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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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Времето е наше – на младите 
лица в политиката

От третия път, но България най-после има 
ново правителство и работещ парламент, 
които слагат край на ерата „Борисов“ в бъл-
гарската политика. За добро или зло, само 
времето ще покаже.

Но това, което виждаме и в Народното съ-
брание, и в Министерския съвет, са нови и 
млади хора. А това е повод за надежда, ка-
квато отдавна не сме имали. Млади и нови, 
добре образовани и досега (поне) непок-
варени от политическия реализъм. Краят 
на родния преход е обявяван вече хиляди 
пъти от телевизионни студиа и вестникар-
ски страници. Но може би моментът е точно 
сега. В клишето се казва, че той идва след 
40 години – колкото време е било нужно на 
Мойсей да прекара юдеите през пустинята. 
„За да умре и последният, който помни роб-
ството“, ако цитирам правилно библейско-
то писание.

40 години не са минали от 1989-а, но дой-
де времето на 40-годишните в българската 
политика. Толкова е някъде средната въз-
раст на депутатите в новия парламент. Не 
е много повече и на новите министри. Но 
има и много народни представители, кои-
то са родени след 1990 година – те не само 
не помнят мрачните години на комунизма, 
те нямат и един живян час в този период. 
Най-младият депутат е всъщност само на 
23 години – студент по медицина от „Про-
дължаваме промяната“ Милко Пенев, кой-
то влиза от Бургас. Най-възрастният също 
е медик – 70-годишният уролог от „Има та-
къв народ“ доц. Силви Кирилов. Именно 
той имаше честта да открие първата сесия 
на новия парламент. За председател беше 
избран 34-годишният Никола Минчев. Той 
не е най-младият на този пост – едва 30-го-

дишен, го заема Стефан Стамболов. Но из-
борът на Минчев е ясно послание – промя-
ната е дошла. Време е за ново поколение, с 
различно и добро образование, и най-вече 
за хора, които ще живеят достатъчно дълго 
време с последствията от своите решения.

Министър-председателят Кирил Петков е 
на 41. Най-младият министър е този на кул-
турата – Атанас Атанасов, на 31. Той е и най-
младият, някога заемал този пост, което със 
сигурност ще донесе промяна в тази толко-
ва консервативна и останала някъде в ми-
налото политическа институция.

Възрастта е справедлива, тя не щади ни-
кого, казва френско-белгийският драматург 
и писател Ерик-Еманюел Шмит. Да, младост-
та със сигурност не е порок. Време е наис-
тина нашето поколение да си вземе държа-
вата. Да поеме отговорност за своя живот, 
политически курс и успех. Виждаме тази 
поколенческа промяна както в политиката, 
така и в медиите, бизнеса и културата.

Никога не съм бил привърженик на поли-
тическите месии – от Царя, през Борисов и 
Слави до харвардските момчета. Но със си-
гурност, за първи път, от доста време насам 
има повод за оптимизъм – защото новите са 
млади, образовани, говорят добре, а някои 
дори вдъхновяващо, и сега времето наис-
тина е наше, както се казваше в слогана на 
една вече умряла синя надежда. Каква ще е 
промяната този път, наистина зависи от на-
шето поколение. Но надежда има. Дано я 
оправдаят.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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В
аксинирането, енергийната кри-
за, отстраняването на Иван Ге-
шев и спешни промени в някол-
ко закона са само част от първите 
стъпки, които новото правител-

ство на Кирил Петков планира да направи. 
То се закле на 13 декември, малко след 13 
часа, и сложи край на деветмесечната поли-
тическа криза в България, предизвикана от 
серия предсрочни избори и невъзможност 

за формиране на кабинет след тях.
Заради това сега очакванията към новата 

власт са големи. Какво планира тя в отдел-
ните ресори, показват първите заявки на 
новите министри.

Премиерът - България 
да е лидер в Европа

Вдигане нивото на ваксинация в България, 
овладяване на енергийната криза, инова-
ции, повече пари за възрастните и реформа 
в съдебната система са сред приоритетите, 
начертани от новия премиер Кирил Петков 
още в първите часове на избирането му.

„От днес нататък трябва да вдигнем ниво-
то на ваксинация, ако искаме бизнесът да е 
отворен, децата да са на училище, болници-
те да не са пълни“, каза той. Първата запо-
вед на Петков бе в Министерски съвет да се 
влиза със зелен сертификат. Той изрази на-
дежда, че това ще стане в министерствата и 
в бизнеса.

Петков обяви и че задача на кабинета ще 
е да инвестира в образование на бъдещето 
и поиска България да бъде лидер в повече-

то сектори и в иновациите в Европа. Той е 
категоричен и че не трябва да има пенсио-
нери под линията на бедността.

На старта: Какво да чакаме 
от новите министри
XКакви ще са първите стъпки, с които кабинетът „Петков“ започва работа

Сн.: Народно събрание

ВЕРА K. АЛЕКСАНДРОВА
vera@bg-voice.com
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Правосъдието – оставка 
на Иван Гешев

Оставката на главния прокурор Иван Ге-
шев и реформа в съдебната система са 
сред приоритетите на новия министър на 
правосъдието Надежда Йорданова. „C бeз-
дeйcтвaщa пpoкypaтypa нe мoжe дa имa 
нyлeвa тъpпимocт към кopyпциятa. Kъм 
мoмeнтa глaвният пpoкypop e oгpoмнa 
тeжecт зa пpoкypaтypaтa. Heгoвaтa личнocт 
ceгa изключитeлнo зaтpyднявa peфopмaтa в 
пpoкypaтyратa“, каза тя. Сpeд пpиopитeтитe 
на Надежда Йорданова щe бъдe и дoвъpш-
вaнe нa зaкoнoдaтeлcтвoтo „Maгнитcки“, тя 
ще нacтoявa зa пo-peшитeлни дeйcтвия нa 
EK пo кaзyca.

Външна политика – 
без промяна към Скопие

„На този етап няма да има промяна.“ Така 
новият външен министър на България Те-
одора Ганчовска отговори на въпроса ще 
има ли смяна на позицията на България 
в спора й със Северна Македония. Тя пое 
поста ден преди Съвета по общи въпроси, 
на който България ще демонстрира прием-
ственост във външната си политика. Скопие 
смята, че има възможност за пробив и сва-
ляне на ветото, забавило македонските пре-
говори с ЕС, между декемврийския съвет и 
средата на януари.

Здравеопазване – 
кампания за ваксиниране

Новият здравен министър Асена Сербез-

ова смята, че ваксинацията трябва да е до-
броволна, но трябва да има разяснителна 
кампания, която да бъде проведена по друг 
начин. Според нея програмата за ваксина-
ция е започнала „не толкова удачно“ и е из-
пуснато ценно време. Здравният министър 
смята, че има нужда от кампания сред всич-
ки групи от населението, включително сред 
депутатите, лекари и фармацевти. Конкур-
сите за тестове и обединението на болници 
също ще е във фокуса на Сербезова.

Финанси – готовност 
за еврото през 2024 г.

България трябва да има техническа го-
товност за въвеждане на еврото през 2024 
година. Това потвърди новият вицепреми-

ер и министър на финансите Асен Василев, 
след като отново влезе във финансовото 
ведомство. Той обясни, че индикативната 
дата за въвеждане на валутата в България е 
1 януари 2024 г. Но окончателното решение 
ще бъде взето след мащабна информацион-
на кампания. Негов първи приоритет ще е 
работата по бюджета.

Икономика – 
борба със сивия сектор

Изсветляването на икономиката, подо-
бряване на бизнес климата и по-добри ус-
ловия за работа изреди сред приоритетите 
си новият министър на икономиката и ви-
цепремиер Корнелия Нинова. За да бъде 
възможна каквато и да е политика, е необ-
ходима икономика, да има приходи от ви-
сок икономически растеж, каза тя. Сред 
другите си приоритети Нинова нареди оп-
ростяването на нормативната база и подо-
бряването на ситуацията с язовирите с ог-
лед на последните наводнения.

Просветата – 
умения, а не зубрене

Образованието трябва да бъде насочено 
повече към изграждане на умения, а не въз-
произвеждане на знания. Това смята новият 
министър на образованието акад. Николай 
Денков. Той обясни, че отмяната на матури-
те би било изключително тежък проблем за 
цялата образователна система. Денков съ-
общи и че в коалиционното споразумение 
е залегнал въпросът дали може да се про-
мени формата на тези изпити. А също – и 

преглед на учебниците. Рано е да се говори 
за удължаване на учебната година, защото 
това е доста тежък процес, свързан с изпи-
тите, каза още Денков.

Транспортът – по-бърз 
превоз на хора и товари

Ускоряване на икономиката в областта на 
транспорта и съкращаване на времето за 
превоз на пътници и товари. Това са прио-
ритетите на новия транспортен министър 
Николай Събев.

„Ще защитим обществения интерес и ще 
продължим стриктния контрол върху из-
пълнението на концесионните договори, 
който бе започнат от служебното правител-
ство“, каза той. Сред първите му стъпки ще е 
оптимизиране на процедурите за премина-
ване на „Дунав мост 1“.

Е-управление – електронна 
идентификация

Новото правителство ще стартира елек-
тронната идентификация в България. В мак-
симално кратки срокове – до шест месеца, 
всеки гражданин ще трябва да има удобно 
средство, с което да ползва електронни ус-
луги. Дали то ще бъде лична карта или в те-
лефон, или и на двете места, е технически 
детайл. Това обяви след избирането си ми-
нистърът на електронното управление Бо-
жидар Божанов. По думите му тази услуга 
ще бъде по-удобна от електронния подпис.

Министърът обясни, че сред приоритети-
те му са и отпадането на някои удостовере-
ния и оптимизация на някои процеси.

Сн.: БТА

http://imgtrucking.com
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Б
ългария вече официално има 
свое редовно управление, а На-
родното събрание избра новото 
правителство, съставено от коа-
лицията между „Продължаваме 

промяната“, БСП, „Има такъв народ“ и „Де-
мократична България“.

Членовете на новия кабинет са предпри-
емачи, юристи, кадри от държавната адми-
нистрация и няколко министри от служеб-
ния кабинет на Румен Радев. Ето кои са те:

Кирил Петков
Новият министър-предсе-
дател е роден през 1980 г. в 
Пловдив. На 14 г. заминава 
за Ванкувър, Канада, къде-
то баща му работи по из-
следователски проект. Учи 
биология и химия, а след 

това и финанси в Университета на Британ-
ска Колумбия. Завършва магистратура по 
„Бизнес администрация“ в Харвардския 
университет. От 12 май 2021 г. Кирил Петков 
е министър на икономиката в първото слу-
жебно правителство на Стефан Янев, но 

през септември съобщи, че е получил пока-
на от президента Румен Радев да остане на 
поста като министър във второто служебно 
правителство, но реши да създаде партията 
„Продължаваме промяната“ с досегашния 

министър на финансите Асен Василев.

Асен Василев
Той е вицепремиер по ев-
рофондовете и министър 
на финансите. Роден през 
1977 г. в Хасково. Завършил 
е „Икономика“ в универси-
тета „Харвард“, където по-
късно специализира биз-

нес администрация и право. 5 г. е консултант 
в консултантската компания „Монитор груп“ 
в САЩ, Канада, Европа и Република Южна 
Африка. Съосновател е заедно с Кирил Пе-
тков на Центъра за икономически страте-
гии и конкурентоспособност към СУ. От 13 
март до 29 май 2013 г. е министър на иконо-
миката в служебното правителство на Ма-
рин Райков. От 12 май 2021 г. е министър на 
финансите в първото служебно правител-
ство на премиера Стефан Янев.

Калина Константинова
Тя е вторият вицепремиер 
от ПП и ще отговаря за 
ефективното управление. 
Родена е на 18 май 1984 г. в 
София. Учила е икономика 
в колежа „Бард“ в Ню Йорк. 
Има магистърска степен по 

„Устойчиво развитие“ в Лондонското учили-
ще по икономика и политически науки. 
Професионалният й опит е свързан пре-
димно с развитието и модернизацията на 
малкия и среден бизнес и стартиращите 
компании в България.

Корнелия Нинова
Лидерката на БСП е вице-
премиер от квотата на чер-
вените и министър на ико-
номиката и индустрията. Тя 
завършва „Право“ в СУ, а ка-
риерата й започва като сле-
довател в столичното след-

ствие. Между 1997 и 2005 г. е изпълнителен 
директор на „Техноимпекс“ АД, като е на-
значена от правителството на Иван Костов 
(СДС). Нинова е член на БСП от 2003 г. От 
2005 г. до 2007 г. е зам.-министър на иконо-

миката в кабинета на Сергей Станишев, но е 
отстранена от поста с решение на премие-
ра.

Гроздан Караджов
Той ще е вицепремиер от 
квотата на ИТН и министър 
на регионалното развитие. 
Завършва „Право“ в СУ. 
През 90-те е шеф на Неза-
висимото студентско дру-
жество в Юридическия фа-

култет на СУ и съпредседател на 
Федерацията на независимите студентски 
дружества. Работи във фондация „Отворено 
общество“, както и в Комитета по пощи и да-
лекосъобщения и Министерство на транс-
порта. Бивш депутат от Реформаторския 
блок.

Борислав Сандов
Той ще е вицепремиер по 
климатичните политики и 
министър на околната сре-
да и водите. Сандов е от 
квотата на ДБ и съпредсе-
дател на „Зелено движе-
ние". Роден е в Мадан. Той е 

изявен природозащитник, има дългогоди-
шен опит като организатор и говорител на 
кампании по опазване на околната среда. 
Завършил е „География“ в СУ и е специали-
зирал в направление „Изменение на клима-
та и управление на водите“.

Бойко Рашков
Служебният МВР министър 
остава на същия пост и в 
новото редовно правител-
ство. Той е от квотата на ПП. 
Рашков е преподавател в 
УНСС, бил е следовател, ръ-
ководител на НСлС и депу-

тат от БСП. В кабинета „Станишев“ става за-
местник на тогавашния правосъден 
министър Миглена Тачева. Бил е и шеф на 
Националното бюро за контрол на специал-
ните разузнавателни средства.

Теодора Генчовска
Тя поема Министерството 
на външните работи от кво-
тата на ИТН. Досега Генчов-
ска беше главен експерт в 
администрацията на Румен 
Радев. Кариерата й започва 
в Генералния щаб на Бъл-

гарската армия и стига до ръководния пост 
в отдел „НАТО и ЕС“ в Министерство на от-
браната.

Георги Гьоков
Социалистът става социа-
лен министър. Той е бивш 
общински съветник и ди-
ректор на Бюрото по труда 
в Стара Загора и е бил зам.-
председател на Комисията 
по труда и социалната по-

литика в 42-ото НС.

Кабинетът „Петков“:  
Кой кой е в новото управлениеИРИНА  

ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

XВ новото правителство има предприемачи, 
депутати, бивши министри и юристи

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Асена Сербезова
Шефката на Българския 
фармацевтичен съюз заема 
поста министър на здраве-
опазването от ПП. Тя беше 
член на Националния съ-
вет по цени и реимбурси-
ране на лекарствени про-

дукти, беше начело и на Изпълнителната 
агенция по лекарствата. Тя е член на УБ на 
Европейската агенция по лекарствата. През 
миналата година беше сред обвинените за 
предизвикване на тревога покрай панде-
мията от коронавирус, но съдът я оправда.

Стефан Янев
Досегашният служебен 
премиер застава начело на 
Министерство на отбрана-
та. Той заемаше този пост в 
служебния кабинет на Ог-
нян Герджиков през 2017 г., 
когато беше и вицепреми-

ер. Янев е от квотата на ПП.

Надежда Йорданова
Тя е квотата на ДБ и е нови-
ят правосъден министър. 
Йорданова оглавяваше ка-
бинета на Христо Иванов, 
когато той ръководеше ве-
домството в рамките на 
„Борисов 2“. Тя е юрист и в 

предишния парламент оглавяваше т.нар. 
комисия „Магнитски“.

Николай Денков
Академикът, който беше 
служебен министър на об-
разованието и в кабинета 
„Янев“, запазва поста си и в 
редовното правителство. 
Той е предложение на ПП. 
Денков заемаше този пост 
и в служебното правител-

ство на Огнян Герджиков. Наскоро класа-
ция на Станфордския университет го наре-
ди сред най-добрите 2% учени в света.

Александър Николов
Новият министър на енер-
гетиката е от ИТН. Бил е 
зам.-министър в същия ре-
сор в служебното прави-
телство на Стефан Янев. Ни-
колов е бил изпълнителен 
директор на фонд за рис-
ков капитал, управлявал е 

стратегически проекти. Магистър е по фи-
нанси от УНСС.

Атанас Атанасов
Начело на Министерство 
на културата застава ак-
тьор и продуцент от ПП. 
Кандидатурата му бе пред-
ставена от Кирил Петков, 
който заяви, че е бил впе-
чатлен от него, когато е 
разбрал, че сам е възстано-

вил читалище в пловдивско село.

Христо Проданов
Той е от квотата на БСП и 
става министър на тури-
зма. Завършил е индустри-
ален мениджмънт в МГУ. 
Бил е член на Съвета на ди-
ректорите на общинската 
фирма „Пазари Изток“ в Со-
фия, на общинското друже-

ство „Галатея 2002“ в София и на държавна-
та компания „Кинтекс“ ЕАД.

Иван Иванов
И министърът на земедели-
ето е от квотата на БСП. Той 
за часове заемаше поста на 
зам.-министър на МВР в ка-
бинета на Пламен Орешар-
ски. Заради информации, 
че е бил управител на шу-
менския клон на бившата 

силова групировка СИК, тогава бе отстра-
нен.

Радостин Василев
Министърът на спорта е от 
ИТН. Той се занимава със 
спортно право и беше един 
от адвокатите на футбол-
ния клуб ЦСКА. По-късно 
стана част от екипа, издиг-
нал Любослав Пенев за 
шеф на БФС. Василев бе в 

центъра на скандала „500 К“ с Татяна Донче-
ва в миналия парламент.

