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Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Ядосани не сме.  
Просто свикнали

Имам чувството, че вече не може да се 
ядосаме дори. От нищо. Дори от нелепа 
смърт – било в автобус, било в старчески 
дом. Ужасът на трагедиите притъпява за мо-
мент емоциите. Но при нас изглежда, че са 
притъпени от навика, че те просто се случ-
ват в България. От безсилието да променим 
нещо. От осъзнаването, че пак ще се случи 
и дано Бог да ни пази и да не е на нас. Че 
такава е държавата, пътищата, старческите 
домове, институциите, хората….

89 на един милион. Това официално са 
жертвите на катастрофи по българските пъ-
тища на година, което поставя държавата 
на второ място в Европейския съюз в тази 
черна класация. Данните са от 2019 г. Може 
да се обзаложим, че не са се подобрили (ос-
вен ако няма намаление заради по-малко-
то пътувания по време на пандемията). Ние 
просто свикваме. Не се ядосваме. Не пра-
вим нищо. Доволни сме, че има и такъв път 
– наричаме го магистрала, нищо че няма 
Акт 16 за такава. Нито прилича на магистра-
ла.

Преди десетина години едни приятели 
ми казаха – сега като си дойдеш, ще те за-
караме до Бургас по новата магистрала. На 
следващото лято пътуваме с тях към родния 
град. Не се бях прибирал няколко години. И 
по едно време реших да питам – кога ще се 
качим на магистралата. Казаха ми – това е 
магистралата. Приличаше ми на двулентова 
градска улица. В България магистралите не 

приличат на такива – нито като маркировка, 
нито като аварийни ленти и канавки, нито 
като изпълнение за високоскоростен път. 
За сметка на това са едни от най-скъпите на 
километър. Преди години пак в тази колон-
ка бях правил сравнение на цените за по-
строяване с тези в САЩ. Досещате се къде 
са по-скъпи, нали? Но ние не се ядосваме. 
Свикнали сме. Тука е така, обичат да казват 
тези, които са останали там.

Ако бяхме ядосани, може би щеше да има 
повече от 40% активност на току-що от-
миналите избори. Или пък повече хора на 
протестите. И щяха да са на повече места и 
по-продължителни. Но ние не сме. Ние сме 
примирили. Или напуснали. Но ядосани не 
сме. А трябва да сме бесни. Че това продъл-
жава да се случва. Че човешкият живот ня-
как си няма значение в корупционни схеми 
за милиарди и че приемаме това за нормал-
но. Което ни прави точно толкова виновни 
като тези, от които зависи пътищата, бол-
ниците, училищата, старческите домове и 
всичко друго да бъде безопасно и уредено. 
Виновни, но не и ядосани. Дори не сме от-
чаяни, просто примирени. Свикнали. В това 
се изразява нашето съучастие в този горящ 
вече 30 години наш роден автобус.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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И
згорели живи. Майка с чети-
ригодишните близнаци Луан и 
Албан в ръце. Шестима учени-
ка, които никога повече няма 
да се върнат в клас. Още чети-

ри деца. Млади хора, връщащи се от екс-
курзия в Истанбул. Общо 46 души, повечето 
родени между 1971 и 2004 година, открити 
скупчени и овъглени в македонски автобус, 
който се превърна в техен ковчег на авто-
магистрала „Струма“ край Перник.

„Това е непозната по своите мащаби чо-
вешка трагедия“, описа станалото зам. глав-
ният прокурор Борислав Сарафов в ранни-
те часове на фаталния 23 ноември.

„Гледката е ужасяваща и не всеки може 
да я издържи. Аз такова нещо не съм виж-
дал. Хората вътре са напълно изгорели“, 
каза служебният вътрешен министър Бойко 
Рашков, който също бе на мястото на ката-
строфата.

„Трагедиите са общи“, коментира и слу-
жебният премиер Стефан Янев на съвмес-
тен брифинг с премиера на Македония 
Зоран Заев, който пристигна в България за-
ради инцидента. В двете държави обявиха 
траур. Трагедията на „Струма“ стана пет часа 
след друга, чисто българска трагедия, при 

която в дом за възрастни край Варна при 
пожар загинаха девет души.

„Цялото ми семейство изгоря“, каза член 
на фамилия от Скопие, който загуби 10 род-
нини в изгорелия автобус, пред сайта „Сло-
боден печат“. А в училището на шестимата 
загинали ученици учебните часове са пре-

установени – децата са в шок и плачат.

Хронологията
Сигналът за инцидента е подаден малко 

след 2.00 часа през нощта. Катастрофата е в 
близост до село Боснек в участъка на „Стру-
ма“ между Перник и Дупница, на 31 км юго-

западно от София.
Автобусът е влязъл в България от Турция, 

бил е регистриран в Скопие. Той се е дви-
жел заедно с три други автобуса като част 
от организирана екскурзия до Истанбул, 
организирана от македонски туроператор.

В автобуса са пътували 53-ма души. От тях 
седем са успели да се измъкнат през счу-
пените прозорци. Оцелелите са две жени 
и петима мъже, които са настанени в спеш-
ната болница „Пирогов“ в София. Пациенти-
те имат изгаряния в областта на лицето и са 
вдишали пушек и газ, но са извън опасност 
за живота, съобщиха от болницата. Една от 
спасените пътнички е 17-годишно момиче.

Автобусът се е запалил и преобърнал, съ-
общиха от МВР. Това е и една от причини-
те хората да не могат да бъдат спасени. По 
първоначални данни, огласени от проку-
ратурата, сред загиналите няма български 
граждани.

Версиите
Причините за инцидента продължават да 

се разследват.
На този етап има данни, че е имало взрив 

при трагедията, стана ясно от думите на за-

Трагедия, каквато   България не помни
X„Цялото ми семейство изгоря“, споделя мъж, загубил 10 члена на фамилията си на „Струма“

Загиналите близнаци Луан и Албан

Снимкa: Facebook

Снимки: БТА
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местник главния прокурор Борислав Сара-
фов. Той даде съвместен брифинг с главния 
прокурор на Северна Македония Любомир 
Йовески, с говорителя на главния прокурор 
на Република България Сийка Милева и с 
ръководителя на специализираната проку-
ратура на Северна Македония - Вилма Ру-
севска.

Въпросът е дали този взрив е причинен 
отвътре в автобуса или е взрив, дошъл след 
удар в мантинелата.

Основните версии остават човешка греш-
ка или техническа неизправност. Имало е и 
втори шофьор, но не е ясно дали е сред оце-
лелите, но се предполага, че нито един от 
двамата не е оцелял.

Версията за взрив в автобуса преди ка-
тастрофата се чу най-напред от оцелели-
те пътници, които са в стабилно състояние 
в „Пирогов“. Само двама от тях обаче са в 
адекватно състояние, другите още са в шок 
и е трудно да бъдат разпитани.

Предстои автотехническа и съдебноме-
дицинска експертиза. Автобусът е бил срав-
нително нов – на около 3 години.

Автобусната фирма
Компанията, собственик на катастрофи-

ралия автобус, се казва „Беса транс“. Служи-
тели на македонската полиция пристигнаха 
пред офиса на фирмата в Скопие. Неин соб-
ственик е етнически албанец. Като после-
ден собственик се сочи Аздрен Зубери. По 
неофициална информация „Беса транс“ е 
имала представителства и в Кюстендил.

Пред канцеларията на автобусната фир-
ма се събраха роднини на пътувалите в зло-
щастния автобус от Истанбул към Скопие. 
Това съобщи македонският журналист Та-
мара Грънчаровска. Вратите на „Беса транс“ 
обаче остават затворени.

„Нямаме никаква информация. На място 
няма никой от автобусната фирма, никой не 

вдига и телефоните в централата им“, обяс-
ни тя.

Най-тежката катастрофа 
в Европа

Автобусната катастрофа в България, при 
която загинаха най-малко 46 души, е най 
тежката автобусна катастрофа в Европа за 
последното десетилетие. Така коментира 
агенция „Франс прес“ трагедията, случила 
се рано във вторник на територията на Бъл-
гария с автобус с македонска регистрация.

Коментирайки трагичните детайли около 
инцидента, агенцията припомня и черната 
статистика в България. По официални дан-
ни през 2019 г. в страната с население от 6,9 
млн. души при пътни инциденти са загина-
ли общо 628 души, а през 2020 г. - 463 души. 
Пътните произшествия често се дължат на 
лоши пътни условия, остарели автомобили 
и превишена скорост.

Инцидентът във вторник е станал на учас-
тък от магистралата със стръмни наклони и 
без ясни разграничителни линии, където в 
миналото са ставали много произшествия 
според Диана Русинова от неправителстве-
на организация за пътна безопасност, коя-
то в миналото се е оплаквала на властите от 
участъка.

Трагедия, каквато   България не помни

Цветя пред посолството на Северна Македония в София

Премиерът на Северна Македония Зоран Заев в СофияПремиерът Стефан Янев в Пирогов

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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П
реговорите за ново правител-
ство в България започнаха. Във 
вторник стартираха разговори-
те по екипи според темата за 
бъдещото управление. Работ-

ните групи са 18, излъчени от всяка от че-
тирите партии, дали съгласие да са част от 
новата коалиция – „Продължаваме промя-
ната“, БСП, „Има такъв народ“ и „Демокра-
тична България“.

Въпреки оптимистичните нагласи, реа-
листичните оценки са, че преговорите няма 
да са лесни и е възможно да продължат 
дълго. Ситуацията около съставянето на но-
вия кабинет все пак е благоприятствана от 
факта, че партиите не искат нови избори, 
от които не престават да губят, и че са го-
тови да направят всичко, за да има прави-
телство. Дори и така, според наблюдателите 
кабинет е възможно да има най-рано преди 
Коледа.

Новият парламент 
на старта

Новият парламент вече загрява на старта. 
Очаква се президентът да го свика до дни. 
Това Народно събрание със сигурност няма 
да бъде разпуснато в следващите поне два 
месеца, дори и партиите да не успеят да се 
разберат за правителство, защото се нами-
ра между два президентски мандата. Радев 
може да го разформирова чак след като за-
почне вторият му мандат на 22 януари 2022 
г. Дотогава обаче той може да насрочи нови 
избори, и да назначи ново служебно прави-
телство.

Преговорите като риалити
Преговорите, които започнаха във втор-

ник, са в 18 сектора. Те се излъчат на живо, 
като по едно и също време текат по две сре-
щи. Засега партиите откриха съвпадения в 

сектор икономика, но в сферата на правосъ-
дието има различия. Плановете са тези раз-
говори да приключат до края на седмицата.

До момента има обявени две по две голе-
ми червени линии. „Продължаваме промя-
ната“ начерта като такива смяната на глав-

ния прокурор Иван Гешев и превръщането 
на антикорупционната комисия в силна ин-
ституция, което включва и смяна на предсе-
дателя й Сотир Цацаров. Червените линии 
на БСП са България да не дава подкрепа за 
присъединяването на Северна Македония 
към Европейския съюз, ако това е за смет-
ка на националния интерес и българската 
история, и да не се подкрепя Истанбулска-
та конвенция и въвеждането на т.нар. джен-
дър идеология (за което лидерът Корнелия 
Нинова втвърдява позицията си).

Имената на министрите
След серията срещи ще се разбере как ще 

продължат разговорите, а накрая според 
различни партийни лидери ще се обсъжда 
и персоналният състав на правителството.

Кандидатът за премиер на „Продължава-
ме промяната“ е Кирил Петков, за финан-
сов министър - Асен Василев, като и двама-
та твърдят, че не е на всяка цена и няма да 
е пречка за споразумение. По-вероятно е 

Преговори, парламент и 
правителство до Коледа
XКакво предстои, след като изборите в България приключиха
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обаче те да заемат тези позиции в предло-
женото правителство.

Другите най-често споменавани имена са 
за външен министър - Даниел Лорер, за об-
разователен - акад. Николай Денков (който 
е и в служебния кабинет), а за транспортен 
- собственикът на „Еконт“ Николай Събев 
(той стана депутат от „Продължаваме про-
мяната“ и Петков го е давал като такъв при-
мер). Единият от лидерите на победилата 
формация досега е давал за пример, че е 
нормално „Демократична България“ да по-
лучи водеща роля в правосъдната систе-
ма и реформа, но дали това ще бъде през 

министър(и) и дали те ще искат постове, 
няма официален коментар.

За левицата според депутати се обсъжда 
социалното министерство.

Засега Петков и Василев отхвърлят всич-
ки въпроси за номинации и казват само, че 
търсят „А отбора“ от хора за кабинет.

Кой ще е новият 
шеф на парламента

Както с всеки нов парламент, така и с 47-
ия погледите ще са насочени най-вече към 
това кой ще влезе в ръководството му. Това 
ще е сигурен индикатор за това какъв ще е 
успехът на преговорите между бъдещите 
партньори.

Все още не е ясно дали победителят на 
изборите, „Продължаваме промяната“, ще 
излъчи новия председател на Народното 
събрание. Преди време Кирил Петков спо-

дели, че в партията имат подходяща канди-
датура, но не е изключено и да дадат пос-
та на някой от коалиционните партньори 
- според избрани за депутати отново на Ива 
Митева от ИТН.

Една от спешните задачи пред новите на-
родни представители е да приемат бюджет 
за 2022 г..

В това Народно събрание се очаква Ру-
мен Радев да представи проекта си за про-
мени в конституцията, който по негови 
думи включва съдебна реформа и разши-
ряване на гражданските права.

Президентът, НС и кабинетът
Няма срок, в който държавният глава 

трябва да връчи първия мандат. Очаква се 
той да остави достатъчно време за прего-
вори между бъдещите партньори, като има 
предположения, че може да няма редовно 

правителство и до края на годината. Румен 
Радев вече обяви, че очаква „реформатор-
ско, антикорупционно и социално прави-
телство“ от т.нар. партии на промяната. „Но-
вият парламент няма право на грешка и 
протакане, защото хората няма да простят. 
За всеки от тези партии, който пренебрегне 
това, ще бъде самоубийство. Ще бъде отре-
чено от хората, ако партиите тръгнат срещу 
волята на народа“, каза той. След като бъде 
връчен, срокът за изпълнението на първия 
мандат е седем дни. Ако кандидатът за пре-
миер предложи правителство, то трябва да 
бъде избрано от парламента.

http://imgtrucking.com
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Р
умен Радев е победителят на пре-
зидентските избори и според гла-
суването на сънародниците ни в 
САЩ. Сегашният държавен глава 
е получил гласа на близо 79.64% 

от българите в САЩ. Двойката Румен Радев 
– Илияна Йотова е получила 5090 гласа на 
балотажа на изборите за президент и вице-
президент.

За опонентите им Анастас Герджиков – 
Невяна Митева са гласували съответно око-
ло 20.36%. Двамата са събрали 1301 гласа.

