
РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

ОТ РЕДАКТОРА

BG VOICE е издание на„BG VOICE” Inc.

Николай Кръстев | Ясен Дараков
Божидар Божков | Галина Петрова | Сибила Патси | Невена Георгиева | 

Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев | Анастасия Върбанова | Пролетина 

Николова | Борислав Михайлов  

Дизайн и предпечат: Стефан Бабуков | Снежана Панайотова | Сузана Илиевска 

За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com

За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

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

Каква невероятна футболна драма

Да живееш в западна демокрация 
и да гласуваш за „Възраждане“

17 ноември 2021 г., брой 44 (587), година XI

Как гласуваха 
българите в Чикаго?

Рекорден 
вот на 
българите 
в САЩ » на 9

» на 10

Ще има ли бюлетини  
за балотажа?
XDHL казва, че те ще стигнат 

в САЩ ден след вота

Българин 
шие уникати 
за Стинг 
и Джейсън 
Момоа » на 24 - 25

 „Цар Бомба“: 
Кое е най-
мощното 
оръжие на света

Сделката  
за жилище:  
Как да се подготвим  
за големия ден» на 20 - 21 » на 17

Защо е важно за децата ни да се научат да инвестират » на 16

» на 13

» на 12 - 15

ДПС е 
изборът на 
българите
в чужбина » на 6
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Избори без бюлетини. 
Кога ще има 
дистанционно гласуване?

Човек си мисли, че след като правиш 
едно и също нещо три пъти за няколко ме-
сеца, все ще ти се получи накрая. Това явно 
не важи за ЦИК и МВнР, които не могат да 
намерят общ език, и сега балотажът в САЩ 
и Австралия (възможно и на други места) 
може да се провали. Причината – хартиени 
бюлетини и машини за гласуване няма да 
стигнат преди изборния ден.

Членове на СИК от цяла Америка и Ав-
стралия сигнализираха във вторник вечер-
та, че са получили известия от DHL, че прат-
ките от МВнР с бюлетини ще пристигнат на 
22 ноември, понеделник, за САЩ и 30 ноем-
ври за Австралия. Балотажът е на 21 ноем-
ври, неделя.

От Външно още преди дни предупре-
диха за тази опасност. „Нова Зеландия, Ав-
стралия, част от Африка и част от Западно-
то крайбрежие и централните щати на САЩ, 
Канада са проблематични дестинации. На-
шите партньори не могат да гарантират 
доставянето им. За тази цел сме ангажира-
ли не малък брой хора, които ще летят със 
самолети, за да можем да гарантираме на-
личието на бюлетини поне в най-големите 
секции в изброените страни“, подчерта Ка-
лин Анастасов, зам.-председател на работ-
на група „Избори“ в МВнР.

Сега опасенията се превърнаха в реал-
ност. Не е ясно дали DHL ще успее да доста-
ви книжата от вторник за петък, най-късно 
събота, когато те трябва да бъдат предаде-
ни на секционните комисии, преди да бъдат 
запечатани.

От Външно имат план „Б“, според който 
техни хора ще летят до определени дести-
нации, за да осигурят бюлетини в „по-голе-
мите секции“. В САЩ има 55 секции. Извън 
района на Чикаго те са на огромни разстоя-
ния една от друга. Сигналите при нас постъ-
пиха от Маями, Хюстън, Бостън, Индиана-
полис, Солт Лейк Сити, Финикс, Портланд, 
Нашвил. Вероятно има и още градове, за 
които не знаем.

От ЦИК обещават, че ще намерят решение 
на проблема. Истината е обаче, че българ-
ските избори зад граница се правят по до-
потопен начин, който винаги е имал за цел 
да ограничи правото на глас на тези от нас, 
които не могат да бъдат купени или подчи-
нени. Освен че вотът зад граница регистри-
ра ниска активност (освен Турция), той е из-
ключително скъп за организация. Особено 
този в САЩ и Канада.

Партиите, които изглежда ще влязат в 
новата управляваща коалиция, обещава-
ха преди изборите, че ще въведат форми 
на дистанционно и електронно гласуване. 
Драмата с бюлетините и машините за бало-
тажа, съотношението цена на вота/участие 
зад граница, плюс решението на хората на 
един референдум по темата са повече от 
достатъчно доводи дистанционното гласу-
ване вече да се случи. 

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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О
кончателните резултати от из-
борите в неделя все още не са 
обявени от ЦИК, но съотноше-
нието едва ли ще се промени 
съществено. И без тях вече е 

ясно, че „Продължаваме Промяната“ пече-
ли с малко вота, а ГЕРБ за втори път остават 
втори. Ясно е също и че така нареченото 
„мнозинство на промяната“ губи от силата 
си, след като един от играчите й, коалиция-
та около Мая Манолова, остана извън пар-
ламента. А другият, „Демократична Бълга-
рия“, е с двойно отслабена мощ.

Така, макар и в нов вариант, изборните 
резултати много напомнят на онези, в кои-
то ИТН бяха първи, и според някои анали-
затори предвещават повторение на ситуа-
цията.

И все пак

Какъв е шансът 
за правителство

Ще успеят ли така наречените „партии на 
промяната“, които избирателят вкара в пар-
ламента, да съберат заветните 121 депутата 
и да успеят да съставят правителство? Пе-
тков и Василев вече казаха, че няма да се 
коалират с ГЕРБ и ДПС. И още преди офи-
циалните резултати от ЦИК започнаха пре-
говорите за ново правителство. Новото уп-
равление ще трябва да разчита отново на 
подкрепа от БСП, което означава, че веро-
ятно ще е принудено да стигне до известни 
компромиси при подписване на евентуал-
но коалиционно споразумение. Шансът да 
се изгладят видимите и невидимите пре-
пятствия и да се стигне до разбирателство 
тепърва ще се преценяват.  Възможно е Ки-
рил Петков и Асен Василев да намерят и 
друг формат за съставяне на мнозинство, 
при който да коалират не партии, а депу-
тати. Те отдавна говорят за него, но дали 
е приложим, предстои да стане ясно. Така 
или иначе лидерите започнаха да опипват 
почвата. Кирил Петков и Асен Василев раз-
говаряха повече от час с Корнелия Нинова. 
Последваха и разговори с Христо Иванов 
и Атанас Атанасов. Предстои на сцена-

та на преговорите да влязат експертите и 
да започнат разговорите по същество. От 
„Продължаваме промяната“ поставиха две 
теми, от които няма да отстъпят – смяна на 
главния прокурор Иван Гешев и реформа 
на комисията за борба с корупцията, огла-
вявана от Сотир Цацаров. 

И докато лидерите на „Продължаваме 
Промяната“ чертаят контурите на бъдеща-
та коалиция и състава на новия кабинет, ос-
таналите партийни водачи, макар и влиза-
щи в сценариите за новото управление, са 

изправени пред тежки драми.
Дъжд от оставки заля българската поли-

тика часове след края на изборния ден. В 
понеделник от поста си заради резултатите 
от вота като лидер на „Да, България“ се от-
тегли Христо Иванов. Малко по-късно той 
бе последван и от лидерите на "Зелено дви-
жение" Владислав Панев и Борислав Сан-
дов, които също са част от „Демократична 
България“. Оставка като лидер на ДСБ хвър-
ли и Атанас Атанасов. 

Корнелия Нинова 
също се оттегли

като председател на БСП. Заради лошите 
резултати оставка хвърли и Красимир Кара-

качанов, който е начело на партията от по-
вече от 20 години. 

"Резултатът е много лош. Той показва 
много сериозно отстъпление спрямо ре-
зултатите, които бяхме постигнали както на 
изборите на 11 юли, така и на 4 април. Това 
е много сериозен удар по способността на 
"Демократична България" да изпълнява 
онези каузи, с които се е натоварила", каза 
Христо Иванов в изявлението си във Фейс-
бук, с което се оттегли от шефското място.

След тези избори коалицията изпадна до 
пета сила в парламента и ще може да раз-
чита на едва 15 депутата. За сравнение – в 
46-ото Народно събрание коалицията има-
ше 34 народни представители.

             След изборите за  
парламент: Какво предстои?

XЗа трети път тази година въпросът е правителство или нови избори

Кирил Петков се обади на 
Христо Иванов, Слави и Нинова

„С Христо Иванов, Слави Трифонов и 
Корнелия Нинова вече се чухме. Аз им се 
обадих. Разговорите бяха кратки, за да им 
кажа, че тръгваме с намерение за обща 
работа“, каза пред „Нова телевизия“ един 
от лидерите на „Продължаваме Промя-
ната“ и номиниран за премиер Кирил Пе-
тков.

Той уточни, че предстоят и по-подроб-
ни лидерски разговори, като тяхната цел 
ще е да се изгради база за организиране 
на процес за бъдещи преговори за упра-
вленска коалиция. Според Петков следва-
щата стъпка е създаване на работни гру-
пи, в които има представители на всички 

партии, готови да влязат в общото упра-
вление. В тях ще се водят разговори по 
теми и политики между експертите от 
всички партии. „Срещите ще се излъчват 
онлайн, което ще е полезно за хората, за 
да е ясно, че няма задкулисни сделки и не-
правомерни дискусии“, уточни Петков.

„В преговорите за управленска коали-
ция няма да влезем с нито една червена 
линия на базата на хора. Ние ще влезем с 
предложение аз да съм премиер, а Асен 
Василев финансов министър, но ако на-
шите партньори ни убедят, че има по-под-
ходящи за поста, бихме приели“, каза Пе-
тков.

Снимки: БТА
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К
ой ще бъде новият президент на 
България, ще стане ясно със си-
гурност следващата неделя. Из-
ходът от сблъсъка между се-
гашния държавен глава Румен 

Радев и независимия кандидат, подкрепен 
от ГЕРБ, Анастас Герджиков, се отложи със 
седмица. Според 99.5% обработени прото-
коли в ЦИК категоричен победител в пър-
вия тур е Румен Радев, който взима 49.4% от 
гласовете, но заради ниската избирателна 
активност не печели от първия път. Герджи-
ков е втори с 22.8% от гласовете. Ще има ли 
прегрупиране на гласове и възможен ли е 
обрат, ще стане ясно след броени дни.

При първите си реакции след като стана 
ясно, че заради ниската избирателна актив-
ност следващата неделя ще има балотаж, 
Радев и Герджиков показаха, че изостряне-
то на тона между тях ще продължи и в след-
ващите дни на кампанията.

„Изборите показаха решимостта на об-
ществото ни

да скъса с корупцията
с беззаконието и авторитаризма. Опити-
те с мимикрия, манипулациите с цел да се 
объркат и разколебаят хората, за да не гла-
суват, явно не сполучиха. Поздравяваме и 
всички партии, които влизат в новия пар-
ламент. Към тях стои императивната задача 
да съставят правителство. Това правител-
ство трябва да бъде реформаторско, анти-
корупционно, социално“, заяви Радев.

Той и Йотова ще разчитат и на гласовете 
на българските граждани, които искат Бъл-
гария да бъде модерна европейска страна.

„На този балотаж ще се сблъскаме с пар-
тийно организирания вот на картела на ста-
туквото. Нашата победа зависи от нашата 
мобилизация“, каза още Румен Радев.

Според Радев резултатът за него и Или-

яна Йотова дава оптимизъм, но това не оз-
начава, че изборът за президент на втория 
тур в неделя е предрешен.

В същото време Анастас Герджиков и Не-
вяна Митева заявиха, че е постигната ос-
новната цел, а именно балотаж.

Радев и Йотова обявиха, че очакват още 
едно рамо от всички политически сили, 
подкрепили ги през кампанията.

За балотажа Анастас Герджиков и Невяна 

Митева разчитат на силен мажоритарен вот. 
„Тук не става дума за промяна

нито на стратегия,
нито на тактика

Ние правим това, което трябва да прави 
всеки кандидат за президент. Ние се опит-
ваме ясно да обявим нашата визия и това 
послание да достигне до максимален брой 
хора. Аз съм убеден, че ще успеем да обър-
нем резултата - това е мажоритарен избор, 
на него ще се гласува за личности. Не е пар-
тиен избор. Досега това, че изборите бяха „2 
в 1“, ни подвеждаше да мислим, че има ня-
каква връзка между двете“, каза Герджиков.

Кандидатът на вицепрезидент на Герджи-
ков бе лаконична и благодари за подкрепа-
та на всички, които са гласували.

Двете кандидатпрезидентски двойки се 
изправят отново в битка за доверие в не-
деля, 21 ноември. Предстои да стане ясно и 
дали през настоящата седмица ще има де-
бат между Радев и Герджиков.

Радев vs. Герджиков:  
Следва продължение
XТази седмица може да се състои и президентски дебат между двамата

Как се представиха останалите кандидати

Снимки: БТА

Лозан Панов 3.6%

Румен Радев 49.4%

Костадин Костадинов 3.9%

Анастас Герджиков 22.8%

Мустафа Карадайъ 11.5%
Луна Йорданова 0.81%

Светльо Витков 

0.81%0.81%0.81%

0.5%

23 кандидатпрезидентски двой-
ки участваха в надпреварата за 
„Дондуков“ 2. 21 от тях отпад-

наха от състезанието в неделя. Някои от 
тях се запомниха с изявите си, но получи-
ха ниски резултати - като певицата Луна. 
Други изненадаха с високия си процент, 

какъвто е случаят с кандидата на ДПС 
Мустафа Карадайъ. Изненада, но заради 
слабото представяне, поднесе и независи-
мият претендент за президент, подкрепен 
от „Демократична България“, Лозан Панов.

Ето как изглежда класацията след пър-
вия тур при 99.5% обработени протоколи:

https://deltatiresaleandservice.com
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А
ко новият парламент зависе-
ше от българите в чужбина, ДПС 
щеше да спечели изборите. Ру-
мен Радев пък щеше да е втори 
и трябваше да се яви на балотаж 

срещу лидера на ДПС Мустафа Карадайъ.
Това показват резултатите, публикувани 

от Централната избирателна комисия (ЦИК) 
при обработени близо 100% от протоколи-
те.

Движението за права и свободи е събра-
ло 82 804, или 38,75% от гласовете на парла-
ментарните избори в чужбина. Кандидатът 
на ДПС за президент Мустафа Карадайъ пък 
води с 38,52%, или 83 225 гласа.

Резултатите сочат, че

ДПС е получило много
повече гласове зад граница,

отколкото на предишните парламентарни 
избори тази година. На 11 юли ДПС е било 
трета сила в чужбина с 29 609 или 17,48% 
от гласовете, а на 4 април партията е имала 

23  004 или 13,52% от гласовете и отново е 
била трета сила.

Според неокончателните данни на ЦИК 
най-много гласове за ДПС идват от Турция – 
96,55%, или 80 359 от гласувалите там.

На изборите на 11 юли в Турция 90,5% от 
гласувалите са подкрепили ДПС, но застана-
лите пред урните са били много по-малко и 
броят на подадените за Движението бюле-
тини е бил 26 487. На изборите на 4 април 
89,3% или 19 877 от гласувалите в Турция са 
подкрепили ДПС.

Така политическата формация доближи 
резултатите си от 2009 година в Турция, ко-
гато получи гласовете на над 90 000 избира-
тели.

Втора е „Продължаваме 
промяната“

в предпочитанията на българите в чужби-
на с 22,15% от гласовете, сочат данните. Тре-
та е „Има такъв народ“ с 10,94%, а четвърта 
е ГЕРБ с 8%. Следват „Демократична Бълга-
рия“ със 7,96% и „Възраждане“ с 6,18%.