Николай Събев
Собственикът и основател 
на спедиторската фирма 
„Еконт транс“ е новият ми-
нистър на транспорта от 
ПП. Завършил е Висшето 
военноморско училище и 
УНСС.

Даниел Лорер
Той застава начело на но-
вото министерство на рас-
тежа и иновациите. Завър-
шил е компютърни науки и 
бизнес управление в Тел 
Авив. Живял е и е работил в 
Испания, Белгия, Швейца-
рия и Израел и има 20-го-

дишен международен опит като инвести-
тор и предприемач.

Божидар Божанов
Той е от квотата на ДБ и е 
новият министър на елек-
тронното управление. Бо-
жанов е експерт и пред-
приемач, основател на 
компанията за информа-
ционна сигурност 
„LogSentinel".   

През 2011 г. завършва компютърни и ин-
формационни системи в Лондон. Участвал е 
в създаването на пътната карта за елек-
тронното правителство за периода 2016-
2020 г.

https://www.saintsophiachurch.com/index.html
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Г
ерманските власти са задържа-
ли група от 12 българи, стана ясно 
от съобщение на Специализирана-
та прокуратура в България. Петима 
от сънародниците ни са обвинени 

за участие в организирана престъпна група. 
Властите в Германия засега не позволяват да 
се разкрият подробности за самоличността 
им, както и за самата операция.

На територията на България не са иззети 
наркотици, но са извършени са претърсвания 
в Област Търговище. Няма и задържани бъл-
гари на българска територия. Това съобщи на 
брифинг пред медиите говорителят на Спе-
циализирана прокуратура Христо Кръстев.

При претърсвания на адреси в град Попо-
во и село Кардам са намерени и иззети доку-
менти, компютърни конфигурации, мобилни 
телефонии и други доказателства, свързани с 
престъпната дейност на групата. Те ще бъдат 
предадени на Прокуратурата на Франкфурт 
на Майн за приобщаване към воденото в Гер-
мания разследване.

Всички материали по разследването са из-
пратени в Германия. В Спецпрокуратурата 
вече е образувано

досъдебно производство
така че ще се осъществи разследване, неза-
висимо дали от българската или европейска-
та прокуратура.

Неутрализирането на престъпната банда 
е станало след повече от година усилия и съ-
трудничество на германските и българските 
съдебни и полицейски органи в противодей-
ствието на организираната престъпност.

От спецпрокуратурата съобщиха преди 
дни и за постигнато споразумение с двама 
турски граждани, пренесли през българска 
територия хероин за близо 57 млн. лв., съоб-
щи още Кръстев.

Наложените наказания са 9 години затвор 
при първоначален строг режим и 100  000 
лева глоба за първия, а за втория - 8 години 
затвор при първоначален строг режим и 50 
000 лева глоба. Става въпрос за откритите 
наркотици в мраморни плочи, уточни гово-
рителят на Специализираната прокуратура.

Преди седмица пък стана ясно, че на яхта 
в Испания са задържани двама българи. На 
борда им са открити 4760 кг хашиш.

Наркотичното вещество е заловено след 
съвместно разследване на отдела за наркоти-
ци на Националната полиция в Палма де Ма-
йорка и Данъчната агенция.

Наркотиците са транспортирани между 
Майорка и Ибиса. Открити са общо 139 бали, 
което е една от най-големите конфискации 
през последните години в резултат на раз-
следване, пряко свързано с Балеарските ос-
трови.

Германия задържа банда  
от 12 българи заради дрога
XПетима от тях са с повдигнати обвинения

https://www.desplaineseyecare.com
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Н
еваксиниран българин получи 
на два пъти отказ да влезе с ях-
тата си на пристанище Аватиу 
на островите Кук, които са под 
владение на Нова Зеландия, за-

ради липса на ваксина. Сънародникът ни 
първо опитал да влезе в пристанището на 
остров Раротонга миналия понеделник, на 
7 декември сутринта, но бил спрян от мест-
ните власти. Ден по-късно, във вторник сле-
добяд, той направил втори опит, но отново 
бил отпратен.

Българинът бил повече от 30 дни в откри-
то море, идвал от Френска Полинезия и пъ-
тувал за островите Фиджи. Той бил сам на 
яхтата „Pebbles“, която е регистрирана в Гер-
мания.

Мъжът докладвал проблем с автопи-
лота и двигателя, за да успее да влезе на 
пристанището. След това обаче той отка-
зал всякаква комуникация с местните вла-
сти, разказа пред медиите представителят 
на транспортното министерство Джон Хос-
кинг.

Той обясни, че властите са се опитали да 
направят връзка с българина по радиото, 
но нямали отговор.

След това хора от министерство на транс-
порта

доближили мъжа с лодка
от сигурна дистанция, оборудвани с всичко 
нужно за лична противоепидемична защи-
та, и опитали да го убедят да си тръгне.

„Той каза, че има проблем с двигателя, но 
опита да влезе в пристанището със собст-

вения си двигател, а след това, когато му бе 
казано да напусне, той потегли отново със 
собствения си двигател, направи 360-граду-
сов кръг и се върна отново“, каза още Хос-
кинг.

Той припомни, че границата е затворена 

и местните власти са много строги в спазва-
нето на мерките срещу разпространението 
на коронавируса.

„Трябва да защитим границите си, незави-
симо дали са по въздух или море“, каза Хос-
кинг.

Той обясни и че дори и при строгите мер-
ки срещу COVID-19 по морските граници са 
правени изключения за хора, които са има-
ли нужда от хуманитарна помощ. Българи-
нът обаче не попадал в тази категория зара-
ди отказа му да комуникира с властите.

„Хората в морето са съвсем наясно какви 
са граничните правила“, допълни още слу-
жителят на транспортното министерство. 
Той обясни и че ако се случи друг подобен 
инцидент, позицията на ведомството няма 
да се промени и екипажът ще бъде помолен 
да напусне островите Кук.

Българин блокиран на яхта  
в океана, не бил ваксиниран
XСънародникът ни опитал да влезе в 

пристанище на островите Кук, но бил върнат

Сн.: cookislandsnews.com

Сн.: cookislandsnews.com
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И
зненадващата кончина на отец 
Грую от църквата „Света София“ 
в Чикаго остави българската 
общност без своя главен ду-
ховен водач, но създава опас-

ност и пред финансите на храма. В момен-
та църквата е в добро финансово състояние 
заради несъмнените качества на покойния 
свещеник да бъде и добър стопанин. С тър-
сенето на нов отец обаче приходите от раз-
лични поводи в залата на „Св. София“ нама-
ляват, както и потокът от миряни. Наемането 
на нов свещеник ще донесе нови разходи. А 
всичко това идва месеци преди ипотеката 
на църквата да бъде предоговорена. Сега 
църковното настоятелство, с помощта на 
BG VOICE, започва кампания по набиране на 
средства за бързо погасяване на ипотеката, 
която е в размер на около 840 хиляди дола-
ра.

„Храмът е отворен както преди, църков-
ните служби продължават. Хората, които 
се нуждаят от свещеник през седмицата, в 
огромното си болшинство успяваме да им 
удовлетворим изискванията, но знаете, че 
никога няма да бъде същото“, казва в интер-
вю за BG VOICE д-р Михаил Николов, предсе-
дател на църковното настоятелство на „Све-
та София“.

В момента редовните неделни служби, 
както и тези за големите християнски праз-
ници, се водят от гостуващи свещеници на 
български език. Всъщност това е своеобра-
зен

кастинг за избор на 
нов свещеник на „Св. София“

По устав нов свещеник се избира, след 
като е одобрен едновременно от членовете 
на църквата и митрополит Йосиф, който от-
говаря за българските храмове в САЩ, Кана-
да и Австралия.

„Кандидатите, които са, идват да служат 
известно време тук и затова ще призова – 
идвайте на службите да виждате свещени-
ците, които служат, защото всеки един от тях 
би могъл да бъде потенциално наш свеще-
ник. Сега чакаме кандидатури още от Бъл-

гария“, казва д-р Николов. Той припомня, че 
за избора на отец Грую преди 28 години са 
били нужни повече от шест месеца.

Всички свещеници, които идват досега, 
са положени към Българската православна 
църква и служат в САЩ и Канада. Един от тях 
е сърбин, също част от БПЦ и говорещ бъл-
гарски. Храмът не е затварян след смъртта 
на отец Грую, отбелязват от настоятелството 
и гарантират, че ще има служби на българ-
ски език за предстоящите най-светли хрис-
тиянски празници около Рождество Христо-
во.

Скорошната кончина на отец Грую обаче 
носи и финансови рискове. Публична тай-
на е, че семейството на свещеника беше за-
можно и той често не е взимал заплата. Той 
имаше и добър бизнес нюх, което помог-
на през всичките тези години финансово-
то състояние на храма да остане стабилно 
и да се издържа от множеството поводи и 

тържества, организирани в залата към хра-
ма, както и с приходи от литургии и други 
църковни дейности. Сега обаче тези меро-
приятия са драстично намалели, докато ми-
ряните чакат своя нов свещеник. А той със 
сигурност ще има нужда от пълна заплата, 
която да получава редовно. Тези два фак-
тора – намаляването на приходите, макар и 
временно, и увеличаването на разходите за 
заплата създават опасност за финансовата 
стабилност на „Св. София“.

„Църквата се намира в добро финансово 
състояние, слава Богу“, казва д-р Николов, 
но отбелязва два големи разхода, които 
предстоят в следващите месеци – завърш-
ването на вътрешното изографисване на 
храма и подмяната на отоплителните тела 
на комплекса, които са повече от 20-годиш-
ни. Процесът по изографисване на храма 
се забави заради пандемията от COVID-19, 
но скоро ще бъде довършено от екипа ху-

дожници, които ще дойдат в Чикаго от Бъл-
гария.

През лятото на 2022 година трябва да се 
предоговори и ипотеката на храма, по която 
остава да се изплащат от около 840 хиляди 
долара. Това се прави на всеки 5 години, тъй 
като „Св. София“ е регистрирана като нон-
профит организация, а рефинансирането 
също е свързано с допълнителни разходи.

„Затова ги правим тези фъндрейзъри, за 
да може да се съберат тези пари и да се сло-
жат към ипотеката и да се изплати колкото 
се може по-бързо, за да подпомогне това 
състоянието на храма. А в крайна сметка 
човек има една сигурност, когато знаеш, че 
това, което притежаваш, е изплатено“, обяс-
нява д-р Николов.

BG VOICE се включва активно в кампани-
ите за финансиране на храма и призовава 
всички свои читатели и рекламодатели да 
помогнат в този момент. А нашият екип ще 
следи и за харченето на събраните пари, за 
да сме гарант пред българската общност за 
прозрачността на процеса.

Важно уточнение е, че храмът не е соб-
ственост на едно лице или корпорация – 
„Храмът се притежава от членовете на църк-
вата. Тя е собственост, по устав, на всички 
членове“, обяснява д-р Николов.

„Искам да се обърна към всички – идва 
Рождество, да се помолим, да вярваме, че 
нещата ще бъдат по-добри следващата го-
дина. Всички заедно да запретнем ръкави 
– ако наистина в чикагската общност са 100 
хиляди българи, не е никакъв проблем да се 
изплати една ипотека от около 800 хиляди 
долара“, призовава д-р Николов.

Ако и вие искате да помогнете, може да 
намерите кампанията във Facebook под 
името Preserve Saint Sophia for us and our 
children.

Кога ще има нов свещеник 
в „Св. София“ в ЧикагоЯСЕН ДАРАКОВ

yasen@bg-voice.com

XИзненадващата кончина на отец Грую поставя и 
финансовото състояние на храма в риск. BG VOICE участва 
в кампанията за бързото изплащане на църквата

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Т
орнадо през декември е нещо нео-
бичайно, но не и нечувано. Пореди-
цата от стихии, вилнели в продълже-
ние на три часа в части от осем щата, 
включително Арканзас, Илинойс, 

Индиана, Кентъки, Мисури, Мисисипи, Охайо 
и Тенеси, обаче може да се окаже безпреце-
дентна.

Торнадото, което предизвика бързо разви-
ваща се буря в петък вечерта и в събота су-
тринта, вероятно е убило над 100 души само в 
Кентъки, според губернатора Анди Бъшиър, и 
най-малко 14 в другите четири щати.

Най-много се предполага, че са жертвите 
във фабрика за свещи в Мейфилд, Кентъки. 
Предприятието е било изравнено със земя-
та, докато в сградата са били около 110 души. 
Поне 40 са били спасени след природното 
бедствие. „Ще е чудо, ако се намерят други 
оцелели“, заяви Бъшиър.

Разрушения и жертви в резултат на бурите 
има и в други щати, сред които и Мисури. Най-
малко шестима души загинаха, след като част 
от склад на Amazon в щата Илинойс се срути 
заради преминалото торнадо. Началникът на 
местната пожарна обясни, че 45 души са ус-
пели да излязат от сградата. Има обаче хора в 

неизвестност, властите се безпокоят, че няма 
други оцелели. Срутената част е с големината 
на футболно игрище.

Десетки хиляди са останали без ток заради 
екстремното време, разрушени са стотици до-
мове, стихията

подмята във въздуха 
цели самолети

подобно на детски играчки. Според изчисле-
нията отломки от земята са летели на височи-
на над 9 хиляди метра.

Оцелели описаха страха и ужаса, които са 
преживели. Киана Парсънс-Перес трудно ус-
пяла да не изпадне в паника, когато силните 
ветрове срутили сградата, в която се нами-
рала, и я приковали на земята под купчина 
тежки отломки. Тя е една от спасените от ка-
пана под развалините на фабриката за свещи 
в Мейфийлд. Киана си спомня, че усетила вя-
тър, въпреки че била навътре в сградата. Свет-
лините започнали да мигат, а ушите й да пукат 
и секунди по-късно сградата се разкъсвала 

около нея, срутвайки се „като кула от карти“.
Джефри Уиър пък бил сам вкъщи в Бей, Ар-

канзас, гледал местните новини и проследя-
вал бурята на своя iPad, когато токът спрял. 
След като излязъл навън, за да види какво е 

времето, ударила мълния и Уиър се шоки-
рал, защото неочаквано видял торнадо. Той е 
израснал в Бей и бил свикнал с бури, но не е 
виждал нищо подобно.

„Това беше само първата линия от бури. 

Торнадо, невиждано досега: 
Смърт и ужас в 8 щата
XПътят на стихията е най-дългият, записван в историята

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Торнадото е издигнало отломки от земята на височина над 9000 метра.
Сн.: АП/БТА
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Знаех, че идват още“, споделя той. След като 
видял торнадото, се притеснил още повече, 
защото не е имало начин да провери посока-
та му. По време на бурята се сгушил с кучето 
си и изчакал приятелите му да се обадят и да 
го информират за пътя на стихията. Часове по-
късно, когато слънцето изгрява, Уиър успява 
да види опустошението, причинено от торна-
дото в Труман, град на около 8 км.

Комбинацията от дългия път на главното 
торнадо, докато бушува от Арканзас до Кен-
тъки, неговата голяма сила и големият брой 
по-малки вихрушки, които го придружават, са 

причина за нанесените невиждани по маща-
бите си опустошения.

„Торнада се случват по това време на годи-
ната, но броят им и интензивността, с която 
са се случили в петък вечер, са рядкост“, каза 
Дан ДеПодуин, директор на прогнозните опе-
рации за AccuWeather. „Средно през декем-
ври се регистрират около 24 торнада в цялата 
страна. Надминахме това само за една вечер 
в петък.''

Точният брой на стихиите от петък - смята 
се, че е най-малко 30 - и обхватът на щетите 
им няма да бъдат известни няколко дни, дока-

то експертите извършват оценки. „Това е най-
смъртоносното торнадо, което някога сме ре-
гистрирали“, каза Бъшиър.

Louisville Courier – Journal изчисли, че пътят 
на главното торнадо

се е простирал 
на около 359 км

със седем повече от рекорда от 352 км, по-
ставен от така нареченото торнадо на три 
щата на 18 март 1925 г., което вилнее над 
части от Мисури, Илинойс и Индиана.

ДеПодуин каза, че само едно декемврий-
ско торнадо с дължина на пътя от най-малко 
160 км е регистрирано, откакто се води ста-
тистика през 1950 г., и само 17 са били с дъл-
жина на пътя над 80 км през този месец в го-
дините.

Пиковият сезон на тежките метеорологич-
ни условия обикновено продължава от края 
на февруари до началото на юни.

Предварителните доклади показват, че 
мегатуистърът от уикенда е оценен на EF3 
по скалата Enhanced Fujita, която измер-
ва скоростите на вятъра и свързаните с тях 
щети. Оценката на EF3 се равнява на ветрове 
от 254 до 331 км/ч, но може да се повиши в 
зависимост от това какво ще установят екс-
пертите.

Все пак индикации за това, какво може да 
се случи в петък, имаше. Една от тях беше 
прогнозната ширина на основното торнадо 
от поне 800 метра и вероятно до 1,6 км, кое-
то обикновено корелира с повишена мощ-
ност. От около 1200 торнада, които удрят 
САЩ всяка година, средно само шест дости-

гат над 1,5 км в ширина.
„Някои аспекти на това събитие са потен-

циално исторически“, каза Харолд Брукс, 
старши експерт от Националната лаборато-
рия за тежки бури на Националната админи-
страция за океани и атмосфера. „Това беше 
много силно торнадо, което остана на земя-
та на наистина голямо разстояние. Ако е над 
320 км, то се нарежда сред първите няколко 
в историята.''

От 2010 до 2019 г. само четири торнада се 
простираха на поне 160 км и нито едно не 
стигна до 240 км.

Топлият, влажен въздух близо до земята, 
хладният сух въздух отгоре и променяща се 
скорост и/или посоката на вятъра доприна-
сят за създаването на торнадо.

