и сен-
ниците за прозорци. Настроението в каюта-
та също може да промени с бързо прелист-

ване, тъй като предварително зададените 
настройки за осветление добавят игриво 
докосване с едно, предназначено за фото-
сесии в социалните медии, и друго за мах-
мурлук.

Интернет на борда?
Като се има предвид, че корабът е по-

строен основно за реклама в социални ме-
дии, на него има достъпен и безплатен за 
всички WiFi. Срещу заплащане се предлагат 
и премиум и високоскоростни WiFi пакети. 
Най-високата налична скорост е 40 долара 

за цялото пътуване, ако е закупена в пър-
вия ден. Докато каналите ви в социалните 
медии ще се зареждат перфектно с безплат-
ния пакет и публикуването е лесно, работа-
та от тук може да бъде предизвикателство.

Каква е храната?
Virgin наистина се отличава с атмосфе-

рата, а преживяванията в ресторантите на 
борда са „ол инклузив“ и предлагат изклю-
чително разнообразна и вкусна храна.

От Маями до Бахамите: 
Купон и лукс по море
XВисокотехнологични каюти и няколко бара 

по един от новите круизни маршрути в САЩ

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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