„Има такъв народ“ и „Демократична Бъл-
гария“ отбелязват значителен спад в срав-
нение с предишните избори в подкрепата 
си в чужбина – със съответно около 25% за 
ИТН и малко над 10% за ДБ в сравнение с из-
борите през юли, когато те бяха първа и вто-
ра по подкрепа зад граница.

Ако вотът зависеше от българите в чуж-
бина,

БСП би изпаднала 
от парламента

с 2,33 на сто.
Седем мандата в 47-ото Народно събра-

ние е приносът на гласовете от чужбина, из-
числи за „Труд“ проф. Михаил Константинов.

ДПС печели 5 от тях, а ИТН и „Възраждане“ 
получават по един. Така ГЕРБ губи 4 мандата, 
БСП губи 2 и ПП губи един мандат, в сравне-
ние с резултатите от месец юли.

В страните от ЕС победител е „Продължа-
ваме промяната“, на второ, трето, четвърто 
и пето място в различни комбинации се на-
реждат ИТН, ГЕРБ, „Демократична България“ 
и „Възраждане“. По-малка е разликата в под-
редбата в президентската надпревара, къ-
дето Румен Радев печели над 50%, а далеч 

назад на второ място остава подкрепеният 
от ГЕРБ проф. Анастас Герджиков.

При гласуването в Австрия новата фор-
мация печели 36,29%, втори след тях са „Де-
мократична България“ с 20 на сто, следват 
„Възраждане“ с 16.45%, ГЕРБ – 9,19%, ИТН 
– 7,10%. При президентската надпревара 
двойката Радев-Йотова печели гласовете на 
57,13% от нашите сънародници, а Герджи-
ков-Митева са втори с 15,72 на сто. В Бел-
гия сънародниците ни наредиха партиите 
по следния начин: ПП – 33,43%, ДБ – 16,26%, 
ИТН – 14,84%, ГЕРБ – 10,85%, ДПС – 9,94%, 
„Възраждане“ – 6,10%, и БСП – 3,53%. Радев 
отново е на първо място в изборите за пре-
зидент с 53,18%, а Герджиков остава втори с 
13,85 на сто.

ПП побеждава и в Германия с 35,11%, вто-
ри там са ИТН – 18,62%, трети ДБ – 14,54%, 
четвърти ГЕРБ – 10,85%, а „Възраждане“ се 
нареждат пети с 9,61%. В президентската 
надпревара отново няма изненади. Там Ра-
дев-Йотова получават подкрепата на 61,76 
на сто от гласувалите, докато Герджиков-
Митева събират 13,04% от гласовете. 

В Испания ПП печели с 33,27%, там втори 
са ИТН – 23,04%, трети ГЕРБ – 15,91%, „Въз-
раждане“ – 11,48%, ДБ – 5,11%, БСП – 4,12%.

Румен Радев 
печели изборите

за президент с 62,92%, а проф. Анастас Гер-
джиков е втори със 17,08 на сто.

Сходна е ситуацията и в Италия. Там пър-
ви са ПП с 37,16%, ИТН са втори с 15,6%, ГЕРБ 
и „Възраждане“ разменят местата си със съ-
ответно 12,59% и 13,38%. „Демократична 
България“ се нареждат пети с 10,62%. В пре-
зидентската надпревара Радев-Йотова по-
лучават 61,74%, а Герджиков-Митева – 15,38 
на сто.

Сред традиционно активните на избо-
ри българи, живеещи във Великобритания, 
също победител е „Продължаваме промя-
ната“. Те получават вота на 34,47% от гла-
сувалите. Втори са ИТН с 24,67%, трети „Де-
мократична България“ с 11,27, четвърти са 
„Възраждане“ с 10,98 на сто, а пети ГЕРБ с 
9,68% от гласовете.

В чужбина са гласували над 216 хиляди 
българи в 750 секции в 68 държави.

Вотът в чужбина:  
ДПС печели изборите
XМустафа Карадайъ е фаворитът за президент при гласуването зад граница

ВАЛЕРИЯ 
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Българи гласуват във Великобритания. 

Сн.: БТА

Опашка за гласуване в Испания. 

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Б
ългари в САЩ изразиха надежда в 
изборния ден, че новите управля-
ващи ще обърнат повече внима-
ние на сънародниците си зад гра-
ница.

„Да се надяваме, че депутатите в новия 
парламент ще имат повече грижа за бълга-
рите в чужбина, заяви в студиото на BG VOICE 
Ваня Креймър – българска активистка в Чи-
каго и един от вдъхновителите на кампания-
та за избирателна активност „Имаш право на 
България“. Тя отправи критика към недоглеж-
дания в наредбите за изборите, вследствие 
на което някои секции в Чикаго са изгубили 
възможността да се гласува машинно.

„Те (депутатите, бел. ред.) се явяват на ин-
тервю за работа на всеки четири години, а 
всъщност в България, както се оказа, на всеки 
три месеца – отбеляза тя с ирония. – Така че 
работните ви места не са гарантирани, уважа-
еми депутати, съвсем скоро може отново да 
се наложи (промяна), надявам се да не е така.“

Режисьорът Явор Гърдев също гласува в 
Чикаго, в секцията в „Магура“. Той сподели 
пред BG VOICE, че има много умерени на-
дежди  за България след изборите. „Имам 

реалистични очаквания. Трябва да поставя-
ме здравия разум преди всичко друго“, каза 
той. Според него българското общество ата-
кува само себе си и показва симптоми на 
тежка криза.

„За мен е важно, че гласувах. Аз мисля, че 
имах много належащи задачи пред България. 
Най-вече да помогна тя да се върне в някак-
во рационално състояние. Българското об-
щество трябва да се свърже със себе си“, каза 
Гърдев.

„Най-важното е, че ГЕРБ няма да са отно-
во на власт, както и ДПС“. Така пък Михаил 
Михайлов, известен като Мишо Шамара, ко-
ментира първите резултати от паралелното 
преброяване, според които „Продължаваме 
Промяната“ са първа политическа сила. Ра-
пърът също беше един от българите, които 
упражниха правото си на глас в Чикаго. Той 
пусна своя глас в една от секциите в „Малин-
чо“. Пред BG VOICE той прогнозира, че всеки, 
който се коалира с ГЕРБ или ДПС, ще се про-
вали.

Мишо Шамара смята, че българската общ-
ност зад граница е сплотена и от нея зависят 
много неща.

От САЩ към новите депутати:  
Повече грижа за българите в чужбина

XВаня Креймър отправи критики към властта 
заради проблема с машините в Чикаго

Явор Гърдев Мишо ШамараВаня Креймър

https://www.desplaineseyecare.com
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Р
екорден брой българи в САЩ оти-
доха да гласуват за президент и 
парламент миналата неделя. Това 
показват предварителните данни 
от протоколите, които предстои да 

бъдат официално обявени от ЦИК. Според 
цифрите в тях до урните в секциите в Аме-
рика в неделя са отишли над 11 300 българи. 
Така е подобрен рекордът от 10 500 българи, 
които гласуваха на територията на САЩ на 
парламентарните избори, проведени през 
април 2021 г. На вота за парламент през юли 
бяха гласували 8904 души, припомня БНР.

Българите в САЩ излъчиха категоричен 
победител и на двата вида избори в неде-
ля. Те предпочетоха с 48.05 процента новата 
формация на Кирил Петков и Асен Василев 
„Продължаваме Промяната“. Вотът на бъл-
гарите в Америка даде категорична подкре-
па и за втори мандат на Румен Радев. За него 
гласа си дадоха 60.67% от сънародниците ни 
от тази страна на Океана.

Това сочат данните на ЦИК при 97.7 на сто 
обработени протоколи.

Втора сила сред българите в САЩ е „Демо-
кратична България“. Резултатите показват, че 
за дясната коалиция са гласували 12,74%. Ко-
алицията ГЕРБ-СДС се нарежда на трето мяс-
то с гласовете на 1 365 души или 11,82%. Пар-
тията на Слави Трифонов „Има такъв народ“ 
остава четвърта с 10,9 на сто от гласовете.

Веднага след тях се нарежда партия „Въз-

раждане“ с 10,19%. БСП получава едва 2,8% 
от гласовете на българите в САЩ, а ДПС още 
по-малко – 0.13%, и ако новият парламент 
зависеше от вота в САЩ, двете партии изоб-
що

нямаше да 
влязат в него

При вота за президентските избори втори 
и в Америка остава независимият кандидат, 
подкрепен от ГЕРБ, Анастас Герджиков. За 
него са гласували 1 955 българи в САЩ или 
17,08%. Третото място остава за кандидата, 
подкрепен от „Демократична България“ - Ло-
зан Панов. За него са гласували 1 083 наши 
сънародници или 9,46%.

С много малка разлика на четвъртото мяс-
то се нарежда кандидатът на „Възраждане“, 
лидерът на партията Костадин Костадинов, с 
8,13% подкрепа.

За фолкпевицата Луна Йорданова също 
има подадени гласове – те са 47 и са 5 пъти 
повече от гласовете, пуснати за лидера на 
ДПС Мустафа Карадайъ – 9.

X„Продължаваме Промяната“ печели с 48%, а Румен Радев - с над 60%

ПП 48.05%

ДБ 12.74%

ГЕРБ-СДС 11.82%

ИТН 10.9%

БСП 2.8%

ДПС 0.13%

Възраждане 10.19%

Рекорден брой българи 
гласуваха в Америка
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Б
ългарите в Чикаго избраха „Про-
дължаваме Промяната“ и Румен 
Радев за победители на изборите 
за президент и за парламент, кои-
то се проведоха в неделя. Това со-

чат предварителните резултати в три от сек-
циите в града. За останалите все още няма 
публикувани протоколи от ЦИК.

В една от секциите, в Дес Плейнс, с номер 
325200527, за „Продължаваме Промяната“ 
са гласували 149 души. Втора сила тук са 
ИТН с 43 гласа, следвани от„Демократична 
България“ и „Възраждане“, които са с израв-
нени сили с по 33 гласа. ГЕРБ остават пета 
сила с 32 гласа, следвана от БСП с 16 гласа. 
Това показват публикуваните от ЦИК прото-
коли.

В тази секция Румен Радев печели избори-
те с 206 гласа. За втория, Анастас Герджиков, 
са гласували 44 българи. Трети е кандидатът 
на „Възраждане“ Костадин Костадинов с 25 
гласа и с глас по-малко след него се нареж-
да независимият кандидат, подкрепен от 
„Демократична България“, Лозан Панов – 24.

В другата секция в Чикаго, за която бяха 
обявени резултатите от ЦИК, с номер 
325200563 и която се намира в Генерално-
то консулство, не е пуснат нито един глас за 
Атанас Герджиков.

Това показват публикуваните до момента 
протоколи от ЦИК. Общо

168 души са пуснали гласа си
От намерените бюлетини са били валидни 

161. 100 от тях са за двойката Румен Радев и 
Илияна Йотова. 26 получават Светослав Вит-
ков и Веселин Белоконски от ПП „Глас Наро-
ден“, 17 отиват за Лозан Панов. Веселин Ма-
решки получава само един.

Първа сила в парламентарния вот и тук 
е „Продължаваме Промяната“ със 76 гласа. 
На второ място след тях са „Демократична 
България“ с 32 гласа. ГЕРБ тук са трета сила с 
гласовете на 19 души. „Възраждане“ получа-
ват 16 бюлетини в тяхна полза.

В Център Магура, Арлингтън Хайтс, са гла-
сували 649 души. От тях 71% са подкрепили 
Румен Радев за президент, 15% Атанас Гер-
джиков, 6% за Лозан Панов и 8% за Костадин 
Костадинов.

„Продължаваме Промяната“ печели в 
тази секция 55% подкрепа за парламентар-
ните избори. Следват ИТН със 17%, 10% са 
за ГЕРБ, 9 за „Възраждане“ и 8% за „Демокра-
тична България“.

Останалите протоколи от другите секции 
все още не са налични в ЦИК.

От публикуваните до момента се вижда, 
че в Хинсдейл, Илинойс, са гласували 129 
души. Победители и тук са Румен Радев и 
Илияна Йотова със 75 подадени гласа. За 
Герджиков и Невяна Митева са гласували 18 
души. Лозан Панов и Мария Касимова-Моа-
се печелят 17 гласа.

В Шилер Парк са гласували общо 99 души. 
60 от тях са дали гласа си за Румен Радев. 
Атанас Герджиков е получи 20 бюлетини в 
своя полза.

Как гласуваха 
българите в Чикаго за 
президент и парламент
XВижте вота в част от секциите, в които 

се проведоха изборите 2 в 1 в града

https://www.krilchev.com/
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Двама от най-възрастните ими-
гранти в САЩ упражниха правото 
си на вот и гласуваха. Те пуснаха 
бюлетини в Център “Малката Бъл-
гария“, Дес Плейнс 3, в Чикаго. Из-

бирателят Георги Тодоров Иванов е роден 
през 1933 година и макар и далече от Роди-
ната

продължава да участва 
в изборите

Александър Николов Дърводелски, набор 
1927-а, също показа какво е отговорност и 
отиде до урната, макар и да наближава сто-
летие.

Гласуването им влезе в групите на бъл-
гарите в САЩ, където двамата възрастни 
мъже бяха поздравени от десетки хора.

И друг българин от САЩ привлече вни-
манието в деня на изборите на 14 ноември. 
Наш сънародник от Чикаго спря камиона си 

пред секцията Билрика, Масачузетс, за да 
гласува за парламент и президент. Снимка 
на

камиона му пред секцията
бе публикувана в някои от групите на съна-
родниците ни в Америка и предизвика одо-
брението на десетки.

„Той ни се обади първо по телефона“, 
пише под един от постовете Надя Улман от 
Бостън. Друга наша сънародничка й отгова-
ря „Който търси, намира“.

„Браво на човека“ и „Ще ми спорят някои, 

че не сме българи“, са сред другите комен-
тари.

„Такава активност ни трябва, искам пове-
че хора да мислят по този начин като чове-
ка. С радост осигурихме каквото трябваше, 
за да може камионът да направи маневри-
те. А след това комисията го прие да гласу-
ва и поговори с него“, пише и Милен Райчев, 
който е бил на мястото.

В секцията Билрика в Бостън си бяха по-
ставили и задача да достигнат 300 гласопо-
даватели, за да си осигурят машинно гласу-
ване на следващите избори. Там раздаваха 
и лепенка с българския флаг сега и надпис 
„Гласувах“.

И най-възрастните ни имигранти 
в САЩ пуснаха бюлетина
XБългарин от Чикаго отби камиона си, за да гласува в Масачузетс

Александър Дърводелски

Георги Иванов

Някои от най-известните български 
спортисти също гласуваха в САЩ за парла-
мент и президент на България. На 14 ноем-

ври в Маями бюлетина пусна футболната 
звезда Христо Стоичков. Боксьорът Кубрат 
Пулев упражни правото си на глас в секци-

ята в Лас Вегас. В САЩ, в Кънектикът, своя 
глас даде и волейболната легенда Любо Га-
нев. 