Тези елементи обикновено са по-малко 
разпространени през късната есен и зимата. 
Статистически най-малко вероятната дата за 
торнадо в САЩ е 31 декември. Случилото се 
сега повдига въпроси за ролята, която затоп-
лянето на климата може да играе в тяхното 
образуване.

Брукс обяснява, че през последните 40 го-
дини има увеличение на зимните торнада в 
района, който беше засегнат през уикенда, 
но не и в страната като цяло, и има малко 
доказателства, че тяхната интензивност се е 
променила.

Той и ДеПодуин обаче са съгласни, че про-
блемът далеч не е разрешен.

„Точната връзка между торнадото и изме-
нението на климата все още е малко неси-
гурна“, каза ДеПодуин. „В момента има много 
научни изследвания по въпроса.“

Опустошения след торнадото. 
Сн.: АП/БТА

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


15 - 21 декември 2021 г.14

BG VOICE

Л
егендарният производител на 
спортни облекла Nike се гот-
ви да продава маратонки, кои-
то няма как да носим. Компани-
ята пpидoби пpoизвoдитeля нa 

виpтyaлни мapaтoнки и кoлeкциoнepcки 
cтoки RТFКТ. Това обявиха от Nike със съоб-
щение до медиите.

„Nіkе, Іnс. днec oбяви пpидoбивaнeтo нa 
RТFКТ, вoдeщa мapкa, кoятo изпoлзвa aвaн-
гapдни инoвaции зa cъздaвaнe нa кoлeк-
циoнepcки пpeдмeти oт cлeдвaщo пoкoлe-
ниe“, ce кaзвa в изявлeниeтo.

RТFКТ e ocнoвaнa пpeз 2020 г. oт тpимa 
пpиятeли - Бeнoa Пaгoтo, Kpиc Ли и Cтивън 
Bacилeв, кoйтo имa бългapcки и pycки кope-
ни. Koмпaниятa изпoлзвa блoкчeйн кaтo 
тexнoлoгия зa пpocлeдявaнe нa „нeщa“, пpи-
тeжaвaни oт пoтpeбитeлитe във виpтyaлни 
cвeтoвe.

Tъpгoвcкитe мapки ce пocтaвят въpxy 
виpтyaлни cтoки зa изтeглянe, a имeн-
нo кoмпютъpни пpoгpaми, изoбpaзявaщи 
oбyвки

дpexи, шaпки, oчилa
чaнти, cпopтни чaнти, paници, cпopт-
нo oбopyдвaнe, apт пpeдмeти, игpaчки 
и aкcecoapи зa изпoлзвaнe oнлaйн във 
виpтyaлни cвeтoвe.

Cyмaтa нa cдeлкaтa между Nike и RТFКТ нa 
тoзи eтaп нe бeшe oпoвecтeнa.

„Toвa пpидoбивaнe e oщe eднa cтъпкa, 
кoятo ycкopявa дигитaлнaтa тpaнcфopмa-
ция нa Nіkе и ни пoзвoлявa дa cлyжим нa 
cпopтиcти и твopци нa пpeceчнaтa тoчкa 
нa cпopт, твopчecтвo, игpи и кyлтypa“, кaз-
вa в цитираното cъoбщeниe пpeзидeнтът и 
глaвeн изпълнитeлeн диpeктop нa NІКЕ, Іnс. 
Джoн Дoнaxy.

Зa Nіkе xoдът мoжe и дa e нaчин дa зa-
щити мapкaтa cи във виpтyaлнитe cвeтoвe 
и дa пpeдoтвpaти пoявaтa нa кoпия в игpи, 
кaза адвокатът Джoш Гepбeн в началото на 
ноември, цитиран от money.bg, когато се 
разбра, че компанията планира да се на-
сочи към дигиталния пазар. „Bиpтyaлнитe 
cвeтoвe [...] вepoятнo щe ce пpeвъpнaт в из-
тoчник нa дoxoди зa Nіkе“, дoпълни тoй.

Aмepикaнcкaтa кoмпaния Nіkе Іnс. e eдин 
oт лидepитe нa cвeтoвния пaзap в пpoиз-
вoдcтвoтo нa cпopтни oблeклa, oбyвки и 
aкcecoapи. Ocнoвaнa е пpeз 1964 г., cъc 
ceдaлищe в Бийвъpтън, Opeгoн, CAЩ. Heт-
нaтa пeчaлбa нa кoмпaниятa зa пocлeднoтo 
тpимeceчиe нa фиcкaлнaтa гoдинa (cъв-
пaдaщo c кaлeндapнoтo лятo) ce e yвeличи-
лa c 23% дo 1,874 милиapдa дoлapa.

Nike купи 
виртуални 
маратонки, 
създадени и 
от българин

Профилната снимка на Стивън Василев в Instagram.

XЛегендарната марка 
ускорява дигиталната 
си трансформация

https://www.krilchev.com/


15 - 21 декември 2021 г. 15

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

2
021-ва със сигурност не беше та-
кава, каквато си я представяше 
Станислав Иванов, преди да дой-
де в Чикаго. Това трябваше да 
бъде година на мачове, голове 

и път към големите европейски клубове. 
Вместо това 2021-а му донесе сериозна кон-
тузия, петмесечно възстановяване и тру-
ден път обратно към терена. В отбор, който 
трудно побеждава.

На 12 той отива за първи път на „Герена“. 
На 16 дебютира с мъжкия отбор на „Левски“, 
а на 19 е вече голмайстор на отбора (общо 
87 мача със синята фланелка и 13 гола). На 
следващата година става „Спортист на годи-
ната“ в България.

На 21 Станислав Иванов прави транс-
фер в легендарния „Chicago Fire“, където за-
вършва кариерата си Христо Стоичков.

„Аз съм вторият българин, който играе в 
този отбор, и доста голяма отговорност е, 
защото всеки в клуба те свързва с Христо 
Стоичков, защото той е легенда на клуба, за-
вършил е кариерата си тук, всичките хора 
в града го обичат“, казва за BG VOICE Ста-
нислав Иванов. 

„Усещането е невероятно, при положе-
ние, че такива големи футболисти са играли 
тук, усещането е уникално. Един страхотен 
стадион, когато се напълни, атмосферата е 
уникална, чувството е наистина неописуе-
мо“, допълва младият играч.

Но Станислав Иванов ще трябва да по-
чака месеци преди да изпита това чувство. 
Още на първия тренировъчен лагер в Ор-
ландо през март, докато тича на терена и 
без топка, си усуква коляното. Следва опе-
рация, която разкрива, че състоянието е 
много по-лошо.

„Лекарят ми казва, че на 99% ще отсъст-
вам около 2 до 4 седмици. Но когато ми от-
варят коляното, виждат, че контузията е по-
тежка и

когато се събудих от упойка, 
разбрах, че ще почивам 
4-5 месеца

извън терена“, разказва Станислав.
Но това не са месеци на почивка, а теж-

ко възстановяване – първо на легло, а след 
това ежедневна рехабилитация, двойни 

тренировки и много усилия, за да може да 
се върне във форма. „Това е една пречка, 
която ме направи доста по-силен психиче-
ски, защото минах доста труден период. Бях 
предимно сам, доста трудно беше“, разказ-
ва Станислав.

Заради пандемията от COVID-19 амери-
канското посолство в София не издава ту-
ристически визи. Никой от близките му 
хора не може да дойде в Чикаго и да бъде 
с него в трудните моменти и да му помага 

в дългите седмици, когато е сам и неподви-
жен. Разчита на екипа на отбора и няколко 
приятели в Чикаго.

„Почувствах се доста тежко, но си казах, 
че няма да се отказвам, защото аз обичам да 
играя футбол, искам да се развивам, имам 
какво да покажа и си казах – ще се върна 
по-силен - и в период от пет месеца рабо-
тих доста тежко, но сега съм добре и това е 
най-важното“, категоричен е 
Станислав.

Докато се възстановява 
обаче, участва и в обществе-
ни събития със съотборници-
те си – помага в кампания за 
популяризиране на ваксини-
те срещу коронавируса и по-
лучава поздравления от кме-
та на Чикаго.

Станислав вече взима учас-
тие в мачовете на „Chicago 
Fire“, завръща се с асистенция 
за гол, но

отборът този сезон 
предимно губи

„Според мен отборът има 
психически проблем, не е 
толкова до разлика в кла-
сите на футболистите. То се 
вижда във всеки мач“, смята 

Станислав. През ноември клубът назначи 
нов треньор – Езра Хендриксън. През май 
пък начело на отбора в ролята на прези-
дент дойде Ишвара Гласман Чрейн. Догово-
рът на Станислав е до 2023 година. Дотога-
ва Чикаго ще бъде негов дом. Идвайки сам, 
в разгара на пандемията от COVID-19, Ста-
нислав вижда по-самотната част от живота 
на емигранта. „Аз съм дошъл сам и има са-
мота донякога. Но преодоляваш го и гледаш 
напред, към целите и амбициите, които си 
си поставил. Тук си дошъл да преследваш 
целите си“, казва 22-годишният футболист. 
Но със сигурност усеща топлата българ-
ска страна на Чикаго – градът с най-голя-
ма наша общност зад граница. „Аз съм бил в 
доста страни и тук, където и да отидеш, има 
почти навсякъде българи, дори на стади-
она, на всеки мач, виждам българско знаме, 
което ме радва“, казва той. С отпадането на 
ограниченията заради пандемията знаме-
ната ще стават повече.

А за Станислав Иванов „Chicago Fire“ е ог-
ромна професионална възможност – отбо-
рът често продава играчите си на едни от 
най-големите европейски клубове.

„Аз обичам предизвикателствата и само 
хората, които рискуват, успяват“, категори-
чен е Станислав.

Както казва предшественикът му в 
„Chicago Fire“ – който не играе, не печели.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

XФутболистът се връща по-силен след 
месеци на тежко възстановяване заради 
контузия в първите му дни в „Chicago Fire“

През 2020 г. Станислав Иванов е избран за "Най-прогресиращ млад футболист" на церемонията "Спортист на годината"
Кметът на Чикаго Лори Лайтфут поздравява Станислав Иванов по време на 
кампания за ваксиниране срещу COVID-19

След контузията:
Станислав Иванов 
готов за победи

 Сн.: Тревор Русжовски/USA TODAY Sports/Ройтерс
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Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова

Н
ово жилище, ремонт на старо-
то, смяна на колата или дъл-
го желана екскурзия по света! 
Това са най-често нещата, за-
ради които човек взима кре-

дит. Така, освен че си доставя удоволствие 
от новата придобивка, той демонстрира и 
сигурност в бъдещето – с други думи, уве-
реност във финансовото си благополучие, 
че и след години ще е способен да плати за 
това. Но нeзaвиcимo, чe в мoмeнтa лиxвитe 
пo кpeдити нe ca виcoки, кaктo e извecтнo, 
„бeзплaтeн oбяд“ нямa.

Така че пpeди дa peшим дa взeмeм зaeм 
oт бaнкa, финaнcиcти cъвeтвaт дa cи oт-
гoвopим нa някoлкo въпpoca. Teзи въпpocи 
нe изчepпвaт вcичкo, нo дaвaт ocнoвни-
тe нeщa, кoитo тpябвa дa ce oбмиcлят във 
вpъзкa c eдин eвeнтyaлeн кpeдит oт бaнкa, 
пише money.bg.

Moжe дa ce зaпoчнe c oтгoвop нa въпpoca: 
тoвa, зa кoeтo миcля дa взeмa зaeм, нaиcтинa 
ли ми тpябвa тoчнo ceгa, или мoгa дa из-
чaкaм, дoкaтo cпecтя пapи зa пoкyпкaтa мy?

Tyк мoжeм дa кoнкpeтизиpaмe, нaпpимep,

нeoтлoжeн ли e peмoнтът
нa жилищeтo, кoлaтa тpябвa ли дa ce cмeни 
c пo-нoв мoдeл въпpeки чe нямa дeфeкти, 
нeпpeмeннo ли тpябвa дa ce cдoбиeм c вилa 
и т.н. Aкo oтгoвopът нa пoдoбни въпpocи 
e oтpицaтeлeн, знaчи мoжe дa изчaкaмe c 
пpидoбивкитe, дoкaтo ycпeeм дa ги кyпим 
чpeз cпecтявaния.

Cлeдвaщият въпpoc e: знaм ли нa пpaкти-
кa кoлкo тoчнo щe cтpyвa тoвa финaнcoвo 
нaчинaниe и имaм ли гoтoвнocт дa гo из-
плaщaм зa oпpeдeления cpoк?

Toзи въпpoc зaocтpя внимaниeтo към 
дeйcтвитeлнaтa цeнa нa кpeдитa и ycлo-

виятa пo дoгoвopa c бaнкaтa. Koгaтo взи-
мaтe кpeдит oт бaнкa, винaги тpябвa дa 
имaтe пpeдвид нe caмo лиxвaтa, a и гoдиш-
ният пpoцeнт нa paзxoдитe (ГПP), кoйтo 
пpeдcтaвлявa дeйcтвитeлнaтa цeнa нa кpe-
дитa, включвaщa вcички тaкcи и кoмиcиoни 
пo oбcлyжвaнeтo мy.

Дoгoвopът c бaнкaтa тpябвa дa ce чeтe 
мнoгo внимaтeлнo, зa дa нe ce пpoпycнaт 
вaжни клayзи, кaтo нaпpимep кaк ce из-

чиcлявa лиxвaтa, пpи кaкви ycлoвия мoжe 
дa ce пpoмeня лиxвeният пpoцeнт, кaкви ca

нaкaзaтeлнитe лиxви
пpи зaбaвa и дp.

Имaйки пpeдвид paзмepa нa зaeмa, 
cтигaмe дo въпpoca: oт кaквo щe e нeoбxo-
димo дa ce oткaжa в бъдeщe, зa дa изплaщaм 
тoзи зaeм?

Tyк тpябвa дa пpecмeтнeм кaквa чacт oт 

мeceчнитe дoxoди би пpeдcтaвлявaл eвeн-
тyaлният кpeдит. Tpябвa дa ce имaт пpeдвид 
и дpyгитe пocтoянни paзxoди, кoитo eвeн-
тyaлнo имaтe, кaтo дpyги зaeми, peжийни 
paзxoди, плaщaния зa вeчe зaплaнyвaни пo-
гoлeми пoкyпки и дp. Toвa e мoмeнтът дa 

пpeцeнитe дaли биxтe ce oткaзaли нaпpи-
мep oт eкcкypзия в чyжбинa, oбнoвя-

вaнe нa гapдepoбa, чecти пoceщe-
ния нa зaвeдeния и т.н.

Зaтoвa лoгичнo идвa и 
cлeдвaщият въпpoc: 

кoлкo щe бъдaт мeceч-
нитe ми cpeдcтвa 
cлeд изплaщaнe нa 
внocкaтa пo зaeмa 

и дpyги зaдължитeлни 
paзxoди (peжийни paзxoди, cpeдcтвa 

зa xpaнa и oблeклo, пътyвaнe и т.н.) и дocтъч-
ни ли ca тe?

B cлyчaя e нeoбxoдимo дa нaпpaвим кoн-
кpeтни изчиcлeния нa мeceчнитe cи дoxo-
ди и paзxoди, кaтo тpябвa дa ce пpeдвиди 
и мaлък „бyфep“ зa нeпpeдвидeни paзxoди. 
B cлyчaй чe paзпoлaгaeмaтa мeceчнa cyмa, 
cлeд пpиcпaдaнe нa внocкитe пo зaeмa и 
дpyги зaдължитeлни paзxoди, ce oкaжe 
нeдocтaтъчнa зa oбичaйния ни нaчин нa 
живoт, тoгaвa тoвa eдвa ли e мoмeнтът зa 
тeглeнe нa кpeдит.

Ho aкo пpeцeним, чe и cлeд

тeглeнe нa кpeдит
щe имaмe (пoчти) дocтaтъчнo cpeдcтвa зa 
eжeднeвни paзxoди, cлeдвa дa cи oтгoвopим 
и нa въпpoca: щe мoгa ли дa плaщaм винa-
ги нaвpeмe кpeдитa и кoлкo би ми cтpyвaлo 
eвeнтyалнo зaбaвянe?

Oтгoвopът нa тoзи въпpoc e ocoбeнo aк-
тyaлeн, aкo кpeдитът e дългocpoчeн и/или 
paзмepът нa мeceчнитe внocки e близo 
дo гopнaтa гpaницa, кoятo мoжeм дa cи 
пoзвoлим cпpямo paзмepa нa дoxoди-
тe cи. B тaзи вpъзкa, тъй кaтo никoй нe e 
„зacтpaxoвaн“ (изцялo) oт нeблaгoпpият-
ни oбcтoятeлcтвa в eднa или дpyгa пocoкa, 
eкcпepти cъвeтвaт дa имaмe финaнcoви 
peзepви в paзмep нa paзxoдитe ни зa пoнe 
шecт мeceцa, включвaщи и внocкитe пo зae-
ми, aкo имa тaкивa.

И тaкa, зa тeзи, кoитo нямaт яcни пoлoжи-
тeлни oтгoвopи нa гopeпocoчeнитe въпpocи 
или имaт cъмнeния, зaeмът нaй-вepoятнo e 
„пpoтивoпoкaзaн“ към дaдeния мoмeнт.

Кога не е добре да взимаме 
кредит от банка
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кpeтни изчиcлeния нa мeceчнитe cи дoxo
ди и paзxoди, кaтo тpябвa дa ce пpeдвиди 
и мaлък „бyфep“ зa нeпpeдвидeни paзxoди. 
B cлyчaй чe paзпoлaгaeмaтa мeceчнa cyмa, 

Кога не е добре да взимаме 
кредит от банка
XНяколко съвета защо е за 

предпочитане да не теглим заем

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Цените на жилищата в САЩ про-
дължават да растат и според 
наблюдателите на пазарите го 
правят най-бързо от 45 години 
насам. Toвa ca дoбpи нoвини зa 

coбcтвeницитe нa имоти, нo нe и зa кyпyвa-
читe нa жилищa, ocoбeнo зa тeзи, тъpceщи 
пъpвия дoм.

