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

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

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

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Това е началото – готвят 
„Възраждане“ за по-главна роля

Гледам я с каска и плитки като на Пипи 
Дългото чорапче. Има вид на героиня от 
френската съпротива от сериала „Ало, ало“. 
Грабнала е микрофона на протеста срещу 
зелените сертификати в сряда пред Народ-
ното събрание и с патос декламира – „Учила 
съм 6 години биология и знам, че това не са 
никакви ваксини… вкарват във вас чип… 
ще бъдете управлявани чрез 5G системите.“

Разбира се, аз съм против задължител-
ното ваксиниране, налагано от държавата 
(частни и обществени организации да имат 
това право обаче). Но почвам все повече да 
съм привърженик на задължителните пси-
хически прегледи. На пръв поглед това е 
смешно, но никак не е. Живеем в ера, кога-
то хората не вярват на институции, медии, 
а се информират от facebook и други мре-
жи, които са програмирани така, че да ни 
показват само онова, с което сме съгласни, 
без значение дали е вярно или не.

Когато се появи Доналд Тръмп на полити-
ческата сцена в САЩ и много преди да ста-
не ясно, че има шанс да спечели не просто 
номинацията на Републиканската партия, а 
и Белия дом, бях шокиран и притеснен не 
от самия него, а от ефекта, който има вър-
ху привържениците си. Същото виждаме и 
с тези на партия „Възраждане“ и лидера й, 
който е известен с прякора си Костя Копей-
кин (заради проруските му позиции и съм-
ненията, че е финансиран именно от Кре-
мъл).

Наричан „политическа пчеличка“, Коста-
динов/Копейкин, който е и бивш кадър на 
ВМРО, си служи със същите тактики и ме-
тоди както Волен Сидеров в по-ранните го-
дини – протести, провокативни сблъсъци с 
полицията, креслив национализъм, прору-
ски изблици, призиви за напускане на НАТО 
и ЕС.

Той почва във Варна като член на ВМРО, 
става общински съветник и се издига на 
заместник-председател на партията. Неус-
пявайки да направи преврат и да измести 
Красимир Каракачанов, напуска, минава 
през партия НФСБ - на шефа на СКАТ Вале-
ри Симеонов, преди да основе „Възражда-
не“ през 2014 г.

Преди три години той защити пламенно 
подарената от Москва на София елха, оки-
чена с петолъчки. Заяви, че хората, които 
протестират срещу тоя дар, са „олигофре-
ни“, „малоумни“ и „платени жълтопаветни 
русофоби“. Позицията му дотолкова се ха-
реса на руското посолство, че то я сподели 
на Facebook страницата си.

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

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

След наводнението във варненския квар-
тал „Аспарухово“, при което загинаха 13 
души, Костадинов нападна ромите. Обяви, 
че е нямало „нито един циганин доброво-
лец“, „…защото паразитът не може да по-
мага. Паразитът може само да вреди… Тази 
нечовешка сган просто няма място в наша-
та държава…“.

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

До 2021 г. – когато след три вота в година 
„Възраждане“ успя да мине 4-процентната 
бариера и да влезе в Народното събрание. 
С гласовете от чужбина партията си осигу-
ри едно допълнително място в парламента. 
В САЩ за тях гласуваха над 10%, а в Канада 
– над 13%.

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

Те вярват на конспиративни теории - на-
пример как с ваксината ще им вкарат чип 
и ще ги управляват с 5G, а в сряда опитаха 
да разбият вратите на парламента. И се за-
каниха, че ще се върнат, ако някак си цяла-
та държава не се подчини на идиотските им 
вярвания.

Костадинов и „Възраждане“ може да са 
опозиция. Може да не са нужни на никой в 
парламента – нито на управляващите, нито 
на опозицията ГЕРБ-ДПС. Но имат трибуна, 
платформа, канени са в медиите и вярата, 
че са силни. И докато се смеем на такива 
като тази с каската и плитките, вероятно за-
бравяме уроците на миналото. А то все се 
повтаря. И вероятно ролите, за които кук-
ловодите на задкулисието гласят „Възраж-
дане“ и Костадинов, са много по-главни. Но 
още не е дошло времето.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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Б
ългарите в чужбина ще могат да 
се идентифицират електронно, а 
това ще позволи дигитализиране 
на консулските услуги за тях, как-
то и ще даде възможност за он-

лайн промяна на настоящия адрес.
За плановете на новото управлението 

стана ясно по време на заседание на пар-
ламентарната Комисия по политиките на 
българите извън страната. Работната сре-
ща бе инициирана от председателя на ко-
мисията Антоанета Цонева, а в нея участва-
ха министърът на електронното управление 
Божидар Божанов и експерти. Един от при-

оритетите на Божанов като министър е въ-
веждане на електронна идентификация на 
българите, като преди време той прогнози-
ра, че това може да стане до няколко месе-

ца.
С дигитализиране на консулските услуги 

за българите в чужбина големите опашки и 
недостигът на консулства могат да останат 

в историята, смятат експерти. За консулска 
услуга често е необходимо да се чака шест 
месеца, а в много държави

консулствата не достигат
Активистът за отворени данни Боян Юру-

ков обяви пред депутатите от комисията, че 
пред българските консулства често пъти се 
извиват по-големи опашки, отколкото пред 
индийските. Тежък проблем има и за бълга-
рите зад граница, които трябва да предос-
тавят огромен набор от документи само за 
една заверка.