Камата, Кобрата и Любо Ганев гласуваха в Америка

Лепенките „Аз гласувах“ в Бостън.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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К
райната националистическа пар-
тия „Възраждане“ овкуси антиза-
падната си реторика с люти ата-
ки срещу противоепидемичните 
мерки и това дава осезателен ре-

зултат. Партията ще бъда част от следващия 
парламент с резултат от почти 5%, а в сим-
патиите на българите, гласували в САЩ и 
Канада, тя се представи почти равностой-
но на ДБ, ГЕРБ и ИТН. „Възраждане“ има 
10,19% от гласовете, а другите три партии 
съответно 12,74%, 11,82% и 10,9%. В Кана-
да проруската партия събира близо 13,52% 
от вота. Общо в чужбина „Възраждане“ съ-
бира 6,14% от гласовете и това й носи едно 
допълнително място в пленарната зала.

Прави впечатление, че партията на Кос-
тадин Костадинов, известен с прякора си 
Костя Копейкин, изпреварва с много БСП, 
която в САЩ получи само 2,88%.

Националистическата и русофилска пар-
тия се представя изненадващо силно в ня-
кои секции отвъд Океана - в

Ориндж Каунти, 
Калифорния, тя взе 14%

от гласовете на българите, а Костадинов 
като кандидат-президент - 12,5%.

В секцията Магура (Арлингтън хайтс, Чи-
каго), „Възраждане“ дори изпревари „Де-
мократична България“ с 9 срещу 8 процен-
та. Същото се случи и в една от секциите в 
Масачузетс (Бостън - Нютън), макар че като 
цяло в щата партията на Костадинов оста-
ва на пето място. Тя обаче и в този щат из-
превари БСП повече от двойно, като полу-
чи 5,9% срещу 2,7%.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Кос-
тадинов пък е четвърти в предпочитанията 
на българите в САЩ за президент - 8,13%, 
много близо до третия - Лозан Панов - кой-
то има 9,46%.

Какво е обяснението за такава подкрепа 
(двойна от тази в България) за открито ан-
тиамериканска, антиваксърска, проруска 
и крайно националистична партия от хора, 
които са избрали доброволно да живеят в 
западни либерални демокрации?

„Според мен разковничето се крие в 
т.нар. post-truth world. Струва ми се, че това 
са т.нар. анти-системни играчи - отхвърлят 
установените норми и разбирания и пред-
почитат да вярват на разни конспиративни 
теории“, коментира преподавателят по по-
литически науки в Университета в Синси-
нати доц. Иван Иванов, който прекарва по-
следните няколко месеца в България.

Според политолога проф. Бранислав 
Сланчев от Университета отговорът се 

крие в типа хора, решили да емигрират на 
Запад. „Много българи са на Запад, за да из-
карат пари. Повечето се смятат за времен-
но пребиваващи и нито могат, нито искат 
да се впишат в обществото. Остават

втора класа хора и скоро 
започват да мразят 
обществото

защото мислят, че то им е виновно. В същото 
време не живеят в България, за да видят как-
во е реалното състояние, и си изграждат ро-
мантична представа за Родината въз основа 
на това как тя не е като отвратителния Запад. 
И така гласуват за реакционни партии, кои-
то им пробутват такава романтична история. 
Този феномен не е специфичен за българите. 
Турците в Германия масово гласуват за Ердо-
ган“, казва проф. Сланчев.

По повод растящият резултат на партия-
та му на изборите през юли, лидерът й Кос-
тадин Костадинов заяви пред „Дневник“, че 
резултатът му в чужбина се дължи на фа-
кта, че вотът зад граница не може да бъде 
купен и манипулиран. „Българите там са 
свободни хора с критично мислене, които 
формират своето мнение не на база това, 
което им казва телевизорът, а това, което 
им казват различни източници“, каза той. 
Тогава Костадинов беше убеден, че партия-
та му ще влезе в парламента, ако има нови 
предсрочни избори, и се оказа прав.

Нестихващата криза 
с COVID-19 в България 

изглежда е допринесла за още избиратели 
към „Възраждане“ на тези избори. 

Те увеличават почти двойно избирате-
лите си в Родината и не падат зад граница. 
Това в комбинация с ниската избирател-
на активност миналата неделя ги вкара в 
следващия парламент.

На 4 април „Възраждане“ получават 65 
767 гласа, а зад граница – 12 647. На избо-
рите през юли, когато имаше ниска изби-
рателна активност, партията събира 71 592 
гласа в България и 10 555 в чужбина. Сега 
– 113 813 в България и 13 736 зад граница.

Няма данни от екизт пол за гласувалите 
зад граница, но в България това са предим-
но млади хора от 18 до 30 години и мъже, 
казва пред БНР Яница Петкова от „Галъп“.

„Мисля си, че ние приемаме, че всички, 
които живеят в либерална демокрация, го 
правят, защото им харесва. Да, за повече-
то от нас това е въпрос на избор, но има и 
емигранти, на които западният капитали-
зъм не им допада, просто са част от тази 
общност, защото нямат друг избор – семей-
ство, репутация и др. 

Да живееш в западна демокрация 
и да гласуваш за „Възраждане“

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

XЗащо българите в САЩ, Канада и Западна Европа подкрепиха 
проруската националистическа партия на Костя Копейкин

>>

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, по-известен като Костя Копейкин

Сн.: "Булфото"

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Б
юлетините и машините за балота-
жа за президентските избори, които 
ще се проведат в неделя, ще прис-
тигнат с ден закъснение (в поне-
делник) в САЩ. Това става ясно от 

съобщения на спедиторската компания DHL, 
научи BG VOICE.

Нотификацията за пратката от Министер-
ството на външните работи е пристигнала 
при представители на секционните избира-
телни комисии в района Чикаго, Маями, Хю-
стън, Бостън, Индианаполис, Солт Лейк Сити, 
Финикс, Портланд, Нашвил. Именно МВнР 
е натоварено с организирането на вота зад 
граница.

Още по-късна е датата, която DHL е дала за 
доставка на изборните книжа в Австралия – 
30 ноември, научи BG VOICE.

На много места няма да се гласува с маши-
ни, защото на предишните избори са се явили 
по-малко от 300 души и те ще гласуват с хар-
тиени бюлетини, което може да се окаже про-
блем, ако доставката им се забави. По същия 
начин ще пристигнат и машините за гласува-
не за балотажа. Тези от миналата неделя са 
върнати в България и се чакат нови, които са 
програмирани с двамата кандидат-президен-
ти за балотажа. Те също са пратени с DHL и из-
глежда, че ще пристигнат в САЩ и Австралия 
след датата на вота.

На запитване от BG VOICE от Външно ми-
нистерство казаха, че още миналата седми-
ца са предупредили за възможни трудности 
с доставките на бюлетините и машините до 
секциите зад граница за втория тур на избо-
рите предвид кратките срокове

„МВнР прави всичко възможно в рамките 
на своите компетенции, за да осигури достав-
ките – по въздушен път чрез DHL за по-далеч-

ните дестинации и със сухопътен собствен 
транспорт до близките до България държави. 
Четири часа след като МВнР получи бюлети-
ните от БНБ на 16 ноември, те вече бяха оком-
плектовани и дадени за изпращане зад гра-
ница по въздух за най-далечните дестинации 
като секциите в САЩ. На 16 ноември започна 

и доставката на машините до далечните дес-
тинации“, казва в изявление за BG VOICE ди-
ректорът на прес службата на МВнР Цветана 
Кръстева.

От Външно са категорични, че полагат 
всички усилия, за да пристигнат бюлетини-
те навреме. „За да гарантираме, че поне част 

от секциите ще получат бюлетините в срок, 
МВнР ще изпрати и куриери за някои дес-
тинации. Надяваме се, че ЦИК ще обмисли 
алтернативни варианти за осигуряване на 
бюлетини в секциите зад граница, където се-
гашните доставки не могат да бъдат напра-
вени навреме, така че да бъде гарантирано 
конституционното право на глас на нашите 
сънародници по света“, казва още Кръстева.

Ако бюлетините и машините все пак не 
стигнат навреме, от ЦИК ще трябва да търсят 
решение на казуса часове преди балотажа в 
неделя. Там бяха изненадани от проблема.

„Това е много неприятна информация. Ще 
го обсъдим в комисията. Избори ще има – ако 
няма машини, ще се организира гласуване с 
хартия, ако няма бюлетини, ще се търси на-
чин те да бъдат отпечатани на място, случ-
вало се е - заяви за BG VOICE говорителят на 
ЦИК Цветозар Томов - Но трябва да имаме 
ясна информация къде е проблемът и изчер-
пани ли са всички варианти той да бъде ре-
шен. Ще се вземе решение секция за секция.“

Ще има ли бюлетини 
за балотажа в САЩ?

Те са доста критично настроени към ли-
бералните демокрации, дали защото се из-
исква много работа, дали защото не им ха-
ресват либерални ценности (демокрация, 
права на малцинствата, LGBTQ, etc). 

И ако в САЩ този протест се яви като под-
крепа за Тръмп, в Канада това е форма на 
протест срещу Трюдо и неговите либерал-
ни политики. Според мен тенденцията в За-
падна Европа е сходна“, допълва доц. Ива-
нов.

Провалът на другите националистически 
партии е също фактор. „Основната движе-
ща сила и мотив на третите поред за годи-
ната избори е промяната. Сред гласопода-
вателите и в САЩ има един сегмент, който 
гласува за националистическите/патрио-
тичните партии. Изборът за тази група из-
биратели сега се свеждаше до избор между 
три партии - партиите на Валери Симеонов, 
ВМРО „Атака“ и „Възраждане.“ Промяната за 
тази група избиратели се олицетворяваше 
от посланията на „Възраждане“, а не на дру-
гите партии, които вече са били във власт-
та“, смята проф. Асенов.

Партията активно разчита на социални-
те мрежи, за да достигне до потенциалните 
избиратели. Проучване на Центъра за из-
следване на демокрацията (ЦИД) по повод 
дезинформацията в социалните мрежи по 
време на предизборната кампания разкри-
ва, че „Възраждане“ значително е засили-
ло активността си в социалните медии пре-
ди изборите през април. Там се посочва, че 
15.44% от всички постове на политически-
те партии в България и 10% от интеракци-
ите (коментари и споделяния на съдържа-
ние) са създадени именно от „Възраждане". 
Споменава се също така, че съдържанието 

най-често е ориентирано около послания, 
които

разпространяват неверни 
факти за руските 
енергийни проекти

в България, Европейския зелен пакт и Ев-
ропейския съюз, пандемията от COVID-19 
и ваксините. Набляга се и на това, че се 
споделят публикации от проруски медии, 
които твърдят, че COVID-19 е измама, а Ев-
ропейският съюз толерира корупцията и 
налага упадъчни ценности, основани на 
джендър идеология.

Заключението на ЦИД е, че националис-
тическите и проруски партии се възполз-
ват от обърканите представи на гласопода-
вателите за това какво е демокрация, за да 
наложат своите идеи.

„Притегателната сила на популизма на 
„Възраждане“ е и заиграването с

антиваксърските настроения 
и COVID ограниченията. 

Това е същият този популизъм, който на-
кара тези хора да подкрепят Доналд Тръмп 
на президентските избори САЩ“, казва пък 
професорът по икономически науки от 
Американския университет във Вашингтон 
Асен Асенов.

Мнението споделя и доц. Иванов от Уни-
верситета в Синсинати: – „За тях патриоти-
змът, Тръмп, националистическите идеоло-
гии и други стават естествен отдушник на 
либералната среда, в която живеят, но коя-
то не приемат присърце. Имал съм доста 
разговори с българи в Синсинати, които ме 
убеждаваха как либералните ценности им 
идват в повече“.

>>

XОт DHL казват, че те ще пристигнат в понеделника след вота. 
От МВнР търсят варианти да решат проблема

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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W
ho the f*** is Костя Копей-
кин? Всеки започна да се 
пита това, след като вар-
ненският националист Кос-
тадин Костадинов, станал 

популярен като „Костя Копейкин“, вкара 
партията си „Възраждане“ в парламента. Той 
успя да мине бариерата от 4% със 126 362 
гласа в негова полза на последните избо-
ри. Най-изненадваща беше подкрепата му 
от българите, които живеят и са гласували в 
САЩ. От тях определяната за проруска пар-
тия получава 9,84%.

Наричан „политическа пчеличка“, Ко-
пейкин, който е и бивш кадър на ВМРО, си 
служи със същите тактики и методи както 
Волен Сидеров в по-ранните години - про-

тести, провокативни сблъсъци с полицията, 
креслив национализъм, проруски изблици, 
призиви за напускане на НАТО и ЕС.

Приликите помежду им не са изненадва-
щи, защото в крайна сметка става дума за 
една и съща „школа“.

Костадинов е минал 
през „Атака“

През 2015 година той бе кандидат за кмет на 
Варна, издигнат от коалиция, в която е и Си-
деровата партия. И тази заигравка, подобно 
на много други, приключва бързо, припом-
ня Медиапул.

В самото нача-
ло на кариерата си 
Костадинов е във 
ВМРО. Развитието 
му в партията за-
почва през 2002 
година. Тогава 
става регионален 
координатор на 
ВМРО за Варнен-
ска, Шуменска и 
Добричка област. 
През 2009 година 
стига до поста за-
местник на Краси-
мир Каракачанов. 
Избран е на същия 
конгрес, на кой-
то и Ангел Джам-
базки става зам.-
председател. Две години по-късно е избран 
за общински съветник във Варна.

През 2012 година се опитва да направи 
вътрешнопартиен преврат във ВМРО, защо-
то смята, че

лидерският пост му се полага
и му е обещан. На конгреса обаче прежи-
вява съкрушителна загуба от Каракачанов, 
като получава подкрепата на 50 от общо 
600 делегати. След това Костадинов напус-
ка партията. Той остава общински съветник, 
въпреки призивите на ВМРО – Варна да по-
даде оставка.

Членове на ВМРО разказват, че преди да 
напусне, Костадинов се сближил и с НФСБ, 
която по това време била популярна като 
„партия на телевизията на СКАТ". Той работи 
близо година като водещ на предаването „За 
българската нация“ в телевизията. Аферата 
с НФСБ приключва след около година и пре-
даването е спряно.

Костадинов създава „Възраждане“ през 

2014 година, след като вече 
е минал през няколко пар-
тии със същия „профил". 

По това време той е об-
щински съветник във Ва-
рна и директор на истори-
ческия музей в Добрич.

През 2015 година се 
явява на местните избо-
ри в коалиция с „Атака“ и 
„Нова сила". Печели чети-
ри места в общинския съ-

вет. Само година по-късно, 
на президентските избори, 
вече

подкрепя лидера 
на „Движение 21“
Татяна Дончева за прези-
дент. И то пламенно. „Дон-
чева е доказала през дъл-
гия си професионален и 

политически път досега, че компромиси с 
принципите си не прави“, казва той в интер-
вю за „Новини.бг“.

На предсрочните парламентарни избори 
през 2017 година партията му става една от 
двете извънпарламентарни партии със суб-
сидия, след като печели 1.11% подкрепа.

Година по-късно Костадинов се оказва до 
лидера на БСП Корнелия Нинова на протест 
срещу провалилата се по-късно сделка на 
Гинка Върбакова за покупката на ЧЕЗ.

Преди местните избори през 2019 година 
БСП-Варна първоначално се бе договорила 
да издигне Костадинов Костадинов за не-
зависим кандидат-кмет и с общи усилия да 
се опитат да съборят тогавашния кмет Иван 
Портних. Но централното ръководство на 
БСП взе нещата в свои ръце и наложи Ане-
лия Клисарова.

Усмивка за Москва
Във Варна, както в социалните мрежи, 

Костадинов е известен с прякора „Копей-
кин". Той проповядва откровено проруска 
политика и говори за Европейския съюз 
като за „затвор, от който България не може 
да излезе“.