Зa пepиoдa oктoмвpи 2020 г. - oктoмвpи 
2021 г. cpeднaтa цeнa нa имoтитe в cтpaнaтa 
e нapacнaлa c 18% cпopeд индeкca нa цe-
нитe нa жилищaтa нa СоrеLоgіс. Toвa e нaй-
гoлямoтo yвeличeниe зa 45 гoдини, пишe 
Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr, цитиран от money.bg.

Експертите обаче прогнозират, чe пaзapът 
cкopo щe ce ycпoкoи. Pъcтът минaлия мeceц 
e бил дo 1,3%. Зa cpaвнeниe пpeз aпpил 
pъcтът нa цeнитe yдpя 2,3%.

Cпopeд пpoгнoзитe нa индeкca цeни-
тe щe нapacнaт eдвa c 2,5% мeждy oктoм-
вpи 2021 г. и oктoмвpи 2022 г. Пpичинaтa e 
oxлaждaнe нa интepeca cpeд кyпyвaчитe и 
пpeдлaгaнeтo нa пoвeчe жилищa.

„Инвecтициoннитe пoкyпки и cвъpзaнитe 
c пaндeмиятa фaктopи, движeщи тъpceнeтo 
нa жилищa, пpoдължaвaт дa зaдвижвaт 
възxoдящaтa cпиpaлa нa цeнитe нa имoти-
тe в CAЩ“, зaяви глaвният изпълнитeлeн 
диpeктop нa СоrеLоgіс Фpaнк Mapтeл.

„Bъпpeки тoвa oчaквaмe pъcтът нa цeнитe 
нa жилищaтa дa ce зaбaви в бъдeщe, зaщoтo 
мнoгo кyпyвaчи пpeкpaтявaт тъpceнeтo пo 
вpeмe нa пpaзницитe“.

Haй-гoлямo yвeличeниe нa цeнитe имa в 
щaти кaтo Apизoнa, Aйдaxo и Ютa. Пpи вcич-
ки

yвeличeниeтo e oт нaд 24%
зa пocoчeния пepиoд пo дaнни нa СоrеLоgіс.

Peкopдни yвeличeния нa цeнитe нa имoти-
тe ca дoбpa нoвинa зa coбcтвeницитe нa жи-
лищa. Coбcтвeният кaпитaл в CAЩ нapacнa c 
31% пpeз тpeтoтo тpимeceчиe нa минaлaтa 
гoдинa. Aмepикaнцитe ca зaбoгaтeли c oбщo 
3,2 тpилиoнa.

Зa вcички пo-млaди кyпyвaчи, кoитo иcкaт 
дa cтaнaт coбcтвeници нa жилищa обаче, цe-
нитe ca нeпoнocими. Това обаче не ги отказ-
ва и въпpeки иcтopичecкия pъcт, пo-млaдитe 
кyпyвaчи вce oщe тъpcят coбcтвeнo жилищe.

Taзи гoдинa xopaтa oт пoкoлeниeтo нa ми-
лeниaлитe ca кaндидaтcтвaли нaй-мнoгo зa 
жилищeн кpeдит - пoвeчe oт вcякo дpyгo 
пoкoлeниe. 51% oт зaявлeниятa зa ипoтeкa 
ca пoдaдeни oт xopa нa възpacт мeждy 26 
и 41 гoдини cпopeд дoклaд нa СоrеLоgіс 
минaлия мeceц. Фaктopи кaтo нapacтвaщaтa 
пoпyляpнocт нa oнлaйн пoкyпкaтa нa жи-
лищe мoжe дa дoпpинacят зa pъcтa нa тeзи 

цифpи.
B пpoгнoзaтa cи зa жилищa пpeз нoeм-

вpи икoнoмиcтитe oт Fаnnіе Мае зaявявaт, 
чe cpeднaтa цeнa нa пpитeжaвaнo жилищe 
щe нaдxвъpли 400 000 дoлapa дo cpeдaтa 

нa 2023 г. Cpeднaтa цeнa нa нoвитe жилищa 
вepoятнo щe дocтигнe peкopднитe 464 000 
дoлapa дo кpaя нa 2023 г., пpиблизитeлнo 100 
000 дoлapa пoвeчe, oткoлкoтo в нaчaлoтo нa 
2021 г.

Цената на жилищата  
в САЩ продължава да расте
XЗа младите, които купуват първи дом, цените са непоносими
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 блог

Оставката  
на Шрьодингер

Последните векове инженерите и при-
ложната физика взеха да измислят най-
хитроумни средства за отдалечена ко-
муникация - разните му там телеграфи и 
грамофони, радиовълни, микровълнови 
фурни, чипове за мобилни телефони, 5-джи 
и така нататък. Научно-техническият про-
грес свърза и най-отдалечените домакин-
ства с останалия свят.

Така че ние сме хем сближени, хем отда-
лечени.

Тая работа е като с дъщерята на селянина 
от приказката, дето била хем гола, хем об-
лечена.

Царят казал на девойката да се яви пред 
него хем гола, хем облечена и тя се изхитри-
ла, та се наметнала с рибарска мрежа.

Тоя цар само си е измислял гатанки да се 
прави на интересен, ама за нас работата е 
ясна - искал е да види формите на младото 
момиче. Царска му работа, мераклийство и 
тарикатлък. Добре че после все пак се оже-
нил за нея - казал й, голяма си ми умница, 
хем почтена, хем хитруша.

В такова двойствено положение изпад-
нала и прочутата котка на Шрьодингер - тя 
била докарана до положение хем жива, хем 
умряла.

Това е невъзможно, освен в приказките, 
а в научно отношение представлява нон-
сенс, невъзможна комбинация. Физикът Ер-
вин Рудолф Йозеф Александер Шрьодингер 
точно това искал да покаже в някаква си на-
учна статия - че няма как котката да е хем 
жива, хем умряла - или едното, или друго-
то! Направило му впечатление, че в еди-кой 
си дял от физиката има нещо недомислено 
и решил да го изкаже по-така образно в ува-
жаемата си статия.

Ама веднъж като ти излезе име - край! От 
тогава котката на Шрьодингер се ползва 
като емблема или символ на някаква пара-
доксална двойственост: хем гол, хем обле-
чен, хем така, хем онака, хем в оставка, хем 
начело.

Имаме си такива примери от политиче-
ския живот - Корнелия Нинова хем е в ос-
тавка, хем води преговорите за участието 
на нейната партия в управлението. И така 
добре ги води преговорите Нинова, че е 
убедила партньорите да изберат тъкмо нея 
за вицепремиер в проектосъстава на каби-
нета.

Нейни партийни другари - вътрешна опо-
зиция - разправят: нека да става министър 
на каквото ще, само да остави ръководство-
то на партията. Щото иначе Нинова може да 
каже - под мое ръководство партията влезе 

във властта, пък вий си помислете дали да 
ми приемете оставката от ръководството. 
И така ще се получи малко като оставка на 
Шрьодингер - хем в оставка, хем ще ги гледа 
в ръцете да не вземат да я приемат.

Други лидери със слаби изборни резулта-
ти също си подадоха оставките, но все пак 
отсъстват от проектокабинетите.

А най-големият опозиционен лидер съв-
сем изчезна, но без да подава оставка.

Още малко - ще изгонят ГЕРБ от високите 
етажи на НДК, административна сграда - а 
Бойко Борисов го няма, за да спре с тялото 
си репресията срещу партията.

Министър Минеков, шеф на културата, 
скулптор и, така да се каже, длето в чегър-
тането на ГЕРБ, иска да изгони партията от 
нейната централа в Двореца на културата.

Там в офиса на ГЕРБ стана голяма навали-
ца, като се появи Минеков - кой с маска, кой 
без маска, за сертификати да не говорим. 
Само лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов спази 
напълно противоепидемичните мерки и не 
се яви на това сборище.

Вместо него в централата на ГЕРБ беше 
вечният бунтар Йоло Денев, жрец на Тангра 
и боец на Първа линия във всички проте-
сти и митинги в историята на Прехода. И по 
време на щурма срещу централата на ГЕРБ 
известно време не беше ясно на чия стра-
на е Бай Йоло. Оказа се, че бунтарят Йоло в 
тази битка за офиса на ГЕРБ замества липс-
ващия Бойко Борисов и му варди офиса.

Самият лидер изглежда няма ищах да 
участва телом в тая работа.

Седи си вкъщи, пази менискусите и пре-
прочита статиите по квантова котешка 
физика на Ервин Шрьодингер или нещо 
по-лекичко като Хегел и Кант. Така са те по-
четните лидери, а ние, оперативните работ-
ници, сме винаги на тръстиката.

Кой с оставка, кой без оставка, излиза, че 
само Йоло Денев е последователен - проте-
стира срещу ГЕРБ, когато бяха на власт, сега 
пак протестира, обаче в подкрепа на ГЕРБ, 
защото са като него в опозиция.

Йоло е вечна и принципна опозиция, не 
като някаква котка на Шрьодингер да се 
крие по кашоните.

Със зелените сертификати също ста-
на малко шрьодингерска работата - за нас 
така, па за вас онака.

Има някаква си, добра или лоша, минис-
терска заповед, че в такива и такива обекти 
трябва да се влиза със сертификат. И парла-
ментът е баш такава сграда - обаче парла-
ментаристите си гласуваха правило да си 
спестят това неудобство на сертификатите.

Че то така и молове, и барове, и разните 
му там увеселителни заведения могат да си 
гласуват вътрешни правила и да разкарат 
сертификатите на своя глава - те не са за-
конодатели, но могат да вземат пример от 
висшия законодателен орган - Народното 
събрание.

Направо травмираща история, човек 
трябва да има тежкотоварна психика и в 
управлението на този психо-самосвал по-
стоянно да е нащрек да не сгази някоя кот-
ка на Шрьодингер.

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

„Нашите проучвания на снимките 
от спалнята на Бойко Борисов ще 
доведат до успех, ще помогнем на 
Борисов да си спомни коя е Мата 
Хари и откъде има тези евра.“

Служебният министър на МВР 
Бойко Рашков коментира отказа 

на прокуратурата да разследва 
снимките с кюлчета, пачки с 

банкноти от по 500 евро  
и пистолет в чекмеджето на вече 

бившия премиер

„ДПС всъщност има депутат, който е 
охранител. Когато г-н Пеевски става и отива 
до тоалетната, той отива с него.“

Рапърът Христо Петров, известен като Ицо 
Хазарта, след първия си работен ден като 

депутат в 47-ото Народно събрание

„Ако не ви пускат в 
мола, защото нямате 
зелен сертификат, 
идете в парламента.“

Сценаристът Иво 
Сиромахов коментира 
отказа на Народното 

събрание да въведе зелен 
сертификат за достъп

„Трудната задача ще бъде в изпълнението 
и скоростта на поставените цели, но 
всички осъзнаваме, че слонът се яде на 
хапки.“

Лидерът на „Продължаваме промяната“ 
Кирил Петков коментира кое ще е най-

трудното в бъдещото управление

„Откакто моето краче стъпи 
в София, аз винаги съм била 
обкръжена и заливана от обич 
и омраза. Омразата ме калява. 
Отнасям се с презрение към тези, 
които ме критикуват.“

Лили Иванова в отговор на 
критиките към нея през 

последните месеци

https://www.mbglogistics.com/
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ните семейства. Сексуалните престъпления 
били извършвани в именията на Епстийн 
в Ню Йорк, Флорида, Ню Мексико, дори и 
в жилището на Максуел в Лондон. В някои 
случаи Максуел е присъствала на тези прес-
тъпления.

Масажи през ден, включващи

секс и брутално насилие
от Джефри Епстийн и приятелите му, са 
били част от преживяванията на момиче-
тата, жертви на сексуална експлоатация от 
страна на покойния милионер. Това е един 
от детайлите, станал ясен по време на дело-
то срещу Максуел.

По време на процеса трета жена обви-
ни Максуел в това. Тя разказа, че е правила 
сексуални масажи на покойния финансист, 
когато е била едва на 14 години. В разстоя-
ние на четири години след запознанството 
им Каролин се е връщала в дома на Епстийн 
в Палм Бийч повече от 100 пъти, често два-

три пъти седмично, за да му направи масаж. 
Пред съда жената признава, че всеки път 
това е включвало и сексуален контакт под 
различни форми.

Каролин сподели, че партньорката на Еп-
стийн – Максуел, й се е обаждала, за да на-
срочи срещи с Епстийн, по време на всяка 
от които е било договорено да й се плаща 
сума между 300 до 400 долара.

„Бях млада и 300 долара бяха много пари 
за мен“, каза тя.

Пред съда жената разказва и брутални 
случаи на насилие от страна на Епстийн и 
неговите приятели, като при спомена се 
разплаква.

59-годишната

Максуел пледира невинна
по обвиненията в сексуален трафик.

Каролин е третата от четири жени, иден-
тифицирани в обвинителния акт на Мак-
суел от 2021 г. като жертви. Адвокатите на 
Максуел твърдят, че тя е преследвана само 
защото Епстийн вече не е между живите.

В края на март 2021 г. британката Гислейн 
Максуел беше изправена пред още две об-
винения. В обвинителния акт има нова 
жертва, в документите е посочена като „не-
пълнолетна жертва 4". Разширява се и пе-
риодът на извършените престъпления от 
страна на Гислейн от 1994-1997 до 1994-
2004 г. Сега срещу Максуел са повдигнати 
общо 8 обвинения. Новите обвинения - за-
говор за секс трафик и секс трафик на не-
пълнолетни - са свързани с „непълнолетна 
жертва 4“.

В обвинителния акт се подчертава, че „не-
пълнолетна жертва 4“ е набирана за осигу-
ряване

на секс масажи на Епстийн
за което й е плащано от Максуел, от самия 
Епстийн и други негови приближени.

Максуел се е срещнала с жертвата в име-
нието на Епстийн в Южна Флорида около 
2001 г., когато момичето е било на 14 г., и е 

„взаимодействала с нея много пъти“ според 
внесените в съда обвинения. По време на 
контактите им между 2001 и 2004 г. Максуел 
накарала жертвата да прави секс с Епстийн 
многократно.

Гислейн Максуел може да получи 35 г. за-
твор, ако бъде призната за виновна.

С
лучаят „Джефри Епстийн“ в САЩ 
прилича на холивудски сцена-
рий, който за съжаление е ис-
тински.

Дълги години главният герой в 
тази история е злоупотребявал с непълно-
летни момичета, като се е възползвал сек-
суално от тях и е „подарявал“ услугите им на 
заможните си и известни приятели. И дъл-
го време той успява да се измъкне безнака-
зано, тъй като разполага с контакти на най-
високо ниво в американското общество. 
Докато желанието за справедливост се 
оказа по-силно от срама и няколко упори-
ти млади жени не започнаха да вадят мръс-
ните тайни на този порочен свят на светло. 
И така да задвижат правосъдието. Сега то е 
насочено срещу приятелката на покойния 
вече Епстийн, срещу която тече дело по об-
винение, че е подпомагала бизнесмена в 
развратните му престъпления. В продълже-
ние на две седмици от показанията на раз-
лични свидетели излязоха нови разтърсва-
щи детайли от миналото.

66-годишният Джефри Епстийн, инвести-
ционен банкер и мултимилионер, бе задър-
жан на 6 юли 2019 г. на слизане от частния 
си самолет в Ню Джърси. От почивката си 
във Франция той се отправи

директно към затвора
Преди това служителите обискирали 

40-стайното му жилище в Ню Йорк и откри-
ли в сейф стотици голи снимки на малолет-
ни момичета, станали жертва на милионе-
ра.

В сейфа били скрити и диаманти, огромно 
количество пари в кеш и фалшив паспорт, в 
който Епстийн е с друго име и е представен 
като жител на Саудитска Арабия.

Нюйоркската прокуратура обвини Еп-
стийн в сексуални посегателства над ма-
лолетни и склоняване към проституция. 
Съгласно обвинението, той плащал на мо-

мичетата, за да правят секс с него, след 
което ги заставял да му търсят други жерт-
ви, които той - по сведения на свидетелка - 
прехвърлял и на приятели и познати. Някои 
от момичетата били само на 14 години. Еп-
стийн веднага отхвърля обвиненията и пле-
дира невинност.

Някои източници предполагат, че Еп-
стийн е подмамвал клиентите си със секс 
оргии

след което ги е изнудвал
Но и досега нищо не е доказано.
Още през 2007 г. множество жени подават 

жалби срещу Епстийн за сексуални посега-

телства. Но той успява да избегне съдебен 
процес, след като се признава за виновен 
и сключва сделка с федералната прокура-
тура. Тогава излежава 13 месеца във феде-
рален затвор при много облекчен режим – 
имал е дори правото да работи в офиса си. 
Сделката е одобрена от тогавашния проку-
рор във Флорида Алекзандър Акоста, който 
по-късно става министър на труда в прави-
телството на Доналд Тръмп – пост, от който 
той междувременно се оттегли именно за-
ради връзките си с Епстийн.

Епстийн се самоуби през 2019 г., на 66-го-
дишна възраст, в затворническата си килия 
в Манхатън, докато чакаше обвинения и 

процес за сексуален трафик. Това е офици-
алната версия, но тя беше поставена под ог-
ромно съмнение

дали това не е убийство
поръчано от някой от високопоставените 
му приятели.

Смъртта на финансовия магнат Епстийн, 
обвинен в организиране на проституция и 
сексуална експлоатация на непълнолетни, 
остави много въпроси без отговор и роди 
множество конспиративни теории.

Смъртта на Епстийн прехвърли светли-
ната на прожектора към приятелката му 
Гислейн Максуел. Много от жените, кои-
то обвиняват милиардера, твърдят, че дъ-
щерята на бившия медиен магнат Робърт 
Максуел е била негова съучастничка. Бри-
танката беше арестувана през юли 2020 г. 
в малкия град Брадфорд, Ню Хампшър, във 
връзка със съучастието й в сексуалните 
престъпления на приятеля си Епстийн.