До каква степен ще могат да се дигитали-
зират консулските услуги? Българите в чуж-
бина сега не могат да използват квалифи-
циран електронен подпис и електронната 
идентификация, както тези в страната. Ми-
нистър Божанов е категоричен, че това би 
могло да стане през мобилния телефон. По-
високо ниво на защита ще има при ползва-
нето на здравни услуги в България.

Електронната идентификация е предусло-
вие за всякакви електронни услуги, включи-

Дигитализират още консулските 
услуги за българите в чужбина
XС новите идеи на властта опашките пред консулствата може да останат в историята

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com
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телно и за българите в чужбина, заяви ми-
нистър Божанов.

Предстои да се направи преглед с Минис-
терството на външните работи за

най-масовите 
консулски услуги

които могат да бъдат дигитализирани.
С електронната идентификация ще може 

да се прави и онлайн промяна на настоящия 
адрес, което пък ще даде по-ясна представа 
къде са позиционирани съгражданите ни в 
чужбина. Това ще даде основа за по-добро 
планиране на ресурсите и капацитета, кои-
то са необходими на консулствата, за да пре-
доставят услуги на българите зад граница.

Данните на Главната дирекция „Граждан-
ска регистрация и административно об-
служване“ (ГРАО) към септември 2021 г. по-
казват, че от 1990 г. досега близо 745 000 
българи са посочили настоящ адрес в чуж-
бина, което е много под броя на хората, кои-
то живеят извън страната.

Сега смяната на настоящ адрес става 
единствено на хартия. По същия начин се 
издават или подновяват документи за само-
личност.

Голяма пречка за развиването на съдър-
жателна политика за нашите сънародници 
извън страната се оказва именно липсата на 
достатъчно надеждни данни за тяхното раз-
положение.

Идеята за дигитализиране на консулски-
те услуги не е нова. През 2016 г. българско-
то външно министерство пусна в действие 
платформата за електронните консулски ус-
луги.

Заради действащото тогава законодател-
ство системата е била разработена така, че 
да може да се ползва

само с електронен подпис
издаден от български доставчик на удос-
товерителни услуги. Това крайно ограничи 
броя на евентуалните ползватели на плат-
формата и доведе до печален резултат.

Така тази система се оказва безполезна. 
Тогавашният външен министър Екатери-

на Захариева заяви, че са направени реди-
ца срещи между представители на нейното 
ведомство и на вътрешното министерство, 
след които е решено да се позволи подава-
нето на заявления и без електронен подпис.

Стартът на проекта бе през април 2014 г. с 
бюджет от 751 625 лв. Приложението е пред-
видено да помага на българи в чужбина да 
подават електронно заявления за лични 
карти, паспорти и дубликати на шофьорски 
книжки, така че да не е необходимо първо-
начално явяване в консулската служба.

Така след 5 г. тази услуга за подаване на 
заявления за български лични докумен-
ти без електронен подпис стана възможна 
едва през февруари 2021 г.

Заседанието на комисията за българите в чужбина

Опашка за паспорти пред българско консулство. 

Сн.: Блогът на Боян Юруков

https://www.dpparks.org
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C
OVID-19 е на път да блокира дър-
жавното управление на Бълга-
рия, след като шефът на пар-
ламента Никола Минчев даде 
положителен резултат за коро-

навирус малко след като участва в заседа-
ние с всички ключови фигури на властта.

От пресцентъра на Народното събрание 
съобщиха, че председателят се е почувст-
вал зле след срещата, а направеният тест е 
показал, че той е с COVID-19.

Съвещанието на Консултативния съвет 
за национална сигурност при президента, 
посветено на Северна Македония, продъл-
жи над пет часа в една зала. Това значи, че 
всички лидери на държавата - президентът 
Румен Радев, премиерът Кирил Петков, во-
дачите на парламентарни групи и предста-
вители на основни държавни институции 
като вицепремиерът Асен Василев, вътреш-
ният министър Бойко Рашков, военният 
Стефан Янев и други са контактни и трябва 
да бъдат карантинирани за 10 дни, както из-
искват действащите правила. А това може 
да блокира държавното управление. Очак-

ва се решение на Столичната здравна ин-
спекция за това дали участниците в КСНС, 
които са контактни на председателя на пар-
ламента, ще бъдат карантинирани.