Това показват данните от 100% обработе-
ни протоколи от всичките 55 секции, разпо-
ложени в САЩ.

Ето и гласуването по секции:

Секция Гласували Румен  
РАДЕВ

Анастас 
ГЕРДЖИКОВ

Атланик Сити, Нортфийлд, Ню Джърси 62 48 5
Алтамонт Спрингс - Орландо, Флорида 121 94 26
Арлингтън Хайтс, Илинойс 352 291 55
Атланта, Джорджия 323 251 68
Балтимор, Мериленд 55 38 14
Бостън - Билрика 174 124 42
Бостън - Нютън 147 109 33
Брумал, Пенсилвания, Филаделфия 96 64 31
Бъфало, Ню Йорк 38 32 5
Вашингтон 327 244 75
Вирджиния бийч, Вирджиния 61 54 7
Далас, Тексас 98 72 19
Денвар, Колорадо 131 107 19
Дес Плейнс - 3 секции 813 646 153
Детройт, Мичиган 107 94 13
Джаксънвил, Флорида 49 33 14
Индианаполис, Индиана 47 32 12
Конкорд, Калифорния 87 69 14
Лас Вегас, Невада 248 213 32
Лос Анджелис 84 66 16
Маунт Проспект, Илинойс 293 250 39
Форт Лодърдейл, Флорида 180 137 39
Милуоки, Уисконсин 58 38 19
Минеаполис, Минесота 49 36 10
Нантъкет, Масачузетс 47 36 10
Нашвил, Тенеси 33 24 6
Нейпълс, Флорида 104 84 16

Секция Гласували Румен  
РАДЕВ

Анастас 
ГЕРДЖИКОВ

Норуолк, Кънектикът 81 68 11
Ню Брънсуик, Ню Джърси 91 69 21
Ню Йорк 244 172 60
Ню Йорк, Куинс 155 114 34
Питсбърг, Пенсилвания 54 37 15
Портланд, Мейн 46 42 4
Портланд, Орегон 44 36 7
Ричмънд, Вирджиния 56 48 6
Сакраменто-Кармайкъл, Калифорния 61 43 13
Сан Антонио, Тексас 39 37 7
Сан Диего-Оушънсайд, Калифорния 66 46 18
Сан Франциско, Калифорния 72 57 11
Сейнт Луис, Мисури 123 93 30
Сейнт Питсбърг, Флорида 199 146 47
Сиатъл-Едмъндс, Вашингтон 139 102 28
Синсинати, Охайо 65 41 23
Солт Лейк Сити-Уест Джордан, Юта 38 33 2
Сънивейл-Сан Хосе, Калифорния 122 95 22
Финикс, Аризона 106 75 29
Хаянис-Кейп Код, Масачузетс 100 88 7
Хинсдейл, Илинойс 85 75 10
Хюстън, Тексас 60 39 21
Чикаго, Илинойс 94 65 25
Шарлът-Матюс, Северна Каролина 84 60 22
Шилер Парк, Илинойс 70 52 11
Ървайн-Тъстин, Калифорния 105 76 19

Радев би Герджиков  
с 4:1 в Америка

https://www.desplaineseyecare.com
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С
блъсъкът Румен Радев – Анастас 
Герджиков в Чикаго завърши в 
полза на досегашния президент, 
както и в България. Съотноше-
нието в разликата между двама-

та кандидати обаче е много по-голяма тук 
– настоящият държавен глава печели сблъ-
съка с почти 5 пъти повече гласове, откол-
кото опонента си, подкрепен от ГЕРБ.

Това става ясно от публикуваните прото-
коли от гласуването на 21 ноември в секци-
ите в Чикаго. Данните показват, че общо в 
тях са гласували 1552 души, недействител-
ните бюлетини са били 8. За Румен Радев са 
били 1252, а за Герджиков – 272. 20 души са 
зачеркнали квадратчето „Не подкрепям ни-
кого“.

В секцията в консулството в Чикаго са гла-
сували 94 души. От тях 65 са били за Радев, 
а 25 за Герджиков. Две са недействителните 
бюлетини тук и двама са гласували с

„Не подкрепям никого“
В трите секции в Дес Плейн съотношени-

ето се запазва. В секция с номер 325200525 
са гласували 407 българи от Чикаго, 312 
от гласовете са били за настоящия прези-
дент, а 91 за опонента му. Четирима са от-
белязали „Не подкрепям никого“. В секция 
325200526 гласа си са подали 198 души, 161 

от тях са били за Радев, 34 за Герджиков. Тук 
недействителните бюлетини са 2, а един е 
избрал опцията „Не подкрепям никого“. В 
секция номер 325200527 са гласували 208 
души, 173-ма са били за Радев, а 28 – за Гер-
джиков. В нея недействителните бюлетини 
са 4, а гласувалите с „Не подкрепям никого“ 
- трима.

В Арлингтън Хайтс (325200513) са гласу-
вали 352 души, 291 от тях са били за Румен 
Радев, 55 за Герджиков, а 6-има са отбеля-
зали „Не подкрепям никого“. В Маунт Про-
спект (325200534) правото си на вот са уп-
ражнили 293-има, от тях за Радев са били 
250, за Герджиков 39, а „Не подкрепям нико-
го“ е отбелязан от четирима.

В Чикаго всички секции отвориха навре-
ме за началото на изборния ден. Единстве-
ното място в Съединените щати, където 
бяха разкрити две секции, се намираше в 
Център „Малката България“.

Машините за изборите за президент и ви-
цепрезидент пристигнаха в града

няколко часа преди самия вот
До последно всички наши сънародници 

във Ветровития град бяха в очакване на из-
борните книжа и машини, след като DHL из-
прати съобщение до получателите, че ма-
шините ще пристигнат в понеделник, ден 
след изборите. За Австралия и Нова Зелан-
дия пък очакваната дата била 30 ноември.

Бюлетините пристигнаха още в петък.
Съгласно решението на ЦИК с машини се 

гласува само в три секции в района на Чи-
каго – в Дес Плейнс (325200525), в Арлинг-
тън Хайтс (325200513) и в Маунт Проспект 
(325200534).

XМашините за 
вота пристигнаха 
часове преди 
изборите

Радев срещу 
Герджиков:  

Как гласува Чикаго

https://www.krilchev.com/
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П
очти всички данъкоплатци в 
САЩ ще могат да усетят пони-
жение на техните данъци през 
2022 година съгласно тексто-
вете на програмата Build Back 

Better, ако бъдат приети от Сената и подпи-
сани като закон от президента Джо Байдън, 
показва нов анализ.

В края на миналата седмица Камарата на 
представителите в Конгреса одобри паке-
та, който предвижда различни социални и 
екологични инициативи на стойност повече 
от 1.75 трилиона долара с 200 на 213 гласа, 
като един от демократите гласува против.

Той е изработен Urban-Brookings Tax Policy 
Center(TPC) и показва как ще се отразят про-

мените, които ще настъпят по отношение на 
данъка върху физическите лица и плащани-
ята, свързани със социалното осигуряване - 
за пенсии и здравеопазване.

Според анализа на TPC около 80% от до-
макинствата, които са в долната графа по 
доходи

ще спестят между 
700 и 800 долара

от данъчни и осигурителни плащания, като 
това ще се усети повече в сегментите с най-
ниски възнаграждения и доходи.

Тези домакинства, печелещи над 885 хил. 
долара годишно, които влизат в „най-горния 
1%“, ще платят с 55 хил. долара повече за да-
нъци и осигуровки, показва още анализът 
на TPC.

Печелещите над 4 млн. долара на година, 
които съставляват 0.1% от американското 
общество, ще усетят промените от Build Back 
Better най-сериозно като нетен ефект, защо-

Как Build Back Better ще окаже 
влияние върху доходите в САЩ

XПакетът от мерки на стойност $1.75 трилиона бе приет в  
Камарата на представителите, но предстои тежък дебат в Сената

СПАС  
СТАМБОЛСКИ

spas@bg-voice.com

Председателят на Камарата на представителите в Конгреса ознаменува приемането на пакета от мерки Build Back 
Better в края на миналата седмица.

Сн.: АП/БТА
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то най-вероятно ще трябва да платят за 2022 
г. с 585 хил. долара повече от това, което са 
оставяли в хазната за предходната година.

Около 20 до 30% от домакинствата, които 
са със средни доходи, ефектът от промените 

в новия законопроект, който е сред опорни-
те в плановете на президента Джо Байдън, 
няма да усетят кой знае каква промяна, за-
щото ще платят със 100 долара по-малко за 
данъци и осигурителни плащания, показват 

данните на TPC.
Един от методите за набиране на повече 

средства в хазната, които BBB предвижда, е 
да се увеличи корпоративният данък, чиято 
ставка в момента е 21%. Очаква се

облагането върху 
фирмите да нарасне

до 26.5%.
BBB все пак протяга ръка към по-замож-

ните домакинства като намигване към изби-
рателите на демократите в някои по-богати 
райони на САЩ, където се очаква да бъде 
увеличен размерът на сумата, която може 
да бъде приспадана при данъчно облагане 
от 10 на 80 хил. долара.

Гласуването в Камарата на представите-
лите беше предшествано от месеци на пре-
говори вътре в Демократическата партия.

Един от спорните моменти бе дали BBB ще 
се окаже неутрална за бюджета – т.е. дали 
ще предизвика нов дефицит в държавната 
хазна.

Според окончателната прогноза на Офи-
са по бюджетни въпроси в Конгреса пактът, 
предложен от президента Байдън още в 
предизборната му кампания, по-скоро

няма да натовари 
допълнително

финансовата рамка на САЩ. Все пак са 
възможни негативни ефекти от около 365 
млрд. долара.

С цел да забави приемането на законо-
проекта, лидерът на опозицията в Долната 
камара, републиканецът МакКарти, прибяг-
на до процедурна хватка. Той говори 8 часа 

и 40 минути, което със сигурност ще остане 
като една от най-дългите речи, произнасяни 
в Камарата на представителите.

Той определи BBB като „най-безотговор-
ния финансов законопроект в историята на 
САЩ“. Тези му думи не бяха подминати вели-
кодушно от демократите и в залата се чуха 
освирквания.

С приемането на законопроекта от Ка-
марата на представителите обаче започ-
ва трудното, защото той трябва да преодо-
лее съпротивата в Сената, където гласовете 
между демократите и републиканците са 
поделени.

За да бъде приет там, пакетът Build Back 
Better, както и всеки един законопроект, 
трябва да бъде

подкрепен от миниум 
60 сенатори

Т.е. поне 10 от представителите на републи-
канците в Горната камара трябва да го под-
крепят.

Това няма как да стане и те многократно 
вече обявиха това в свои позиции.

За тази цел демократите могат да се въз-
ползват от правило, което би им позволило 
да прокарат мерките, предвидени в BBB. За 
целта обаче е необходимо те да докажат, че 
залегналите реформи в него няма да окажат 
негативен ефект върху бюджета за 10 годи-
ни напред.

Това би означавало, че някои от предви-
дените в законопроекта програми може да 
претърпят промени, предвид негативния 
сценарий, че мерките в Build Back Better ще 
натрупат дефицит от 400 млрд. долара.

Републиканецът Кевин Макарти държа близо 9-часова реч с цел да попречи на приемането на законопроекта.

Сн.: АП/БТА

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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С
кок на броя на получилите аме-
риканско гражданство през фи-
скалната 2021 г., след като пан-
демията от COVID-19 доведе до 
временно затваряне и прекъсва-

не работата на Службата за гражданство и 
имиграция на САЩ.

Около 808 000 души са получили амери-
кански паспорти до 30 септември тази го-
дина. За сравнение 625 000 са взели US 
гражданство миналата фискална година, 
показват статистическите данни на имиг-
рационната агенция. Най-много от новите 
американци са от Мексико, Индия, Филипи-
ните, Куба и Китай. 85% от тях са получили 
гражданство след 5 г. законно пребиваване 

в страната, а 14% след най-малко 3 г. брак с 
американски гражданин.

Увеличението през 2021 г. е на фона на 
прокарваната от администрацията на пре-
зидента на САЩ Джо Байдън политика да се 

насърчават хората с документи за постоян-
но пребиваване да подават искане за аме-
риканско гражданство. Въпреки това броят 
на получилите американско гражданство 
не е достигнал пика от времето на управле-
нието на бившия лидер Доналд Тръмп.

През 2019 г. Службата за гражданство и 
имиграция на САЩ регистрира 11-годишен 
връх - 843 593 души са получили американ-
ски паспорт.

През юли се появи информация, че пра-
вителството на Байдън планира да пред-
приеме

безпрецедентни усилия
за насърчаване на законно пребиваващи 
имигранти в държавата да кандидатстват за 
американско гражданство.

Тази политика произлиза от един от 
първите укази на Байдън, с който поис-
ка от федералните агенции да разработят 
„приветстващи стратегии за насърчаване 

на интеграция, приобщаване и граждан-
ство.“ Идеята е да се разработи и прилага 
общ подход от ведомствата, който да под-
помогне хората, които имат право да кан-
дидатстват за американско гражданство. 
Например, могат да бъдат организирани 
церемонии за получаване на гражданство 
в национални паркове, за да научат пове-
че хора за този процес; партньорство с По-
щенска служба на САЩ за разпространение 
на информация и ангажиране на Минис-
терството на ветераните на САЩ и органи-
зации, свързани с ветераните, за открива-
не на начини за запознаване на членовете 
и ветераните по въпроса за получаване на 
гражданство.

В САЩ има 9 милиона души с документи 
за постоянно пребиваване, които могат да 
кандидатстват за гражданство.

През последното десетилетие повече от 
7,3 милиона души са получили американ-
ско гражданство.

Скок на получилите американско 
гражданство през 2021 г.

ЦВЕТЕЛИН  
ПЕНЕВ

cvetelin@bg-voice.com

XВ САЩ има 9 милиона души с документи за постоянно 
пребиваване, които могат да кандидатстват за US паспорт
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пари

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

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

З
дравейте и ви благодаря за хубавия 
въпрос. Сигурен съм, че всеки, кой-
то наближава пенсионна възраст, 
си задава точно този въпрос поне 
по няколко пъти и би искал да има 

яснота по тази тема в малко по-голяма дъл-
бочина.

Нека разгледаме различните ситуации и 
правилата, които влияят на данъчното обла-
гане на държавната пенсия, или така нарече-

ните Social Security Bene�ts, които се дават 
спрямо годините стаж и обложения зарабо-
тен доход през този период.

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

Ето един пример - ако сте пенсионер и по-
лучавате държавна пенсия, но нямате навър-
шена пълна пенсионна възраст и сте зарабо-
тил $25,000 за тази календарна година - вие

автоматично сте подложен 
на глоба

от $3,000, които ще бъдат приспаднати от 
пенсията ви за тази година.