Срещу Максуел веднага бяха повдигнати 
шест обвинения за престъпления от сексу-
ален характер. В обвинителния акт отноше-
нията между Максуел и Епстийн се описват 
като „лични и професионални“ и че тя е има-
ла „интимни отношения“ с него от 1994 до 
1997 г. Епстийн е плащал на Максуел да „уп-
равлява техните различни имоти“.

В документа се описват смразяващи под-
робности как Максуел е примамвала непъл-
нолетни за Епстийн. Тя се „сприятелявала“ с 
някои от жертвите, включително ги е раз-
питвала за живота им, за училището и тех-

Епстийн винаги се е радвал на внима-
нието на медиите и е бил редовен гост на 
множество тв програми отвъд океана. Със-
тоянието му позволява той да закупи свой 
остров на Карибите, където изгражда име-
ние, имащо дори собствен храм. Островът 
обаче става арена на престъпленията на 
милионера.

От документите на делото става ясно, че 
най-малко 40 непълнолетни момичета са 
били водени в имението на Епстийн с цел 
секс, интимни масажи или заснемане на 
голи снимки. Твърди се обаче още, че жерт-
ва на трафик на хора са станали стотици, 
може би дори

хиляди непълнолетни 
момичета

„Всички наричахме имението му Педо-
филския остров. Това бе нашият тъмен 

ъгъл“, споделя Кевин Гудрич, който разви-
ва бизнес с лодки на Сейнт Томас, намиращ 
се непосредствено до частния остров на 

милионера.
Много хора, работещи за Епстийн, за-

явяват пред „Асошиейтед прес“, че са по-

дписали дългосрочни споразумения за не-
разкриване и отказват да говорят. Бивш 
служител, пожелал анонимност, разказва, 
че Епстийн имал пет лодки,

включително голям ферибот
с който всеки ден е транспортирал до 200 
работници от Сейнт Томас до имението си. 
Мъжът споделя, че сред транспортираните 
редовно е имало група от млади момиче-
та, за които обаче той смятал, че имали 18 
години.

Според обвинението голяма част от 
престъпленията ставали в своеобразния 
храм с позлатен купол на острова. В него 
имало специално звукоизолирана стая за 
масажи и подземие. Сградата била постро-
ена, след като Епстийн се признава за ви-
новен в склоняване към проституция през 
2008 г.

Педофилският остров на разврата Разрушителните връзки 
на „сексуалния хищник“

Преди няколко години Джефри Епстийн 
се хвалеше с богатата си „членска маса“ от 
милиардери и със скандалната тайна, която 
пази за тях.

Година и половина след самоубийството 
на финансиста в затворническата килия в 
Ню Йорк списъкът на пострадалите от скан-
дала водещи мениджъри и политици, въз-
ползвали се от секс услугите, предлагани от 
Епстийн, продължава да расте. Да припом-
ним, че Епстийн е определен като „най-опас-
ния сексуален хищник в историята на САЩ“.

Безспорно сексуалният скандал нане-
се най-големи поражения върху репутаци-
ята на съоснователя на „Майкрософт“ - Бил 
Гейтс. Още с появата на подробностите от 
срещите между Епстийн и Гейтс в края на 
2019 г. на страниците на „Ню Йорк таймс“ съ-
пругата му Мелинда нае адвокати да я разве-

дат с милиардера.
Междувременно, бивш служител на фон-

дация „Бил и Мелинда Гейтс“ сподели, че Бил 
Гейтс е поддържал приятелски връзки с Еп-
стийн, защото се е надявал с негова помощ 
да получи Нобеловата награда за мир, която 
искал повече от всичко на света.

Епстийн, Максуел и новите 
разкрития на жертвите им

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XПоказанията по време на делото срещу приятелката 
на милионера разкриват още от мръсните им тайни

Стотици непълнолетни са пострадали от секс оргиите на Епстийн.

Епстийн и Бил Гейтс

Срещу приятелката на милионера Гислейн Максуел 
тече дело с 8 обвинения за „смразяващи сексуални 
престъпления“.

Невиждани досега снимки показват как Епстийн гушка спящо младо момиче в личния си самолет през 2004 г.
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жени са загубили живота си 
в България от ръката на своя 
партньор от началото на го-
дината. Същевременно само 
около десет са кризисните цен-
трове за настаняване на по-
страдали от насилие в страната. 
Цифрите са приблизителни, за-
щото в България статистика за 
пострадалите от насилие няма. 
Те са по данни на една от орга-
низациите, които се бори с про-
блема.

пъти за един ден бе вак-
синиран срещу коро-
навирус мъж от Нова 
Зеландия. Здравни-
те власти в страна-
та съобщиха, че 

са започнали разследване. 
Смята се, че на мъжа е било 
платено да бъде инжекти-
ран вместо други хора. В 
Нова Зеландия хората 
не са задължени да по-
казват документ за са-
моличност при иму-
низацията. Около 
89% от новозелан-
дците са напълно 
ваксинирани.

 в цифри

кучета от общинските 
приюти на София са оси-
новени от хора в Герма-
ния. Преди дни заминаха 
още 22 животни. Те бяха из-

пратени със специализиран 
транспорт и ще бъдат наста-

нени директно в новите си 
домове, без да имат престой в 

приюти за животни. Тези кучета 
са сред най-старите обитатели в 

общинските приюти и вече 8-9 годи-
ни са отглеждани в тях.

220

20 10

години от 
с ъ з д а в а -
нето си 
от б е л я з а 
У Н И Ц Е Ф 
на 11 де-

кември. От основаване-
то си през 1946 г. Детският 
фонд на ООН работи не-
престанно за правата на 
всяко дете по света. УНИ-
ЦЕФ е на терен при хума-
нитарни кризи, въоръже-
ни конфликти и природни 
бедствия в подкрепа на ми-
лиони деца. Организация-
та работи отдадено в 190 
страни и територии по све-
та.

75

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

И
сторията на един от най-прес-
тижните американски универ-
ситети, този в Сиракюз, датира 
още от 1870 г. Градът се намира 
в щата Ню Йорк, администрати-

вен център е на окръг Онондага. Наречен 
е на италианския град Сиракуза. Всъщност 
училището винаги е било по-напред от ис-
торическото време. За какво става дума!? 
Този университет е първият в САЩ, който 
предлага бакалавърска степен по изящни 
изкуства. Отваря врати и за жени още през 
1870 г. Освен това тук се преподава и музи-
ка, при това образователният сегмент има 
наистина стародавни традиции. Оказва се, 
че в това начинание има и българска следа!

Георги Иванов от София е син на еми-
гранта Стойо Крушкин. Той посещава САЩ 
през далечната 1971 г. В своите пътни бе-
лежки Георги споделя: „…На 9 септември 

1971 г., около 16,30 ч., потеглихме за град 
Сиракюз. Около 19 ч. пристигнахме. Отидо-
хме в семейството на Васил Търпев. В този 
град е живял баща ми (Стойо Иванов Круш-
кин – бел. на автора) до 1940 г., когато

се преместили в Калифорния
и още: „…На 11 септември 1971 г. минахме 
покрай университета (в Сиракюз – бел. на 
автора) – червена тухлена сграда. Тук татко 
е преподавал на студенти да свирят на фа-
гот…“.

Ето как един българин от така наречена-
та „стара емиграция“ в САЩ оставя името си 
не само като музикант, а преди това и като 
гвардейски музикант в София, а също и като 
капелмайстор на може би първия българ-
ски емигрантски оркестър в САЩ „Bulgarian 
Balkan Band“, както и като преподавател. 
Това за нас е повод за гордост, че бълга-
рин е преподавал фагот в този университет. 
Това е поредното доказателство, че нашен-
ците, които са пътували към Новия свят, са 
отивали там не само за да припечелят пари, 
но и за да развиват своята култура и миро-
глед, но и

да предават знанията си
уменията си и таланта си, както е в случая, 
на други хора.

Базовият Сиракуза е исторически град, 
намиращ се в югоизточната част на остров 
Сицилия. Градът е разположен на обширна 
варовикова крайбрежна тераса и има насе-
ление от 125 хил. души. Известен е с богата-
та си древногръцка история, култура, амфи-
театри, архитектура, както и като родното 
място на Архимед. Навремето римският фи-
лософ Цицерон го нарича „най-великия и 
най-красив от всички гръцки градове". ЮНЕ-
СКО включва историческия център на Сира-
куза в Списъка на световното културно на-
следство.

Сиракуза е основана през VIII в. пр. Хр. от 
древните гърци на един остров край брего-
вете на Сицилия. В началото градът се огра-
ничава до размерите на укрепения остров 
Ортигия, но след това старинното селище 
става център на разлелия се нашироко на су-

шата съвременен град. По това време Сира-
куза е съюзник на Спарта и Коринт, превръ-
щайки се в най-важния град на Магна Греция 
(частта от Южна Италия, колонизирана от 
древните гърци). По-късно обаче градът по-
пада в сянката на Палермо, който се превръ-
ща в столица на Кралство Сицилия.

През 1693 г. Сиракуза е пострадал от земе-
тресение, което напълно преобразява него-
вия облик. Впоследствие градът до голяма 
степен е построен отново в сицилиански ба-
роков стил.

При император Констанс II Сиракуза слу-
жи като столица на Византийската империя.

Американският Сиракюз
е функционирал като основен кръстопът 
през последните два века, първо между ка-
нала Ери и неговите разклонителни канали, 
а след това и на железопътната мрежа. Днес 
Сиракюз е на кръстовището на междущатски 
магистрали 81 и 90. Неговото летище е най-
голямото в региона.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XБългаринът обучавал студентите на фагот в началото през 20 в.

Сиракуза, Сиракюз и Стойо Крушкин, 
преподавал в US университет

Първоначалното селище на Сиракюз е 
конгломерат от няколко малки градове и 
села и не е признато за пощенска служба 
от правителството на Съединените щати. 
Джон Уилкинсън кандидатства за пощен-
ска служба на това име през 1820 г., но му 
е отказано, тъй като същото име вече се 

използва в окръг Саратога, Ню Йорк. След 
като е прочел поетическо описание на Си-
ракуза в Сицилия, Уилкинсън вижда прили-
ки с езерото и солените извори в тази об-
ласт, в които „сол и сладка вода се смесват 
заедно“. На 4 февруари 1820 г. Уилкинсън 
предлага името „Сиракуза“.

В началото на летописа

Стойо Крушкин

Сн.: Авторът

Университетът в Сиракюз, САЩ.

Залезите над Сиракуза в Сицилия са едни от най-невероятните в Европа.

Паметникът на Архимед в съвременната Сиракуза в 
Сицилия, Италия.
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„Оставих дъщеря си в Бълга-
рия, за да създам по-хубав 
живот за двете ни във Вели-
кобритания“ - така затрог-
ващо започва интервюто на 

Антоанета Цочева за британското издание 
„Metro“. Тя винаги се просълзява, като си 
спомни този момент - как оставя детето спя-
що посред нощ на родителите си, в ръката 
с 500 паунда и самолетен билет за Лондон. 
Заминава, без да си вземе довиждане с мал-
ката Даяна, защото не понася разделите... 
Днес, 21 години по-късно, Антоанета Цоче-

ва има бизнес с милионен оборот, създала е 
5 компании и осигурява работа на 250 съна-
родници в Лондон, а с Даяна, която приби-
ра 13-годишна, са си обещали никога пове-
че да не се разделят.

Родена е в Карлово. На 3 годинки губи 
баща си Емилиан Стефанов при катастрофа. 
Майка й Галина остава сама с нея и брат й и 
се омъжва за Цочо Цочев, който осиновява, 
отглежда и възпитава децата като свои. Се-
мейството се премества в село Розино, къ-
дето Антоанета живее до 13-тата си година, 
когато заминава за Пловдив да учи в руска-
та гимназия.

„Като малка много обичах да се занима-
вам с по-малките деца в махалата и мечта-
та ми беше да стана учителка“, споделя Ан-
тоанета пред BG VOICE. Решава да следва в 
Пловдивския университет и да стане учи-
телка по химия - любимия й предмет, но 
обърква датата за изпита.

Тя постъпва в Университета по хранител-
ни технологии в Пловдив, завършва и педа-
гогически курс, за да бъде учителка по спе-
циалността си. Постъпва в Професионална 
гимназия по хранителни технологии в Пир-
доп. Учениците й - гимназисти, са с една гла-
ва над нея, държат се арогантно, подхвър-
лят закачки на младата учителка и тя се 
отказва от мечтата си.

Канят я като технолог в месокомбина-
та в Карлово. Там е подложена на брутал-
ни всекидневни обиди от началниците над 
нея. Навлича си гнева им, защото никога не 
скрива от генералния директор истинска-

та оценка на продукцията. „Така бях науче-
на от баща ми - да бъда честна“, казва дама-
та. От месокомбината й осигуряват мизерно 
едностайно апартаментче, в което за гарде-
роб й служат съединени кашони. Там живее 
с малката Даяна с 200 лева заплата.

Междувременно се е разделила със съ-
пруга си. „Нещастна в работата, нещастна в 
личния си живот, на 26 години с едно дете... 
Просто реших, че трябва да замина за Лон-
дон, за да променя живота и на двете ни“, 
казва тя. Тогава мечтите й се простират до 
това, да си намери свестен богат мъж в Ан-
глия.

Всички приятели и познати й отказват 
заем. Помага й с 500 паунда директорът на 
месокомбината, с условието да ги върне, 
ако остане в Лондон, или да се върне на ра-
бота. Получава само за седмица туристиче-
ска виза, заради хубавата характеристика 
от месокомбината и, защото оставя дъщеря 
си в България. На 14 декември тя е отбеля-
зала 21 години от онова заминаване.

В самолета за Лондон общителната Анто-
анета се запознава с много българи, които 
после й помагат в първите най-тежки дни. В 
Англия на 14 декември хората вече празну-
ват, трудно е да си търси работа и тя остава 
на хотел една седмица, после дели

една стая с още две българки
като учи английски.

В първия работен ден 8 януари тя тръгва 
от врата на врата да си търси работа, защо-
то не знае английски и не може да се опра-
ви с обявите във вестниците. Наемат я в ир-
ландски пъб срещу мизерните 3 паунда на 
час. Спретват за нея набързо една стаичка 
в градинската пристройка на пъба, много 
мизерна - студ през зимата, с плъхове, кои-
то излизат от една дупка и изяждат храна-
та й. За 2 месеца я приютяват двама бълга-
ри, като единият й преотстъпва леглото си 
и спи на матрак. „По-късно им се отблаго-
дарих, като приех на работа съпругите им“, 
казва Антоанета.

Месеци наред тя работи по 18-20 часа, де-
нем в старчески дом или като детегледачка, 
вечер до късно в пъба. Там една българка й 
казва, че като чистачка взема 8-9 паунда на 
час и Тони решава денем да чисти по домо-
вете на богати лондончани, а вечер в пъба.

От този период тя винаги ще си спомня за 
едно чудо. Като всяка българка, обича да се 
кипри с красиви обувки и си носи от Роди-
ната един чифт. Във влажния Лондон обаче 
те се разлепят на първата седмица и нейни 
познати българи ги залепват. „Представяш 
ли си колко мъничка беше мечтата ми - да 
събера парички за обувки, които в Англия 
са скъпи“, вълнува се тя.

Една нощ, когато се връща тъжна и сма-
зана от умора от пъба, подритва в тъмно-
то найлонова торбичка. Отваря я чак като 
се прибира в квартирата и какво да види: 
два чифта чисто нови, много хубави обув-
ки, нейния номер, направо лепват на крака-

Антоанета, която промени 
почистващия бизнес в Лондон
XЗапочнала от нулата, бизнес дамата има 5 компании и е предприемач, инвеститор, ментор и влогър на Острова

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

13 декември, 2000 г. - ден преди да тръгне за Лондон. 
Снимката, над която плаче, че е оставила дъщеричката 
си.

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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та й... „В този момент наистина повярвах, че 
когато човек много силно иска нещо, то се 
случва“, казва Тони.

В старческия дом тя често разговаря с 
мъж на преклонна възраст, който става 
неин ментор.

Нахъсва я да чете 
„Financial Times“

да се образова и да създаде собствена ком-
пания. И тя го прави няколко месеца след 
като е в Лондон - през октомври 2001 г. 
регистрира почистващата компания Fast 
Klean.

С първите спестени 3000 паунда пуска 
обяви във вестниците - неуспешно. Със 
следващите 1000 паунда българи й помагат 

да направи листовки. „Ставах в 4,30 сутрин-
та и пусках брошурките в скъпите райони 
на Лондон, дегизирана с бейзболна шапка 
и без очилата“, казва тя.

Когато поръчките се увеличават, започ-
ва да наема българки - за да не преживя-
ват те това, през което е минала тя. Въвеж-
да нов стил, различен от другите компании. 
При първото чисте-
не в дом на клиенти, 
тя представя лично 
себе си и чистачка-
та, като й казва какво 
трябва да прави в къ-
щата, с което впечат-
лява англичаните.

Преди корона кри-
зата има 300 човека, 
все българи. Днес те 
са 250 - заради ко-
вид. Има служителки, 
които са с нея почти 
от самото начало, а 
някои вече са се пен-

сионирали и са се върнали в България. „Как 
го постигам? С много лоялност и грижа към 
колегите си“, коментира дамата.

Адаптивната българка още през 2003 г. 
пуска първия си уебсайт. Тогава бизнесът 
се разраства и наема повече хора, включи-
телно и мъже, като чистачи. Наема и офис 
и помощници в него. През 2007 г. инвести-
ра в първия си имот в България, после и в 
Англия и започва втория си бизнес - отдава-
не на имоти под наем. „Старая се да съм ко-
ректна към наемателите, затова всички ос-
тават“, казва тя.

С дъщеря си започват и трети бизнес - 
„флипване“, или купуване, реновиране и 
нов дизайн на интериора на къщи и апар-
таменти, които след това продават. Реали-

зирали са 7 проекта, 
работят по 8-ми.