Още в понеделник вечерта от кабинета 
на председателя на парламента обявиха, че 
той ще бъде карантиниран и ще продължи 
да работи дистанционно. Президентът Ру-
мен Петков и екипът му също се самоизоли-

раха. И премиерът Кирил Петков излезе под 
карантина, както и началникът на кабинета 
му Лена Бориславова. Заради това Петков

отложи посещението си 
в Скопие

на 18 януари. Под карантина е и военният 
министър Стефан Янев, както и Тошко Йор-
данов от ИТН и Христо Иванов от ДБ.

Под карантина със сигурност няма да е 
Кристиан Вигенин, който на КСНС предста-
вляваше БСП и който е зам.-председател на 
Народното събрание. Оказа се, че той е бо-
ледувал от коронавирус в рамките на 3 ме-
сеца преди контакта и според правилата не 
подлежи на ограничение. „Не подлежа на 
задължително карантиниране, тъй като съм 
преболедувал COVID-19 по-малко от 3 месе-
ца преди контакта със заразен. Тестът ми за 
ковид-19 е отрицателен. Във връзка с това 
възнамерявам да продължа да изпълнявам 
задълженията си, като ще следя ежедневно 
здравния си статус“, написа той в социални-
те мрежи.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Кос-
тадинов, който също участва в заседанието, 
обяви, че не вижда основание за каранти-
ниране. Той заподозря, че властта се опит-
ва да осуети големият протест срещу COVID 
мерките, който партията му организира 
пред парламента в сряда, и беше категори-
чен, че няма да го отложи.

COVID-19: България минава 
на дистанционно управление

XШефът на НС, премиерът и президентът са под карантина

Сн.: БТА
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Б
ългария включи САЩ и Канада в 
списъка на страните от „черве-
ната зона“ за разпространение 
на коронавирус и промени пра-
вилата за пристигащите пътници 

от държавите в него.
Така хората, които пътуват за България 

от САЩ, Канада и още над 70 държави, ще 
могат да влязат на територията на страна-
та само ако имат сертификат за ваксина-
ция или преболедуване, както и отрица-
телен резултат от PCR тест. Европейският 
зелен COVID сертификат може да бъде за-
менен с аналогичен документ, удостоверя-
ващ ваксинацията. Документите, издавани 
в САЩ и Канада, се признават от българ-
ските здравни власти. PCR тестът трябва 
е направен 72 часа преди пристигането в 
България.

Новите изисквания влязоха в сила със 
заповед на здравния министър Асена Сер-
безова на фона на покачващите се рекорд-
но случаи на коронавирус в България.

Българските граждани и лицата със ста-
тут на постоянно, дългосрочно или про-
дължително пребиваване в България и 
членове на техните семейства, които не 
представят нито един от посочените до-
кументи (за ваксинация или за преболеду-
ване, както и отрицателен резултат от PCR 
тест), ще се допускат на територията на 
страната, но ще се поставят под 10-дневна

задължителна карантина
Карантината не подлежи на отмяна.

В заповедта на здравния министър пише 
още, че българските граждани и лицата 

със статут на постоянно, дългосрочно или 
продължително пребиваване на терито-
рията на България и членовете на техните 
семейства, които представят само един от 
посочените документи, също ще се поста-
вят под 10-дневна карантина, която може 
да бъде отменена, ако лицето представи 
отрицателен резултат от PCR тест, напра-
вен не по-рано от 72 часа след пристигане-
то си в страната.

Освен САЩ и Канада, в списъка на дър-
жавите от „червената зона“ са и Велико-
британия, Германия, Австралия, Финлан-
дия, Швеция, Италия, Испания, Франция, 
Португалия, Черна гора, Малта, Гърция, Че-
хия, Полша, Южна Африка, Панама и други.

В „зелената зона“ са само държавата град 
Ватикан и Румъния.

В „оранжевата зона“ попадат всички ос-
танали държави, сред които са Австрия, 
Унгария, Люксембург и други.

В заповедта на здравния министър има и 
списък с признаваните от България тесто-
ве за наличие на коронавирус.

Нови правила за влизане в 
България от САЩ и Канада
XТе са в сила от 7 януари със заповед на здравния министър

Сн.: БТА

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Б
ългарите в Чикаго се събраха на 
брега на езерото Мичиган, за да 
спазят за седма поредна година 
традицията за Богоявление.

11 смелчаци се хвърлиха в ле-
дените води при минус 10 градуса за спася-
ване на кръста, хвърлен във водата от отец 
Милован, временен свещеник в храма „Све-
та София“.