Тази глоба се изчислява на база сума-
та, която надхвърля позволения доход от 
$19,000, в случая тази сума е $6,000 и полови-
ната от нея е $3,000, което ще бъде прис-
паднато от вашата пенсия за тази го-
дина, равняващо се на $250 на 
месец. Разбира се, лимитът за 
заработения доход може да 
претърпи промяна от година 
на година, както и вашите до-
ходи, следователно глобата 
(ако има такава) ще се проме-
ня според тези две величини.

Сега нека погледнем директ-
но към данъците, дължими на пен-
сионния доход.

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

1. Подавате федерални данъци като 
„Individual“ - под $25,000 „комбини-

ран годишен доход“ - $0 данъци на пенсията; 
от $25,000 до $34,000 комбиниран годишен 

ще плащате данък на 50% от пенсията (тоест, 
ако получавате $1,000 на месец, само $500 от 
тях ще бъдат обложени с данък и $500 няма 
да имат никакъв данък); ако правите над 
$34,000 комбиниран годишен доход, ще бъ-
дете обложен на 85% от вашата пенсия (тоест 
при $1,000 пенсия, $850 от тях ще бъдат об-
ложени с данъци и $150 няма да имат ника-
къв данък)

2. Подавате федерални данъци като „се-
мейство“ - под $32,000 „комбиниран 

доход“ между двамата съпрузи, няма данъци 
на пенсията; от $32,000 до $44,000 има данък 
на 50% от пенсионната сума, която ще бъде 
обложена с данък, базиран на останалите ви 
заработки; над $44,000 комбиниран доход, 
тогава вашата пенсия ще бъде обложена с да-
нък на 85% от стойността й.

3. Подавате федерални данъци поот-
делно, но вие сте семейство - при 

тази ситуация администрация казва, че най-
вероятно ще трябва да плащате данък на це-
лия размер от вашата пенсия, в процент, ба-
зиран на заработения ви доход.

Сега нека обясня какво администрацията 
има предвид като казва

„комбиниран доход“
Това е калкулация, която събира вашият 

брутен заработен доход плюс лихвите, полу-
чени от инвестиции за годината, плюс поло-
вината от вашата полагаема се пенсия.

Например - ако имате заработен доход от 
$15,000 за годината, лихви от инвестиции в 
размер на $5,000 и пенсия от $12,000, вашият 
„комбиниран доход“ според администрация-
та би бил $26,000 за годината. Това е много 
важно да го имате предвид, когато калкули-
рате потенциалните данъци на вашата пен-
сия.

Нека напомня все пак, че тези лимити и 
правила могат да бъдат променяни от ад-
министрацията всяка година и да следите за 

тези изменения, за да не останете непри-
ятно изненадани от тях в даден мо-

мент.
Надявам се информацията, 

която ви представих днес, да 
ви бъде полезна, и ако е така, 
моля, споделете я с хора, кои-
то мислите, че ще се възполз-

ват по най-добрия начин от 
нея.

Това е от мен за днес. Ако имате 
въпроси или се интересувате от раз-

личните аспекти на финансовата част от 
живота, вие можете да си запазите час за 
консултация на директния ми телефон - 
(224) 522-2413 или на електронната ми поща 
- Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въ-
просите, които четете, са зададени от кли-
енти, с които съм работил по време на кон-
султации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!

Какъв данък ще плащам 
на моята пенсия?

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

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

Денят, в който купуваме новото си 
жилище, е един от най-щастливи-
те в живота ни, но той е съпрово-
ден и с много притеснения и тре-
воги около процедурите, които 

трябва да се изпълнят. За да ви спестим гла-
воболията, в няколко поредни броя публи-
куваме практични съвети за това какви до-
кументи ще са ви нужни и какво трябва да 
направите по време на огледа на жилището.

В последната част от поредицата ви пред-
ставяме действията, които се очакват от вас 
в дните преди сделката.

Две седмици преди 
големия ден

Изберете застрахователна компания и взе-
мете решение за размера на покритието за 
застрахователната полица на собственика 
на вашия дом. Вашият кредитор ще изисква 
доказателство за застраховка.

Говорете с вашия кредитор, за да опре-
делите как вървят нещата по вашия заем и 
дали има нужда от допълнителна информа-
ция от вас.

Поискайте промяна на адреса в пощен-
ската служба на САЩ, за да бъде препра-
тена пощата ви до новия ви адрес. Можете 
лесно да промените адреса си онлайн. За 
обработката на промяната се изисква мал-
ка такса и ще ви трябват кредитна или де-
битна карта и валиден имейл адрес. В някои 
щати тази услуга е дори безплатна.

Една седмица преди 
сделката

Прехвърлете всичките си домашни си ус-
луги на новия си адрес. Свържете се с ваши-
те доставчици на кабелни и интернет услуги 
и услугите за захранване, вода и боклук, ако 
е приложимо, за да прехвърлите или пре-
кратите услугите.

Свържете се с кредитора си, за да потвър-
дите, че датата на приключване върви по 

график. Поискайте сертифицираните сред-
ства, от които се нуждаете. Някои фондове, 
като акции или заеми за собствен капитал, 
могат да отнемат до три дни, за да се изчис-
тят.

Потвърдете чрез кредитора си, че са по-
лучили необходимите документи от застра-
хователния агент на собственика на дома ви.

Три дни преди затваряне
Уверете се, че всички ремонти, които сте 

изискали от продавача по време на про-
верката, са приключили. Добра идея е да се 
снабдите с документация, която доказва, че 
е извършен ремонт.

Кредиторът ви е длъжен да ви предоста-
ви „Closing Disclosure“ формуляр с вашите 
заключителни финансови изчисления, как-
то и крайните условия на вашия заем, вклю-
чително окончателните разходи три дни 
преди деня на сделката. Не забравяйте да 
го прегледате в детайли, за да се уверите, че 
е точно и че разбирате цифрите. Ако имате 
някакви въпроси, говорете с кредитора си.

Ден преди деня на сделката
Направете последен оглед на вашия дом, 

за да се убедите, че домът е в същото със-
тояние, както когато е обявен за продажба.

Големият ден
Не забравяйте документа за самоличност 

със снимка за всяко лице от ипотеката. Взе-
мете вашите сертифицирани средства. Но-
сете и допълнително необходима докумен-
тация.

Процесът през очите 
на продавача

Веднага след приемане на договора за 
покупка продавачът трябва да работи с аг-
ента си, за да направи така, че да не саботи-
ра по един или друг начин процеса, а това 
включва да се извършат всички ремонти, 
предвидени в договора за покупка и съгла-
сувани и одобрени предварително от две-
те страни.

Трябва да предоставите ключове, кодове 
и всичко останало, необходимо за достъп 
до дома ви по време на огледа и след деня 
на сделката.

Ще е нужно и да планирате преместване-
то си, както и изключване на всички домаш-
ни услуги като кабелни и интернет услуги и 
услугите за захранване, вода и боклук, и др.

Планирайте преместването на новоприс-
тигащата поща на новия си адрес.

Продавачът трябва да предостави всичка-

та възможна информация за дома си на но-
вия собственик (касови бележки, информа-
ция за гаранция, ръководства за домакински 
уреди, информация с контакт за поправки, 
ако е ползвал такива, и да опише датите на 
услугите, които са правени някога).

В деня на сделката той трябва да се уве-
ри, че домът е чист и всички лични вещи са 
премахнати. Трябва да провери шкафове-
те, килерите и други кътчета за забравени 
предмети.

Накрая заключете къщата и предоставе-
те всички налични ключове на новия соб-
ственик.

В заключение
Разбираемо е, че в деня от придобиване-

то на дългоочаквания за вас дом може да 
бъде прекалено емоционален и напрегнат, 
но ние сме тук, за да сме сигурни, че нашите 
клиенти са в добри ръце и че всичко върви 
възможно най-гладко.

„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 помогна. 
Моят директен номер е: 773-827-7827, или 
ми пишете на емайл: gergana.todorova@
bairdwarner.com. Също моят уебсайт, за 
повече информация: GerganaTodorova.
BairdWarner.com

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

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

XЕто няколко конкретни съвети, които ще ви помогнат да се спасите от тревоги

Сделката за новия ни дом:  
Какво ни чака в дните преди нея

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

 блог

Как да триумфирате във 
войната срещу реалността 
в три лесни стъпки?

1 Смажете всеки опит да ви се посочи, че в реалността 
има степени, и сведете всяко явление до сделка „Всич-
ко или нищо“.

Пример:
Събеседник А: „Ваксинираните могат да се заразяват и да 

се разболяват, значи ваксините не работят!“
Събеседник Б: „Ама чакай, никой не е казал, че ваксини-

раните няма да се заразяват. Казахме само, че ще се заразя-
ват в по-малко случаи, а повечето ваксинирани ще боледу-
ват по-леко и няма да има толкова много починали.“

Събеседник А: „Искам ваксина, която унищожава ковид 
напълно, и освен това е тествана 10 години, а не някакви си 
9 месеца!

Обаче я искам сега, веднага, за да ида на ресторант, или ни-
кога! Всъщност, и да е тествана 10 години, пак не бих я взел, 
защото не вярвам на Биг Фарма, нито на тези хора, които са 
участвали в експеримента! Ама и аз никога не бих участвал в 
експеримент, та няма как да ме убедите! Искам 100% гаран-
ция, че няма да се заразя, но всъщност не възнамерявам да 
повярвам на доказателствата, които бихте ми дали за тази 
гаранция - аз и на 70% не вярвам! Ще карам, както е рекъл 
Господ, защото предпочитам никаква сигурност пред някак-
ва сигурност!“

2Винаги аргументирайте недоказуемите си тези, като в 
доказателство привеждате други недоказуеми тези, до 
пълното изтощение на противника. Просто настоявай-

те, че истинската статистика за каквото и да било е скрита от 
мащабен заговор за фалшификация на данни със съучастие-
то на всички медии, здравни институции и правителства по 
земното кълбо. Това е много по-вероятно, отколкото вие да 
грешите в мнението си.

Пример:
Събеседник А: „От ваксините са умрели много повече 

хора, отколкото от ковид!“
Събеседник Б: „Това не е вярно и е ужасно да го твърдиш 

- помисли за близките на починалите! Статистиката е катего-
рична, че ковид е причинил смъртта на почти 5 МИЛИОНА 
души. Къде са доказателствата, че повече от пет милиона 
други хора са починали от ваксините?“

Събеседник А: „Е, как да го докажа? Те тая статистика я 
крият. Пишат ги, че все едно от ковид са умрели.“

3Скъсайте всички причинно-следствени връзки меж-
ду своето поведение и околната среда. Живейте така, 
все едно действителността не ви засяга. Ако това не ви 

убие, ще стигнете до заключението, че тя не съществува.

Пример:
Събеседник А, октомври 2021: „Ела на кръчма!“
Събеседник Б: „Ама ти нямаш зелен сертификат?“
Събеседник А: „Не се занасяй! Те никъде не го искат. Айде, 

че ще свършат масите.“
Събеседник Б, януари 2022: „Боже, в болниците няма мес-

та. Отказаха да пратят линейка, когато се обадих.“
Събеседник А: „Аз ти казах, че мерките не работят. Също 

като ваксините.“

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

„Няма да им доставя 
това удоволствие да 
подам оставка.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов, обяснявайки 

как партията му 
печели три пъти избори 

въпреки репресиите

„За мен са гласували 
над 300 000 души, но 
не мога да го докажа.“

Певицата Луна, която 
според официалните 

данни на ЦИК е 
получила 21 000 гласа 

или 0.8% на първия тур 
за президент

„Не, Бойче, не те искаме в ковчег. Това, 
което повтаряме през цялото време, е, че 
бихме искали да живееш дълго и неособено 
щастливо при бай Ставри.“
Адв. Николай Хаджигенов от ИБГНИ в отговор на 
Бойко Борисов, който изрази задоволството си 
от липсата на коалицията в новия парламент, 

припомняйки атаките й към него

„Няма по-опасен от полуграмотния 
човек.“

Лидерът на „Възраждане“ 
Костадин Костадинов, известен с 

антиваксърската си риторика, по 
адрес на антиваксърите през 2017 

година

„Вие сте кандидатът на коалиция 
„Магнитски“.

Кандидатът за втори мандат Румен 
Радев към опонента си Анастас 

Герджиков по време на президентския 
дебат между двамата

https://www.mbglogistics.com/
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Н
еудачникът и заклет алкохолик 
Ричард Спек се прочува с изна-
силването и убийството на осем 
медицински сестри в Чика-
го през 1966 г. Той получава до 

100 години затвор за масовото избиване на 
жертвите си. Зад решетките Спек започва да 
приема женски хормони, отглежда си гърди 
и се заснема в импровизирано порно видео, 
което попада в ръцете на медиите пет годи-
ни след смъртта му. 

Приживе той се оправдава за масовото 
клане на медицинските сестри с „просто не 
беше тяхната нощ“.

Всичко започва в ранните часове на 14 
юли 1966 година. Тогава младата Джуди Дик-
тън решава да учи за предстоящия си изпит 
по неврология. Тя изключва вентилатора и 
чува някакъв звук отвън, приличащ на ским-
тене на животно. Заслушвайки се по-внима-
телно, помисля, че звукът по-скоро прили-
ча на детски плач. Джуди вдига щорите си 
и вижда, че някакво момиче седи на перва-
за в общежитие №2319 от другата страна на 
улицата. Това е Кора Амурао, която нарежда 
през сълзи:

„О, боже мой, 
всички са мъртви!“

Навличайки халата си, Джуди се затич-
ва към №2319. Кора все още седи свита на 
перваза, плачеща и трепереща. Джуди влиза 
през отворената врата и пристъпва в днев-
ната. Натъква се на голата Глория Дейви, 
която лежи просната на дивана, с вързани 
зад гърба й ръце и парче плат, толкова сил-
но стегнато около шията й, че лицето й е по-
синяло. Убита.

Затичва се към къщата на домакинката 
г-жа Бисон, викайки: „Има проблем в №19!“.

Домакинката събужда останалите си сту-
дентки и хуква към №2319, следвана плътно 
от Лиона Бончак.

Кора скача от 3-метровата височина на 
перваза и застава на предните стълби, зам-
ръзнала от страх. „Всички вътре са мъртви“ 
– повтаря тя и моли другите да не влизат, за-
щото убиецът би могъл все още да е там. Тя 
се е измъкнала на косъм,

но не знае къде 
е отишъл извършителят

Все пак Лиона и г-жа Бисон влизат в къща-
та. Лиона докосва Глория Дейви и я извиква 
по име, сякаш се надява мъртвата да се раз-
мърда и да даде признаци на живот. Тя не го 
прави.