През 2018 г., дока-
то е в Куба, чете на 
лаптопа си записа-
ни книги и попада на 
една, която напълно 
променя живота й - 
„Черната страна на 
диетите“. В нея пише 
не само как да се 
храним здравослов-
но, но и че всичко, с 
което сме заобико-
лени, е много отров-
но, особено пластма-
сите, почистващите 

препарати, замърсеният въздух.
Като се прибира, изхвърля всички пласт-

маси, въвежда стъкло и започва да образо-
ва работниците си да премахват вредните 
химикали при почистването. Заедно с една 
фирма разработват екологични таблетки, 
които се разтварят в бутилки за многократ-
на употреба и с тях се чисти. Разработват и 

хартиени лентички, които също се разтва-
рят във вода и стават и за перални. С

въвеждането 
на екологични продукти

в хигиенизирането Антоанета Цочева про-
меня почистващия бизнес във Великобри-
тания. Пише книжка със 100 идеи за почист-
ване с натурални продукти вкъщи.

С дъщеря си създават и бранда Ecobravo.
co.uk - онлайн магазин за еко продукти. От-
ново помагат на българи, като продават в 
него продукти от Родината - чайове, ленени 
торбички за пазаруване, мед, сушени пло-
дове. После й идва идея за уелнес бизнес. 
Популяризира качествата на канген водата 
и вече има тим от 100 последователи.

Напоследък най-голямата й страст е мен-
торството. В YouTube канала си „Успех с Ан-
тоанета“ тя разказва на български и англий-
ски на младите си последователи как да 
станат предприемачи и да постигат успех. 
Прави успешни дългосрочни инвестиции 
на Фондовата борса, което също споделя 
в YouTube и във фейсбук групата „Инвести-
раме с Антоанета“. Създала е и курс и е на-
писала книжки за уелнес бизнес. Подготвя 
и 6-месечна менторска програма, също на 
български и английски - „Промени себе си, 
за да промениш живота си“. Има впечатля-
ващ сайт „Lifestyletipsbyantoaneta.com.

Тази година е много успешна за Антоане-
та, като се изключи загубата на майка й пре-
ди 2 месеца. Българката е много популяр-
на на Острова. Тиражният вестник „The Sun“ 
оценява бизнеса й за над един милион па-

унда и представя издадената от нея автоби-
ографична книга „Не само чистачка“. Двете 
с Даяна участват в риалитито „Rich House 
Poor House“, а преди 2 седмици тя гостува в 
GB News като вдъхновяващ преуспял пред-
приемач, инвеститор, ментор и влогър.

Дъщеря й Даяна Николова се дипломи-
ра като ивент и тв мениджър и на 21 години 
създава първата си компания „Fast Online 
Marketing Export“ в Пловдив, където с тим 
от 10 човека правят сайтове. Двете живеят 
заедно с партньорите си в къща с 6 спални 
в селце на половин час от Лондон, а мечтата 
й един ден този дом да се изпълни с веселия 
смях на внуци.

На всеки нов клиент Антоанета лично представя колегите си.

„Хубавите ми момичета, моите колеги. Искам да им спестя това,  
през което съм минала аз.“

Екипът й през 2014 г.

С Даяна са си обещали никога повече да не се разделят.
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П
реди да стане участник в прес-
тъпни схеми и да започне да от-
нема човешки животи, тя е била 
учителка. Една среща обаче 
променя живота й на 180 гра-

дуса и Лао Жунчжи се превръща в серий-
на убийца. На съвестта й лежат поне седем 
жертви, сред които и едно дете.

Делото срещу Лао пред Народния съд 
в провинция Дзянси привлича внимани-
ето на медиите в цял Китай, тъй като при-
помня за поредицата обири, отвличания и 
убийства от края на 90-те, когато тя и ней-
ният партньор Фа Зийн извършват престъ-
пленията си.

Самата Лао заявява, че макар да съжаля-
ва за всичко сторено и да приема вината 
си, тя самата също е жертва на гневните на-
строения на съпруга си. В изявление пред 
съда, публикувано на официалния профил 
на съдебната институция, тя поднася из-
виненията си на семействата на жертвите, 
предлагайки им малкото си спестени пари 
като компенсация за загубите им.

Фа Зийн е безспорният двигател на прес-
тъпленията, случили се през 1996 г. Двама-
та с Лао

примамват жертвите си
в нощни заведения, отвличат ги, а след това 
ги убиват. Паралелно с това те извършват 
и няколко обира, откъдето идват и още ня-
колко от жертвите им, пише webcafe.

Лао сега твърди, че е участвала в схеми-
те на мъжа си от страх да не пострада сама-
та тя. Тя се запознава с Фа през 1993 г. Той 
е с 10 години по-голям от нея и зад гърба 
си вече има един брак, от който му се е ро-
дила дъщеря. По това време тя работи като 
учителка, но щом двамата се събират, той я 
принуждава да напусне работата си и да се 
грижи за семейството.

Тогава, по думите й, започва и тормозът - 
системни побои и насилие.

През 1995 г. насилието излиза и извън 
дома им, като Фа започва да прекрачва гра-
ниците на закона - първо грабежи, а след 
това минава и към убийствата.

Първата жертва на двойката е бизнесме-
нът Сонг Кийи. Лао го срещна в нощен клуб 
и започва да се сближава с него с идеята 
да го заведе в предварително нает за цел-
та апартамент, в който ги чака Фа. Идеята е 
двамата да оберат мъжа, но след това неща-
та ескалират и той е застрелян.

Двамата решават обаче, че плячката от 
него не им е достатъчна, и отиват да оберат 
и дома му. Там те попадат на съпругата му, 
която гледа 3-годишната им дъщеря. Живи 
свидетели не са оставени и броят на жерт-
вите на Фа и Лао стига трима души.

Скоро след това в полезрението на двой-
ката престъпници попадат и две работнич-
ки в местен нощен клуб в Уенжоу, провин-
ция Жецзян - Лианг Сяочун и Лиу Суцин. 
Отново се действа по познатата схема, като 
Лао ги приканва да отидат с нея в апарта-
мента й, където ги чака Фа. Двете жени са 
убити, а всичките им пари и ценности - от-
краднати.

През юли 1996 г. Лао и Фа убиват и по-
следните си две жертви. Едната от тях е биз-
несменът Ин Дзианхуа.

Подобно на Сонг, той е примамен от Лао

след среща в нощен бар
в Хейфей, провинция Анхуей. Вместо оба-
че да го убият директно, както се случва с 
предишните им жертви, този път двойката 
решава да поиска откуп за живота на биз-
несмена.

Първоначално Ин отказва да сътрудни-
чи, което довежда и до другото убийство. 
Лао и Фа примамват в апартамента си дър-
воделеца Лу Чунмин с обещание за работа. 
Там той е убит пред очите на Ин, за да бъде 
сплашен. Идеята на Фа е да покаже на биз-

несмена, че не се притеснява да отнеме чо-
вешки живот.

Скоро след това той се отправя към дома 
на Ин, за да принуди съпругата му да пла-
ти искания откуп. Когато той пристига в къ-
щата обаче, тя се свързва с полицията. При 
последвалото преследване Фа е ранен и за-
ловен.

Той многократно променя показанията 
си относно това дали Ин е все още жив. Дни 
по-късно тялото му е намерено след пода-
ден сигнал от съсед, който се оплаква на 
властите от миризмата, идваща от апарта-
мента, нает от престъпната двойка. Бизнес-
менът е намерен затворен в клетка, вероят-
но починал от глад.

От Лао обаче няма и следа. Тя бяга от мес-
топрестъплението и

успява да се укрие
през следващите 20 години. Тя използва 
редица псевдоними и успява да се уреди с 
фалшиви документи, с които да се мести от 
град на град. През годините работи на мно-
го места, но предимно в барове и в други 
места за развлечения.

Най-накрая тя е заловена в края на 2019 г. 
в търговски център в Ксиамен, където про-
дава часовници. Полицията успява да я хва-
не, след като полицейска база данни и но-
вите технологии, с които китайските власти 
работят, идентифицират нейна снимка. Тя 
не оказва съпротива при ареста си.

Вече 46-годишната жена твърди, че не е 
искала да нарани никого, но е била в капана 
на токсична връзка, изпълнена с насилие, а 
Фа е бил този, който я е карал да привлича 
жертвите и сама да извършва актове на аг-
ресия.

Не всички обаче са трогнати от думите на 
Лао пред съда. По време на първото заседа-
ние по делото срещу нея в съдебната зала 
се явява и Жу Дахонг - съпругата на послед-
ната жертва на двойката - дърводелеца Лу.

На нея й се налага да пропътува дълъг 
път след нощна смяна като чистачка, само 
и само да присъства, когато убийцата на съ-
пруга й е изправена най-сетне пред съда.

Смъртта на Лу я оставя сама с три деца, а 
свекървата й се поболява от мъка и също е 
оставена на грижите на тогава 29-годишна-
та жена.

„Майката на Лу плачеше толкова много, че 
ослепя. Убийствата промениха съдбата на 
семейството ми. И трите ни деца бяха много 
умни, но нито едно от тях не завърши учи-
лище, защото нямахме пари да оцеляваме. 
Болката, която претърпяхме през послед-
ните две десетилетия, не може да бъде пре-
махната с извинение“, коментира вдовицата 
пред медиите след края на заседанието.

Според експерти Лао Жунчжи, която е из-
правена пред обвинения в грабеж, отвли-
чане и няколко убийства, е заплашена да 
последва съдбата на мъжа си и да получи 
смъртна присъда. Той беше екзекутиран 
през 1999 г. - близо три години, след като 
беше заловен.

Убийцата Лао – учителката, 
виновна за смъртта на 7 души
XИсторията на жената, свързана със серия отвличания и убийства в Китай през 90-те

Сн.: Министерство на сигурността на Китай

https://angelovrealtor.com/
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Л
имони с мед или пресен сок от 
цитруси, похапване на цели ски-
лидки чесън или пиене на горещ 
пилешки или телешки бульон. 
Това са само част от нещата, кои-

то често правим, ако сме леко настинали и 
искаме да се предпазим от вируси.

Имунната система обаче не е орган, чиято 
работа да подкрепите чрез портокалов сок. 
Тя представлява смесица от хормони, клет-
ки и протеини, които се борят с вирусите. За 
нея обаче няма вълшебно хапче, което да 

действа на 100%. 
Ето няколко мита за силен имунитет, кои-

то лекарите развенчават:

Мит 1: Витамин С подсилва 
имунитета

Витамин С играе важна 
роля в имунната функ-
ция. Проучване показва, 
че той помага за унищо-
жаването на микроби-
те и насърчава производ-
ството на имунни клетки. 
Въпреки това приемането на по- ви-
соки дози витамин С няма никакво очевид-
но предимство, когато става въпрос за пре-
дотвратяване на настинки, пише изданието 
Harvard Health.

„Витаминът не е най-добрият за подсил-
ване на имунитета. Вместо него яжте пове-
че пълноценна храна, особено зеленчуци“, 
съветват лекари.

Мит 2: Мултивитаминът 
е всичко

Мултивитамините са по-
лезни през есента и зи-
мата, но нямат голямо 

отношение към имун-
ната система.

Пиенето на мулти-
витамини преди грип-

ния сезон спомага за поддържане на оп-
тималното здраве, но е малко вероятно да 

подсилва имунната система.

Мит 3: Пийте чай 
за здраве

Веднага щом усетите, че 
се разболявате или сте 
отпаднали, ви съветват 
да пиете чай. В повече-
то случаи само си вну-
шавате, че той подобря-

ва имунната система. Активните съставки в 
някои видове наистина ще ви накарат да се 
чувствате по-добре, но нямат чак толкова 
силно действие. 

Проучване установява, че полифенолът, 
открит в зеления чай, може да помогне на 
Т-клетките при мишки, но не и при хора.

„Няма нужда да купувате скъпи напитки, 
обозначени като повишаващи имунитета. 

Вместо това наблегнете на водата“, казват 
вирусолози.

Мит 4: Имунитет е здраве
Подсилването на имунната функция не 

е гаранция, че през следващите зимни ме-
сеци няма да се разболеете от коронави-
рус или някое друго заболяване. Има много 
други фактори, които оказват своето въз-
действие. Така например, ако притежавате 
автоимунно заболяване, тялото само ата-
кува имунната система и вие имате сину-
зит, настинка и хващате грип по-лесно от 

останалите. Да не говорим, че има хора, 
които не знаят за тях.

ството на имунни клетки. 

мата, но нямат голямо 
отношение към имун

тималното здраве, но е малко вероятно да 
подсилва имунната система.

-
витамини преди грип

силно действие. 

открит в зеления чай, може да помогне на 

вирусолози.

-

рус или някое друго заболяване. Има много 
други фактори, които оказват своето въз

останалите. Да не говорим, че има хора, 
които не знаят за тях.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Ето как лекарите развенчават някои схващания за имунната ни система

Грип и простуда: 
Митове за имунитета

http://imgtrucking.com
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DRIVERS /OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набирам шофйори за рефер/
вен 2022 ремаркета/2022 камиони,редовни курсове до за-
пад/west,3500-4000 мили на седмитца,drop/hook-Chicago 
Owners booking $8500-$11,000 weekly нови 2022 рифери 
под наем 7738274439 №18973
DRY VAN DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим да назначим dry van 
drivers. Заплащане 0,75cpm. За повече информация свър-
жете се на посочения телефон. 5082809522 №18980
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
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
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
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

Chicago + suburbs
TEAM IL-NV -0.80C, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60143, SATEADY LINE IL-LAS VEGAS,NV 
2 rounds week 7200 miles guarantee 8472542504 №19068
DISPATCHER ,SAFETY , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60191, Well established trucking 
company looking for in house dispatcher and safety 
2245202269 №19073
ТЪРСИ МЕХАНИК, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Сервиз за камиони търси ме-
ханик. За повече информация тел. 630-873-5507 №19077
DRIVER NEEDED , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, FAMILY OWNED COMPANY IS 
LOOKING TO HIRE A DRIVER FOR OTR PAYS 73CPM OR FLAT 
WEEKLY PAY $2200 MINIMUM 2 WEEKS ON THE ROAD. DRY 
VAN LOADS, NO ENDORSEMENTS NEEDED. WE COVER YOUR 
OCCUPATIONAL INSURANCE FOR YOU. 8477499161 №19081
JENA ZA POCHISTVANE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Euroclean Cleaning Company 
tarsi da naeme Jena za pochistvane na kashti v raiona na 
Palatine IL. Kola, knijka i opit sa zadaljitelni. Za poveche 
informacia telefon (773)600-0019. Blagodarim vi! №19082
JENA ZA POCHISTVANE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Euroclean Cleaning Company 
tarsi da naeme Jena za pochistvane na kashti v raiona na 
Palatine IL. Kola, knijka i opit sa zadaljitelni. Za poveche 
informacia telefon (773)600-0019. Blagodarim vi! №19083
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  , Зипкод 100, Dim Trans набира контрактори с 
собствени камиони и ремаркета за OTR или регионална 
работа. Работим по вашите изисквания, 10-12% dispatch 
2246783887 №19085

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

CAREGIVER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60176, Търся жена за caregiver на livi-
ing в Naperville за постоянно при добро заплащане от 1-ви 
януари.Подробности по телефона 2243051894 №19062
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 
№19063
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компания предлага 
работа за CDL шофьори! 24/7 Dispatch!*Direct Deposit! За-
плащане според опита- $0.65-$0.75 cpm! ЗА ПОВЕЧЕ ИН-
ФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 847-852-0581 
№19069
PREDLAGAM RABOTA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, Компания търси 
шофьор,клас А,CDL.Седмино заплащане $2500.Тел.за връз-
ка:773-510-0855 №19049
PREDLAGAM RABOTA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, Компания търси 
шофьор,клас А,CDL.Седмино заплащане $2500.Тел.за връз-
ка:773-510-0855 №19050
DISPATCHER, 
Цена US$  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
CDL DRIVER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60118, Малка транспортна компа-
ния предлага работа за CDL class A шофьор $450 per day 
.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи 2246598342 №19042
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ, 
Цена US$ 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
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 
($0.75) - CDL A - long distance. Добри мили! Mоля позвънете 
на 224-717-9656 №19045
DRIVER CDL A, 
Цена US$  , Зипкод , Малка транспортна фирма търси шо-
фьори CDL A. За повече информация ни потърсете на тел 
262-744-8341. №19029
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

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

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

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

BABYSITTER NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60137, Looking for a woman to help 
with house work chores and/or babysitting occasionally (girl, 4, 
baby 6mo). Part-time or full time position. We are very � exible. 
Pay rate: per discussion/agreement. Call Mila 224-538-0219 
№19086
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Малка транспортна компа-
ния предлага работа за CDL class A шофьор $500 per day 
.Midwest loads. 2246598342 №19087
ДЕТЕГЛЕДАЧКА , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60010, Търсим жена да помага с 
грижата на две малки деца (1 година и бебе) целодневно в 
дома ни от пролета. Има опция и за live in. Заплащане по до-
говаряне. 360.970.6448 Деси Ho man Estates, IL 3609706448 
№19057
ЧИСТЕНЕ ОФИСИ И КЪЩИ, 
Цена US$  20+, Зипкод 60025, Всяка събота чистене на 
офиси и през седмицата къщи на парт тайм. 2247666445 
№19059
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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

РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим работник 
за поддръжка и почистване в сервиз. 6303509989 №18694
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. 
$3000 guaranteed weekly. Immediate start 2402917503 
№19047
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асис-
тент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 
3039748716 №18968

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60120, REMOTE DISPATCHER 17 YEAR 
EXP V-R-F-HZ 2134316645 №19025
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

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 С ОПИТ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 33480, +10y experience,53V,R,F, Hz От 
България 5618770865/call/text/email №19056