Пръв до кръста стигна 38-годишният 
Щерю Донев, родом от Несебър. Той скача 
за четвърти път, откакто е в Чикаго. За пър-
ви път улавя кръста в Америка, но в Бълга-
рия също е участвал в традицията. В род-
ния Несебър Щерю успява да извади кръста 
в годината преди да замине за САЩ.

„Изключително голямо удоволствие е, 
след като излезеш от водата. Чувствам го 
като прочистване, чувствам се по-жизнен, 
по-здрав. Вярвам, че не мога да се разболея 
точно в такъв момент“, сподели Щерю.

Въпреки че кръстът беше изваден за се-
кунди, мъжете останаха в ледените води, 
където

се хванаха на мъжко хоро
под звуците на българска народна музика.

Организаторът на празника Делчо Стоев 
беше радостен, че въпреки студеното вре-
ме отново много българи се бяха събрали 
на брега, за да спазят традицията и да от-
празнуват заедно Благовещение. Сред тях 
беше и генералният консул на България в 
Чикаго Светослав Станков, който беше до-
шъл заедно със семейството си.

„Събираме се от всички щати, идваме, 
както виждате, и в най-големия студ, на ми-
нус 20 градуса си поддържаме традицията“, 
каза Делчо Стоев.

Празникът продължи и на брега с бъл-
гарски хора под звуците на народна музика 
от гайдаря Петър Алексиев и тъпанджията 
Константин Маринов.

За първи път традицията за хвърляне на 
кръста в Чикаго е спазена преди 7 години. 
Най-студено е било през 2017 година, ко-
гато едва трима смелчаци – организато-
рът Делчо от Кърджали, Марио от Владая и 
Коко от София - скачат в ледените води

при температура 
от -24 градуса

по Целзий. Налага се дебелият лед на езеро-
то Мичиган да бъде рязан с моторна резач-
ка предишния ден. Пръв до кръста тогава 
стигна Делчо, но емоцията беше за всички.

През 2018 година термометрите показват 
минус 10 градуса по Целзий, а смелчаците 
вече са петима. Кръстът през онази година 
беше за Мирослав от Симитли, който живее 
във Финикс, Аризона, и беше пристигнал 
в Чикаго на гости. Той решил да се хвърли 
в ледената вода само няколко часа преди 
това без никаква подготовка.

През 2019 г. цели 17 смелчаци се хвърли-
ха в езерото за кръста. Тогава времето беше 
сравнително меко за Ветровития град – с 
температури около 4-5 градуса по Целзий. 
Температурата на водата обаче беше точ-
но 0 градуса според Националния метео-
рологичен център. Над 200 българи пък се 

събраха тогава на брега, развели родния 
трикольор, за да станат свидетели на тази 
традиция.

Пръв до кръста стигна 29-годишният Бо-
рислав Кирилов от с. Габрене, Петричко. 
„Реших да се включа за здраве“, каза Бо-
рислав пред BG VOICE секунди след като из-
лезе от ледените води. Той пожела на всич-
ки сънародници най-вече здраве и любов.

Рекордните 20 българи
скочиха във водата през 2020 година. Кръ-
стът беше изваден от 40-годишния Иво Кос-
тов от Разград.

„Аз бях най-възрастният, но ще продъл-
жавам да го правя, докато съм поне на 50“, 
каза Иво, след като излезе от водата. – „На-
правих го за здраве. Миналата година бях 
на 39, нямах юбилей, но пак скочих. Бълга-
рия, здравето, приятелите – това е най-ва-
жното.“

През 2021 г. пък кръстът беше изваден от 
24-годишен сърбин с български корени, на 
име Георге Бадемов.

През всички изминали години веднага 
след изваждането на кръста се отслужва и 
литургия в българския храм в Чикаго „Све-
та София“.

Щерю от Несебър извади кръста 
в Чикаго за Богоявление
X11 смелчаци спазиха традицията и се хвърлиха в ледените води на езерото Мичиган

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: Светослав Кошутански
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И
кономиката в САЩ е разкри-
ла далеч по-малко нови рабо-
ти места в сравнение с очак-
ваното през декември, когато 
страната се бореше със значи-

телния ръст в броя новозаразени с корона-
вирус. Данните бяха обявени официално от 
министерството на труда.

Броят на новооткритите работни места, 
извън земеделието, е нараснал със 199 хи-
ляди, а безработицата е спаднала до 3,9%. 
Прогнозите на Dow Jones бяха за 422 хил. 
нови позиции и ниво на безработицата от 
4,1%, пише CNBC.

През ноември данните за пазара на тру-
да на САЩ отново разочароваха инвести-
торите и анализаторите, припомня Investor. 
Тогава новооткритите работни места, извън 
земеделието, се увеличиха с 210 хил. броя 
спрямо очакванията за 573 хил. нови работ-
ни места.