Лиона бавно се изкачва по стълбите и по-
глежда в коридора. В банята има тяло. „Ма-
тусек!“ – извиква тя, но не получава отговор. 
Още една мъртва съученичка. Проверява 
другите две спални и открива в тях остана-
лите студентки, толкова окървавени, че не е 
в състояние да разпознае никоя от тях, с из-
ключение на Нина Шмейл. Възглавница по-
крива по-голямата част от лицето й, но Ли-
она може да види, че това е Нина. Тя лежи 
по гръб, краката й са разтворени широко, в 
сърцето й има рана от нож, а около шията й 
е стегната покривка.

Вледенена от осъзнаването на факта, че 
осем от колежките й студентки са убити, Ли-
она се слиза по стълбите, където я чака г-жа 
Бисон. Казва й да не се качва и че всички 
горе са мъртви.

Млад репортер е помолен от полицията 
да каже, че жените са с прерязани гърла, а 
не задушени. Така разследващите биха мог-
ли да изолират множеството ненормални 
по улиците, които в такива случаи често без 
вина си признавали за серийни убийства, 
само и само да бъдат прибрани в затвора 
или да получат популярност.

През това време ченгетата вече претърс-
ват района около къщата, където са намере-
ни телата на медицинските сестри.

Оцелялото момиче, Кора Амурао, е видя-
ло извършителя и го е описало като висок 
1,80 м, с руса коса, около 75 кг и с характе-
рен южняшки акцент. Полицията попада на 
служител в бензиностанция, в която чес-
то се навъртат съмнителни типове, и той си 
спомня за човек с подобно описание. Пре-
ди два дни този мъж е оставил на управите-
ля на бензиностанцията две торби с багаж, 
оплаквайки се, че е моряк, който е изпуснал 
кораба си и е останал без работа.

Тогава полицията прави проверка в аген-
цията за набиране на моряци, но служите-
лите там не могат да си спомнят за човек с 
описанието на заподозрения. Връщайки се 
обратно в бензиностанцията, детективите 
се свързват с управителя в дома му. Той по-
твърждава, че наистина някакъв висок, рус 
мъж, със силен южняшки акцент му е оста-
вил две торби. Човекът бил изпуснал кораба 
си и управителят го е насочил към пансион, 
където може да пренощува.

Детективите отново посещават агенци-
ята сигурни, че там трябва да има някаква 
следа. Най-накрая един от служителите си 
спомня за ядосания моряк с толкова пров-
лечен акцент, че едва се е разбирало какво 
говори, който бил загубил работата си. Слу-
жителят разравя кошчето с отпадъци и из-
важда оттам смачкано назначение, подписа-
но от Ричард Б. Спек.

Снимката на Ричард Спек съвпада напъл-
но с описанието, дадено от управителя на 
бензиностанцията. Проверката установява, 
че той няма криминално досие, поне в ра-
йона на Чикаго.

XСерийният килър започва да пие хормони в затвора и да снима порно

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

„Просто не беше тяхната нощ“: 
Спек, който уби 8 жени в Чикаго
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Единствената оцеляла 
свидетелка Кора

Дребното момиче се качва на свидетел-
ската скамейка. Зрителите в съдебната зала 
са потресени от разказа й. Когато я помол-
ват да идентифицира човека, убил приятел-
ките й, Кора Амурао слиза от мястото си, 
приближава се до Ричард Спек, поглежда го 
в очите и казва, че той е мъжът.

След това започва да разказва какво се е 
случило в нощта на убийствата. Чула е че-

тири почуквания на вратата на спалнята си. 
Отворила е и е видяла на прага Спек – мно-
го висок, облечен в черно и държащ в ръка-
та си малък револвер. Кора се е втренчила в 
оръжието. Спек я е сграбчил за ръката и я е 
попитал: „Къде са приятелките ти?“.

Междувременно Мерлита, с която делят 
една стая, също е станала от леглото. Спек е 
подкарал двете момичета по коридора към 
голямата спалня в задната част на къща-
та. Светнал е лампите и е видял три спящи 
жени. Изплашените Кора, Мерлита и Вален-

тина са се скрили в един килер. След мал-
ко едно от другите момичета е почукало на 
вратата на килера и ги е уверило,че мъжът 
няма да ги нарани. Те са излезли от скрива-
лището си.

Спек е насочил оръжието си към Нина и 
Пат, като междувременно е държал Памела 
през кръста. Изгасил е осветлението и е на-
карал жените да седнат в полукръг, с гръб 
към прозореца. Седнал е с лице към тях, ус-
михвайки се, а дългите му крака и бавният 
му тексаски говор са го карали да изглежда 
като момче на тяхната възраст. „Искам мал-
ко пари. Отивам в Ню Орлиънс“ – казал им 
е той. Момичета са му дали всички пари от 
чантите си.

След малко се е прибрала Глория Дейви, 
след среща с приятеля си. Поела е нагоре 
по стълбите доста подпийнала и е отвори-
ла вратата на спалнята. Изпищяла е, когато е 
видяла Спек и оръжието. Присъединила се 
е към кръга. Спек се е изправил, измъкнал 
е един чаршаф от леглата и го е нарязал на 
ивици. След това е завързал краката и ръце-
те на момичетата.

Две други сестри, Мери Ан и Сюзан, са се 
върнали у дома, отворили са вратата на зад-
ната спалня и са заварили Спек надвиснал 
над завързаната Памела, чийто очи са били 
пълни с ужас. Побягнали са към другата стая 
и са се разпищели, когато са заварили в нея 
останалите вързани жени. Спек е побързал 
да ги настигне. Намушкал ги е с ножа си и ги 
е удушил. След това се е измил и се е върнал 
при Памела, за да я довърши с едно пробож-
дане в сърцето. След това се е измил отново.

След поредния си запой Спек тръг-
ва към хотел „Ралей“, който през 1882 
година е бил една от най-луксозните 
сгради в Чикаго. Там той се настанява с 
чернокожа жена, най-вероятно прости-
тутка. Рецепционистът запомня пров-
лачения му говор. Чува момичето да го 
нарича Ричард, макар той да се е запи-
сал под друго име в хотела. След поло-
вин час момичето слиза обратно долу 
и казва на служителя, че Спек е въоръ-
жен.

На сутринта служителят разказва на 
шефката си и двама полицаи пристигат 
в хотела. Спек отрича, че оръжието е 
негово, и казва, че проститутката си го 
е забравила. Когато го питат как се каз-
ва, им отговаря: „Ричард Спек“.

Ченгетата проверяват портфейла му 
и намират моряшката му карта и пас-
порт. Но не правят никаква връзка с 
убийствата. Не всички полицаи са уве-
домени за самоличността на убиеца. 
Казват на рецепциониста, че гостът 
е безобиден, и изглежда забравят да 
докладват за отнетото оръжие в упра-
влението. Спек изважда късмет за по-
реден път. Не след дълго той обаче е за-
ловен в друг хотел, където спял на пода 
срещу 85 цента на нощ.

Чернокожа 
проститутка 
го издава

http://imgtrucking.com
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300

 в цифри

години от рождението на Па-
исий Хилендарски ще бъдат 
отбелязани като бележита го-
дишнина от ЮНЕСКО през 2022 
година. Списъкът със специални-
те годишнини бе одобрен от про-
тичащата в момента 41-ва сесия 
на Генералната конференция на 
организацията. Отец Паисий е ос-
новоположникът на българското 
Възраждане. Роден е през 1722 г. 
в Банско, през 1762 г. написва „Ис-
тория славянобългарска“.

12
млади и красиви жени и мъже 
пожарникари заснеха секси фо-
тосесия за календар за 2022 го-
дина. Идеята им е да привлекат 
максимално голямо внимание, 
тъй като инициативата е с кауза 
– донорството. Според тях това е 
много сериозен проблем за Бъл-
гария и те, като огнеборци, които 
имат рискова професия, знаят, че 
това е необходимо.

секунди трае най-приятната прегръдка. Това е установило 
проучване на учени от лондонския университет „Голдсмитс". В 

изследването им са взели участие 48 доброволци и още един чо-
век, който те е трябвало да прегръщат. Друг извод след теста е, че 
като по-малко приятна е описана прегръдка, продължаваща една 

секунда.

5-10
$100 000

и повече е цената на всяка от 
над 200-те луксозни чанти, 

които ще се продават на търг 
в Лондон. Те са много редки мо-

дели, произведени в единични 
бройки от известни марки като 

„Бъркин“ и „Кели“ на „Ермес". Над-
даването ще се организира от 

къща „Кристис". Чантите са ръч-
на изработка, от най-качествена 

кожа и със златни елементи.

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

Две са най-големите компании, 
които обслужват трансатланти-
ческата линия между Англия и 
Северна Америка през години-
те от първата половина на ХIХ 

в. – до вододелната 1968 г. и чак до първа-
та половина на ХХI в. Това са компаниите 
„Cunard Line“ и „White Star Line“. 

Основно кораби на тези две параходни 
компании се конкурират за прословутите 
„шифкарти“ - билети за презокеанските па-
раходи на пътниците, в това число и тези от 
Балканите – включително от България и ма-
кедонските земи, които пътуват към Новия 
свят, за да търсят там и новия си живот.

„Cunard Line“ е британско-американска 
линия, базирана в Саутхемптън, Англия, 
управлявана от „Carnival UK“ и е собстве-
ност на „Carnival Corporation & PLC“. Това е 
водещият оператор на пътнически кораби 
в Северния Атлантически океан.

През 1839 г. на Самуел Кюнърд, корабо-
собственик на „Нова Скотия“, е присъден 
първият британски договор за трансатлан-
тическа параходна поща, а на следваща-
та година е образувана Royal Mail Steam-
Packet.

В продължение на 30 години Cunard се 
състезава за най-бързо трансатлантическо 
пътуване.

Въпреки това през 1870-а Cunard

губи конкуренцията
и остава след „White Star Line“ и „Inman 
Line“. За да отговори на това състезание, 
през 1879 г. фирмата е реорганизирана 
като „Cunard-параходно дружество ООД“ 
за набиране на капитал.

В края на 1920 г. Cunard са изправени 
пред ново състезание, когато германци, 
италианци и французи строят нови, голе-
ми престижни лайнери. 

Cunard е принудена да спре строител-
ството на нов собствен суперлайнер зара-
ди Голямата депресия от 30-те години на 
миналия век.

През 1934 г. британското правителство 
предлага заем на Cunard, за да завърши 
парахода „Queen Mary“ и да изгради втори 
подобен кораб, на името на кралица Ели-
забет, при условие, че Cunard се слее с дру-
гата голяма компания „White Star Line“, за 
да се образува дружеството „Cunard-White 
Star Ltd“.

Cunard притежават 62% от новата ком-
пания, а White Star притежават останали-
те 38%.

След края на Втората световна война 
Cunard си възвръщат позицията на най-го-
лямата пътническа атлантическа линия.

През 1947 г. Cunard изкупуват 38-те про-
цента от обединената компания „Cunard 
White Star“ и отново стават самостоятелна 
компания.

До средата на 50-те години компанията 
управлява 12 кораба на Съединените щати 

и Канада. След 1958 г. трансатлантически-
те пътнически кораби стават все по-неиз-
годни заради въвеждането на реактивните 
самолети.

Постепенно се оказва, че пътуването с 
параход е по-скъпо, отколкото със само-
лет. Освен това самолетът е далеч по-бър-
зият начин пътниците да се придвижват, 
особено когато става дума за такива голе-
ми разстояния между Европа и Северна 
Америка.

От гледна точка на сигурността на пъту-
ванията, в онези години все още се счита, 
че параходите са далеч по-сигурни, но въ-
преки това преимуществото на бързина-
та на самолетите надделява над условната 
по-висока сигурност на параходите.

Cunard постепенно преустановяват це-
логодишното обслужване на северноат-
лантическия маршрут, което завършва 
като процес през 1968 г. Компанията се 
концентрира основно върху трансатлан-
тическите пътувания предимно за туристи. 
Така луксът придобива нови измерения и 
вече се търси суперлуксът, за да се привли-
чат богати туристи, чрез които фирмата да 
може да се самоиздържа.

Двата легендарни кораба, наричани „ца-
риците“ или „кралиците“, биват заменени 
от Queen Elizabeth 2 (QE2), който е проек-
тиран за двойна роля.

През 1998 г. Cunard е придобита от 
„Carnival Corporation“. В момента компани-
ята Cunard е единствената корабна фирма, 
която обслужва пътници

между Европа и 
Северна Америка

„Cunard Line“ работи като отделна еди-
ница чак до 2005 г., когато е абсорбира-
на като дъщерно дружество на „Carnival 
Corporation“.

Двете компании - „Cunard Line“ и „White 
Star Line“ - са емблематични в превозите си 

на пътници между двата континента в Се-
верния Атлантик. 

Тяхната почти непрекъсната конкурен-
ция за първенство в бързината на взема-
не на разстоянието от Европа до Северна 
Америка също е легендарно.

Повечето пътници обаче, особено тези 
от Балканите, са твърде далеч от тези със-
тезания. Тяхната едничка цел е 

да се придвижат, 
колкото се може по-бързо

за да стигнат до местоработите си.
И все пак, много са емигрантите ни от 

третата и началото на четвъртата вълна на 
емиграция от Балканите към Северна Аме-
рика, които неволно стават свидетели на 
съревнованието между двата „икономи-
чески динозавъра“ в състезанието за най-
бързо, най-луксозно и най-безопасно пъту-
ване с параход между стария континент и 
Новия свят.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

XНай-големите компании, обслужващи линията 
между САЩ и Европа от 19 в., в легендарна битка

Cunard Line и White Star Line - 
две царици в битка за пасажери

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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АНИТА ХРИСТОВА

Днес за все повече хора Денят на 
благодарността е празник със се-
мейството, печена пуйка, пътува-
не и весели моменти. Но дали сме 
се замисляли какъв е произходът 

на ежегодната традиция и каква е истинската 
история зад нея? И тази година на 25 ноем-
ври хората в САЩ ще честват един от най-по-
пулярните празници в страната. През 2021 г. 
се навършват 401 г. от официалното му обя-
вяване.

Всичко започва през 
септември 1620 г., когато 

малкият кораб „Мейфлауър“ напуска прис-
танището на английския град Плимут. Той 
превозва 102-ма религиозни сепаратисти, 
които не подкрепят теологията на ново-
сформираната Англиканска църква. Затова 
тръгват да търсят нов дом, където свобод-

но да практикуват вярата си, повлияни и от 
обещанията за собствена земя, очакваща ги 
в Новия свят

След почти 66 дни в необятния океан 
„Мейфлауър“ първо пуска котва близо до по-
луостров Кейп Код, а след месец прекосява 
Масачузетския залив и най-сетне акостира. 
Така се създава една от първите европейски 
колонии в Северна Америка, която кръстили 
Плимут – в чест на английския град.