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, ROOMFOR RENT PORCH 
PENTRY PRIVATE ENTRANCE WIFI AIRCONDITION X3 CLOSETS 
LAWNDRY EXTRAS EASY TRANSPORTS EXTRAS ALL INCLUDE 
IN $395/pmcall 7738148338 e-mail franwalk@gmail.com 
FRAN zip codeb60659 peterson and california chicago north 
№19078
ROOM FOR RENT 395PM, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, ROOM FOR RENT ALL 
INCLUDED USD395 PER MONTH NORTH CHICAGO CALL 
CHRIS 7738170102 WOOMEN NON SMOKING ONLY !!!ALOT OF 
EXTRAS FREE!!! 7738170102 №19079
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$  520, Зипкод 60056, Търся съквартирант/ ка , непу-
шач /ка . Mount Prospect IL. 8474716603 №19088
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$  650.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, пар-
кинг, обзаведени общи части- хол и кухня, WiFi и нетфликс 
са гарантирани!френдли съм, но не pet friendly, sorry. За 
повече инфо моля драснете съобщение на 305-916-0160. 
№19058
4 RENT 1 BED SCHILL, 
Цена US$  1,100.00, Зипкод 60025, 1 BEDROOM RECENTLY 
REMODELED PAINTED SCHILLER PARK. HEATING, COOKING 
INCLUDED. 1 ASSIGNED PARKING. 3124511561 №19060
FOR RENT 1BED SCHILL, 
Цена US$  1,100.00, Зипкод 60025, 1 BEDROOM RECENTLY 
REMODELED PAINTED SCHILLER PARK. HEATING, COOKING 
INCLUDED. 1 ASSIGNED PARKING. 3124511561 №19061
СТАЯ ПОД НАЕМ В КЪЩА, 
Цена US$  688.00, Зипкод , Стая под наем в къща, Lake in the 
Hills. $688 за 28 дни. Без договор. За контакт тел: 224-713-
5534. Е-майл: dimitrova07@yahoo.com 2247135534 №19064
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse in 
SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/month , 
Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, leave a detailed 
message 18476307078 №19053
ДВУСТАЕН ПОД НАЕМ , 
Цена US$  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
MALLARD COVE , 
Цена US$  1,300.00, Зипкод 60007, For rent Mallard Cove 
$1300 2BD&2BT Arlington Heights 8476309292 №19027
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 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
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в Des 
Plaines,773 934 4547 №18991
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
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
КЪЩА В MCHENRY IL, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60050, Продава се къща в Mchenry 
IL. Тих, спокоен квартал. 6 спални, 3 бани, гараж за 2 коли. 
Заграден двор, ниски данъци.След основен ремонт. за кон-
такти тел: 224-713-5535. Е-майл: dimitrova07@yahoo.com 
№19065
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

КУПУВАМ 

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
ПРОДАВАМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60714, Продавам Peterbilt 2007, 860 
000 мили, daycab,готов за работа 7086912897 №19072
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

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ СВОЯТА , 
Цена US$  0.00, Зипкод 0, половинка.Аз съм мъж на 52г 
aleko_todorov@abv.bg 0 №19071

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите домашни 
филми като ги презапишете на DVD преди касетите да ста-
нат неизползваеми. Презапис от VHS, MiniDV видео касети 
на DVD. 630-456-1366 №19074
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни филми 
в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете вашите стари 
ленти като ги направите дигитални снимки преди на станат 
неизползваеми. 630-456-1366 №19075
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни филми 
в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете вашите стари 
ленти като ги направите дигитални снимки преди на станат 
неизползваеми. 630-456-1366 №19076
IFTA -PREPARATION , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, If need preparation we $45 call 
3312456314 3312456314 №19080

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

ДЯДО КОЛЕДА, 
Цена US$  , Зипкод 60201, Дядо Коледа може да стане част 
от вашето коледно парти. Той ще дойде там, където поже-
лаете и ще направи вашия празник незабравим за всички 
- у дома, детска градина, училище, или фирмено парти. 
Внимание: графика на Дядо Коледа се запълва бързо. :) 
7738869108 №19055
ИЛЮЗИОНИСТ ЗА ДЕЦА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, Илюзионист за детски рожде-
ни дни. Иван 708 415 0590 №19066
ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, Имиграционни услуги Станчо 
708 307 5522 №19067
ПОДГОТОВКА ИНТЕРВЮ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Подготвям хора за интервю 
за работа чрез провеждане на Mock Interview. Предлагам 
сьщо и сьвети за резюме и LinkedIn профил. Професиона-
лен опит над 5 години в тази сфера и завьршена магистра-
тура Human Resources Management. balkanconsultingusa@
gmail.com 630-853-5936 №19052
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

РЕСТАВРАЦИЯ ГРОБОВЕ, 
Цена US$  , Зипкод 1000, С настъпвянето на 
пандемията все по-рядко имаме възможност 
да почетем починалите ни близки. Предлагам 
реставрация на предишното състояние или 
подобряване на гробни места на територията 
на София. Избор на паметници и модел за рес-
таврация на достъпни цени спрямо материали-
те. Погрижете се тях достойно! 359883313230 
№19089

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

COAST TO COAST

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

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: * $0.80/m 
Тим * $0.70/m Соло, Пълни и празни мили пла-
тени * $50 Допълнителен стоп * $150 Layover 
* 90% За оунъри * SELF DISPATCH за оунъри * 
2020 Volvo 860/ 760 * iShift Automatic * 2020/21 
Reefers * OTR Изисквания: * HAZMAT and TANKER 
endorsements * CDL Class A * 2 Години опит CALL 
NOW: 224-724-1694- Любо №18508

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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FINANSIRANE, 
Цена US$  0.00, Зи-
пкод , HF Funding 
Solutions, commercial 
� nancing truck and 
trailers. Искате ли бързо и безпроблемно да по-
лучите кредитна линия за закупуване на камион 
или трейлър, свържете се с нас!+1(224)244-6604 
или https://www.efundsolutions.net/application/
info.html?group=1909&dealer=2157&agent=3833&
redir= №19084
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ВОДОРАВНО: Перник. Окапи. Роли. Ходжа. Дудин (Никола). ОМОН. НОКИА. Пирей. Слова. Тея. Власт. „Леон”. БАН. 
Уроки. Кашмир. Домат. Свако. Меч. Фармацевт. Врат. Де . Боа. Ари. Орис. Ислям. Делва. Ципи. Издател. Фенер. Хи-
малаи. Нрави. Три. Синагога. Далчев (Атанас). Камина. Шило. Зоя. Одриси. Асфалт. Арки. Коз. Астор. Гларус. Фахд. 
Стрии. Моъм (Уилям Съмърсет). Мерк (Маркус). Опус. Жълтък. Рае. Вино. Езеро. Глад. Пиринч. Шлих. ТА. Кит. Либе. 
Арап. Арп (Жан). Сепия. Вало. Секач. Гален (Клавдий). МАГАТЕ. Саке. 

ОТВЕСНО: Пехота. Абсциса. Рът. ИБИСА. Рокендрол. Мимик. Рон. Тел. Индия. Омая. Ани. Иги Поп. ПЕ. Ижа. Ума. Ми-
лано. Лиу (Люси). Илин (Иван). Ока. Враца. Загадка. Серия. Плотер. Дио (Рони Джеймс). Ро-ро. Зиб (Томас). Зодиак. 
ВИДА. Гризу. Женева. Курсист. Етна. Смърч. Аг. КАДЕТ. Алер (Джон). Шиа. Оло (Артюр). „Ала”. Пий (Антонин). Кав. 
Влади (Марина). Скът. Шрот. Син. Лакроа (Кристиан). Валат. Мъгла. Сешоар. Философ. Клипс. Пролом. Тице (Ро-
ман). „Фрам”. Ах (Нарцис). Ес. Омоним. Синтеза. Херд. Ака. Улов. Ред. ПЕРВОЛ. Дра. Трак. Инат. Четири. Ято. Кебапче. 
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Един мъж бил изправен пред съда за 

кражба на кола. След дълъг процес той бил 
обявен от съдебните заседатели за неви-
нен. По-късно същия ден мъжът се върнал 
обратно в съда и потърсил съдията, който 
водел заседанията.

- Ваша чест - казал - искам да арестувате 
онзи мой проклет адвокат.

- Но защо? - учудил се съдията. - Той те из-
мъкна от затвора. Защо искаш да го аресту-
ваме?

- Ами вижте, Ваша чест - обяснил чисто-
сърдечно мъжът - нямах пари да платя хо-
норара му и той взе колата, която бях от-
краднал.

  
- Без храна може да се живее месец.
- Може, а с мисъл?
- А без смисъл може да се живее цял жи-

вот.

  
- Днес шофьорът на автобуса извика:
- Слагайте маските-е-е...
От казармата не бях се чувствал така.

  
- Джон, всички разправят, че жена ти спи с 

Хари. Какво ще кажеш за това?
- Бил, никога не съм имал добро мнение 

за Хари. Той даже прилична любовница не 
може да си намери!

  
Елегантно облечен мъж влязъл в манха-

тънски бар. Барманът се приближил и веж-
ливо попитал:

- Какво ще пиете, господине?
- Нищо, благодаря- отвърнал мъжът - Вед-

нъж опитах алкохол и не ми хареса. От тога-

ва не съм близвал нито капка.
Барманът се озадачил, но тъй като бил 

дружелюбен човек, извадил кутия цигари 
от джоба, отворил капака и му предложил. 
Мъжът обаче пак отказал:

- Веднъж опитах да пуша, но не ми харе-
са, и от тогава никога не съм повтарял. Ви-
жте, всъщност, изобщо нямаше да съм тук, 
но имам среща със сина си.

Барманът:
- Единствено дете, предполагам?

  
- Жена, к’во правиш с тоя джип бе, вече 

трета скоростна кутия скапваш?
- Ми к’во, кефя му се! Изкарвам го на ма-

гистралата и раз - първа скорост, газ, газ... 
Шат втора скорост, пак газ, после трета, чет-
върта, пета и накрая като включа „R“ за ра-
кетна скорост и тя се скапва.

  
Синът се кара с родителите си:
- Писна ми постоянно да бъда с вас, вина-

ги навреме! Искам свобода, бира, момиче-
та! Излизам и не се опитвайте да ме спрете!

Синът решително се закрачил към врата-
та, но баща му го хванал за ръка.

- Татко, казах да не се опитваш да ме 
спреш!

- Не те спирам, сине. И аз идвам с теб!

  
Вчера по интернет си купих обувки. Отва-

рям ги вкъщи, и двете леви. Едната 43, дру-
гата 44 номер! Ама най-страшното е, че ми 
станаха!

  
- За съжаление, нямаме свободни стаи!
- Ами, ако например дойде Брад Пит, ще 

намерите ли стая за него?

- Разбира се!
- Добре, дайте я на мен, той тъй или иначе 

няма да дойде.

  
- Скъпи, защо толкова ме подозираш? Не 

трябва да си мислиш, че всеки мъж, който е 
в гардероба ми, е мой любовник.

  
Седемгодишната ми племенница с гор-

дост ми показа „телефон“, който е направи-
ла сама от жица и две консервни кутии. Из-
вадих iPhone-a си от джоба и й казах:

- Яко, ама виж връстниците ти в Китай как-
во правят!

  
Двама разговарят:
- Като се замисля, неслучайно думите „по-

литик“ и „проститутка“ започват с буквата 
„П“.

- И думата „педераст“ също...
В разговора се намесва трети:
- Арестувани сте за обида към властта!
- А ти какъв си?
- Полицай.

  
- Докторе, мога ли да правя секс веднага 

след ваксинирането?
- Сакън! Първо се прибери вкъщи!

  
- Много сладка двойка сте, от колко годи-

ни сте женени?
- Аз от три години, а той от пет..

  
- Иванчо, какво означава пр.н.е.?
- Преди началото на епидемията, госпо-

жо.

  
Откакто диетологът ми каза, че мога да 

ям само едно парче пица, вече не я режа.

  
- Мамо, а защо искаш да кастрираш кота-

рака?
- За да стои вкъщи, да не се мотае по ули-

ците и да стане по-дебеличък.
- А татко също ли си го кастрирала?

  
Крепка женска дружба:
- Дали да му кажа, че го обичам?
- Не знам... То с твоя лош вкус и ниски кри-

терии за мъже да не вземе пък да се обиди.

  
Третият пол е измислен от българите. 

Само ние казваме - „Ти баща, ти майка!“

  
- Тате, може ли да взема колата за дове-

чера?
- Сине, защо не ходиш пеша? Господ защо 

ти ги е дал тези два крака?
- Единият за газта, другият за спирачката.

Съсипаха я тая 

държава. Преди 

по избори ядяхме 

кебапчета, а сега 

разписки.

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
Започнете периода с конкретна 
програма и се придържайте към 
нея. Предстоят интересни съби-
тия. Ще можете да съчетаете по-
лезното с приятното, личните с 

публичните си интереси. Участието в нови проекти 
ще ви окуражи, а наситените романтични преживя-
вания ще ви вдъхновят. От мрачните мисли и апа-
тията няма да остане и следа. Силите ви са в задо-
волително количество, но това съвсем не значи, че 
трябва да ги разпилявате безразборно. Организи-
райте си малко релакс във фитнеса.

РАК
Почти ежедневно ще се налага 
да се справяте с разни затрудне-
ния, макар и дребни. Противо-
речия с колегите, недоразуме-
ния с партньорите, пристъпи на 

недоверие от страна на любимия човек може да ви 
изпълнят с песимизъм и неувереност в собствени-
те възможности. Не се отказвайте от намеренията 
си, но и не се опитвайте да ги реализирате на всяка 
цена. Подходящата тактика в такива моменти е да се 
адаптирате към обстоятелствата и да се постараете 
да ги използвате, ако е възможно.

ВЕЗНИ
Въздействието ви ще е осезаемо 
и ще успеете да намерите общ 
език дори с най-мрачните си съ-
беседници. Особено полезен ще 
се окаже този факт за изпълне-

нието на професионалните ви задачи, и то за онези 
от тях, изискващи нечие разрешение или одобрение. 
Силите ви ще са достатъчно, ще ви стигнат за всичко, 
но се постарайте да ги използвате рационално. Не 
се лишавайте от спорт и физически натоварвания. В 
края на периода предстоят приятни изненади от ли-
чен характер.

КОЗИРОГ
Преживяванията ще са разно-
образни. По стечение на об-
стоятелствата, ще се наложи да 
предприемете няколко пътува-
ния още през първите дни на 

периода. Няма да ви е скучно, защото ще сте с под-
ходяща компания, а и ще посетите места, където ни-
кога не сте били. Не е изключено да ви предложат 
работа или временна заетост, за която отдавна си 
мечтаете. Не отказвайте, дори и да не сте съвсем си-
гурни във възможностите си. Ако допуснете греш-
ки, няма да са фатални, а ценен опит.

ТЕЛЕЦ
Организирайте динамичния си 
стереотип така, че да разпо-
лагате с достатъчно време за 
почивка, интелектуални зани-
мания, срещи с приятели. Успо-

редно с това се придържайте стриктно към ковид 
мерките, не прекалявайте с тонизиращи и алко-
холни напитки. Няма да разполагате с възможнос-
ти за разгръщане на въображението си и този факт 
ще предизвика у вас недоволство. Изпълнението 
на обичайните ежедневни задачи ще ви отегчава, а 
когато ви е скучно, ставате раздразнителни.

ЛЪВ
Потърсете утешение в малките 
радости, както знаете. Неочак-
вана среща или посещение ще 
ви зарадва. Не жертвайте лич-
ните си интереси заради чужди-

те. Някой ще се опита да злоупотреби с добротата, 
услужливостта, а може би и с доверието ви. Не се 
втурвайте да помагате на всеки, който ви се е опла-
кал, че е в беда, преди да сте проверили истинност-
та на фактите. Почти сигурно е, че ще става въпрос 
за манипулация и прехвърляне на отговорности, 
които не са ви присъщи.

СКОРПИОН
Тонусът ви ще е висок и съче-
таването на няколко дейности 
едновременно няма да ви за-
трудни. Нормално е успехите да 
повишат самочувствието ви, но 

в интерес на истината, е по-добре да не говорите за 
постиженията си, за да не привлечете вниманието 
на потенциалните си опоненти. Най-приятната из-
ненада ще дойде от човек, когото познавате от ско-
ро или твърде бегло. Не прекалявайте с разходите, 
финансовото ви положение също няма да е на ни-
вото, на което сте свикнали да е.

ВОДОЛЕЙ
Творческият ви потенциал ще е 
във възход и ще реализирате на-
предък в няколко посоки едно-
временно: в професионалната, 
финансовата сфера и в урежда-

нето на личните отношения. С присъщите си дипло-
матични способности, ще успеете да прекратите съ-
ществуващ към момента спор между ваши приятели, 
роднини или колеги, който не ви засяга лично, но за-
труднява и напряга обстановката. Приходите ще дой-
дат предимно от вече завършени дейности. Ще има с 
какво да се похвалите.

БЛИЗНАЦИ
Възникват някои недоразуме-
ния в семейството ви, което е 
достатъчна предпоставка за раз-
правии у дома. В състояние сте 
да ги предотвратите, отделяйки 

време за хобито си или за контакт с природата. Не 
го ли направите, ще се вкарате в омагьосаната спи-
рала на собствените си недостатъци и съмнения, от 
което нищо хубаво не може да се очаква. Общувайте 
с близките и осъзнайте тревогите им. Със сигурност 
ще успеете да им подскажете уникален начин, чрез 
който да ги преодолеят.

ДЕВА
Не е желателно да позволявате 
на когото и да било да навли-
за в личното ви пространство. 
Възможно е да получите до-
пълнителни приходи, които са 

ви дължими и идват със закъснение. Не бързайте 
да ги употребите. Ще се сблъсквате с враждебност 
от страна на околните, което ще се отрази на само-
чувствието ви. Отстоявайте позициите си, но без да 
навлизате в чужда територия. Упоритостта ви ще 
отблъсне хора от обкръжението ви и най-вече тези, 
с които се познавате от скоро.