Преди три години той защити пламенно 
подарената от Москва на София елха, оки-
чена с петолъчки. Заяви, че хората, които 

XЛидерът на проруската партия „Възраждане“ беше подкрепен от 9,84% от гласовете от САЩ

Who the f*** is Костя Копейкин

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

https://connectmortgagecorp.com/
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протестират срещу тоя дар, са „олигофре-
ни“, „малоумни“ и „платени жълтопаветни 
русофоби“. Позицията му дотолкова се харе-
са на руското посолство, че то я сподели на 
Facebook страницата си.

През 2019 година „Възраждане“ работи 
доста активно да всява паника и истерия, че 

„социалните отнемат деца заради изцапана 
блуза и ги пращат в Норвегия". Интересното 
е, че част от агитационните материали сре-
щу стратегията за детето бяха същите като 
руски материали за подобна акция за нагне-
тяване на напрежение сред родителите там.

През 2012 г., докато бе общински съвет-
ник от ВМРО във Варна, Костадинов поде 
инициативата да се преименуват стотици 
топоними във Варненско, които от векове 
са познати на хората с имената им от осман-
ско време. Резултатът бе, че те бяха преиме-
нувани, но хората продължиха да си ги на-
ричат по стария начин.

След наводнението във варненския квар-
тал „Аспарухово“, при което загинаха 13 
души, Костадинов нападна ромите. Обяви, 
че е нямало „нито един циганин доброво-
лец“, „...защото паразитът не може да помага. 
Паразитът може само да вреди... Тази нечо-
вешка сган просто няма място в нашата дър-
жава...“.

Пак през 2014 година той се включи и в 
тогавашната истерия сред родителите – за 
съдържанието в учебниците. Тогава напи-
са текст в блога си, с който поставя под съм-
нение достоверността на съдържанието в 
учебника по „Човек и общество“ за трети 
клас, в който намеква за „заговор срещу Бъл-
гария“ и „фалшификации на историята“.

Няколко месеца липсваше реакция, но в 
навечерието на изборите темата се поде от 
медиите. Надигна се вълна от недоволство 
срещу авторите на учебника, въпреки опи-
тите да бъде обяснено, че информацията е 
поднесена така, че да бъде разбрана от деца 
на 9 години.

Тузарски имот на брега 
на Варненското езеро

Костадин Костадинов се представя като 
„човек от народа“, но рязко повишава 
стандарта си на живот преди няколко го-
дини, след като беше кандидат-кмет.

Лидерът на „Възраждане“ се сдобива с 
тузарски имот във вилна зона на южния 
бряг на Варненското езеро. Сделката ста-
ва факт само месец след местните избори, 
на които напористият политик се канди-
датира за кмет на Варна с подкрепата на 
знаковата фигура на БСП Борислав Гуца-
нов. По-късно твърди, че изплаща имота 
с кредит, а не с пари от партийната суб-
сидия, която получава, след като партия-
та му получава малко над 1% подкрепа на 
парламентарните избори.

Самият Гуцанов се превърна в едно от 
лицата на вътрешната съпротива в реди-
ците на социалистите, но получи „червен 
картон“ от съпартийците си заради опи-
тите да издигне протежето си Костадинов 
за кмет. Впоследствие остана дори извън 
Общинския съвет на Варна, а Костадинов 
все пак се яви без БСП и победи кандида-
та им Анелия Клисарова, стигайки до ба-
лотажа вместо нея.

Големият печеливш от предизборна-
та кампания обаче се оказа точно Коста-
дин Костадинов, който след смяната на 
множество партии от целия политически 
спектър явно намери подходяща форму-
ла за личен успех.

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

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

О
т 3 години имам инвестицио-
нен акаунт при теб и бих ис-
кал да науча дъщеря ми също 
да инвестира в икономиката 
чрез фондовете, които аз при-

тежавам. Как бих могъл да я мотивирам да 
го направи, тя е само на 21, но я виждам, че 
нещата, за които харчи парите си и които 
я интересуват, нямат абсолютно нищо 
общо с инвестирането. 

Аз, както всеки родител, искам най-до-
брото бъдеще за нея, но не знам как да на-
правя така, че да я заинтригувам да ин-
вестира. Дай ми някакъв начин, моля те. 
Благодаря!

Благодаря за откровеността, напълно 
нормално е на 21-годишна възраст да не 
мисли за инвестиране - дори аз, който ра-
ботя в тази индустрия от 19-годишен, хар-
чех повечето си пари за неща, които ме въл-
нуваха тогава и много от тях нямаха нищо 

общо с инвестирането. Знам, че много хора 
няма да си го признаят, но е факт - всяко 
нещо с времето си.

Но след като ме попита за начини, чрез 
които можеш да я заинтригуваш, ще ти дам 
два такива, които могат и да проработят.

Първият е

Правилото 72
илюстрирано в детайли на графика 1. Ето 
как работи точно то.

Ако вземем числото 72, което е кон-
станта (не се променя във формулата) и 
го разделим на процентовата средна въз-
връщаемост, която дадена инвестиция ни 
предоставя, ние ще намерим след колко го-
дини $1 ще се удвои сам по себе си на база-
та на тази лихва и ще стане $2.

Например, на таблицата отгоре имаме 
$10,000, които могат да бъдат инвестирани 
на 3%, 6% или 12%.

Използвайки формулата 72 делено на 
3, установяваме, че на всеки 24 години па-
рите се удвояват, следователно $10,000 ще 
станат $20,000 след 24 години, инвестира-
ни на 3% лихва, и след 48 години ще бъдат 
$40,000.

При 6% лихва, на база на същата форму-
ла, ще имаме удвояване при всеки 12 годи-
ни. Нашите $10,000 ще станат $20,000 след 
12 години, след 24 години ще са $40,000, 

след 36 години ще са станали $80,000 и на-
края след 48 години ще бъдат $160,000.

Ако имаме 12% средна лихва, както на 
таблицата, тогава парите се удвояват на 
всеки 6 години. Тези същите $10,000 са ста-
нали $20,000 след 6 години; след 12 години 
са вече $40,000; след 18 години са $80,000; 
след 24 години са $160,000; след 30 годи-
ни са $320,000; след 36 години са $640,000; 
след 42 години са $1,280,000 и най-накрая 
след 48 години, за сравнение с другите два 
процента - 3% и 6%, имаме $2,560,000 като 
крайна стойност.

Гледайки този пример, повечето от нас се 
питат - как да намерим 12%, но също толко-
ва важно е и

времето от 48 години
в което тези пари са останали да се множат, 
докато са били инвестирани. А твоята дъще-
ря, както много от децата на моите клиенти 
на тази възраст, имат това богатство - вре-
мето пред себе си, в което могат да оставят 
тези пари да играят и потенциално да се 
множат при един добър подбор от фондо-
ве, с което аз мога да помогна, както го пра-
вя за всички клиенти, надявам се, и за много 
от децата им с течение на времето.

Надявам се информацията, която ви 
представих днес, да ви бъде полезна и ако 
е така, моля, споделете я с хора, които ми-
слите, че ще се възползват по най-добрия 
начин от нея.

(Продължава в следващия брой)

Това е от мен за днес. Ако имате въпроси 
или се интересувате от различните аспе-
кти на финансовата част от живота, вие 
можете да си запазите час за консултация 
на директния ми телефон - (224) 522-2413 
или на електронната ми поща - Coach_
Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, с 
които съм работил по време на консулта-
ции в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!

Защо е важно за децата ни 
да се научат да инвестират

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

XВъпроси и 
отговори  
от изминалата 
седмица

Години

Графика 1

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

Денят, в който ще сключим сделка-
та за нашия нов дом или ще про-
дадем стария, винаги е изпълне-
на с притеснения. Когато обаче 
знаете какво предстои, със сигур-

ност те ще са по-малко. В миналия брой раз-
гледахме част от документите, които ще са 
ви нужни във важния момент.

Ето останалите:

Сертифицирани фондове
Като купувач ще получите т.нар. „Closing 

Disclosure“ формуляр три дни преди сдел-
ката. Този формуляр съдържа подробнос-
ти за новата ви ипотека. В него ще бъдат 
изброени лихвеният процент, сумата на 
ипотеката, месечното ви плащане и сума-
та, която ще трябва да донесете за първона-
чална вноска (down payment), и достатъчно 
средства, които ще трябва да покрият раз-
ходите по цялата сделка (closing costs).

Имайте предвид, че не можете да плати-
те тези разходи с пари в брой или с личен 
чек. В повечето случаи ще бъдете инструк-
тирани да занесете или касов чек, или за-
верен чек. Има възможност да получите и 
инструкции как да преведете средствата 
предварително. Ако това се случи, моля, не 
забравяйте да се свържете с агента по за-
тваряне на сделката или с агента, който за-
щитава правата ви, за да може да ви даде 

ясни и точни инструкции за това. Използ-
вайте телефонен номер, който предвари-
телно сте потвърдили, и в никакъв случай 
не използвайте телефонния номер или уеб 
адреса, посочени в имейла. Тази надлежна 
проверка може да ви помогне да избегне-
те измами.

Ако роднина или друг допустим дари-
тел ще ви подари първоначална вноска и/
или разходи за приключване, ще трябва да 
предоставите писмо от този дарител, в кое-
то се посочва, че средствата са подарък, а 
не заем. Говорете с вашата банкова институ-
ция още в началото на процеса за взимане 
на заема. Така ще имате повече информа-
ция как правилно да подготвите това пис-
мо.

Сертифицирани 
средства за продавачи

Като продавач ще имате и разходи за при-
ключване (Closing costs for sellers), свързани 
с продажбата на вашия дом. Разходите по 
затваряне на продавачите често се прис-
падат от приходите при финализиране на 

сделката. Ако разходите ви не се приспадат 
от цената на дома, ще трябва да носите ка-
сов чек или доказателство за банков пре-
вод за дължащите от вас средства.

След приемане 
на договора за покупка

Ето и няколко конкретни съвета какво 
трябва да направите веднага след приема 
на договора за покупка:
n  Насрочете професионална или непро-

фесионална инспекция за дома. Решете 
дали искате да добавите допълнителни 
проверки, като например проверка на 
радон или канализация.
n  Предоставете на кредитора си копие 

от договора и обсъдете възможностите 
за заключване на лихвения процент.

По време на домашната 
инспекция

По време на домашната инспекция на-
правете снимки на къщата. Това е моментът, 
в който да направите и измервания за заку-
пуване на мебели, обработка на прозорци, 

уреди и др. Не се страхувайте да задавате 
на инспектора въпроси относно състояни-
ето на дома или да научите повече за въ-
трешната работа на новия си дом.

В рамките на първите две седмици от да-
тата на приемане на окончателния договор 
прегледайте доклада от инспекцията и се 
допитайте с вашия агент, за да създадете 
списък с артикули, към които искате да се 
обърне към продавача.

В този период започнете да правите план 
как точно ще се осъществи преместването 
ви. Много често фирмите по преместване 
искат да се резервира датата със седмици 
напред.

Ако вашият кредитор вече не е поръчал 
оценка на дома, уведомете го да го направи. 
Ако проверката на дома ви е задоволител-
на, това ще е идеално, но ако не, ще трябва 
да работите отново с агента си, за да достиг-
нете нова договорка с продавача.

(Продължава в следващия брой)

Като агент на недвижими имоти, аз не 
само помагам на своите клиенти със заку-
пуване, продажба и отдаване под наем, но 
и непрестанно ги уведомявам относно все-
ки възможен аспект, който би повлиял на 
тяхната дългосрочна инвестиция, която 
всъщност за повечето хора е най-важна-
та и най-голямата, която те са направили 
или ще направят някога в живота си.

Ако имате въпроси, свързани с тази или 
други мои статии досега, или въобще с 
всичко, свързано с пазара на недвижимите 
имоти, ще се радвам да ме потърсите, а 
за мен ще е удоволствие да мога да помог-
на. Моят директен номер е: 773-827-7827, 
или ми пишете на емайл: gergana.todorova@
bairdwarner.com. Също моят уебсайт, за 
повече информация: GerganaTodorova.
BairdWarner.com

Консултацията е винаги безплатна и не 
ви ангажира по никакъв начин.

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

XВижте всичко, което трябва да знаете за процедурите и документите

Сделката за жилище: Как да  
се подготвим за големия ден

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743


17 - 23 ноември 2021 г.18

ЕВГЕНИЙ 
ДАЙНОВ

 блог

Изборите като опит 
на българите да се 
махнат от 90-те

Гласувах с хъс и удоволствие. Тези избори представляваха 
един завършващ опит на българското общество да се махне 
от 90-те години. В онзи вариант, построен от Бойко Борисов - 
насилие, грабеж, лошо поведение и простащини. И да влезе 
в ХХI век, който българското общество идентифицира с хора, 
които са приветливи загрижени и видимо чисти телесно.

Миналия път българското общество нямаше голям избор 
и се втурна да гласува за Слави Трифонов, но удари на ка-
мък, защото Слави Трифонов е също от 90-те години.

Сега с появата на „Продължаваме промяната“ (ПП) вече 
имаше за кого да се гласува и хората го направиха.

Желанието на хората е очевидно от 2019 г. пролетта, кога-
то активистите на ГЕРБ казваха, че само от тях зависи колко 
дълго ще управляват - 20, 30 или 40 години. Беше ясно, че на 
българския народ започна да му писва и търсиха прилични 
хора. Повечето българи са прилични хора. Те понякога зали-
тат по някакви хайдуци и насилници като Бойко Борисов, но 
в основата си са прилични хора и започнаха да търсят при-
лични физиономии, които да ги представляват.

Има ли риск „Продължаваме промяната“ да бъдат подве-
дени?

Двамата лидери на ПП бяха министри в тежък период и са 
се научили да са устойчиви спрямо натиска на системата и 
задкулисието. Те знаят как се устоява на номерата на стари-
те играчи. Въпросът е да научат останалите си последовате-
ли на това.

Каква е ролята на ДПС?
В последните 10 години, когато ръководството на ДПС 

беше скарано с Ердоган, партията разчиташе на гласовете от 
ромските махали в България. Турският вот беше паднал на-
половина и те събираха махалите. След като Карадайъ опра-
ви отношенията с Ердоган, последва мобилизация в Турция, 
която не би била възможна в онази авторитарна обстановка. 
Сякаш те си върнаха турските гласове, особено от Турция, а 
с кандидатирането на Карадайъ за президент подсилиха ре-
зултата.

Как ще действа „Има такъв народ"?
Радвах се на всички заявки на лицата на „Има такъв народ“, 

че ще са смирени, кооперативни и диалогични. Това говори 
добре за бързо съставяне на реформаторско правителство. 
Но сякаш след изборите Слави Трифонов изпрати послание, 
че ще прави точно това, което правеше миналия път, което 
никак не е конструктивно, ако пак правят същото и наричат 
всичките си естествени съюзници „мръсници“ и „предатели“ 
- това не е добре.

Какво се случва с БСП?
Въпреки дългото си пребиваване в политиката, Корнелия 

Нинова демонстрира истинско и ненарочно пълно нераз-
биране от политика. Корнелия Нинова разбира от политика 
толкова, колкото Слави Трифонов, т.е. нула.

Къде отива „Демократична България"?
Очевидно беше, че „Продължаваме промяната“ ще изсму-

че някаква част от допълнителните гласове на „Демокра-
тична България“, дошли през юли месец. Очевидно беше, 
че тази атака, която Лозан Панов като кандидат за премиер 
поде срещу ДБ, буквално дни преди изборите, ще предизви-
ка някакъв отлив.