Първата зима пилигримите, както вече за-
почнали да се наричат помежду си, посре-
щат на борда на кораба, но едва половината 
от тях успяват да дочакат пролетта в Новия 
свят –

мнозина загиват 
заради суровия климат

скорбута и други болести.
През март 1621-а, след като акостират на 

бреговете на бъдещата Нова Англия, са по-
срещнати от местното индианско племе Абе-
наки. Двата народа бързо установяват при-
ятелски отношения – индианците научават 
европейските заселници, вече доста изнемо-
щели от недохранване и болести, как да кул-
тивират царевица, да извличат сироп от кле-
новите дървета, да ловят местни риби и да 
избягват отровните растения.

През ноември същата година, след пър-
вата успешно събрана реколта царевица, 
губернаторът Уилям Брадфорд решава да 
организира първото честване на Деня на 
благодарността, въпреки че тогава празни-
кът все още няма официално име

за да благодари 
за топлата храна

и приятелството на индианските племена 
Абенаки и Уампаноаг към английските засел-
ници.

Второто честване на Деня на благодар-
ността се случва през 1623 г., когато пурита-
ните искат да благодарят за края на тежката 

суша, която едва не унищожава цялата им ре-
колта.

Почти сто години след това, по време на 
Американската революция, новосъздадени-
ят Конгрес на САЩ решава 

празникът да продължи поне 
с още няколко дни 

а през 1789 г. Джордж Вашингтон издава 
първата прокламация на Деня на благодар-
ността. В нея той призовава американците 
да изкажат своята благодарност за щастли-
вото приключване на Войната за независи-
мост и успешната ратификация на Консти-
туцията на Съединените щати.

През 1817-а Ню Йорк става първият щат, 
който официално приема и започва да праз-
нува тържествения ден, докато за южните 
щати

той си остава 
все така непознат

Празникът най-сетне става официален за 
цялата държава през 1863 г., по време на 
Гражданската война, когато тогавашният 
американски президент Ейбрахам Линкълн 
апелира към всички американци да помолят 
Господ „да закриля всички вдовици, сира-
ци, скърбящи или страдащи в този плачевен 
граждански конфликт“ и „да излекува раните 
на нацията“.

Тържеството е насрочено за последния 
четвъртък на всеки ноември и така се праз-
нува чак до 1939 г., когато 32-ият президент 
Франклин Рузвелт го премества със седмица 
напред, 

за да стимулира по този 
начин продажбите на дребно 

по време на Голямата депресия.
Това обаче не се харесва на американците 

и още през 1941 г. Денят на благодарността 
отново започва да се чества в последния чет-
въртък на ноември. Впрочем по времето на 
Рузвелт празникът е наричан и „Franksgiving“.

Въпреки че все още не е напълно ясно кога 
и как пуйката започва да се свързва с праз-
ника, в днешно време тя си остава един

от най-големите 
му символи

Още повече, че почти няма американец, 
който да не се угощава с традиционната пе-
чена птица. Другите типични блюда, които се 
сервират на трапезата, са картофено пюре, 
плънка, сос и сок от червена боровинка, пай 
от тиква, ябълки или ядки пекан.

В документите на Плимутската колония 
се съдържат доста точни данни за храната 
на заселниците. Те са яли царевица, ябълки, 
круши, тиква, картофи, дори ягоди. Единстве-
ното месно блюдо на празника било елен-
ското. За пуйки нищо не се споменава, а при 
археологическите разкопки също не са на-
мерени кости от животното на място, къде-
то се предполага, че се е състояло първото 
тържество.

Денят на благодарността:  
401 г. легенди за пилигрими и пуйки
XМестните племена научават европейските заселници как да избягват отровните растения

Първият Ден на благодарността.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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П
арламентарните и президент-
ските избори през 2021 г. в Бъл-
гария преминаха под сянката 
на ниската избирателна актив-
ност. До урните в Родината оти-

доха по-малко от половината българи, а 
много от тях обясниха решението си с ар-
гумента „нищо не мога да променя“. Няма 
го онзи хъс и огромно желание, които са 
имали „старите“ българи от 18-19 век, за да 
подредят държавата си. А българките днес 
доброволно се отказват от право, което не-
винаги са имали и което техните предшест-
венички са завоювали трудно и с цената на 
много лишения. Това е било така не само в 
България, но и по света.

През 1893 г. Нова Зеландия става първата 
страна, която дава право на глас на жените. 
Австралия прави същото в началото на 20-и 
век, но само за белите жени. Аборигенките 
(както и аборигените) остават без право на 
глас в избори до 60-те години.

През 1906 г. Финландия става

първата европейска страна
която приема всеобщото гласоподаване 
без разделение по полов признак.

След нея това правят Русия през 1917 
г., Великобритания през 1918 г., САЩ през 
1919 г. - с изключение на чернокожите 
жени, които, както и мъжете, трябва да ча-
кат до Закона за правото на гласуване от 
1965 г.

Преди 100 г. е ратифицирана 19-ата по-
правка в САЩ. Чрез нея американските 
гражданки във всички щати най-накрая по-
лучават избирателно право. Въпреки прок-
ламираните егалитарни принципи в Де-
кларацията на независимостта от 1776 г., 
трябва да минат почти 150 г., преди да могат 
всички пълнолетни американски граждани 
да гласуват.

Българката стига до избирателните урни 
чак през 1938 г. Шест десетилетия след ос-
вобождението от турско българската жена 
не е била допусната до тъмната стаичка.

Смеят й се, хокат я 
и я плашат с тояги

За пет велики и двадесет и три обикнове-

ни народни събрания гласуват само мъже. 
Двадесет и четвъртото е първото, избрано 
и с женски вот.

В България през 1909 г. със Закона за на-
родната просвета за пръв път се дава право 
на жените да бъдат избирани в училищни-
те настоятелства, но не могат да участват в 
гласуването за парламент.

През 1937 г. се постига частичен успех 
като „жените майки от законен брак“ полу-
чават правото да гласуват в местни избори, 
но не и да бъдат избирани. През 1938 г. това 
право се разширява за гласуване в парла-
ментарни избори за жените над 21 години, 
които са „омъжени, разведени или вдови-
ци“.

Това обаче не важи за неомъжените жени. 
Новият Изборен закон дава само активно 
избирателно право на жените - да гласуват,

но не и да бъдат избирани
Статистиката сочи, че по онова време в 

България има 8466 разведени българки и 
235 773 вдовици. Голямото число на черни-
те забрадки се обяснява с войните, които са 
обезлюдили мъжката половина от нацията.

Още през 20-те години и в България за-
почват дейността си суфражетките. Както 
и в Европа и САЩ, първите суфражетки за-
почват дейността си на полето на културата 
и интелектуалния труд. В България това са 
Анна Карима, Вела Благоева, Екатерина Ка-
равелова, Вера Златарева, Димитрана Ива-
нова и др.

Будната русенка Димитрана Иванова сти-
га до поста управител на Българския жен-
ски съюз и член на Управителния съвет на 
Международния алианс на жените за изби-
рателно право и равноправно гражданство. 
Тя има две висши образования - право в Со-
фийския университет, както и философия и 
педагогика в Цюрих. Работи като учителка –

единствената професия 
за жени

Тя е и една от първите, които претенди-
рат за граждански и политически права на 
жените, включително право да гласуват и да 
бъдат избирани.

Като председател на Българския женски 
съюз тя е инициатор на множество петиции 
към Народното събрание. Самата Димитра-
на е обект на присмех и презрение. Ней-

ни карикатури се появяват постоянно във 
вестниците. Справедливият патриархален 
гняв отсъжда – мястото на жените е в кухня-
та и при децата.

Ироничното е, че точно в Турция Ататюрк 
по това време превръща бившата Османска 
империя в светска държава - още през 1930 
г. жените не само могат да гласуват на мест-
ни, но и на национални избори, а през 1938 
г. турският парламент може да се похвали и 
с жени депутати.

Притиснат от обстоятелствата, цар Бо-
рис III решава да премахне неправдата, като 
най-сетне разреши

на българските жени 
да гласуват

Рамо дава и царица Йоана, която внушава 
на мъжа си да се отърси от ориенталските 
предразсъдъци. Цар Борис заръчва на пре-
миера Георги Кьосеиванов да изготви нов 
избирателен закон.

На 21 октомври Кьосето, както го нари-
чат, му докладва, че работата е свършена. 
Още същия ден царят издава указ, с кой-
то утвърждава Наредба-закон за избиране 
народни представители за обикновено На-
родно събрание.

На 13 февруари 1938 г. е проведено пър-
вото женско предизборно събрание. В сто-
личния Дом на правниците русенката Ди-
митрана Иванова застава на трибуната и 
държи слово за ролята на жената в пред-
стоящите избори. „Гласуването за нас не е 
задължително, но ние трябва да изпълним 
своя дълг пред отечеството!“, пламенно 
проповядва ораторката.

През март българките

се нареждат на опашка 
пред урните

Най-масов е женският вот в София, Бур-
гас, Плевен, Пловдив, Враца и Разград.

През 1944 г. жените в България придоби-
ват равни избирателни права, а през 1945 г. 
в 26-то Обикновено Народно събрани са из-
брани първите 16 жени за депутати.

Интересно е, че България в това отноше-
ние не изостава много - на Балканския по-
луостров последни са гъркините - в нацио-
нален мащаб масово гласуват едва през 
1956 г., а швейцарките - през 1976 г.

Българката стига  
до избирателните 
урни чак през 1938 г.
XШест десетилетия след Освобождението 

българската жена няма място в тъмната стаичка

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Царица Йоана ходатайства пред царя да даде изборни права на българките.

В сегашната „Къща с часовника“ заседава Първото обикновено народно събрание след Освобождението.

Будната русенка Димитрана Иванова. 
Сн.: Росен Тахов

Сн.:Wikipedia
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„В тийнейджърските ми години 
във Варна обичах да събирам 
погледите на минувачите с не-
обичайните си дрехи, да пре-
дизвиквам тяхното одобрение 

или неодобрение. Беше забавно.“ Казва го 
Иля - едно дръзко и свободолюбиво моми-
че, което в края на 90-те години преобръща 
представите за форма и материя по модни-
те подиуми. Същата Иля, в чиито модели кра-
чолите и ръкавите разменят местата си, коя-
то зашива ръкавици върху дрехите и смесва 
поли с панталони. Това е и Илиана Рикетс - 
българската следа в сериала „Сексът и гра-
дът“. Днес тя е онлайн директор в едно от 

най-престижните и авангардни училища в 
света - Academy of Art University в Сан Фран-
циско.

В началото е непреодолимата страст по 
шиенето и „правенето на нещо с ръце“. Ко-
гато е в VI клас на спортното училище в род-
ния й град Варна с волейбол, за пръв път си 
ушива дреха, която облича. Тогава дори няма 
представа що е то дизайнер. Желанието й е 
единствено

да бъде различна от другите
Платове няма достатъчно, затова под но-

жицата й „падат жертва“ всякакви материа-
ли в дома й - пердета, дантелени и платнени 
покривки, ковьорчета на баба й, стари дрехи 
- всичко, което може да заживее нов живот 
като дреха. Експериментира с плетене с не-
чепкана вълна и с какво ли още не.

„Прекрасните ми родители не само не ми 
се караха за нарязаните пердета, но и ме 
окуражаваха да продъл-
жа да експериментирам 
- казва Илиана пред BG 
VOICE. - Да правиш нещо 
с ръцете си беше семей-
на черта.“ Родителите й 
Гинка и Върбан Кръсте-
ви са спортисти, състеза-
тели по гребане. Майка 
й шие и плете, свири на 
цигулка. Баща й има ра-
ботилница, където май-
стори ножове, изработва 
макети - за удоволствие. 
Брат й Милен също шие 
и е известен творец на 
кожени уникати в Щатите с бранда Mad Tailor.

„В онези години знаех, че ако искаш да 
имаш дрехи, с които да се отличаваш от дру-
гите, трябва сам да си ги направиш“, казва 
Илиана. В спортната паралелка по волейбол 
й е ясно, че това не е нейната кариера и приз-
вание. Тогава за пръв път отварят училище по 
изкуствата във Варна - „Любен Каравелов“ - и 

тя се включва във втория му випуск. „Там на-
мерих себе си - казва дамата. - Там можех да 
обърна внимание на рисуването, скулптура-
та, керамиката, изящните изкуства. Тези 4 го-
дини в гимназията бяха моята основа и много 
от нещата, които и днес правя или използвам 
като преподавател, получих там.“

Тогава в България няма още университет-
ска специалност по моден дизайн, а Илиана 
започва да учи телекомуникации в МЕИ във 
Варна. „Не бях себе си там, не можех да разбе-
ра изобщо за какво става въпрос - споделя тя. 
- Продължавах да си шия облекла и да вли-
зам на лекции нарочно по-късно, за да може 
всички да ме огледат.“

След първия семестър тя разбира, че в Со-
фия е открито училище по моден дизайн и го 
завършва. „Върнах се във Варна и реших, че 
вече съм готов дизайнер и мога да си намеря 
работа“, самоиронизира се дамата. След оби-
колка по шивашките ателиета и дизайнерски-

те къщи тя много бързо разбира, че такова 
нещо като дизайнер в България няма. Хора-
та със студио или шивашки цех сами проек-
тират моделите си.

Решава да продължи сама, като си ре-
гистрира собствена фирма. Когато показва 
портфолиото си на известен варненски ди-
зайнер, той казва:

Иля от Варна, българската 
следа в „Сексът и градът“

БОРЯНА 
АНТИМОВА

XАвангардната модна дизайнерка Илиана Рикетс е онлайн директор 
в престижната Академия по изкуствата в Сан Франциско

Синтия Никсън в ролята на Миранда Хобс в „Сексът и градът“ с граховозелената 
рокля на Иля.

Занятия по дизайн и развитие на въображението в академията.

https://www.redroomcomedyclub.com
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Иля от Варна, българската 
следа в „Сексът и градът“

Трябва да заминеш от тук
Ти не можеш да се реализираш в България“. 
„За мен беше голям шок, и през акъла не ми 
е минавало да емигрирам“, споделя Илиана.

Постепенно тя навлиза в средите на млади-
те дизайнери във Варна, намира много срод-
ни души. Помагат й за включването в ревюта, 
за контакти с модели. Варненци още помнят 
авангардните й модни дефилета под наслов 
„Абсолютно начинаещи“, на които, под звуци-
те на едноименното парче на Дейвид Боуи, 
модели дефилират с авангардните й сканда-
лизиращи тоалети.

„Шиех колекции, без да зная какво е колек-
ция, и използвах каквото намерех - пердета, 
ковьорчета, платове, които ми даваха някои 
хора, тъй като не бяхме богато семейство. 
Недоимъкът не беше спънка, а по-скоро ми 
даде силен тласък да се изградя като креати-
вен дизайнер, правещ от нищо нещо“, споде-
ля Илиана.