СТРЕЛЕЦ
Както енергетиката, така и на-
строението ви ще са нестабил-
ни. За този период е желателно 
да ограничите контактите и да 
концентрирате вниманието си 

върху всяка дейност поединично и специфично. Оп-
итвайки се да „носите няколко дини под една миш-
ница“, е много вероятно да допуснете грешки, които 
да ви принудят да се занимавате с едно и също нещо 
няколко пъти. Избягвайте изблиците на откровеност, 
изказвайки мнението си за конкретно събитие. Ще 
си създадете неприятности.

РИБИ
На работното място думата ви 
ще се чува и останалите участни-
ци ще се придържат към препо-
ръките ви. С проявеното стара-
ние, отговорно отношение към 

работата и умение да взимате компетентни решения 
ще впечатлите и шефовете, и партньорите си. Не об-
ръщайте внимание на недобронамерени подмята-
ния на колеги. Не отлагайте пътуванията, дори и да 
са инцидентни. Що се отнася до развлеченията, за 
тях ще се погрижат приятелите ви. От вас ще се изис-
ква само да се съгласите с идеите им.

https://www.brookhavenmarket.com/
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П
родадоха първия туит на осно-
вателя на популярната социал-
на мрежа Джак Дорси за $2.9 
млн., дигитален колаж от 60 из-
ображения на популярния ар-

тист Бийпъл (Майк Винкелман) бе купен за 
$69 млн. Първите емотикони с усмихнато и 
намръщено човече намериха нов собстве-
ник след търг за $234 хил.

Какво, чакайте малко? Как така някаква 
снимка в интернет ще струва милиони до-
лари или пък поредица от символи, а камо 
ли пост в социална мрежа? Кой е луд да 
дава толкова пари за нещо, което като няма 
ток, изчезва?

На всички, които като мен в последно 
време си задават подобни въпроси, мога 
да кажа – добре дошли в света на NFT. Ти си 
„енефти“, биха казали зевзеците с ококоре-
ни очи. И с право, с развитието на модер-
ните технологии и бизнес практиките нова 
популярна тенденция набира скорост в ин-
тернет.

Какво е NFT?
Най-общо може да се каже, че NFT е тех-

нология-каталог с дигитално културно на-
следство, в който всеки автор - художник, 
писател, инфлуенсър и притежател на ав-
торски права върху дадено произведение 
- може да ги предложи за продажба на дру-
ги потребители и ако последните харесат 
творбата, да я закупят.

Новите методи дават възможност малки 
части от интернет да бъде разпродавани 
така, както става с реални обекти на култур-
ното наследство – картини, музика, части от 
облекло на популярни изпълнители и др., 
чиито цени на търг достигат често космиче-
ски стойности.

Ако за някой заможен почитател на The 
Beatles табелата с логото на бандата от кон-
церта им в Сан Франциско през 1964 г. може 
да е достойна за 200 долара, така за някой 
от т.нар. интернет поколение няма да е про-
блем да плати почти 600 хил. долара за ани-
мация с летящо коте, което оставя следа 
в цветовете на дъгата (Nyan Cat). За всеки 
влак си има пътници, гласи популярната по-
говорка.

Откъм

технологичната страна
трябва да кажем, че NFT (non-fungible 
token) означава незаменим токен, най-чес-
то в блокчейна на криптовалутата Etherium, 
който се появява през 2014 г. Това, което на 

практика означава, е, че посредством из-
числителната мощ, която стои зад същест-
вуването на Etherium и някоя от другите 
криптовалути, се дава възможност дадено 
дигитално произведение да получи свой 
уникален код. Този код служи като серти-
фикат за автентичност на самото произве-
дение, който практически не може да бъде 
хакнат или разбит и така някой друг да пре-
тендира за собственост. В крайна сметка, 
кой иска да плати стотици хиляди или мили-
они долари за нещо уникално и да се появи 
някой друг, който да претендира същото?

Възможно е дадено дигитално произве-
дение да има няколко копия, но всички те 
са сертифицирани от

собственика 
на авторските права

който може да ги прехвърли върху купува-
ча на NFT дигиталния актив или да ги задър-
жи за себе си. Това е предмет на отделна 
сделка и подписване на договор на съот-
ветното приложимо законодателство.

На 1 юли тази година една от най-попу-
лярните арт компании за дигитално из-
куство, която е автор на NFT поредицата 
CryptoPunk, поиска от борсата Foundation 
да свали от продажба нейни произведения, 
които бяха представени като собственост 
на Ryder Ripps.

NFT технологията дава възможност на 
артистите да печелят и от препродажба на 
своите произведения, което невинаги е га-

рантирано в еквивалентната ситуация с 
реални активи. Най-често те получават до 
около 10% от стойността на цената на пос-
ледвалата реализация.

Процесът на получаване на уникален NFT 
код, с който даден дигитален или цифро-
визиран актив може да бъде предложен за 
продажба,

се нарича „сечене“
по аналогия с парчето метал, което се пре-
връща в монeта.

В „монетните дворове“ за NFT е необходи-
мо да имате т.нар. портфейл за криптовалу-

та и да заплатите съответната такса, която 
понякога може да надмине 200-300 дола-
ра. Местата, на които това може да се случи, 
са платформи като Opensea и Raribe. Там е 
възможно впоследствие и новосъздадени-
те дигитални активи да бъдат предложени 
за продажба.

Едно от най-ясните доказателства, че NFT 
заема и ще заема все по-голямо място в жи-
вота ни, е, че на 6 декември издателите на 
речника Collin's Dictonry определиха абре-
виатурата за дума на годината за 2021 г.

За успех на технологията говори и главо-
ломно нарастващата капитализация на ди-
гиталните активи в нея. Ако през 2020 г. су-
мата на всички произведения, продаващи 
се на NFT борсите, бе около 200 млн. лв., 
през ноември тази година тя достигна над 
7 млрд. долара.

В последните месеци с представянето на 
различни виртуални светове, сред които и 
Metaverse на Facebook, в които онлaйн по-
требителите могат да се потопят, зачестиха 
и сделки за дигитални „недвижими“ имоти. 
Все още във виртуалната вселена на Марк 
Зукърбърг не е възможно да се случи това, 
но в светове като Decetraland, The Sandbox 
само за седмица бяха купени

„парцели“ за над $100 млн. 
Както всяка инвестиция, и тази в NFT носи 
своите рискове и е добре, преди да се пред-
приема стъпка за покупка, тя да бъде добре 
премислена.

NFT – лудост или бъдещето 
на дигиталната индустрия

СПАС  
СТАМБОЛСКИ

spas@bg-voice.com

XТехнологията позволява търговия с дигитално изкуство и привлича все по-голям интерес

The First 5000 Days. Първите 5000 дни на Beeple, продадена за рекордните 69 млн. долара на търг от аукционната къща Christie's. 

Сн.: Christies/Bleeple

Анимацията Nyan Cat бе продадена за почти 600 хил. 
долара. 

Сн.: Nyan Cat/YouTube
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Враждата между Парис 
Хилтън и Линдзи Лоън 
явно вече е в миналото. 

Парис дори публично поздра-
ви Линдзи, че вече е сгодена за 
приятеля си Бадър Шамас, ви-
цепрезиден на банка в Дубай.

Лоън и Хилтън бяха много 
близки приятелки в начало-
то на века и постоянно ходи-
ха по партита заедно. Но през 
2006 г. се скараха жестоко. То-
гава се говореше, че актрисата 
има връзка с бивш на Парис - 

гръцкият богаташ и наследник 
на корабен магнат Ставрос Ни-
архос.

През 2011 г. богатата наслед-
ница каза, че Линдзи е крадла, 
тъй като звездата беше осъде-
на на 120 дни затвор заради 
кражба на огърлица. Парис е 
наричала бившата си приятел-
ка и „пияница“, „наркоманка“ и 
т.н.

Актрисата пък е твърдя-
ла, че Хилтън я е замервала с 
чаша, пълна с алкохол.

Парис Хилтън поздрави  
Линдзи Лоън за годежа й Нина Добрев на ски  

в австрийските Алпи
Месец декември е празничен, а за 

много хора и почивен предвид 
пухкавия сняг, който предлагат 

ски пистите. Именно на такива празнични 
и ваканционни емоции се е отдала бъл-
гарската актриса с канадски паспорт Нина 
Добрев, която през този месец е в Европа.

Нина е качила снимка в профила си 
в Instagram от ваканцията си и фотосът 
е вече е събрал над 1 млн. харесвания. 
„Зимата не идва. Тя вече е тук“, пише ак-
трисата под фотоса. Нина е в Австрия, се 
разбира от профила на приятеля й, олим-
пийският шампион Шон Уайт, който е сло-
жил локация на снимките си. Той е сноу-
бордист, така че двамата споделят общата 
страст в австрийските Алпи.

Къде точно в Австрия са двамата, не 
става ясно, но всички припомнят, че пътят 
от Австрия до България не е твърде дълъг, 
а Нина Добрев неведнъж е посрещала ко-
ледните празници в София.

Какви времена само настъпиха - оказва 
се, че дори знаменитост като Брад Пит 
в момента има проблеми с ходенето по 

срещи. Актьорът искал да намери специален 
човек и отново да се среща с някого, но това 
му се струвало трудно.

Брад в момента е необвързан и се опитва 
да се фокусира над други неща в живота си - 
над семейството си, благотворителните каузи 
и работата.

Смята се, че сега това са основните му при-
оритети.

Преди месеци се появиха слухове, че ак-
тьорът се среща с актрисата и певица Андра 
Дей. Те са били забелязани да си разменят те-
лефонните номера по време на церемонията 
по раздаването на наградите „Оскар“, която се 
проведе в края на април.

През 2020 г. Пит имаше връзка с моделката 
Никол Потуралски.

Брад Пит иска специален  
човек за гадже

Скрита скица е намере-
на под творбата „Нощ-
на стража“ на Рем-

бранд, което позволява на 
експертите да разберат как 
шедьовърът е бил нарисуван. 
Директорът Тако Дибитс оп-
редели откритието като „про-
бив“, представяйки ново из-
следване на емблематичната 
творба от 1642 г.

„Винаги сме 
подозирали, че 
Рембранд би 
трябвало да е 
направил скица 
върху платното, 
преди да се зае-
ме с тази изклю-
чително сложна 
композиция, но 

не бяхме открили доказател-
ство,“ заяви той.

Картината е претърпяла 
множество реставрации. В се-
гашната си рамка е поставе-
на през 1975 г. След като бъ-
дат оправени „вълничките“ 
по платното, музеят ще реши 
дали са необходими допълни-
телни реставрационни дей-
ности.

Откриха скрита скица под известна 
картина на Рембранд

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Дженифър Анистън за 
първи път коментира 
многото слухове за бре-

менностите й, които много-
кратно се появяваха в медии-
те през последните 20 г.

Актрисата проговори пред 
The Hollywood Reporter как 
слуховете за личния й живот 
са се отразили на психичното 
й здраве, както и за завръща-
нето си към телевизията със 
сериала „Сутрешно шоу“.

Въпреки че рядко говори 
за личния си живот и не ко-
ментира слуховете за себе си, 
Анистън признава, че е виж-
дала какво се пише за нея и 
това никак не й харесвало. 
Дори да се опитвала да се 
представя за човек, на кого-
то не му пука, била сериозно 

наранена от слуховете и не-
верните информации. Едно 
от най-лошите неща, които е 
чела за себе си е, че е избрала 
кариерата пред това да има 
деца.

Слуховете за бременността й 
наранили Дженифър Анистън

Връзката между Дуа Липа 
и Ануар Хадид явно не 
се развива по най-до-

брия начин. Поп звездата и 
моделът са заедно от малко 
повече от 2 г. и се смята, че в 
момента са в криза най-вече 
заради заетите графици.

26-годишната певица и 
22-годишният манекен не са 
били забелязвани заедно от 

около 6 сед-
мици и мисле-
ли да си дадат 
почивка. Дуа 
записва албу-
ма си в Лондон 
и Лос Андже-
лис, а Ануар е 
сам в Ню Йорк 
с кучето им 
Декстър.

„ Д в о й к а т а 
обмисляше да си даде почив-
ка миналия месец, след като и 
двамата пътуват толкова мно-
го и да са далеч се оказва теж-
ко. Връзката им преминава 
през криза и изглежда се про-
валя“, споделя източник на 
„The Sun“.

Дуа и Ануар за първи път 
бяха забелязани заедно през 
лятото на 2019 г.

Дуа Липа и Ануар Хадид 
пред раздяла?

Славата не е променила Дуейн 
Джонсън Скалата и той все още 
мисли за останалия свят.

Актьорът получи наградата „Шам-
пион на публиката“ по време на це-
ремонията „Изборът на публиката“, 
проведена в Санта Моника. Вместо 
да говори за успешната си кариера, 
Скалата реши да отдаде почит на два-
ма души, които са неговите герои и го 
вдъхновяват всеки ден – Мохамед Али 
и Шушан Лазариев. Момичето е част от 
фондацията Make-a-wish и е успяло да 
победи рака.

Наградата му бе връчена от Джеф 
Безос, като актьорът заяви, че не се 
чувства като шампион на публиката.

Скалата заяви, че подарява награда-
та си на Шушан, защото тя представля-
ва всичко онова, което се събира в оп-
ределението „шампион на публиката“.

Брад Пит иска специален  
човек за гадже

Скалата подари своя 
награда на болно момиче

Лил Уейн е обвинен в това, че е на-
сочил оръжие срещу бодигарда си. 
39-годишният рапър се скарал с 

член на охраната си в дома си в Хидън Хилс 
и дори се стигнало до физическа разправа. 
Тогава Лил насочил пушка срещу мъжа.

Певецът направил това, след като казал 
на бодигарда да напусне имота. Но вместо 
мъжът веднага да си тръгне, той първо се 
отбил да използва банята.

Бодигардът започнал да бяга и после се 
обадил на полицията от охранителната ка-
бинка в жилищния комплекс.

Когато полицията дошла, Уейн вече бил 
излязъл от дома си, но бодигардът разка-
зал какво се случило - рапърът обвинил 
охранителя си, че пращал снимки на ме-
диите.

Бодигардът не искал да повдига обвине-
ния.

Лил Уейн насочил пушка 
срещу бодигарда си?

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

П
рочутият „Ориент Експрес“ не 
спира да придвижва лукса си 
на релси вече десетки години. 
Тръгнал за първи път през да-
лечната 1883 година, и до днес 

той е все така синоним на разкош, лукс и 
разточителство, позволени най-вече за хо-
рата от висшето общество. Негови предста-
вители и сега често предпочитат „Ориент 
Експрес“ в Европа пред самолета, особено 
когато имат повече време и много повече 
пари.

За да се наслади човек на комфорта му, 
трябва да има най-малко 2300 дoлapa зa 
пътyвaнe зa eднa нoщ. Toвa e нaчaлнaтa 
цeнa зa мapшpyтa oт Флopeнция дo Пapиж 
c вeнeциaнcкия Ѕіmрlоn-Оrіеnt Ехрrеѕѕ – 
лyкcoзeн влaк, излязъл cякaш oт иcтopиятa.

Той ce cъcтoи oт 11 cпaлни вaгoнa, тpи 
вaгoн-pecтopaнтa и oщe тpи вaгoнa, кoeтo 
гo пpaви

нaй-дългия пътничecки влaк
в Eвpoпa.

За баща на „Ориент Експрес“ се счита бел-
гиецът Жорж Нагелмакерс. Първото пъту-
ване на легендарния влак започва на 4 ок-
томври 1883 г. В луксозните си вагони той е 
приютявал австрийския император Франц-
Йосиф, британската кралица Елизабет II, 
Оноре дьо Балзак, Шарл де Гол, Агата Крис-
ти и други.

Пътувал е по два маршрута. Разстоянието 
от Париж през Будапеща и Букурещ до Ис-
танбул е изминавал за шест дни. Два дни е 
траело пътуването от Лондон през Париж 
до Венеция.

Пpeз 70-тe гoдини нa минaлия вeк 
aмepикaнeцът Джeймc Шepyyд, кoйтo e 
ocнoвaтeл нa фиpмaтa, oпepиpaщa пътyвa-
ниятa днec – Веlmоnd, кyпyвa нa тъpг някoл-
кo пoлypaзpyшeни вaгoни. Дo 1982 г. тoй 
възcтaнoвявa пpeдишнoтo им вeликoлeпиe 
и фopмиpa вeнeциaнcкия Ѕіmрlоn-Оrіеnt 
Ехрrеѕѕ (VSOE), кoйтo paбoти и дo днec.

Новите маршрути
Заради пандемията от COVID-19 VSOE про-
пусна целия си сезон, който обикновено 

продължава от март до ноември.
След принудителното 18-месечно затва-

ряне влакът вече пътува до едни от най-по-

пулярните туристически дестинации в Ев-
ропа. По този начин към Лондон, Париж и 
Венеция вече можем да добавим и Амстер-
дам, Брюксел, Женева, Рим и Флоренция.

Новият маршрут до Амстердам е толкова 
популярен, че билетите за цялата 2022 г. са 
почти разпродадени.

Пандемията помогна да се изградят три 
нови луксозни апартамента, с който броят 
им вече е шест. Всеки от тях може да при-
юти по двама пасажери, а цените започват 
от 7200 долара на човек за по-кратките пъ-
тувания.

Историята, мистичността и луксозните 
условия са само част от причините толкова 
богаташи да искат да си платят, за да пъту-
ват с влака.

Някои пътувания траят само по една нощ, 
докато други са за цели 5 дни.

Пътуването до Истанбул, например, ще ви 
струва по 47 650 долара, докато луксозни-
те апартаменти се предлагат за 150 000 до-
лара.

„Да, пътуването не е евтино, но същото 
може да се каже, както за поддръжката, така 
и за реставрацията на влака. Това е едно 
фантастично изживяване за парите ви“, ка-
тегорични са от компанията.

Лукс за хиляди долари: Едно 
пътуване с „Ориент Експрес“
XЛегендарният влак продължава да пътува, а билетите достигат до... $150 000

Сн.: belmond.com

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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