Най-много новооткрити работни места 
през декември е имало

в сектора на развлеченията
и ресторантьорството, който е добавил 53 
хил. броя. Професионалните и бизнес услу-
гите са допринесли с 43 хил. нови работни 
места, а производството – с 26 хил. нови по-
зиции.

Нивото на безработица е спаднало до 
нов пандемичен минимум и се доближава 
до 50-годишното дъно от 5,3%, достигнато 
през февруари 2020 г. Понижението е от-
четено дори след като нивото на участие 
на работната ръка е останало без промя-
на до 61,9%. По-всеобхватен измерител на 

безработицата, включващ работници, кои-
то са спрели да си търсят работа или които 
работят на непълен работен ден по иконо-
мически причини, показва още по-голямо 
намаление до 7,3%, което е спад от 0,4 про-
центни пункта.

Средното почасово заплащане в страна-
та се е покачило с повече от оч-
акваното на фона на ускорилата 
се инфлация в САЩ. Заплатите са 
нараснали с 0,6% на месечна и с 
4,7% на годишна база. Прогнози-
те бяха за покачвания от съответ-
но 0,4% и 4,2%. Проучването сред 
домакинствата показва ръст в за-
етостта с 651 хил. броя през ме-
сеца.

Последните данни са публику-
вани във важен момент, когато 
положителните случаи на коро-
навирус от над 1,5 млн., много от 
които свързани с Омикрон щама, 
заплашват да забавят икономи-
ческото възстановяване, което 
цели да се ускори през 2022 г.

Макар че ръстът се забави през лятото, 
икономистите очакват

БВП да се е разширил рязко

в края на годината, като клонът на Фед в Ат-
ланта прогнозира 6,7% ръст. Представите-
лите на централната банка следят зорко да-
нните за пазара на труда.

Инфлацията в САЩ се е ускорила до най-
бързия си темп от близо 40 години насам, а 
някои представители на Фед смятат, че па-

зарът е близо до постигане на пълна зае-
тост. Затова и централната банка сигнали-
зира, че ще започне постепенно да забавя 
подкрепата, която осигурява от началото на 
пандемията.

Последните данни покри-
ват седмицата до 12 декември 
включително, което предшества 
най-сериозния ръст на новоза-
разените с Омикрон, случил се 
на фона на коледните празници.

По-рано през седмицата да-
нните на компанията Automatic 
Data Processing Inc. (ADP) пока-
заха, че броят на новооткритите 
работни места в частния сектор 
в САЩ е достигнал 807 хил. през 
декември, което е над двойно 
повече спрямо прогнозите за 
375 хил. нови позиции.

Новите работни места 
в САЩ – все по-малко
XБезработицата също намалява и наближава 50-годишно дъно

https://angelovrealtor.com/
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У
язвими домакинства и потребите-
ли ще получат помощи, за да по-
крият сметките си за отопление. 
За целта администрацията на Бе-
лия дом обяви, че се отпускат до-

пълнителни 4.5 млрд. долара. Щатите с по-
ниски температури ще получат по-голям 
дял от тази помощ.

Парите са част от пакет за подкрепа на 
гражданите заради пандемията от корона-
вируса, чиято стойност е 1,9 трилиона до-
лара. Средствата се увеличават два пъти 
спрямо нормалното ниво за помощите за 
отопление в страната.

Домакинствата, които живеят в по-студе-
ните щати и чиито сметки за отопление са 
по-високи, ще получат повече средства. На-
пример в Минесота по програмата за енер-
гийни помощи ще бъдат разпределени 274 
млн. долара. В Тексас, където населението 
е пет пъти по-голямо, средствата са едва 10 
млн. долара. Ню Йорк пък, където живеят 20 
млн. души (спрямо 29 млн. души в Тексас), 
ще разпредели 876 млн. долара по програ-
мата.

Администрацията на Белия дом анонсира 
и ангажимент на големите енергийни ком-

пании да не бъде допускано прекъсването 
на захранването за уязвимите потребители.

През тази зима цената на електроенерги-
ята и природния газ се повиши с 11% спря-
мо началото на 2021 година. Разходите за 
отопление в страната са се увеличили с 40 
на сто, сочат данните на Администрацията 
за енергийна информация.

За мнозина в САЩ помощите са нужни на 
домакинствата, за да преодолеят шока от 
високите цени, но други смятат, че така до-
пълнително

ще се увеличи инфлацията
защото се вкарват повече пари в икономи-
ката.