Очаквах отливът да бъде в рамките на привлеченото през 
юли, но той е много по-голям. Лидерите на ДБ свършиха 
много работа в последните 10 години да показват, че е въз-
можно да не се живее в 90-те и че е възможно в политиката 
да не са само мутри и конформисти, но сякаш се изхабиха и 
хората ги схващат като част от миналото, а не като перспек-
тива за бъдещето. Но това трябва да се изследва.

Текстът е част от коментара на професора по политически 
науки в НБУ Евгений Дайнов на изборните резултати пред БНР

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

„Ако погледнем кой е най-
подготвен за премиер в 
такива кризи - това съм аз.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов 
в едно от последните си 

интервюта преди изборите

„Днес рожбите на угоените паяци 
- Румен Радев и Бойко Борисов, 
играят етюди на сцената, докато 
сценаристите зад кулисите се 
смеят цинично на наивността ни.“

Кандидатът за президент Лозан 
Панов във Фейсбук, където обвини 

подкрепилата го „Демократична 
България“ в предателство

„Изборите не са хаос, а машинация, идва от 
машина.“

Зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев, 
коментирайки скандалите около машинното 

гласуване

„Как е възможно срещу цената 
на един апартамент в Бургас 
да вземеш на концесия едно 
огромно пристанище с 9 кейови 
места?“

Министърът на транспорта 
Христо Алексиев по повод 

концесията, взета от фирма 
на председателя КРИБ Кирил 

Домусчиев

„Не съм в болница, още по-малко пък 
съм интубиран, нещо повече - имам 
нахалството да не съм и умрял!“

Главният държавен здравен инспектор 
д-р Ангел Кунчев по повод твърденията, 

че е в болница с COVID-19

https://www.mbglogistics.com/
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50% от екипажа 
губи живота си

В 11:32 московско време бомбата е дето-
нирана. От експлозията се образува огнено 
кълбо, което е широко около 8 км, а светли-
ната от взрива се вижда на около 1000 км 
разстояние. Всички сгради на 55 км от точка-
та на детонация са напълно разрушени. Про-
зорците на стотици километри отстояние са 
изпотрошени. Ударната вълна, генерирана 
от взрива, прави три обиколки около Земя-
та. Тя предизвиква падане от около 1000 ме-
тра на самолета Ту-95, но пилотът успява да 
овладее ситуацията и да извърши успешно 
кацане.

Експлозията генерира приблизително 
57 000 килотона енергия. За сравнение бом-
бите, хвърлени над Хирошима и Нагасаки, 
генерират съответно 15 и 21 килотона. Най-
мощното оръжие, тествано от САЩ, е с мощ-
ност 15 000 килотона.

Облакът с форма на гъба се извисява на 
между 60 и 70 км над земята. Огненото къл-
бо няма контакт със земята и благодарение 
на това нивата на радиация са относително 

ниски. Според някои данни обаче радиоак-
тивни отпадъци са открити из цяла Сканди-
навия.

След „Цар Бомба“
След детонирането на „Цар Бомба“ през 

1961 г. ядрените опити продължават, а Ники-
та Хрушчов издава заповед за провеждане-
то на нов опит с подобна бомба само месеци 
по-късно. През 1962 г. ядрените опити дос-
тигат пика си, като в рамките на 12 месеца са 
извършени 79 ядрени детонации. В същото 
време тестове, извършени в атмосферата, 
също се увеличават.

През 1963 г. САЩ, Обединеното кралство и 
Съветският съюз подписват Договор за час-
тична забрана на ядрените опити. С него се 
забраняват тестовете в атмосферата, Космо-
са и под вода. По-късно договорът се отва-
ря и за други страни. От този момент ната-
тък ядрените тестове се извършват само под 
земята. СССР извършва последния си ядрен 
опит през 1990 г., а САЩ - през 1992 г. Чети-
ри години по-късно е сключен цялостен до-
говор за забрана на ядрените оръжия във 
всяка среда.

Десетки хиляди килотона енергия, 
разрушения на десетки киломе-
три от експлозията и ударна въл-
на, която прави три обиколки на 
Земята. Това са последиците при 

тестването на най-мощното оръжие, позна-
то на света.

То е изпробвано на 30 октомври 1961 г. от 
Съветския съюз. „Цар Бомба“ има 10 пъти по-
голяма мощ от всички боеприпаси, изстре-
ляни по време на Втората световна война, 
взети заедно.

Оригиналният замисъл на теста е да пока-
же на света и най-вече на САЩ, че СССР има 
капацитет за създаване на подобни оръжия, 
разказва „Свободна Европа“. Събитието оба-
че води до неочакван обрат за бъдещето на 
ядрените експерименти.

В разгара на 
оръжейната надпревара

В началото на 60-те години отношенията 
между Съветския съюз и САЩ са изострени. 
Двете страни се намират в разгара на Сту-
дената война и се борят за геополитическа, 
идеологическа и военна доминация.

САЩ вече са тествали първата водород-
на бомба „Майк“ през 1952 г., а през 1954 г. 
са детонирали най-мощното си устройство 
– „Замъкът Браво“ (Castle Bravo). СССР също 
работи по развитието на водородна бомба 
и през 1955 г. извършва първия си успешен 
тест. Това е само началото.

Съветският лидер Никита Хрушчов иска да 
покаже военните способности на Съветския 
съюз и с тази цел издава заповед за създава-
нето на най-голямата бомба в историята.

Как работи 
водородната бомба

„Цар Бомба“ е водородна бомба, известна 
още като термоядрено оръжие, която чес-
то се описва като по-усъвършенстван вари-
ант на атомната бомба. Докато в повечето 
случаи атомните бомби са или уранови, или 
плутониеви, водород-
ните бомби съдържат 
допълнителни водо-
родни изотопи, наре-
чени деутерий и три-
тий.

Реакцията, която 
предизвиква експло-
зията, също е от раз-
личен вид. Например 
съветският физик и 
дисидент Андрей Са-
харов, който играе 
ключова роля в съвет-
ската ядрена програ-
ма, измисля дизайн, 
който нарича „слойка“ 
(дизайн на пластове). 
Този метод използва 
повтарящи се слоеве 
от деутерий и уран. 
Идеята има сериозен 
принос за развитието 
на водородната бомба 
от СССР.

Как изглежда 
най-мощната бомба

„Цар Бомба“ получава много кодови наз-
вания като „Проект 27000“, „Код на продукт 
202“, „РДС-220“. Самото устройство е с дъл-
жина осем метра, диаметър около два метра 
и тежи близо 25 тона. Пропорциите го пра-
вят много сложно за манипулация. Бомбата 
е толкова голяма, че не може да бъде нато-
варена на нито един самолет, с който СССР 
тогава разполага.

По първоначален замисъл оръжието 
трябва да е с мощност около 100 мегатона, 
но учените са притеснени от радиоактивни-
те отпадъци и потенциалните последици за 
здравето на хората. Затова в крайна смет-
ка решават да използват три пласта олово, 
вместо три пласта уран, с което намаляват 
мощта наполовина.

Денят 
на експлозията

На 30 октомври 1961 г. самолет Туполев Ту-
95 излита от летище „Оленя“ на полуостров 
Кола. Въпреки че е най-големият самолет в 
СССР, той преминава през серия от сериоз-
ни подобрения, които да помогнат за прена-
сянето на тежкия товар. Въпреки всички уси-
лия бомбата не се побира вътре в самолета 
и е прикрепена към долната част на корпуса 
му. За да отрази топлината от взрива, цялата 
летателна машина е боядисана в бяло.

Пилотът майор Андрей Дурновцев се из-
дига на височина от 10 км над земята и се на-
сочва към протока Маточкин шар на остров 
Нова земя. В мисията участва и още един са-
молет – бомбардировачът Ту-16, от който 
трябва да се заснеме експлозията.

„Цар Бомба“ е хвърлена над архипелага 
Нова земя. За да имат време самолетите да 
се отдалечат на безопасно разстояние, бом-
бата е снабдена с парашут, който да забави 
падането и да гарантира, че тя ще избухне на 
4000 метра височина. Въпреки всички пред-
пазни мерки около

„Цар Бомба“: Кое е най-мощното оръжие на света
XТестването му води до неочакван обрат 

за бъдещето на ядрените експерименти

Маршрутът, по който минава самолетът, преди да пусне бомбата над архипелага „Нова Земя“.Схемата на „Цар Бомба“.

Гъбата след експлозията.
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– с това тегло недоносено 
бебе от Алабама влезе в 
рекордите на Гинес. Къс-

метлията Къртис Мийн се 
роди едва в 21-ата геста-
ционна седмица и оцеля. 

Бебето имало и сестра близ-
начка - Сася Мийнс, която 

обаче починала ден след раж-
дането. При появата им меди-

ците били категорични, че и две-
те деца имат по-малко от 1% шанс 

за оцеляване.

600

 в цифри

е достигнал броят на хо-
рата по света, принудени 
да напуснат домовете си. 

Върховният комисар на 
ООН за бежанците Фили-
по Гранди каза, че броят 

на разселените хора е 
нараснал от 82.4 мили-
она в края на миналата 

година. Доклад на ВКБООН 
констатира, че в средата на 

годината броят на хората, 
класифицирани като бежа-

нци, е бил повече от 20,8 
милиона.

$35.9 млн. 

420 г 

е цената, на която бе продаден 
на търг в Ню Йорк акварел на 
Ван Гог, конфискуван от наци-
стите по време на Втората све-
товна война. Сумата е рекорд за 
акварел от холандски импресио-
нист. Творбата „Купи сено“ от 1888 
г. беше купена много над предва-
рителната оценка от 20 милиона 
до 30 милиона долара.

души вече са достигнали 
Космоса през последните 60 
години. Броят беше достиг-
нат, след като ракета на ком-
панията „СпейсЕкс“ изведе 
в орбита четирима астрона-
вти. 600-ият човек, полетял в 
Космоса, бе германският ас-
тронавт Матиас Маурер от Ев-
ропейската космическа аген-
ция. Той и колегите му от НАСА 
трябва да пристигнат на борда 
на МКС след 22-часов полет.

84 млн. 

http://www.prospectlicensing.com/


17 - 23 ноември 2021 г. 23



17 - 23 ноември 2021 г.24

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

„Аз не съм името, не съм звезда-
та. Харесва ми да съм ръката, 
която прави нещата - казва Ми-
лен. - Да, знам, че в много слу-
чаи моята намеса в една дре-

ха я прави екстравагантна и уникална, но не 
държа да ме наричат „дизайнер“. Харесва ми 
да давам живот на една дизайнерска идея.“ 
Скромността на Милен Кръстев е изненадва-
ща на фона на супер резултатите, които по-
стига със своята креативност и силен дух.

Под неговата ръка излизат уникални про-
изведения на изкуството, толкова ярки и 
неконвенционални, че от тях се възторгват 
звезди като Бен Стилър, Джанет Джаксън, Ме-
ган Фокс, Джейсън Момоа, Кортни Кардаши-
ян, Стинг... Оставил е своя неповторим автор-
ски почерк в дрехи на водещи модни марки 
като „Каролина Херера“, „Норисол Ферари“, 
„Зак Посен“, „Ралф Лорен“, „Хуго Бос“...

В Щатите е известен като Mad Tailor - Лудия 
шивач. В България е страстен любител на мо-
торите и високите скорости. Той е „бърз и яр-
остен“, кара бясно, облечен в рокерско ко-
жено яке. Другите момчета, като го попитат 
какво работи, казва, че е шивач, а те се смеят. 
„Сега карам „Харли Дейвидсън“ и все така си 
падам по лудото каране“, смее се той. Харесва 
си прякора и дори му става запазена марка - 
Mad Tailor Leather.

Роден е във Варна през 1974 г., в семей-
ството на гребци - Гинка и Върбан Кръстеви. 
Завършва спортното училище също с греба-
не. Варненци и досега го знаят като Бомбев 
заради инцидент в училището. Като малък е 
много буен. Някой му подхвърля идеята, че 
ако вкара два пергела в контакт, гръмва ин-
сталацията, и когато учениците са втора смя-
на, ги освобождават, защото не може да учат 
на тъмно. Така и прави.

Милен завършва Висшето военноморско 
училище „Никола Вапцаров“ по специалност-
та навигация. Новоизлюпеният капитан оба-
че, вместо да се втурне да прекосява морета 
и океани, избира да си седи във Варна и да 
шие.

Не помни откога точно е тази негова страст. 
Първата дреха, която изработва за себе си, са 
хавайски бермуди от плат на цветя. Тогава е 

на 15 години. Славата му на самоук шивач и 
създател на уникални дрехи се понася от уста 
на уста, когато започва да шие шушлекови 
капитонирани якета, панталони и грейки за 
сноубордисти. Необикновени са тези якета - 
с бродерии, апликации и всякакви други ук-
раси, а цената им - $50 - не спира тийнейджъ-
рите, желаещи да са единствени.

Печелех толкова много пари
че се чудех какво да ги правя - споделя Милен 
пред BG VOICE. - Постепенно започнах да шия 
всичко, каквото ми поискат. Тогава платове 

се продаваха навсякъде. Живеех на 5 мину-
ти от гарата, качвах се на колелото и отивах 
да си купя платове от магазина там. После се 
връщах бързо, затварях се вкъщи и почвах да 
кроя и шия“, казва той.

Посреща новия век в Сан Франциско, Кали-
форния, след като емигрира през декември 
1999 г. Но там е никой и се усеща, че трябва 
да легитимира талантите и уменията си с ди-
плома. Иска да изучи по-сериозно целия този 
занаят и завършва магистратура по дизайн 
на мъжки облекла в Academy of Art University 
в Сан Франциско.

Най-интересните му класове там, естест-
вено, са по шев и кройка. „Имах много добър 
учител, японец, много вдъхновен крояч и ши-
вач - казва Милен. - Той ми показваше много 
технически детайли по стандартите на индус-
трията.“

Шивачът преминава през сериозна шко-
ла - как се правят подплати, канаваци, как се 
манипулира платът с ютии. „Тези работи ми 
се отдаваха, исках да съм по-добър от други-
те“, казва той. Като завършва, не си търси ра-
бота като дизайнер, а направо започва като 
крояч и шивач. Първият му допир с кожата е, 
като изработва аксесоари за мотори - седал-
ки, чанти.

Живее и работи с няколко фирми в Сан 
Франциско около 10 години. Преподава в 
университета си няколко класа по шев и 
кройка.

Решава да се премести 
в Ню Йорк

където да развива собствена кариера, вмес-
то да учи студенти как да израстват в тяхната.

В Ню Йорк попада в един съвсем друг, „гран-
диозен“ свят. Там модната индустрия е нався-
къде, като една част от Ню Йорк - Garment 
district, е само от предприятия за шиене, пла-
тове, шивачи, обущари... „В Ню Йорк модните 
къщи бяха близо една до друга. „Ралф Лорен“ 
бяха на 39-а улица, „Каролина Херера“ - меж-
ду 37-ма и 7-мо авеню. А аз се бях наместил 
точно в средата - моето ателие беше на 38-ма 
улица“, смее се Милен.

Там Лудия шивач прави няколко проекта с 
по-неизвестни и по-екстравагантни дизайне-
ри, които преследват повече шоуто, отколко-
то печелившите продажби. Правят театрални 

XВ кожените уникати на българина са облечени Бен Стилър,  
Джейсън Момоа, Меган Фокс, Джанет Джаксън и Кортни Кардашиян

БОРЯНА 
АНТИМОВА

Милен, Лудия 
шивач на Стинг

Милен, Джени и децата им Йоли, Миа и Дерек.