Мнението й за модния дизайн и днес е не-
променено: не може да се прави нещо, което 
вече съществува. Дизайнерът трябва да съз-
дава нещо ново, което не се продава в масо-
вите магазини. Във Варна Илиана се издържа 
с частни поръчки за хора, които искат нещо 
различно, нещо по-лично за изява на харак-
тера си. Прави абитуриентски и булчински 
тоалети, но те не са като традиционните за 
подобни случаи, а по-скоро „една игра, една 

провокация“.
През 1994 г. тя разбира, че в Сан Франциско 

има елитно училище по изкуствата, в което се 
учи и моден дизайн и не се изисква владеене-
то на английски и TOEFL. „Нямах никакъв ин-
терес да уча в чужбина, но след време реших 
да си подам документите“, казва тя. Прави си 
портфолио и в писмото пише, че няма сред-
ства да си плати обучението. Приемат я със 
стипендия. „Беше голям шок, като сън“, споде-
ля дамата. През 1995 г. се озовава в Сан Фран-
циско, а майка й си продава вартбурга, за да 
й купи билет за самолета.

Пристига с малко пари и първоначално 
пробва да рисува портрети на плажа. По-
сле си спомня как на Златните пясъци заед-
но с приятелки правят плитки на чужденците 
с разноцветни конци. С 30-те долара, които 
има, си купува конци и започва да прави

плитки на туристите на брега
на океана. Изкарва по 100 долара на ден.

През 1996 г. тя записва магистратура в 
Academy of Art University в Сан Франциско. 
Попада на преподаватели, дошли от Лондон, 
които обновяват програмата на модния де-
партамент на академията.

„И ний сме дали нещо на света“ - така за-
почва един екзалтиран пост във фейсбук ня-
колко години по-късно. А приносът е една 
култова граховозелена асиметрична рокля. В 
нея е облечена героинята на Синтия Никсън - 
амбициозната и пробивна адвокатка Миран-
да Хобс, в 83-ти епизод на сериала „Сексът и 
градът“. Тази рокля е именно на българката 
Илиана Рикетс.

„Тя е от периода след завършването ми на 
академията - разказва дамата. - През 2002 г. 
отворих собствен бизнес с дизайнерския 
бранд „Ilya“. Така ме наричаха в семейството 
ми от малка - Иля. Правех колекции и ги про-
давах в бутици. Тази рокля беше от една лят-
на колекция, която стилистката на „Сексът 

и градът“ е купи-
ла в модния център 
„Henri Bendel“ в Ню 
Йорк.“

„За мен също 
беше изненада - 
смее се Иля. - Раз-
брах случайно за 
това късно през но-
щта, точно на Нова 
година, след праз-
ненствата. Не можех 
да заспя, гледах те-
левизия, превъртах 
каналите и попаднах 
на „Сексът и градът“. 
Почти се бях унесла 
в сън, когато видях 
нещо много познато 

и бързо се разсъних - 
моята рокля. Така разбрах, че са я използвали 
в епизода. После я включиха и в книгата за се-
риала „Сексът и градът“.

Защо Иля, влюбена в дизайна и шиенето на 
уникални дрехи, избира преподаването? „С 
марката „Ilya“ създавах колекции, които про-
давах в модни бутици и започнах да препода-
вам в академията на непълно работно време. 
Хареса ми възможността да поддържам тази 
„наивна креативност“ у студентите. Работата 
с тях и днес ме държи много активна и мла-
да“, казва Илиана.

Изключителният й талант на свободолю-
бив и авангарден дизайнер, притежаващ и 
харизмата да запалва пламъка на креатив-
ността у студентите, е забелязан в академи-
ята. Илиана Рикетс е избрана за координатор 
на бакалавърската степен в университета.

Тя е сред първите 
смели преподаватели

които се включват в създадения през 2000 г. 
онлайн департамент по моден дизайн в ака-
демията, славеща се като една от най-ино-
вативните в света. От 2014 г. Илиана Рикетс 
е и директор на този департамент. Харесва 
й да насърчава младите бъдещи дизайнери 
да бъдат освободени в проектите си, да екс-
периментират смело. Учи ги, че не може да 
бъдат добри в смелите си експерименти, ако 
не „пипат с ръцете си“, ако не са овладели и 
майсторството на всеки етап от реализира-
нето на проекта си. Избира преподаватели 
от цял свят - Англия, Франция, Швеция, Бъл-
гария. Хилядата студенти онлайн също са от 
целия свят - Китай, Гърция, Сърбия, Франция, 
Корея, Япония, САЩ.

Иля е подвластна на две страсти - керами-
ка и рисуване. На грънчарското колело из-
вайва произведения на изкуството, различни 
от традиционните „вазички и чинийки“. Не-
традиционни и изненадващи са и рисунките 
и платната й.

Фамилията й Рикетс е от съпруга й, амери-
канец. Среща го в Сан Франциско, между тях 
пламва любов и се женят. Имат син Алек на 
16 години и дъщеря Калина на 12. Семейство-
то живее в къща с изглед към океана, Иля е 
влюбена в красивия Сан Франциско - град на 
музеите и високите технологии, и в природа-
та - с планини наоколо и много зеленина це-
логодишно. „Имам желание да се задържам 
за по-дълго в България, да направя още кре-
ативни неща, които раждат моята фантазия и 
моите ръце“, казва дамата, прославила бъл-
гарския моден дизайн по света.

Колекция на Ilya „Absolute Beginners“ („Абсолютно 
начинаещи“) в България, 1994 г.

В средата и вдясно - рисунки на Иля, вляво - рисунка на дъщеря й Калина.

Вивиан Уестууд (в сиво) в Академията по изкуствата в Сан Франциско. Вляво е Иля, а зад мадам Уестууд е братът на 
Иля - Милен, също студент в академията.

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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П
равославната християнска кул-
тура е приела многодневните 
пости преди големи църковни 
празници. Най-дълги са 40-днев-
ният пост преди Коледа и 7-сед-

мичните Велики пости преди Възкресение. 
Смята се, че организмът се пречиства от от-
падните продукти на обмяната на вещества-
та, които натоварват неговите органи. Колед-
ните пости вече започнаха на 15 ноември.

Темата за постите е интересна от култур-
на, религиозна, философска и историческа 
гледна точка. Значението им за организма 
и влиянието им върху здравето обаче често 

предизвикват разгорещени дебати.
Любопитно е и да се проследи „еволюция-

та“ на постенето. Древният човек е прекар-
вал определени периоди от годината без жи-
вотинска храна, защото не е успявал да си я 

набави. Религиозният пост е 
свързан не толкова с опреде-
лено хранително поведение, 
а по-скоро с аскетизъм и бор-
ба с греха.

Напоследък на преден 
план излиза

въздържанието 
от различни храни
не само постене, но и веге-
тарианство, веганство, суро-
воядство. А също и с други 
форми на избягване на заб-
раняване на определени про-
дукти - например протеинова 
диета или палеолитната дие-

та. Идеята на тези ограничения обаче е ко-
ренно различна – те са опит на презадоволе-
ния през всички сезони съвременен човек 
да избере онова, което е полезно за органи-
зма му.

Затова всеки, който иска да пости, преди 
това трябва да бъде информиран дали това 
няма да му навреди, вместо да му помогне.

Любимият аргумент на противниците на 
постенето и вегетарианството е развитието 
на желязодефицитна анемия. Любимият кон-
трааргумент на привържениците пък са спа-
накът и копривата.

Има категории хора, за които

постенето е противопоказано
Това са деца и подрастващи, за които пъл-

ноценното и разнообразно меню е жизнено-
важно, тъй като това е периодът на синтез на 
тъкани и усъвършенстване на все още не-
зрелите системи.

Към т.нар. рискови групи влизат и бре-
менните жени, кърмачки, старите хора и па-
циентите, прекарали съвсем наскоро тежко 
заболяване. Те в никакъв случай не бива да 
постят, защото рискът от дефицитни състо-
яния и развитие на усложнения, свързани с 
тях, е значително повишен.

Например, ако дълго време липсва кон-
сумация на мляко и млечни продукти, рис-
кът за остеопороза при тях е голям. Ако рис-
ковите групи не консумират месо и месни 
продукти, със сигурност ще развият желя-
зодефицитна анемия, при която страдат жиз-
неноважни органи

сърце, мозък, бъбреци и др.
Както желязото, така и витамин В12 участ-

ват в кръвотворенето, а почти не присъстват 
в растителните храни.

„Витамин В12 се намира предимно в жи-
вотинските храни – месо, риба, мляко, яйца. 
И когато не го приемаме, рискът да развием 
хранителна анемия, дори и да сме напълно 
здрави, е голям. Освен това част от аминоки-
селините на животинските белтъци са много 
ценни, тъй като организмът не може сам да 
ги синтезира“, обяснява проф. Донка Байко-
ва, един от водещите специалисти в облас-
тта на храненето и диететиката.

Старите хора също не бива да постят. Тех-
ните организми са чувствителни на недои-
мъчното хранене. Те не трябва да прекаля-
ват с месото и месните продукти, но могат да 
си доставят необходимите пълноценни бел-
тъци от лесноусвоимите млечно-яйчни про-
дукти. При тях не е задължително да спазват 
целия 40-дневен пост, а

да уважат 
християнската традиция

с една седмица. Даже самата християнска 
религия включва на консумацията на риба. 
Това е мъдро от страна на религията, за да 
попълни човекът депата си от тези жизнено-
важни съставки, които с растителния модел 
на хранене не може да си достави.

За да сме здрави, трябва така да комбини-
раме белтъчните храни през тези 40 дни на 
пост, че да дадем на организма необходими-
те белтъци, като заместим месото, млякото, 
яйцата. Комбинацията от бобови и зърнени 
храни е една много добре балансирана фор-
мула на необходимите аминокиселини, кои-
то присъстват в месото, обяснява диетоло-
гът.

Подходящо е да комбинираме боб с хляб, 
грах с ориз, нахут с ориз. Понеже това са 
високоенергийни храни, тази комбинация 
трябва да бъде в обедното ни меню, съчета-
на с много зеленчуци.

За вечеря не са подходящи въглехидратни 
храни като

картофи, ориз, боб, леща
тъй като нямаме възможност да ги изгорим. 
Ето защо вечер е добре да ядем предимно 
зеленчуци. За да има засищаща функция, 
може да се добавят и 50 грама ядки.

Сутрешната закуска е добре да бъде на ба-
зата на пълнозърнеста храна като овесени 
ядки, гарнирани обилно с плодове. Или пък 
филийка пълнозърнест хляб, намазан с лю-
теница или кьопоолу, с различни зеленчуци.

Трябва да се пият много зелени и черни 
чайове с лимон и мед, както и прясно из-
цедени плодово-зеленчукови сокове. Те съ-
държат над 5000 антиоксидантни вещества, 
които не са калорийни носители и са

мощни защитни 
фактори за организма

по отношение на различни болести.
От друга страна, постите са особено бла-

гоприятни за хора с артериална хипертония, 
с подагра, с висок холестерол и триглице-
риди в кръвта. Това е така, защото набляга-
ме на пресните плодове и зеленчуци, богати 
на калий и бедни на натрий, и не консуми-
раме съдържащите холестерол животински 
продукти.

Ето защо всеки човек, решил да се пречис-
ти и духовно, и физически, трябва да пре-
цени положителните и отрицателните по-
следици от това начинание. Бъдете особено 
внимателни по време на пости и ще бъдете 
здрави и удовлетворени.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Бъдете особено внимателни каква храна приемате през дългия 40-дневен пост

Коледните пости: Как да се 
храним, за да не си навредим

https://connectmortgagecorp.com/
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В 
нея има има следи от капки дъжд, 
слънчев лъч, променящи се обла-
ци, тъмнината на бурята, звезди-
те в нощта... Новата колекция на 
Alexander McQueen за сезон про-

лет/лято 2022 е вдъхновена от променящо-
то се небе на Лондон. Затова и мотото й е 
„Погледнете нагоре!“. Дизайнерката Сара 
Бъртън е пресъздала върху тоалетите свет-
лите и тъмните настроения, променящите 
се цветове и вятърът на британската столи-
ца.

Неслучайно ревюто бе представено въз-
можно най-близо до небесата – високо на 
покрива. Специално за целта бе изграден 
впечатляващ прозрачен купол, като гигант-
ско балонче, в което се проведе самото 
ревю.

„Усещането за непрекъснато променящо-

то се небе, което не подлежи на контрол, ня-
кои дни е много спокойно, в други е красиво 
оцветено, в трети е сърдито, мрачно, драма-
тично... Това се отразява и в колекцията. Ми-
слех си за всичко, през което минаваме: за 
постоянното усещане, че не знаем какво ще 
се случи утре, че просто трябва да посрещ-
нем смело живота и съдбата си. Факт е, че 
ние нямаме контрол над нещата. Природата 
е много по-силна от нас. Слънце, дъжд, бури 
– каквото и да ни очаква, просто трябва да 
продължим напред“, казва дизайнерката.

Колекцията показва как посрещаме буря-
та, как се радваме на слънцето, как ни изне-
надва дъждът. Небето илюстрира идеята за 
непрекъснато движение, промяна, адапта-
ция. Нищо не можем да контролираме, но 
каквото и да ни очаква, го приемаме и про-
дължаваме напред.