Междувременно бе съобщено, че инфла-
цията в САЩ вероятно нараства с най-бърз 
темп от 4 десетилетия. За това говорят и дан-
ни, обявени миналата седмица. Тази тенден-
ция ще определи подхода на Фед към па-
ричната политика. Икономистите казват, че 
индексът на потребителските цени нараства 
със 7% за годината до декември и с 0,4% 

спрямо ноември. Данните на министерство-
то на труда показаха скок от 10% на произ-
водствените цени.

Белият дом обяви и че съвместно с Пощи-
те подготвят окончателно плана за доставка 
на 500 млн. комплекта за тестове за ковид 
до домакинствата, съобщи Washington post. 

Властите искат да започнат с доставките в 
средата на януари и потвърждението се оч-
аква другата седмица.

Bank of America пък отложи с още една 
седмица връщането в офиса и сега призова 
американските си служители да продължа-
ват да работят дистанционно.

Раздават помощи за отопление, 
в по-студените щати – повече

XАдминистрацията на Белия дом ще помогне за покриване на сметките 
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П
очти 700 души са загинали по 
време на метеорологични ка-
тастрофи в САЩ през миналата 
година. Такъв голям брой жерт-
ви страната не е давала на ло-

шото време от 2011 година. Това се казва в 
доклад на Американската национална аген-
ция за атмосферни и океанографски из-
следвания.

В документа се казва, че 2021 година е 
била белязана от екстремни метеорологич-
ни феномени във всички щати - по-специал-
но изключителна горещина и опустошител-
ни метеорологични събития.

В доклада има данни за жертвите от 48 
щата, без Аляска и Хавай. Жертвите са 688, 
което е над два пъти и половина повече в 
сравнение с жертвите през 2020 г., когато те 
са били 262.

Човешката дейност е в основата на опас-
ните климатични промени, изразяващи се 
в по-силни метеорологични събития по це-
лия свят, са сред заключенията на амери-
канските учени.

Данните показват, че 20 от метеорологич-
ните феномена миналата година са причи-
нили щети в САЩ в размер на над 1 мили-
ард долара. Сред тях са четири урагана, три 
торнада, наводнения, два пожара и

горещи или студени вълни
В документа освен това се споменава, че 

2021 г. е била четвъртата най-гореща годи-

на за 127 години на измервания със сред-
на температура от 12,5 градуса по Целзий за 
цялата континентална част на САЩ.

А декември е бил най-топлият, регистри-
ран в историята на измерванията, с темпе-
ратури от 3,7 градуса по-високи от средно-
то. Средната температура за 2021 г. е била с 
около 1,3 градуса по-висока от средната за 
20-и век.

Подобни са констатациите и в наблюде-
нията на европейската служба за наблюде-
ние на Земята „Коперник“. „Изненадващо е 
колко рекорда бяха подобрени през 2021 
г.“, коментира Саманта Бърджис, заместник-
директор на службата, като тя даде като 
примери горските пожари в Европа и горе-
щата вълна в Канада.

„Тъй като атмосферата се затопля, това 
означава, че екстремните събития стават 
все по-вероятни“, добавя тя. По думите й 
емисиите продължават да нарастват, така 
че очакването е, че през 2022 г. ще бъдат 
подобрени още рекорди.

Миналото лято беше най-горещото, ре-
гистрирано някога в Европа, а континен-
тът претърпя няколко свързани с времето 
бедствия, включително опустошителни на-
воднения в Германия и Белгия през юли. 
Средиземноморието преживя сериозни го-
рещи вълни, като беше постигнат и нов ре-
корд за максимална температура за Европа 
от 48,8 градуса по Целзий, отчетен в Сици-
лия.

Лошото време 
е убило стотици 
през 2021 г. в САЩпрез 2021 г. в САЩ
XБедствията, сред които урагани  

и торнада, са стрували $1 млрд.

https://www.krilchev.com/
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32-ма души остават с опасност за 
живота след най-тежкия пожар 
в Ню Йорк от повече от 30 годи-

ни насам. В огъня, който властите потвър-
диха, че е бил предизвикан от повреден 
отоплителен уред, загинаха 19 души, сред 
които 9 деца, а много хора са тежко ране-
ни.

Пожарът е избухнал малко преди 11 
часа сутринта на втория и третия етаж на 
19-етажна сграда на 333 East 181st Street в 
Бронкс.

Комисарят от пожарната служба в града 
Даниел Нигро каза, че „много силен“ огън 
и дим „са обхванали цялата височина на 
сградата“.

„Разследваме дали са открити всички и 
как се е разпространявал димът“.

Пожарникарите са установили, че огъ-
нят е тръгнал от преносим отоплителен 
уред, поставен в спалня.

„Сградата беше отоплявана. Уредът е из-
ползван за допълнителна топлина“, каза 
Нигро и добави, че противопожарните 
аларми са работели в жилищния блок, по-
строен през 1972 г.