Кортни Кардашиян в шоуто LBV, в излята по тялото 
кожена дреха на Mad Tailor.

Стинг излиза на сцената в колекцията облекла на Mad Tailor.Лудия шивач в ателието си.
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облекла и тогава Милен се сблъсква сериоз-
но с кожата като материал.

„За мен кожата не е по-различна от дени-
ма например - казва Милен. - Не обичам тън-
ки платове, защото ръцете ми са малко груби. 
Важното е как го кроиш и да имаш правилни-
те машини.“ През всичките 20 години в Ща-
тите страстният шивач колекционира шевни 
машини. Има колекция от около 20 специа-
лизирани индустриални машини за всякакви 
материали, като с 15 от тях работи в ателието 
си, другите държи на склад.

След първите 3-4 години работа в Ню Йорк 
с по-неизвестни дизайнери славата на Mad 
Tailor се понася из квартала на модната ин-
дустрия и той среща дизайнер с много изис-
кан вкус - Норисол Ферари. С нея работи пър-
вите 4 години и покрай нея започва да прави 
дрехи за звезди.

Негови облекла, произведения на изку-
ството, носят Бен Стилър, Джанет Джаксън. 
Коланът на Джейсън Момоа, мегазвездата от 
„Игра на тронове“, е също негов, както и якето 

от филма „Зулендър“. В „Костенурките 
нинджа“ Ейприл, героинята на Ме-
ган Фокс, е облечена с яке от змийска 
кожа по дизайн, кройка и шев на Mad 
Tailor. Негови тоалети са представе-
ни и

на корицата 
на „Voque“

Днес Джейсън Момоа се облича в 
негови уникати за участието си в съ-
ботното вечерно шоу SNL - „Saturday 
Night Live“.

Постепенно Милен става шивачът, 
който дава живот на идеите на ди-

зайнерите. Но най-голям тласък в кариерата 
му дава жена му Джени Суонк, американка, 
много популярен дизайнер в Щатите. Среща 
я в Ню Йорк, докато още е в Сан Франциско, 
влюбват се и се женят.

Джени работи с „Каролина Херера“. В тях-
ното голямо студио в Ню Йорк има армия от 
шивачи, но дойде ли време за някакви „не-
нормални изобретения“, звънят на Милен. С 
него се свързват интересни хора и тръгват 
поръчки за костюми за тв шоута, холивуд-
ски филми, театрални постановки, модни де-
филета, висша мода, и то бързо. „На мен точ-
но това ми допада - нещо „ненормално“, да 
се направи бързо, като се работи цяла нощ, 
ако трябва“, казва Милен. От 2015 до 2017 г. 
двамата с Джени живеят в Щутгарт, Германия, 
тъй като тя работи за „Хуго Бос“.

През цялото време той не спира да изуча-
ва този тежък за шивачите материал - кожа-
та. Оказва се, че има и „кована кожа“. „Вземаш 
телешка кожа, натурална, без да е обработе-

на с химикали - обяснява Милен. - Намокря 
се и докато изсъхва, приема всякакви фор-
ми. Може да правиш орнаменти, рисунки, по-
лучава се нещо като дърворезба.“ Неговите 
якета, елеци, палта, рокли, излети по тялото 
и със супер сложна, „завъртяна“ кройка, при-
личат повече на кожени скулптури, отколко-
то на дрехи.

Последно работи за Стинг -

пълна колекция 
от сценични костюми

якета, палта, тишърти и аксесоари. „Изпра-
тиха ми оранжевата специално обработена 
кожа за сценичните му панталони. Стилистът 
ми каза, че много ги е харесал“, казва Милен. 

Очаква неговите уникални сценични дрехи 
да се появят на обложката на новия албум на 
Стинг - „The Bridge“, чиято премиера е на 19 
ноември.

„Преди 2 години на нас с Джени ни писна 
да работим за чужди марки, вече ни се иска-
ше да правим само свои неща. Решихме да 
напуснем Ню Йорк. Там не може да отглежда-
ме здравословно трите си деца“, казва Милен. 
Те се преместват в Уайтфиш, малко градче в 
Монтана, подобно на Пампорово, с чист въз-
дух и планини наоколо. За късмет, го правят 
през 2019-та, малко преди ковид пандемията. 
Продават малкия си апартамент в Ню Йорк 
и купуват в Уайтфиш еднофамилна къща с 
двор. Там днес творят и живеят спокойно и 
щастливо с трите си деца - момичетата Йоли 
(14), Миа (6) и синът Дерек (3).

В Монтана, където стилът на обличане е 
кънтри, а мъжете обичат да са „накипрени 
като петлета“, Лудия шивач прави дрехи, бо-
туши и обувки с богати бродерии и аплика-
ции, като към традиционните мотиви добавя 
своя авторски почерк. В творческия семеен 
тандем Джени е по естетиката и чистия ди-
зайн, а Милен - по перфектните кройки и из-
пълнение. „Спазваме стила, но правим дрехи 
като произведения на изкуството, като пано, 
килим, нещо уникално. Каубойските ми боту-
ши с апликации, бродерии и други украси са 
като трофеи. Обличаме суетните монтанци от 
главата до петите.“

„С децата говоря на български само като 
им се карам, но нищо не разбират - смее се 
той. - В България отсядаме в родния ми град 
Варна. Джени даже е по-напориста от мен да 
ходим в България.“

XВ кожените уникати на българина са облечени Бен Стилър,  
Джейсън Момоа, Меган Фокс, Джанет Джаксън и Кортни Кардашиян

Коженият колан на Джейсън Момоа в „Игра на тронове“, 
дело на Mad Tailor.

Меган Фокс в „Костенурките нинджа“ в яке на Милен.

http://imgtrucking.com
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на емиграцията

П
реди години, дори вече пре-
ди цяло столетие, когато наши-
те сънародници са пътували за 
Америка, за да работят там, за 
да градят новия си живот в „ста-

рия край“, те са имали за основна цел да се 
съхранят като българи. Именно това е при-
чината, поради която те са се организира-
ли в различни по тип и вид кръжоци, групи 
по интереси, вечеринки и други. Всъщност 
целите на българите в САЩ в онези години 
са били две - да заработят средства, с които 
да живеят по-добре в „стария край“, и да се 
съхранят като българи с ярко изразена на-
ционална идентичност.

Българката Цветанка Мирчоф, която жи-
вее

в Калифорния 
през 30-те години

на миналия век, споделя пред близки, че 
„българинът, където и да е по-света, все си 
остава българин“. Макар че тя използва ре-
пликата в негативен план, ако се абстрахи-
раме от това, можем ясно да видим начина 
на мислене, който демонстрира тенденция.

Някои от имигрантите ни живеят и рабо-
тят в Америка в продължение на цели де-
сетилетия. Те се превръщат в част от общ-
ността там, но въпреки това запазват своята 
национална идентичност. Те създават бито-
ви кътове, поставят предмети от България 
- своеобразни фетиши - и ги превръщат в 
нещо като свой „национален олтар“. Така те 
съхраняват българското в себе си.

Когато българите се завърнат в Родината 
си, на практика те нямат нужда от реадап-
тация, защото никога не са се откъсвали от 
рода си, от културата си и от нравите и при-
вичките на своята родна общност в Бълга-
рия. Това е така, защото те са запазили ро-
довите нишки, националния характер на 
ежедневието си и българското си мислене 
през целия си престой в САЩ, дори когато 
говорим за десетилетия наред.

Това е вярно и е валидно за времената на 
ранната емиграция, когато патриархално-
битовите връзки са били много по-здрави 
- в края на ХІХ в. и началото на ХХ в. Посте-

пенно историческото време налага проме-
ни. Имигрантите се стремят все повече да 
се адаптират към новата среда, в която жи-
веят.

Целта е човек да стане все по-неразли-
чим, за да се слее с околната общност и по 
този начин постепенно да се натурализи-
ра изцяло. Това е другата крайност, зара-
ди която хора дори сменят имената си, но 
процесът е ярко забележим от края на 30-
те години докъм края на 40-те години, или 
най-късно до средата на 50-те, когато на-
стъпва промяна. Тогава невъзможността да 
се завърнеш в България, защото тук вече е 
установена съветска власт, прави така, че 
имигрантът отново започва да търси на-
ционалното, което да го съхрани в една от-
носително чужда среда, която трябва да 
обитава по принуда, лишен от Родината си 
по силата на историческите обстоятелства.

С падането на комунизма в световен ма-
щаб, поведението на имигрантите ни и в 
САЩ отново, за пореден път, се променя.

Те започват да се стремят към пълноцен-
на интеграция, натурализация и дори аси-
милация. Те сякаш придобиват рефлекс на 
провинцията, идвайки от една малка, „про-
винциална“ европейска държава, в голяма-
та, всесилна и приласкаваща Америка.

Какво се оказва? Когато националното в 
душата на имигранта е застрашено и се на-
мира под стрес, той се стяга, мобилизира се 
вътре в себе си, за да се съхрани. Когато, об-
ратното, националността не е застрашена, 
българските имигранти придобиват по-сил-
но усещането за част от местната общност и 
се стремят да се адаптират максимално към 
условията, за да се почувстват по-свободни 
и по-пълноценни.

И двете начала си имат логично обясне-
ние, и двете са плод на психосоциална ди-
версификация, която не се поддава на ис-
торически манипулации. Процесите просто 
съществуват, провокирани от времената, 
но напълно логични и не непременно отри-
цателни или пък положителни.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

XКогато нашенците се завърнат в Родината си, те нямат нужда от реадаптация

Преди години сякаш икономическото 
и социално разслоение между една мал-
ка България и Америка не е било толко-
ва голямо, колкото е сега. Днес, връщай-
ки се от САЩ или от която и да е развита 
западна държава, в България, човек може 
да изпадне в емоционален дефицит, само 
защото променя, при това само за едно 
денонощие, социалната си среда, която се 
оказва възлов фактор за компенсиране на 
поведението и емоционалността въобще.

Защо е така? Едно от обясненията е в 
културната глобализация на света, което 

води до много бърз преход от една кул-
тура към друга и от една социална среда 
в друга. Драстичността на промените се 
компенсира с относително засилване на 
емоционалните влияния.

Така се компенсира цивилизационни-
ят стрес в днешния свят. Все още е рано 
да правим глобални изводи, но може би 
именно така се и оцелява в днешния свят. 
Може би поне след 50 години ще можем 
да направим извод и за днешните пове-
денчески стереотипи на българските ими-
гранти.

Как глобализацията променя хората?

Да си създадеш малка България 
в голямата Америка

Емигрантът Стойо - готвач в български ресторант, на който той е собственик, в Калифорния, 40-50-те години на ХХ в.

Сн.: Архив на автора

Емигрантите пристигат на „Елис айлънд“ и от там поемат по нелекия път на имигрантската си битност. Православната църква е един от начините да се съхрани българската идентичност в чужбина.
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С 
настъпването на есенния сезон 
и в очакване на зимния е време 
да помислим за своя имунитет. 
Редовни спортни активности, 
консумиране на по-леки меса, 

намаляване на вредните въглехидрати, до-
бавяне към менюто ни на чесън, мед, лук, 
джинджифил, цитрусови плодове. Това са 
едни малки, но много важни стъпки за до-
брия имунитет и това да бъдем по-устойчи-
ви на настинки и грип. А храната винаги е 
била в основата на доброто здраве.

Ето съветите на диетолози и специалисти 
по здравословно хранене за това кои хра-
ни да консумираме повече, за да можем да 

посрещнем студените есенни и зимни дни с 
добър имунитет.

Джинджифилът е чудесна съставка за за-
силване на имунната ни система поради 
противовъзпалителните и антимикробните 
му свойства. Добавяйте го към чая или ком-
бинирайте с мед. Уникалната способност на 
джинджифила да отстрани от тялото абсо-
лютно всички токсини се използва и за пре-
чистване на кръвта. Ежедневната употреба 
на джинджифилова напитка има благопри-
ятен ефект върху цялостното здраве, като 
помага и

за намаляване на теглото
и подобряване на състоянието на кожата и 
косата.

Куркумата е сред храните с най-силните 
антиоксидантни и противовъзпалителни 
свойства. Куркумин е активната съставка в 
златистата подправка, която ни предпазва 
от възпаления, вируси, гъбични инфекции 
и ракови заболявания.

И тиквата трябва 
да бъде включена 
в здравословно-
то ни меню, тъй 
като този про-
дукт има бета-
каротин и ви-
тамин А.

Заредете се с 
цитрусови пло-
дове и бъдете 
сигурни, че те ще 
ви донесат не само 
наслада, но и ще под-
помогнат имунитета и 
здравето ви. Съставките в 
цитрусите влияят върху гените 
чрез модификации на хистоните, регули-
райки генната активност.

Канелата е сладкият вариант на курку-
мата по сила на действие срещу вирусите. 
Ароматната подправка не само подсилва 
имунитета – тя се бори с патогените, които 

причиняват болести.
Кисел, не много вку-
сен, но пък изклю-

чително полезен 
– това е лимонът. 

При консумация 
на лимон еже-
дневно пови-
шаваме нивата 
на витамин C и 
спомагаме за из-

хвърлянето на 
токсините. Ако не 

обичате да хапва-
те от киселото въл-

шебство, то можете да 
накиснете резен лимон в 

чаша с вода и да я изпиете.
Ароматният помощник в готвар-

ството - чесънът - е също полезен за здра-
вето. Той спомага

за борбата с инфекциите
и освен това намалява кръвното налягане 
по естествен начин.

И тиквата трябва 
да бъде включена 

-

дове и бъдете 
сигурни, че те ще 
ви донесат не само 
наслада, но и ще под-
помогнат имунитета и 
здравето ви. Съставките в 
цитрусите влияят върху гените 

причиняват болести.
Кисел, не много вку
сен, но пък изклю

чително полезен 
– това е лимонът. 