Новата колекция на Alexander McQueen 
бе представена високо на покрив

Сн.: Vogue/Courtesy of Alexander McQueen

Пролет/лято 
2022: С поглед 

нагоре!
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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
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
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

Chicago + suburbs

DISPATCHER ТЪРСИ , 

Цена US$  , Зипкод , Dispatcher от България с дългогодишен 
опит си търси работа. +359887261621 №19039

DISPATCHER, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Транспортна компания търси 
DISPATCHER с опит. Говорене на български & English е за-
дължително. Други езици са от голям плюс. Моля обадете 
се на 847 668 0373 №19032

OO & CDL DRIVERS, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60048, OO и регионални CDL A 
шофьори! Добро заплащане! Възможност за прибиране 
в къщи през ден и всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7 
Dispatch; Чек всеки петък! За повече информация 847-665-
9273 или (847) 483-8787! №19034

OWNER OPERATORS, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компания предлага ра-
бота за собственици на камиони!*Strong 24/7 Dispatch Dry 
Van and Reefer!*Direct Deposit every Friday. Call 847-852-0581 
№19036

DISPATCHER ОТ ТЪРСИ, 

Цена US$  , Зипкод , Dispatcher от България с дългогодишен 
опит си търси работа. +359887261621 №19038

DISPATCHER ТЪРСИ , 

Цена US$  , Зипкод , Dispatcher от България с дългогодишен 
опит си търси работа.Отговарям на вайбър. +359887261621 
№19040

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

CDL DRIVER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60118, Малка транспортна компа-
ния предлага работа за CDL class A шофьор $450 per day 
.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи 2246598342 №19043
DRIVER�S�/ШОФЬОР�И�, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Търся Тим ($0.85) и Соло 
($0.75) - CDL A - long distance. Добри мили! Mоля позвънете 
на 224-717-9656 №19045
OWNER OPERATOR, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60102, HIRING OWNER OPERATORS 
WITH HAZMAT AND TANKER ENDORSMENT 17738182886 
№19022
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
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60403, Търсим да назначим диспет-
чър на пълен работен ден. Опит в сферата е предимство. 
8152054060 №18997
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
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

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

CDL DRIVER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60118, Малка транспортна компа-
ния предлага работа за CDL class A шофьор $450 per day 
.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи 2246598342 №19042
OWNERS / CDL DRIVERS, 
Цена US$  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
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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

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
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
TRUCK DRIVER HAZMAT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Looking for CDL driver with 
HAZMAT. Brand new truck 2022 Cascadia Automatic or manual. 
$3000 guaranteed weekly. Immediate start 2402917503 
№19047
CDL DRIVER , 
Цена US$ 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

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
RABOTA, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Търся транспортна фирма която да 
ми съдейства заработна визаили друго,като шофьор CDL-A 
съответно бих подписал договора за работа вфирма при-
поемане наразноските по процедурата!!Професионален 
шофьор съм със стаж в Европа.Имам SSNизтекли ID и Driver 
license.При интерес моля свържете се с мен 359878448476 
№19033
DISPATCHER ТЪРСИ , 
Цена US$  , Зипкод 60004, Dispatcher от България с дългого-
дишен опит си търси работа. +359887261621 №19037
DISPATCHER ТЪРСИ, 
Цена US$  , Зипкод , Dispatcher от България с дългогодишен 
опит си търси работа.Отговарям на вайбър. +359887261621 
№19041
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
ДВУСТАЕН ПОД НАЕМ , 
Цена US$  1.00, Зипкод 60016, Отдавам под наем двустаен 
апартамент, с една баня след ремонт в Дес Плейнс . Близо 
до транспорт, магазин, газстанция , мол и магистрала I-294 . 
В комплекса има външен басейн, детска площадка и баскет-
болно игрище. Директно от собственик. Телефон за връзка: 
669-350-4878 №19046
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

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

СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в Des 
Plaines,773 934 4547 №18991
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
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 
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

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

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

CPA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60714, Certi� ed Public 
Accountant at your Reach. Some of the services I 
provide : Income Tax Preparation for all types of 
businesses and individuals IRS and State Audit 
Representation Payroll Reporting QuickBooks® 
setup, support and training Business startup 
services Monthly bookkeeping Financial 
statements - making sure your � nancial records 
are timely and accurate. 773 983 3242 Alexon 
Financial №19035

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
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
VOLVO 670, 
Цена US$  50,000.00, Зипкод 60148, volvo 670 648 000 mles 10 
new tires 2242158020 №19044
TRUCK FOR SALE, 
Цена US$ 23,000.00, Зипкод 60656, 2013 FREIGHTLINER 
CASCADIA ,10 SPEED MANUAL,DD15 ENDINE,930000 
MILES,APU 7734904040 №18995
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

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

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

DRIVERS WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, CDL-A Drivers 
wanted ,6 Months of experience required !!! Наби-
ра шофьори CDL-A , изискват се минимум 6 ме-
сеца опит !!! Офис Schaumburg IL : за контакти 
Иван Стоянов -7274888269 №18933
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Когато сте на работа, не си давайте мно-

го зор! Все пак сте на работа, а не на състе-
зание...

  
- Шефе, кога ще получим заплата?
- Щом се върне счетоводителят.
- В отпуск ли е?
- Не, в затвора.

  
- Радио Ереван, кой пътен знак означава 

„Край на всички наложени ограничения?“
- Табела „ПЕРНИК!“

  
Купих си куче. Не за друго, а като се при-

бера, някой да ми се радва.

  
Жена ми се разсърди, че не й харесвам 

готвенето. И за да не я обидя, си отрязах 
още едно парче супа...

  
- Наборе, снощи сънувах, че съм на Хава-

ите!
- Аз пък бях на кръчма!
- Що не се обади, бе!
- Звънях ти... ама ти беше на Хаваите!

  
- Това бившата ти ли е?
- Аха...
- А в другия чувал какво има?

  
Има добри същества, които обичат всич-

ки хора, без да ги делят по религия и цвят 
на кожата. Това са алигаторите...

  

- Нарочно не ти писах дълго време, за да 
предизвикам интереса ти! Е, как си?

- Ами, омъжих се и имам две деца...

  
- Ванка, какво можеш да кажеш за молеку-

лите на ракията?
- Много добре се съчетават с молекулите 

на туршията.

  
Двама пият и си говорят:
- Ти мене разбираш ли ме?
- Разбирам те!
- Ааа, тогава ми обясни и на мене!

  
Времеви продължителности:
- Столетие - 100 години.
- Декада - 10 години.
- Ще те обичам вечно - 3 месеца.
- Вече няма да пия - 2 дни.
- Спирам цигарите - 20 минути.

  
Вече втори ден вали. Мъжът ми е в депре-

сия, стои и гледа през прозореца. Ако не 
спре да вали, ще трябва да го пусна вътре...

  
- Извинете, колко струва този часовник?
- 10 000 лв., показва три часови зони и мо-

жете да се къпете с него...
- От къде се пуска топлата вода?

  
Случвало се е да обичам, случвало се е да 

ме обичат, но най-хубаво е да спиш до обяд.

  
- Скъпа, защо панталоните ми са изгладе-

ни само до коленете?
- А аз колко пъти ти казвах да удължиш ка-

бела на ютията!

  
- Добър вечер, радиото ли е? Мога ли да 

поздравя жена ми с песента „Боса по асфал-
та“, че днес й взеха книжката?

  
- Здравейте! Интересувам се как може да 

си сменя профилната снимка в Интерпол!

  
Бабата разбра, че компотът е ферменти-

рал, едва когато дядото я попита:
- Маце, ти омъжена ли си?

  
- Докторе, какво ми има, че съм толкова 

млада, хубава и добра?
- Халюцинации!

  
- Скъпа, помниш ли веднъж като отидох в 

гората на лов, загубих се и преспах в една 
хижа?

- Оффф, не ми се слушат ловджийските ти 
истории, давай направо!

- Момиченце на 3 годинки!

  
Идвал студ от Сибир. А море от Малдиви-

те, а пари от Емирствата... КОГА?!

  
- Иване, ти напивал ли си се някой път, 

ама яко?
- Да. Даже веднъж ме бяха очертали с те-

бешир...

  
- Какво е патриотична татуировка?
- Белег от изгорено на казана за ракия...

  
- Мамо, учителката по български ме пох-

вали!
- Браво! И какво ти каза?
- Каза, че пиша като лекар с 30-годишна 

практика.

  
Един мъж си купил папагал и му вързал 

два конеца: син и червен. Когато някой дръ-
пнел синия конец, папагалът казвал „Здра-
вей!“, а когато някой дръпнел червения, 
„Как си?". Веднъж поканил приятелката си 
блондинка. Тя дръпнала синия конец и па-
пагалът казал:

- Здравей!
После дръпнала червения и той казал:
- Как си!
След това дръпнала и двата едновремен-

но и папагалът казал:
- Ще падна ма, гъско!

  
- Ало?
- Да!
- Петьо, ти ли си?
- Да!
- Бременна съм!
- О! Имате грешка!

Днес в „Лидл“ 

един така си беше 

татуирал ръцете, 

че като плащаше, 

скенерът го отчете 

като чубрица.

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
Първите два дни от периода ще 
са доста благоприятни, ще бъде-
те особено творчески настроени 
и нищо чудно да получите въз-
можност за изява, ще мислите 

трезво и това ще ви помогне да се посветите успеш-
но на изпълнението на по-практични задачи. В събо-
та и неделя ще сте малко по-напрегнати и има по-го-
ляма вероятност да си изпускате нервите. Обърнете 
повече внимание на физическата си форма. Опитай-
те да прекарате време извън дома си. Практикуване 
на любимия спорт е чудесно решение.

РАК
Бихте могли да избегнете доста 
конфликти, ако се опитате да бъ-
дете сдържани. Нуждаете се от 
спокойствие у дома. Много точ-
но ще изберете конкретния чо-

век, към когото да се обърнете за съдействие. И ще 
го получите. С енергия ще се посветите на работа-
та си, съсредоточавайки идеи и нюх към новостите. 
Добри новини ще ви накарат да приключите по-ра-
но с деловите си задачи, споделяйки вълненията на 
близък човек. Няма да се спрете пред нищо, докато 
не осъществите плановете си.

ВЕЗНИ
Не си причинявайте сами про-
блеми, другите ще се погрижат 
и за това. Парите, които очаква-
те, може да се забавят. Следвайте 
вътрешния си глас, не отдавайте 

прекалено значение на хорските приказки. Ще пос-
ветите част от времето си на цел, чиято цена опреде-
ляте като много висока. Съдбата ще благоприятства 
усилията ви и в много отношения ще оставате довол-
ни от себе си. Бизнес начинанията ще ви срещнат с 
хора, чиито интереси стоят над всичко и това може 
да ви по изнерви.

КОЗИРОГ
По-добре не се пресилвайте и 
си почивайте повече, но ако ще 
вършите нещо важно, направе-
те го възможно най-рано – има 
вероятност да срещнете пречки 

или просто да ви липсва енергия. Не позволявайте 
на страховете да ви саботират да направите нещо, 
което искате. Няма да ви се иска да стоите на едно 
място, ще търсите възможности да научите нови 
неща, да се срещате с хора и да се обогатявате – фи-
нансово, интелектуално или духовно. Проектите ще 
се развиват без усилия.

ТЕЛЕЦ
Периодът на повечето от вас 
ще е приятен и зареждащ ви 
с добри намерения. Времето 
предразполага към почивка, но 
няма да пренебрегнете и дела-

та си, заради които бихте направили всичко. Ще 
се отнесете отговорно към бизнеса и здравето ви, 
както и към това на близките си. В усилията си ще 
постигате желаното въпреки възможните затруд-
нения. В случай, че не ви се отдаде тази възмож-
ност, просто излезте на чист въздух далеч от мяс-
тото, където живеете, за да се заредите с енергия.

ЛЪВ
Със сигурност ще успеете да 
планирате и осъществите иде-
ите си въпреки пречките, които 
ще се опитват да ви създадат. Не 
се впечатлявайте от злостната 

критика и вървете уверено към целта си. Може би 
съвсем скоро ще научите нещо, което ще ви бъде 
много полезно. Имате неотложни задачи и внима-
нието ви ще е насочено към тях. Следвайте плано-
вете си, като се абстрахирате от проблемите на дру-
гите. Ограничете разходите си. Ще търсите повече 
близостта на любимия си човек.

СКОРПИОН
Ще се посветите на планирани 
задачи, за това съберете сили-
те си и действайте. С разбиране 
ще се отнесете и към желание-
то на някой да ви дава съвети, 

очевидно сте му нужни за друго. Около вас ще има 
човек, който с искрени намерения ще ви засвиде-
телства вниманието и чувствата си. Ще бъде инте-
ресно и вълнуващо. Очакват ви и радостни новини. 
Най-вероятно става дума за съобщения, свързани 
с бизнеса ви. За мнозина от вас предстои промяна, 
решаваща за бъдещото ви развитие.

ВОДОЛЕЙ
Усилията ви за физическо или 
емоционално изцеление ще бъ-
дат особено ефективни. Така че 
ако имате потребност да се запи-
шете на йога, да посетите лекар 

хомеопат или психотерапевт, сега е моментът да се 
престрашите и да потърсите своя лечител. Ще имате 
много енергия, а обхване ли ви ентусиазъм, всичко 
друго ще остане на заден план. Спокойствието и ед-
нообразието ще ви отегчават, така че бягайте от тях. 
Чудесен ден за нови начинания, особено в областта 
на бизнеса и финансите.

БЛИЗНАЦИ
Периодът е подходящ за съз-
даване на нови съюзи, сдруже-
ния, начало на проекти, творче-
ски или спортен курс, укрепващ 
духа и самоуважението ви. От-

говорно и достъпно изразете позицията си, идеите 
ви ще се възприемат от хората, към които са насо-
чени. Партньорствата могат да ви създадат известно 
напрежение, предвид различните мнения, с които 
трябва да се съобразявате. Отношенията ви с някои 
от околните ще бъдат напрегнати. Не се доверявай-
те, разчитайте на интуицията си.

ДЕВА
Оставете делата да говорят 
за вас, не говорете излишно. 
Дори и малкото ви отклоне-
ние ще даде повод на врагове-
те ви веднага да се възползват. 

Самочувствието, което демонстрирате, може да 
подразни околните, въпреки че то не е безпочве-
но. Бъдете по-търпеливи с близките си и не нала-
гайте мнението си по всички въпроси. Други от вас 
ще се стремят към спокойствие и тишина. Само ако 
сте силни и последователни в действията си ще се 
справите с работата си.

СТРЕЛЕЦ
Бъдете максимално концентри-
рани и дайте най-доброто от 
себе си. Има вероятност да из-
паднете в крайност – и за добро-
то, и за лошото. Ако ви е тъжно, 

ще ви се стори, че по-зле не би могло да бъде; ако 
обаче сте на крилете на щастието, ще си мислите, че 
сте непобедими. И в двата случая ще преувеличава-
те и нищо чудно събитията да ви отрезвят. Ще бъдете 
подвластни на променливи настроения, може да ви 
обхване необяснима тъга. Споделете какво ви мъчи 
в разговор с близък човек.

РИБИ
Препоръката към вас е да не се 
опитвате да спирате промени, 
които вече са назрели. Събития-
та ще ви подскажат как да дейст-
вате, ако в живота ви е дошъл 

моментът за раздяла или е станало наложително да 
се направи някаква реформа – по всяка вероятност 
опитите да се противопоставяте ще бъдат обречени 
на неуспех. Ще бъдете по-наясно със себе си. Потър-
сете положителното дори в неприятни на пръв по-
глед събития – така ще има шанс да извлечете някак-
ва поука за себе си.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Т
ой е доказано най-умният човек, 
живял някога на Земята. Негово-
то IQ е между 250 и 300, много по-
вече, отколкото на Айнщайн (160) 
и Исак Нютон (190), както и на ре-

дица други известни гении. На 18 месеца е 
засечен от родителите си да чете и разбира 
част от написаното в New York Times, на 2 го-
дини вече чете спокойно пресата, на 6 е по-
лиглот, а на 9 минава успешно всички изпи-
ти за Харвард, но от елитния университет го 
молят да изчака, докато навърши поне 11 г.