При консумация 
на лимон еже
дневно пови

на витамин C и 
спомагаме за из

хвърлянето на 
токсините. Ако не 

обичате да хапва
те от киселото въл

шебство, то можете да 
накиснете резен лимон в 

чаша с вода и да я изпиете.
Ароматният помощник в готвар

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Канелата и лимонът ни пазят от вируси

Те помагат на имунитета: 
Тиква, куркума и джинджифил
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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 за-
дължителен, но е препоръчителен. За повече информация, 
моля позвънете на 773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business 
is looking for a self-motivated truck and trailer mechanic. 
Experience is a plus own set of tools is required. For additional 
info please call 630-948-4547 or text 773-946-7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR за dry 
van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. Заплащане-
то е 0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in business 
need experienced dispatcher and safety to work in o�  ce / not 
from distance/ 2245202269 №18971
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 драйвър 0,95 по-
вече 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
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас C за 
Straight truck local. Заплащане процент от рейта с догова-
ряне. 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 бонуси. 
7734954405 №18844
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим работник 
за поддръжка и почистване в сервиз. 6303509989 №18694

Chicago + suburbs
OWNER OPERATOR, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60102, HIRING OWNER OPERATORS 
WITH HAZMAT AND TANKER ENDORSMENT 17738182886 
№19022
OWNERS / CDL DRIVERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-ДОБРИЯ 
ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL шофьори! *Тел. 
847-665-9273 ; или тел. (847) 483-8787 * 24/7 Диспеч * Реги-
онална работа * Предимно леки товари * Чек всеки петък* 
Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!! 8476659273 №19024
DRIVER CLASS C, 
Цена US$  , Зипкод 60191, Straight truck driver class C. Local 
and regional runs. Between 100 - 300 miles. Paying % or per 
mile. 6306564175 №19028
DRIVER CDL A, 
Цена US$  , Зипкод , Малка транспортна фирма търси шо-
фьори CDL A. За повече информация ни потърсете на тел 
262-744-8341. №19029
DRIVERS ТИМ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, CDL-A за long distance, 
Dedicated Run,Тим $0.80, hook and drop, дабъл-трипъл, 1го-
дина стаж,нов камион автоматик,тел: 847-358-2584 №19030
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ, 
Цена US$ 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

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

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 задъл-
жителен. За повече информация 773-627-6819 №19002
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
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 рефер/
вен 2022 ремаркета/2022 камиони,редовни курсове до за-
пад/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 информация свър-
жете се на посочения телефон. 5082809522 №18980
ТЪРСЯ ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Фирма търси диспечер/ка. До-
бра 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 ками-
они и трейлъри с опит. Добро заплащане. За повече инфор-
мация, позвънете на 773-540-0199. №18982

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

DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60403, Търсим да назначим диспет-
чър на пълен работен ден. Опит в сферата е предимство. 
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
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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 ло-
кална/регионална работа в радиус от 200 мили от вашия 
паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка вечер. 
Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa компания 
набира котрактори с CDL за съвместна работа. За повече 
информация търсете Зори 224-659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & Maintenance 
is looking to hire front desk associate at full time. For more 
information please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin търси 
да назначи момиче за работа като офис асистент и касиер. 
Опит не се изисква. За 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 компания 
предлага работа за CDL class A шофьор $275 per day or 30% 
load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За повече ин-
формация се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чикаго 
до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, за син-
гъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплаща-
не. 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
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60120, REMOTE DISPATCHER 17 YEAR 
EXP V-R-F-HZ 2134316645 №19025
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 задъл-
жителен. 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
ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60056, Давам под наем стая или 
апартамент под наем в Мт Проспект.8474543003 №19012
MALLARD COVE , 
Цена US$  1,300.00, Зипкод 60007, For rent Mallard Cove 
$1300 2BD&2BT Arlington Heights 8476309292 №19027

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 Неде-
ля! №19010
ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Давам под наем стая или апар-
тамент 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 вътрешен 
гараж в центъра на Des Plaines. С или без обзавеждане. 
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 контакт 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 са-
мостоятелна стая в двустаен апартамент до Павилион апар-
таменти 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 ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE 
AND CLEAN UPDATED APPTMNT,6305394849 READY 
NOVEMBER 1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включено всич-
ко - 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 таунхаус под 
наем.За трък драйвър или жена.$650/на месец, включва 
всички сметки. Ползване на пералня/сушилня, гараж, ба-
сейн (летен).Prospect Hts, Wheeling, Mt. Prospect, Arl. Hts, 
Des Plaines, Northbrook.Send me a text if you want to see the 
place. 2242800226 №18908
ДАВАМ СТАЯ, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60070, Давам Стая от таунхаус под 
наем.За трък драйвър или жена.$650/на месец, включва 
всички сметки. Ползване на пералня/сушилня, гараж, ба-
сейн (летен).Prospect Hts, Wheeling, Mt. Prospect, Arl. Hts, 
Des Plaines, Northbrook.Send me a text if you want to see the 
place-224-280-0226 №18909
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен гараж в 
Glenview Разполага с огромно patio. В комплекаса има въ-
трешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по вся-
ко 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, обза-
ведени общи части, WiFi и нетфликс са гарантирани :) френ-
дли съм, но не pet friendly, sorry. За повече инфо моля драс-
нете съобщение на 305-916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, great 
schools, brand new kitchen remodeled, freshly painted, call 
708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment available 
for RENT in Schaumburg as of July 1st. Convenient location 
near Costco, Wood� eld Mall, I-90. Second � oor with balcony. 
Central A/C. Pool in the complex. For more information call 847 
312 0278 or 773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for rent 
in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, great location 
and schools! For information: 847 630 8884 Stancho №18755

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

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

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

ИМОТИ 
Продавам

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

SOMEWHERE ELSE

ЖИЛИЩЕ В САНДАНСКИ, 
Цена US$  965.00, Зипкод , Нови апартаменти в Сандански, 
напълно завършени. Намират се в слънчев комплекс, с акт 
16. Охрана, бариера, видеонаблюдение, басейн и добре 
оформена инфраструктура, асансьор, подземно парко-
място. Локация-до Медите Спа Ресорт, на 1.5 км. от Интер-
хотел Сандански и 1.5 км от пешеходната зона на града. 
359884780493 №19026
ITALIA ROMA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 00048, ITALIA ROMA +393515250797 
№19031

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. Телефони: 
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 услу-
ги 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 подкре-
па на Българи живеещи в чужбина. Повече информация мо-
жете да получите от сайта ни. 359889291674 №18960

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

КУПУВАМ 

Chicago + suburbs
OРЪЖИЕ
Цена US$ 0.00, Зипкод , Купувам стари оръжия: 
револвери,пистолети,карабини и пушки (всички видове). 
2243051163 №19023

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
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 рамката. 
Queen size. Tel.: 224-595-7409 2245957409 №18989
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW X1 xdrive28i с 
нови гуми,нови накладки и дискове,clean title! 7739642928 
№18500
КАБЕЛИ ЗА СНЯГ, 
Цена US$ 425.00, Зипкод , Продавам кабели за гуми за сняг 
. Нови, неупотребявани. 3 комплекта х 2 бр. Цена 425 $. 
Моля, оставете съобщение. 6308850805 №18948

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

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: * $0.80/m 
Тим * $0.70/m Соло, Пълни и празни мили 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
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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
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ВОДОРАВНО: Жрец, Аспра, Аби, Аврал* Аверс, Аутобан, Ниш* Планета, Ребус, Зико* Аса, „Рир”, Дивинил* Чек, Зе-
фир, Мотор* Кан, Бивак, Пилат, Фас* Астор, Пор, Волан, Сейф* Пак, Новатор, Зор* Хор, Кра, Уилис (Брус), Маниер* 
Транс, Цяр, Винетка* Ате (Пиер), Изток, Колит* Миза, Мол, Букак, Пек* Класа, Варел, МАН, Рамо* Айк (Дейвид), Ки-
лим, Капан* Ейл, Кадия, Чай, Буба* Мисия, Залог, Базар* Гагарка, Макадам, Тото* Гънка, Кадър, Зет, Вал* Харта, Мо-
сул, Битум* До, Замах, Мафия, „Вам”* „Оси”, Карат, Херес, Къна* Бабит, Ресор, Печ* Кабошон, Пирин, Барака* Талий, 
Магия, Ла* Дирек, аран, Мис, Тога* Кер, Гети, Глава, Инат* Талон, Вежда, Гилотина 

ОТВЕСНО: Трал, Експорт, Лай, Ага, Статика* Ева, Катар, Емайл, Гърди, Барел* Сцена, Нок, Иск, Манто, Болеро* Реса, 
Криза, Кирка, Кашик* Каста, Фраза, Каска, Забой* Зип, АНТ, Видиа, Марин, ев* Спа, Девон, Сомалия, Комат, Мате* 
Рур, Фароу (Миа), Кория, Масат, Париж* Материк, Виц, Лем (Станислав), Задух, Рига* Обир, Валяк, Чакъл, Херинга* 
Бабур, Потир, Талар, Месия* Бас, Милос, Кум, Йод, Барон, Маг* Чин, Долар, Вокал, Газифер, Киви* Титан, Милан, 
Метис, Сал* Хан, Вот, Заник, Куб, Туя, Пал* Визир, Сонет, Рабат, Кератит* Аршин, Ферит, Папазов (Константин), Въча, 
Они* Китай, Екзема, Атаман, Каган* Алгол, Сфера, Контрол, Мана, АТА* 
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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.
Скочил първият.
- Вземай парашута и ти също скачай.
- А, не. Няма да те оставя да умреш.
- Няма, аз ще скоча след теб.
- Как? Нали остана само един парашут? 

Нали Иван вече скочи.
- Аз на Иван му дадох торбата с храна. 

Нали имал семейство да храни...

  
Седят си две блондинки и обсъждат тео-

рията на елементарните частици. Изведнъж 
едната казва:

- Ш-ш-ш-т! Идва някакъв мъж. Давай да 
говорим за козметика.

  
Учителката пита:
- Иванчо, какво ти подари татко ти за рож-

дения ден?
- Четири прашки, госпожо!
- Престани да се шегуваш, сериозно те пи-

там!
- Не се шегувам! Моя татко е единствени-

ят стъклар в квартала!

  
Държавен чиновник към посетител:
- Аз все ви казвам „Елате утре!“, а вие все 

ми идвате днес!

  
Разговор по телефона:
- Здравей мила, какво правиш?
- Нищо особено, много съм уморена. Тък-

мо си лягам, а ти?
- В дискотеката съм, стоя точно зад теб...

  
Мъж не се намира под път и над път. 

Обикновено е на дивана...

  
Знаете ли, че ракията може да предизви-

ка инфаркт... ако изпуснете дамаджаната!

  
- И запомни, сине! Когато затвориш една 

врата, друга ще се отвори!
- Знам бе, тате. И преди съм го карал тоя 

опел...

  
- Извинете, виждам, че имате хапчета за 

глава от 5 лева и от 20 лева. Каква е разли-
ката?

- Разликата е 15 лева.

  
- Как се нарича блондинка, която си е бо-

ядисала косата в черно?
- Изкуствен интелект...

  
Много хора са ходили на сватба, тези с по-

голям късмет... на чужда!

  
Журналистка интервюира овчар:
– И накрая кажете на нашите зрители по 

колко литра мляко снася една овца?

  
Мария взела назаем пари от мъжа си и си 

купила гараж. Прехвърлила го на брат си и 
го отдава под наем на мъжа си. Оправя се 
жената!

  
- Докторе, сърби ме цялото тяло.
- А след като се изкъпете?
- Първия месец не ме сърби, но след това 

пак започва...

  
- Маестро, а вие защо започнахте да сви-

рите на пиано?
- От цигулката ми падаше бирата...

  
- Как се нарича жена, която знае къде е 

мъжът й по всяко време?
- Вдовица!

  
Когато се подхлъзнеш и паднеш зимата - 

на 22 г. псуваш и ставаш, на 42 г. охкаш и ста-
ваш, на 62 г. чакаш да се стопи ледът!

  
Дъхът на рожденика Ники беше дотол-

кова наситен с алкохолни пари, че духане-
то на свещичките на тортата се превърна в 
зрелищно шоу с фойерверки.

  
Мозъкът не е като веждите. Ако го нямаш, 

не можеш да си го нарисуваш!

  
40% от инцидентите стават след фразата 

„Глей ся кво мога“, а останалите 60% след 
„Не бе тъпак, виж как са прай...“

  
Благодарение на дистанционното обу-

чение много родители придобиха знания, 
които са пропуснали в своето време...

  
- Хайде бе, Асене, що закъсня толкуз?
- Трябваше да зема един душ ма!
- Къде бе?
- Ей го отзад у каруцата!

  
Кухня, печка, тенджера, прахосмукачка. 

Всичко е в женски род. Teлевизор, хладил-
ник, диван в мъжки род. Съвпадение?

  
Докато търсиш жена, която готви като 

майка ти, намираш някоя, която пие като 
баща ти.

  
Жената ме прати до аптеката да взема от 

„ония таблетки, дето помагат за ерекция". 
Не мога да опиша изражението й, когато се 
върнах с таблетки за отслабване. П.П. Като 
ме изпишат от ортопедията, ще си търся 
квартира.

  
- Тате, какъв празник е 14 февруари?
- Ами, моето момче, това е ден, в който се 

лъже повече, отколкото на 1 април!

Съобщение до 

човека, изгубил 

златен Rolex в 

района на НДК -  

в момента 

е 12:20 часа.

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
Добрата новина е, че точно през 
тази седмица ще имате шанс да 
направите по по-мек начин раз-
дялата си с познат, така че да не 
навредите на хората около себе 

си и на личните или служебните си взаимоотноше-
ния. За да продължите напред без излишен товар, 
следва да приемете, че нещата не биха могли да ос-
танат каквито са – трябва да направите някаква ре-
форма, така че положението да стане изгодно и за 
вас, и за другите хора, замесени в неприятната ситу-
ация от последните дни.

РАК
В началото на периода ще бъде-
те заети основно със себе си и 
със собствените си дела и едва 
ли ще имате кой знае колко го-
лямо желание да се занимавате 

с чуждите грижи и проблеми. Подходящо време да 
направите нещо за себе си – например да поспор-
тувате или да се погрижите за външния си вид. При 
общуването с другите обаче ще се водите предимно 
от собствените си желания и амбиции, което може и 
да не се хареса на някои хора – например колегите 
ви да се дразнят от вас.

ВЕЗНИ
За много от вас предизвикател-
ството ще бъде в това да прие-
мете, че трябва да изтърпите из-
вестен дискомфорт, но това ще е 
в името на по-доброто бъдеще. 

Ако искате да започнете нещо ново в професионал-
ната област, не отлагайте. Обмислете какво бихте ис-
кали да осъществите и намерете хора, които да ви 
съдействат, защото ще имате шанс успешно да зад-
вижите всякакви нови проекти и начинания. Ако пък 
в момента се извършат промени, които не са ви при-
ятни, не се обезкуражавайте.

КОЗИРОГ
Единственото, което би могло 
да подейства за връзката ви, са 
искреното споделяне и общу-
ването. Ако сте вдъхновени да 
направите нещо, отделете вре-

ме, за да поработите за осъществяването на идеята 
си – моментът е много подходящ за подобни дейст-
вия. Чудесни дни и за забавления в приятна компа-
ния, така че си осигурете повече свободно време за 
това. В усилията си ще постигате желаното въпреки 
възможните затруднения и повишената вероятност 
от конфликти.

ТЕЛЕЦ
Ще бъде по-добре, ако не огра-
ничавате себе си и другите с из-
лишни очаквания – отпуснете 
се, правете това, което ви е по 
сърце, и оставете хората около 

вас да правят същото. Колкото повече свобода да-
вате на близките си, толкова по-добре ще се разби-
рате с тях. Може да свършите и доста работа, осо-
бено ако имате да изпълнявате някакви залежали 
задачи и вкъщи, и на работното си място. Обърне-
те повече внимание на физическата си форма, пре-
карвайте повече време извън дома си.

ЛЪВ
Заредете се с енергия, предсто-
ят ви доста натоварени дни. Ще 
бъдете доста концентрирани 
върху работата, но внимавайте, 
защото прекаленото натоварва-

не или стресът на работното ви място може да по-
влияе негативно на тонуса и на здравето ви. Най-до-
бре да си починете, защото няма да бъдете особено 
ефективни. Добър период за дейности, за които се 
изисква общуване и водене на преговори, тъй като 
по-лесно ще постигате разбирателство, стига да сте 
открили правилните хора.

СКОРПИОН
Най-вероятно смисълът на но-
вите ви бизнес решения е да 
ви тласнат по нова посока. За 
много от вас е доста присъщо 
да се носите по течението, но 

през следващите дни това ваше качество ще рабо-
ти против вас – време е да вземете нещата в свои 
ръце, да сте по-смели и да сами да извоювате оно-
ва, което ви е нужно. Този период ще бъде много 
благоприятен за тези, които искате да заздравите 
отношенията си и да работите в името на хармони-
ята – ако става дума за партньора ви.