Той се казва Уилям Сидис и е роден в Ню 
Йорк през 1898 г. Вярва се, че гениалността 
му е плод на родителски експеримент. Май-
ка му Сара и баща му Борис са украински 
емигранти, той е професор по психиатрия, 
тя лекар, и двамата сами по себе си изклю-
чително интелигентни. Те вярват, че всичко 
може да бъде научено, и превръщат сина си 
в обект на

своеобразен експеримент
Двамата си поставят за задача да изслед-

ват колко умно може да стане едно човеш-
ко същество, когато работиш неуморно над 
неговото развитие и повишаване на знани-
ята и интелекта му. И успяват. Въпросът е на 
каква цена.

Освен всичко останало, на 6 години мал-
кият Уилям владее писмено и говоримо 
английски, френски, немски, руски, иврит, 
гръцки, латински, турски и арменски. Зву-
чи невероятно, но е факт. Очаквано малки-
ят гений се превръща в медийна сензация и 
всички представители на четвъртата власт 
просто полудяват по него. Всеки журналист 
иска да се добере до Уилям и да разкаже ис-
торията му в поредния вълнуващ материал.

Само две години по-късно Уилям Сидис 
представя пред света нещо нечувано до мо-
мента – свой собствен език, наречен Вен-
дергууд (Vendergood), който съдържа ла-
тински, гръцки, немски и френски елементи. 
В него има граматически правила, времена 
и дори осем падежа. Малкият вундеркинд 
описва подробно своето творение в книга – 
„Книгата на Вендергуд“. Пише и други книги 
на разнообразни теми, твори и поезия.

Завършва гимназия за шест месеца и на 
11 години влиза в Харвардския универси-
тет. Там Уилям Сидис се оказва по-умен не 
само от своите състуденти, но и от повече-
то си преподаватели – именити професори 
в различни области на науката. Той остава 
в историята като най-младия човек, прием-
ан някога да учи в престижния университет. 
Още докато трае обучението му, е поканен 
за лектор и изнася лекция за четириизмер-
ните тела. Тя завладява и студенти, и препо-
даватели.

Всички са изумени
от интелекта и необятното познание на 
12-годишния Сидис.

На 16 години Уилям се дипломира в Хар-
вард. Занимава се за кратко с преподава-

телска дейност, като използва огромните си 
способности и знания в областта на висшата 
математика. Но се оказва, че преподаването 
не е неговото нещо, и той бързо се отказва 
от него, разказва сп. „Осем“.

Уилям Сидис започва да се лута между жи-
вота и науката, между хората и тяхното не-
разбиране на неговия свят. Младият гений 
- още ненавършил 18, се чувства твърде из-
морен от цялата слава и шумотевица около 
себе си. И взима съдбоносното решение да 
се оттегли от света и хората и да заживее в 
пълна изолация. По това време младежът 
убедено заявява, че никога няма да се оже-
ни. Така и става.

Неговата доброволна изолация продъл-
жава до 1919 г., когато 21-годишният Уилям 
е арестуван за участие в политическа де-
монстрация в Бостън. Осъден е на 18 месе-
ца затвор.

След като излиза от затвора, най-умният 
човек в историята заживява като същински 
номад. Започва да се мести от град на град. 
Доброволно се превръща в черноработник, 
наеман на най-различни места и позиции 
като чиновник, шлосер, стругар, дърводе-
лец и др. Постоянно сменя името си, за да 
запази самоличността си в тайна. Може би 
именно тази простота на нещата е това, кое-
то винаги му е липсвало.

Междувременно Сидис написва десетки 
книги свързани с космологията, американ-
ската история, антропологията, философия-
та, политиката и др. И тези книги обаче той 
държи да не бъдат свързвани с истинската 
му самоличност и ги подписва с различни 
псевдоними. 

Това е причината в крайна сметка така и 
да не става ясно точно колко и какви книги 
е написал. Едно от най-известните му про-
изведения е „The Animate and the Inanimate“ 
(„Живото и неодушевеното“). В нея Уилям 
разсъждава над произхода на живота, кос-
мологията и законите на термодинамика-
та. Смята се, че в зрелите си години Сидис 
е знаел перфектно над 25 езика и диалекта, 
които продължил да упражнява.

Когато е на 42-годишна възраст, репор-
терка от The New York Times го открива и за-

вързва контакт с него, без да разкрива ис-
тинската си самоличност. Двамата започват 
да се срещат често и говорят на най-различ-
ни теми. 

Целта на репортерката е да събере въз-
можно най-много данни и факти за истин-
ската история на някогашното дете чудо и 
мъжа, в когото се е превърнало. В крайна 
сметка излиза материал, който не обрисува 
в никак добра светлина Сидис. Точно обра-
тното. Историята звучи така, сякаш той бук-
вално е ударил дъното и е изгубил разсъдъ-
ка си. Според мнозина това е самата истина.

Но Уилям не оставя нещата така. Той съди 
прочутото издание за клевета и вмешател-
ство в личното му пространство. Сидис оба-
че губи делото. Съдията отсъжда, че тъй 
като той е публична личност, то и животът 
му е публичен.

Последните години от живота си Уилям 
Джеймс Сидис прекарва отново в пълна из-
олация и самота. Той не поддържа и връзки 
с роднините си. Освен тоталната самота, не-
гов спътник е и бедността. Той работи като 
чиновник с много ниска заплата – колкото 
да свързва двата края.

На 17 юли 1944 г. забравеният гений уми-
ра внезапно от мозъчен кръвоизлив. Тогава 
той е на 46 години.

IQ 300! Историята на 
най-умния човек на Земята

Сн.: „Сп. 8“

XТой се зачита във вестника на 18 
месеца, а на 2 г. чете спокойно пресата

https://deltatiresaleandservice.com
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Близо седмица след гран-
диозната сватба, Парис 
Хилтън вече прави пла-

нове за деца. Звездата раз-
кри, че няма търпение да ста-
не майка и да увеличи своето 
семейство. Съпругът й Картър 
Реум вече има 9-годишна дъ-
щеря.

„Ще отделим колкото е въз-
можно повече време за себе 
си. Ще пътуваме толкова мно-
го и ще се наслаждаваме на 

времето си“, казва известната 
певица, актриса и манекенка.

„Нямам търпение да уве-
личим семейството си. Имам 
чувството, че Картър и аз 
сме части от пъзел, които се 
свързват. Никога не съм ми-
слила, че ще срещна мъж като 
него, който ме обича заради 
Парис, а не заради Парис Хил-
тън. Той ще бъде най-добрият 
съпруг и най-добрият баща“, 
категорична е тя.

Парис Хилтън няма търпение  
да стане майка Григор и Лолита с романтично 

бягство на милиарденски остров
Григор Димитров и Лолита са на романтич-

на почивка, която продължава от доста 
време. Ваканцията на влюбените започна 

от френските Алпи, мина през космополитния 
Ню Йорк, а сега се намират на остров Некер, 
собственост на милиардера Ричард Брансън.

Посещението на Гришо и Лолита е там, защо-
то тенис звездата е участник в ежегодния бла-
готворителен турнир „Некер Къп“, който ще се 
проведе на райския остров.

Лолита и Гришо ще съчетаят полезното с 
приятното. Двамата си почиват активно, а 
още с пристигането си публикуваха кадри в 
Instagram.

Некер е едно от най-уникалните места, кои-
то човек с възможности може да си позволи. 
На острова могат да се настанят максимум 40 
души.

Покрай развода й с Кание Уест и 
потенциално новата й връзка с 
Пийт Дейвидсън, един мил жест 

на Ким Кардашян остана някак си неза-
белязан. А той заслужаваше много по-
вече внимание от това, което се случва 
в личния живот на звездата.

По-рано през седмицата Кардашян и 
компанията й за дрехи и бельо SKIMS 
са изиграли основна роля при подпо-
магането на група млади афганистан-
ки да напуснат района. Ким и SKIMS 
изцяло са финансирали частен полет, 
с който членовете на младежкия жен-
ски национален отбор на Афганистан и 
техните близки да напуснат Пакистан и 
да заминат за Великобритания.

Играчите са били изправени пред 
ужасен и огромен риск да бъдат вър-
нати обратно в Афганистан.

Отборът на „Лийдс Юнайтед“ също е 
помогнал в спасяването на момичета-
та.

Ким Кардашян спаси афганистански 
футболистки от талибаните

Дългоочакваният нов ал-
бум на Адел „30“ изле-
зе на музикалния пазар. 

Това е четвъртата тава на бри-
танската изпълнителка. Почи-
тателите й го очакваха шест 
години. Феновете на изпълни-
телката, която има 15 награди 

„Грами“, са очаровани от но-
вия албум.

Пилотното парче от новия 
албум „Easy On Me“, пуснато на 
14 октомври, вече е начело на 
музикалните класации. Очак-
ванията към „30“ са много го-
леми.

Адел споделя, че продукци-
ята е повлияна от развода с 
бившия й съпруг Саймън Ко-
неки. Тя изрази надежда, че 
чрез албума ще може да обяс-
ни на деветгодишния си син 
защо семействата понякога се 
разделят.

„Тя никога не е звучала тол-
кова свирепо, колкото в „30“ - 
по-жива към собствените си 
чувства“, пише Роб Шефилд в 
списание „Ролинг стоун“.

Адел пусна на пазара дългоочаквания 
четвърти албум „30“

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Британският певец и 
актьор Хари Стайлс 
участва в Dazed с про-

вокативно облекло. Сним-
ки на актьора се появиха в 
Instagram.

На един от кадрите 27-го-
дишният Хари позира в кор-
сет от органичен памук на 
John Galliano, аксесоар на Rick 
Owens и шорти от трико на 
Paolo Carzana, съчетани със 
светъл чорапогащник и черни 
обувки с нисък ток.

На друга снимка Хари е уло-
вен в яркозелен трикотажен 
костюм Jean Paul Gaultier, съ-
четан с черен чорапогащник 
на бели точки, черни ръкави-
ци и дамски обувки в тон.

Друг поразителен об-
раз, въплътен от британска-
та звезда, беше пухкава рок-

ля от японската модна марка 
Comme des Garçons, показва-
ща тънките крака на актьора, 
копринен цилиндър, черни 
тесни чорапогащи и модерни 
обувки на токчета.

Хари Стайлс отново 
стилен в дамско облеклоМаркс и Ленин присъстваха 

на сватбата на Енгелс в Индия

Зоопарк в Ню Орлиънс 
приюти седеммесечен 
женски ягуар, който е 

бил спасен от контрабанди-
сти.

Животното е в безопасност 

благодарение на съвместни-
те усилия на американска-
та служба, която се грижи за 
опазването на рибата и диви-
те животни, и на Асоциация-
та на зоопарковете и аквари-
умите.

„Спасителната акция беше 
невероятен пример за това 
как зоологически градини, 
правителствени агенции и 
природозащитници работят 
заедно за едно по-голямо до-
бро,“ заяви Лиз Уилсън от Ню 
Орлиънс. Тя каза също, че 
малкият ягуар се е приспосо-
бил добре към новия си дом.

Броят на ягуарите в дива-
та природа продължава да 
намалява, като се смята, че 
има около 15 хиляди. Видът 
се счита за застрашен заради 
бракониерите.

Зоопарк в Ню Орлиънс приюти 
ягуар, спасен от контрабандисти

Двете малки деца на монакската 
принцеса Шарлен показаха с ри-
сунки, че майка им им липсва. 

Шестгодишните близнаци Жак и Габри-
ела наблюдаваха от балкона на дворе-
ца тържествения парад по повод нацио-
налния празник на княжеството. Те бяха 
с баща си принц Албер.

Съпругата му Шарлен, която от дълго 
време боледува, отмени обществените 
си ангажименти, докато се възстановява 
на място, пазено в тайна.

„Липсваш ни, мамо“, беше написала 
принцеса Габриела на рисунката си, из-
образяваща две големи червени сърца. 
Брат й Жак, който е наследник на престо-
ла, пише на Шарлен: „Обичаме те, мамо“.

Шарлен, която се омъжи за принц Ал-
бер през 2011 г., се върна в Монако мина-
лата седмица след няколко месеца в род-
ната й Южна Африка.

Монакската принцеса Шарлен 
отново я няма, децата й страдат

Маркс, Ленин и Хо Ши Мин се 
събраха в Южна Индия, за 
да присъстват на сватбата на 

своя другар Енгелс.
В случая обаче не става въпрос за 

германци, руснаци или виетнамци: 
това са просто имената на членове на 

комунистическата партия на индий-
ския щат Керала.

Енгелс и Ленин са братя, Маркс и Хо 
Ши Мин са синове на местен партиен 
функционер. Местно издание съоб-
щава, че четиримата мъже са активни 
членове на комунистическата партия, 

но Маркс се е върнал от ултракапита-
листическия Дубай, за да присъства 
на сватбата в Атирапили през уикен-
да. На сватба в същия щат през юни 
мъж на име Социализъм се ожени в 
присъствието на братята си Комуни-
зъм, Ленинизъм и Марксизъм.

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Л
а Мориси е един от национал-
ните паркове на Канада, любим 
на много туристи, почитатели на 
къмпинга, кануто и каяка. В него 
има стотици езера и много дру-

ги водоеми, които пленяват с красотата си и 
са готови да се отблагодарят на всеки, изми-
нал пътя до там. В момента заради мерките, 
въведени срещу коронавируса, е възможно

да има някои ограничения
но със сигурност съществуват маршрути, 
които ще доставят наслада на посетителите.

Ла Мориси се намира близо до град Ша-
виниган в Лаврентийските планини. Те са 
ситуирани в региона Мавриций в Квебек. 
Паркът обхваща 536 кв. км в южната част на 
Канадския щит, граничещ с низините Сейнт 
Лорънс.

Паркът привлича интереса на туристите и 
заради дивата природа, която го обитава. В 
него могат да се зърнат

бобри и видри
както и малък брой дървесни костенурки, 
които са рядко срещани в Канада. Ла Мори-
си е дом и на лосове и черни мечки.

В него има и причудливи дървесни видо-
ве. Паркът се намира в източния горско-бо-
реален преходен екорегион. Горите в този 
регион са регистрирани от средата на XIX в. 
до началото на XX в. Те са преживели своите 
трансформации и сега са смес от иглолист-
ни и широколистни дървета.

Ла Мориси е кръстен на близката река 
Сен-Морис на изток от парка, а река Мата-
вин тече по западната и северната му гра-
ница.

Ла Мориси – любимият 
парк на Канада

XСтотици 
езера, лосове  
и мечки на  
500 квадрата

Сн.: Facebook

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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http://lawjtchicago.com/
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http://sttransport.net/