ВОДОЛЕЙ
Дните на повечето от вас ще са 
приятни и зареждащи ви с до-
бри намерения. Времето пред-
разполага към почивка, но няма 
да пренебрегнете и делата си, за-

ради които бихте направили всичко. Ще се отнесете 
отговорно към бизнеса и здравето ви, както и към 
това на близките си. Ако не искате да направите ня-
коя беля, ще трябва да внимавате какво говорите и 
да не действате необмислено. Възможни са изблици 
на агресия – ето защо ще бъде добре да не влизате в 
спорове за дребни неща.

БЛИЗНАЦИ
Въздържайте се да критикува-
те хората около вас и да им по-
сочвате грешките – това едва ли 
ще ги накара да станат по-добри. 
Към края на периода е възмож-

но да си изяснявате отношенията с интимен парт-
ньор или с друг близък човек. Ако преди време емо-
циите са били по-силни и са ви заслепявали, сега 
има шанс да погледнете трезво на положението. 
Практикуване на любимия спорт е чудесно решение 
за релакс. В случай, че не ви се отдаде тази възмож-
ност, просто излезте на чист въздух.

ДЕВА
Ще имате успех, ако се съсре-
доточите върху собствените 
си цели и работите за тяхната 
реализация, вместо да водите 
битки с други хора. За вас тази 

седмица ще бъде изпълнена с по-големи предиз-
викателства, защото ще трябва да предизвикате 
някаква промяна, ако искате някаква ситуация в 
личния или в служебния ви живот да се развие в 
положителна посока. Промяната ще се случи по-
лесно, ако вие направите нещо, за да я задействате, 
а не само да стоите и да чакате.

СТРЕЛЕЦ
Ключовата дума ще бъде „ра-
бота“ – без да полагате усилия, 
нищо няма да се получи. Ако 
обаче сте готови да признаете, 
че вие също носите отговорност 

за настоящото положение и обсъдите това с другия 
човек, има голям шанс да постигнете напредък. Об-
вързаните представители на знака може да се опи-
тате да избягате от проблемите във връзката си чрез 
някоя авантюра, но това няма да ви помогне в дълго-
срочен план, а нищо чудно и да си създадете по-го-
леми главоболия.

РИБИ
Ще се наложи да избягвате да 
се разправяте с непознати, кои-
то са ви подразнили. В същото 
време обаче звездните влияния 
ще ви помогнат да преодолеете 

кризата във важни за вас взаимоотношения – с на-
чалник, партньор или родител. За целта е нужно и 
двете страни да проявявате добра воля и да сте го-
тови да изгладите противоречията в разговори. До-
бри дни за водене на разговори и преговори – ще 
добиете яснота по въпроси, които преди са пораж-
дали конфликти и неразбирателство.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Т
ова е историята за една любов, 
която намира отново двама души 
със 70 години разлика. Фред Пол 
и Флорънс Харви са гаджета като 
тийнейджъри. После пътищата 

им се разделят, те създават свои семейства 
и заживяват живота си далеч един от друг. 
Близо 70 години по-късно обаче, когато тех-
ните съпрузи умират, те се свързват отново 
и изживяват своята връзка.

Първата им любов започва преди 68 го-
дини в малко градче на име Уандсуорт в Ка-
нада.

Разхождат се, ходят на концерти, целуват 

се в междучасието. Гаджета са две години. 
Всяка вечер Пол премигва с лампата на дво-
ра си, преди да си легне, за да даде сигнал 
на Харви, която живее от другата страна на 
залива, че си ляга и че я обича.

„Тя беше първата ми любов. Моята пър-
ва приятелка и първата ми истинска любов“, 
обяснява Пол, сега на 84, пред CNN.

Когато става на 18, Пол се мести в Торонто 
за работа. Когато се връща, Флорънс (тогава 
на 15) вече я няма и е в друг град.

После тя се омъжва за мъж на име Лен, 
бракът им трае 57 години и имат 5 деца. Той 
се жени за жена на име Хелън, бракът им 
трае 60 години и имат 2 деца. През 2017 г. 
Лен умира от рак, а през 2019-а Хелън уми-
ра след тежко боледуване, включително от 
деменция. Двамата вече са сами. Тя първа 

решава да го потърси.
Във времето започват да си

говорят все 
повече и повече

„Не вярвах, че ще се случи нещо. Първо 
си говорехме веднъж седмично, после два 
пъти, после три пъти. Накрая си говорихме 
всеки ден с часове. Наистина се свързахме 
отново и въпреки че не се бяхме виждали 
отдавна, знаех какво следва“, обяснява тя.

През юли 2020 година тя го посещава из-
ненадващо в Торонто за рождения му ден.

Когато разбира, че тя ще пристигне все-
ки момент, той скача от леглото, облича се 
и пише с тебешир пред къщата „Добре до-
шла, Флорънс“.

„Когато пристигна, отидох до колата, пре-

гърнах я, целунах я по бузата, хванах я за 
ръката и знаех, че ми е взела сърцето“, обяс-
нява дядото.

Въпреки предупрежденията на семей-
ствата си, че избързват, те решават да се 
оженят само три дни след като се срещат 
отново. Сватбата е след месец.

„Ти беше първият мъж, който ме изпрати 
у дома като малка. Предполагам, че ти ще си 
и последният мъж, който ще ме изпрати до 
дома“, казва тя по време на сватбата.

Той вади акордеона си и й изпява песен-
та „I Wouldn’t Change You if I Could“ на Ricky 
Skaggs.

Влюбват се като тийнейджъри, но се 
женят като старци: Фред и Флоранс
XЕто вдъхновяващата история на двама канадци, започнала преди десетилетия

Сн.: cbc.ca

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Машин Гън Кели плани-
ра да предложи брак 
на приятелката си Ме-

ган Фокс. 31-годишният рапър 
и актрисата са заедно от про-
летта на 2020 г.

„Те са много влюбени и по-
вече от обсебени един от друг. 
Те са готови за тази следваща 
стъпка във връзката си“, ко-
ментира техен близък.

Певецът казвал на прияте-
лите си, че планира да предло-
жи брак.

Меган бе омъжена за ак-
тьора Брайън Остин Грийн от 
2010 г. до 2021 г.

Скоро Машин Гън Кели на-
рече връзката между него и 
моделката „тъмна приказка“.

„Трябва да е безгрижно, но 
ние също отиваме в ада с дру-
гия. Това е екстаз и агония, със 
сигурност... Не искам хората да 
мислят, че всичко е перфектно 
между нас. Не казах, че това е 
най-тъмната приказка, без да 
има причина“, обясни Кели.

Машин Гън Кели ще предложи 
брак на Меган Фокс Леонардо ди Каприо: Камила  

е момичето на мечтите ми
Ди Каприо и Камила Мороне са изгради-

ли много здрава и стабилна връзка. Из-
точници казват, че двойката е щастлива и 

спокойна заедно.
47-годишният актьор и моделката са заедно 

от 2017 г.
„Те са наистина стабилни и всичко е страхот-

но между Лео и Ками. Те изглеждат много щаст-
ливи и спокойни заедно“, споделя техен близък.

Звездите пазиха връзката си далеч от светли-
ната на прожекторите през четирите години, в 
които са заедно.

Преди време се разбра, че актьорът прекар-
ва все повече време с Мороне и му харесва да 
е с нея 24/7.

Явно Камила е неговото момиче на мечтите. 
Тя се разбира много добре със семейството му 
и той се разбира чудесно с нейното. Те сякаш се 
познават от цяла вечност и нещата просто им 
се получават.

От Little Mix опровергаха слу-
ховете, че ще се разпадат. Фе-
новете на момичешката банда 

бяха притеснени, тъй като имаше слу-
хове, че Пери Едуардс, Лий-Ан Пинок и 
Джейд Търлоу планират солови карие-
ри и искат да се развиват и в други сфе-
ри, освен музиката. А и в края на 2020 г. 
Джеси Нелсън напусна групата.

Миналия месец се появиха слухове, 
че бандата ще се разпадне през 2022 г.

Сега момичетата съобщиха, че искат 
да отбележат 20-годишнината си заед-
но. Това би се случило чак след 10 го-
дини - през 2031 г., тъй като бандата бе 
сформирана през 2011 г. Триото отбе-
ляза 10 години на сцена тази седмица.

„След още 10 г. ми се иска да мисля, 
че все още ще продължаваме. Ще пра-
вим друго турне, с още музика“, комен-
тира Джейд.

Little Mix няма да се разделят, 
празнуваха 10 г. заедно

Джесика Симпсън отбе-
ляза 4 години, откакто 
прекрати дружбата си с 

алкохола. Звездата сподели 
за своя прогрес в Instagram, 
където изненада феновете си 
със селфи, на което е почти 
неразпознаваема.

„Това е неразпознаваема 

моя версия от ранната сутрин 
на 1 ноември 2017 г. Трябваше 
да науча толкова неща за себе 
си“, написа до кадъра певица-
та.

На кадъра тя е по пижама, 
видимо подпухнала и със за-
червено лице без грим. Зад 
нея се виждат разхвърляни 
дрехи.

Авторката на Open Book не-
отдавна призна, че е разбрала 
нуждата да се откаже от алко-
хола, защото вече била уморе-
на да притъпява всичките си 
проблеми.

„Исках да пречупя пороч-
ния кръг, да продължа напред, 
а не да гледам назад със съжа-
ление“, добави още Симпсън.

Джесика Симпсън празнува  
4 години без алкохол

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


17 - 23 ноември 2021 г. 37

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

През по-
следни-
те месе-

ци усилено се 
говори за про-
дължението на 
„Сексът и гра-
дът“. Там отно-
во ще видим 
Кари Брадшоу, 
но този път тя 
няма да е пер-
фектна. Камерата няма да ни 
спести нито бръчките, нито 
посивелите коси на нея и при-
ятелките й.

След като получи безброй 
критики, че корените са й из-
раснали, Паркър обяви, че 
няма как да спре да остаря-
ва. А наскоро Порижкова, коя-
то също е привърженик на ес-
тествената красота, я защити в 

социалните мрежи.
Моделът е на 56 г., на кол-

кото е и актрисата. Това, кое-
то обединява двете, е, че не се 
притесняват да покажат бели-
те си коси.

„Виждам моите сребър-
ни корени в огледалото. И ми 
харесва“, написа Порижкова, 
споделяйки колаж с две сним-
ки, едната от които е на Пар-
кър.

Сара Паркър и Порижкова 
показаха белите си косиДонатела Версаче шие булчинската 

рокля на Бритни Спиърс
Бритни Спиърс влезе в образа на 

принцеса. Изпълнителката се поя-
ви в Инстаграм, облечена в ефирна 

рокля в светлорозов цвят. Моделът, кой-
то е с открито деколте, прилича много на 
булчински. Тя обаче побърза да уточни, 
че няма да го носи на сватбата си.

„Не… това не е моята сватбена рокля!“, 
написа изпълнителката.

Бритни е в трескава подготовка за 
щастливото събитие. Спиърс уточни, че 
като е заговорила за своята сватба, е вре-
ме да сподели, че е избрала Донатела 
Версаче. Тя обаче не споделя подробнос-
ти какво точно са се разбрали.

Певицата и дизайнерката се познават 
отдавна. „Никога няма да забравя, кога-
то дойде и остана с мен, Бритни!“, споде-
ли преди време Донатела, говорейки за 
близостта си с певицата.

Четири месеца след като 
Адел направи връзка-
та си с Рич Пол офици-

ална, двамата поставиха от-
ношенията си на ново ниво. 
Певицата отведе любимия си 
в родния си дом във Велико-
британия. Двамата бяха забе-
лязани да се наслаждават на 

Лондон, опитвайки 
се да не привличат 
вниманието.

Адел е в града, тъй 
като се подготвя за 
шоуто си в Лондон. 
То ще бъде първото 
за звездата във Вели-
кобритания през по-
следните 4 години. 
Феновете й ще могат 
да го гледат и по ITV 
на 21 ноември.

Фактът, че британ-
ката е завела любимия си в 
родината си, показва сериоз-
ните й намерения към него.

Връзката им е сериозна и 
те дори се запознаха с деца-
та на другия. Адел има 8-годи-
шен син от брака си със Сай-
мън Конеки. Рич е баща на три 
деца.

Адел заведе гаджето си  
в родния си дом

Когато испанският актьор Антонио 
Бандерас се нуждае от пряма об-
ратна връзка за изпълнението си 

като театрален импресарио, той се об-
ръща към дъщеря си Стела, която е наел 
като втори асистент-режисьор на пред-
стояща продукция на мюзикъла „Компа-
ния“.

Звездата от „Маската на Зоро“ и десет-
ки други филми, ще режисира и участва 
в испаноезична версия на хитовото бро-
дуейско шоу от 1970 г. на Стивън Сон-
дхайм, отличено с шест награди „Тони“, в 
родния си град Малага, Южна Испания.

Бандерас отваря театъра „Театро дел 
Сохо“ в Малага преди две години като 
средище за производство, обучение и 
популяризиране на сценичните изку-
ства. След успешна първа година панде-
мията от COVID-19 принуди театърът да 
спре дейността си.

Бандерас покани дъщеря си  
за новия си мюзикъл

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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В
сяка есен, в първите дни на ноем-
ври, планините на Северна Каро-
лина посрещат една мистериозна 
мечка. И макар тя да е само сянка, 
появата й събира стотици любо-

питни туристи, които нетърпеливо очакват 
да я зърнат. В ясни слънчеви дни, за около 
три седмици, сянката на мечката се появява 
бавно, тръгвайки отзад Уайтсайд планина в 
Западна Северна Каролина. Всичко започ-
ва около 5:30 ч. следобед. Тогава се появява 
малка сянка, която расте и се трансформи-
ра в различни форми, като накрая се пре-
връща в гигантска мечка през короните на 
долината.

Цялото чудо трае 
около 30 минути

Този феномен привлича много посетите-
ли и местни жители, голяма част от които 
се надяват да заснемат най-добрата сним-
ка. Понякога обаче условията може да не са 

добри и перфектният кадър да бъде изпус-
нат. Планинската мъгла, облачните условия 
и други малки похвати на природата поня-
кога затъмняват сянката.

Дори ако не успеете да се насладите на 
интересната гледка обаче, районът Кашмир 
и Хайлендс ще ви предоставят красотите си, 
без да дебнете за тях. Планините са зашеме-

тяващи, а наоколо чакат някои от най-живо-
писните водопади в Северна Каролина, ве-
ликолепни пешеходни пътеки, планински 
голф игрища и др., пише TRAASGPU.

Кога да видите сянката 
на мечката

Мечата сянка се появява за около три 
седмици по време на есента - от края на ок-
томври до средата на ноември всеки ден. Тя 
се показва отново през зимата, от средата 
на февруари до началото на март. Въпреки 
това, когато листата на есента създават ко-
лоритно платно, това е най-доброто време 
за гледане.

Къде да видите сянката 
на мечката

Най-доброто място да видите сянката на 
мечката е Rhodes Big View Overlook, разпо-
ложен по магистрала 64 между касиери и 
планини.

Сянката на мечката в Северна 
Каролина – гледка за цял живот
XТози феномен може да се види само няколко пъти в годината и привлича много туристи
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http://lawjtchicago.com/
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http://sttransport.net/