Не е имало сериозни нарушения от оби-
тателите на сградата или оплаквания, се 
вижда от архивите на градските сгради. 
Минали дребни нередности са отстранени 
от имота и няма изброени конструктивни 
нарушения.

New York Post обаче съобщава, че са по-
дадени

над 20 сигнала за нарушения
и оплаквания от 2013 г. насам – въпреки че 
са отпуснати 25 милиона долара държавни 
заеми за ремонт.

Оплакванията, включително за заразя-
ване с вредители и дефектни асансьори, 
идват след наливането на държавни пари 
през 2013 г. и преди сградата да бъде про-
дадена на инвестиционна група преди две 
години.

Няколко жители разказаха, че алармите 
за пожар често се включвали, затова никой 
не им обърнал внимание при пламването 
на огъня.

„Първо чухме алармата за пожар. Много 

пъти“, каза 32-годишният Майкъл Джоузеф, 
който живее на шестия етаж с чичо си. „Но 
ние не помислихме нищо за това, защото 
обикновено хората в сградата пушат и ги 
активират.“

Той разказа и за отчаяното си бягство за-
едно с чичо му, като описа сцената на стъл-
бището като „най-ужасяващото нещо, кое-
то съм виждал“.

„Димът влезе през нашата врата. Цяла-
та ни къща почерня – димът беше толко-
ва гъст, че не можехме да дишаме. Почти 
умряхме там“, разказва Джоузеф. Преди да 
побегнат, той и чичо му се опитали да спрат 

навлизащия дим. „Опитахме всичко – опи-
тахме се да пуснем вентилатор. Опитахме 
се да останем в банята. Нищо не прорабо-
ти“, каза той. „Стигна се дотам, че казах, че 
трябва да тръгваме. Трябва да направим 
нещо сега, иначе ще умрем тук“.

Джоузеф и чичо му решават да бягат. 
„Така че най-накрая отворих вратата – и 
в коридора всичко беше изчезнало. Това 
беше най-ужасяващото нещо, което няко-
га съм виждал. А чичо припадна. Така че 
трябваше да мина през стълбището и всич-
ко, което виждах, бяха хора, които се тъп-
чеха един друг

хора ранени, стъпкани
всякакви неща. Беше пълно с вода и дим. 
И най-накрая стигнах до долу и изпратих 
хора да помогнат на чичо ми. Ето защо сега 
е жив“.

Чанасия Хънтър, която живее на 10-ия 
етаж, също разбрала, че алармите не са 
фалшиви, едва когато получила обаждане 
от съсед от трети етаж.

„Погледнах отзад и видях огънят да из-
лиза от прозореца, а пожарникарите тряб-
ваше да го разбият, за да извадят хората 
навън“, разказва Хънтър. „Чухме писъци, 
видяхме прозорците да избухват. Видяхме 
как хората се спасяват“.

Хънтър успяла да избяга едва когато по-
жарникарите почукали на вратата й. „Сли-
зах по стълбите и видях тяло да лежи на 
пода. Това е лудост, тази сграда е тук от го-
дини и това не се е случвало досега“, каза 
тя. „Просто съм тъжна, защото това беше 

като семейство. Загубихме много живо-
ти и боли много, особено за децата и въз-
растните хора. Виждах тези хора всеки ден, 
това е болезнено“.

На въпрос дали хората са знаели как да 
избягат, Нигро каза: „На сгради като тази 
няма пожарни стълби. Има вътрешни стъл-
би. Така че хората бяха наясно с изходите. 
Мисля, че някои от тях не можаха да избя-
гат поради обема на дима.“

Той добави: „Членовете откриха жерт-
ви на всеки етаж, по стълбищата. Послед-
ният път, когато имахме загуба на живот, 
която може да е толкова ужасяваща, беше 
пожар, който беше преди повече от 30 го-
дини, също тук, в Бронкс“, добави той.

Комисар Нигро каза, че вратата на апар-
тамента, където е започнал пожарът, е ос-
тавена отворена, което е помогнало за 
разпалването на огъня и е позволило раз-
пространението на дима.

Дейна Кембъл, 45-годишна служителка 
на City Parks, каза, че не е била вкъщи по 
време на пожара, но шестте й деца са били 
вътре – и тя трябвало да гледа от тротоара, 
докато те крещят за помощ от спалнята на 
третия етаж.

„Те бяха хванати в капан в една спалня и 
крещяха за помощ през прозореца“, каза 
тя пред DailyMail.com. „Бях на тротоара и 
не можех да им помогна. Наблюдавах ги 
как крещят за помощ

и не можех да им помогна
Децата се паникьосали, но действали 

умно – сложили мокри кърпи до вратите и 
напълнили банята.“ И шестимата са избяга-
ли невредими и в момента се приютяват в 
центъра на Червения кръст.

Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс отдаде 
почит на 200-те пожарникари, които се от-
зоваха на сигнала.

„Кислородните им бутилки бяха празни, 
но те продължиха да влизат в дима“, каза 
той. „Не можете да направите това, освен 
ако не сте привързани към града и общ-
ността. И искам да им благодаря“.

Адамс каза, че целият град е опустошен 
от загубата на живот. Той съобщи, че мест-
ните власти ще предоставят психологиче-
ски консултации в училищата, които са по-
сещавани от жертвите и деца, пострадали 
от пожара.

GoFundMe, създаден от Салим Драме, 
събра 16 000 долара през първите два часа 
след трагедията. Губернаторът на Ню Йорк 
Кати Хочул обяви, че създава фонд за обез-
щетение на пострадалите и за засегнатите 
от пожара.

„Трудно е да се разбере през какво пре-
минават“, каза тя. „Няма да ви забравим, 
няма да ви изоставим – ние сме тук с вас. 
Тази вечер е нощ на трагедия и болка, но 
утре започваме да се възстановяваме“, 
каза тя.

Жертви на всеки етаж: 
Най-ужасният пожар 
в Ню Йорк от 30 г.
XДеца и възрастни загинаха, след като неизправен 

отоплителен уред подпали сграда в Бронкс

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com



12 - 18 януари 2022 г.16

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

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

С
тане ли дума за пари, всеки от 
нас се изправя пред много и раз-
лични въпроси за финансовия 
си успех. Извън конкретните ка-
зуси на всеки от нас, обаче има 

някои ситуации, които са общовалидни за 
всички. Eтo eдни oт нaй-дoбpитe финaнco-
ви cъвeти, cъбpaни от сайта Саrееrсоntеѕѕа, 
кoитo мoгaт дa помогнат на максимален 
брой хора.

Kaквo щe cтaнe, aкo нe 
плaщaм внocки пo кpeдитa

cи вceки мeceц?
Tyк oтгoвopът oпpeдeлeнo e eднoзнaчeн 

и тoй e, чe нe e дoбpe дa пpoпycкaтe внocкa. 
Лoшaтa кpeдитнa иcтopия мoжe дa ви cпънe 
в мнoгo нaчинaния, зaтoвa ce oпитвaйтe дa 
пpaвитe внocкa вceки мeceц. Aкo дългът e 
нeпocилeн зa вac, гoвopeтe c кpeдитopa cи. 
Moжe дa ycпeeтe дa изpaбoтитe дpyг плaн зa 
плaщaнe нa внocкитe.

Kaк изглeждa 
добрият бюджeт

Плaниpaнeтo нa бюджeт звyчи cтpaшнo, 
ocoбeнo кoгaтo ocъзнaeтe кaкви ca нaви-
цитe ви зa xapчeнe. Ho мoжe дa изпoлзвaтe 
cиcтeмaтa 50/20/30. Toвa щe знaчи, чe 50% 
oт пapитe ви oтивaт зa нeoбxoдими paзxo-
ди (нaeм, кoмyнaлни ycлyги, aвтoмoбил), 
20% зa cпecтявaния и 30% зa т.нap. гъвкa-
ви paзxoди. Toвa e вcичкo, категорични са 
експертите, цитирани от money.bg. Пpoцeн-
тът нa гъвкaвитe paзxoди включвa xpaни-
тeлни cтoки, гopивo и paзxoди зa pecтopaн-
ти и зaбaвлeниe. Cпopeд някoи финaнcoви 
кoнcyлтaнти cиcтeмaтa paбoти чyдecнo.

Koлкo дълг e 
твъpдe мнoгo дълг

Toвa зaвиcи изцялo oт вaшитe дoxoди. 
Зa дa paзбepeтe, cи зaдaйтe тeзи въпpocи: 
Moжeтe ли дa плaтитe нe само минимaл-
ния paзмep нa внocкитe cи? Пpoпycкaтe 
ли плaщaнe нa някoи cмeтки, зa дa плaти-
тe дpyги? Kaквa e нaличнocттa пo вaшитe 
кapти? Живeeтe ли oт зaплaтa дo зaплaтa?

Aкo имaтe някoлкo кpeдитa, cъсpeдo-
тoчeтe ce пъpвo въpxy изплaщaнeтo нa тoзи 
c нaй-виcoкa лиxвa, a cлeд тoвa ocтaнaлитe.

Koлкo мoгa дa xapчa 
зa зaбaвлeния

Toвa дo гoлямa cтeпeн зaвиcи oт нaчинa ви 
нa живoт и мяcтoтo, къдeтo живeeтe. Mнoгo 
финaнcoви eкcпepти пpeпopъчвaт дa ce oт-
дeлят 9% или 10% oт дoxoдa зa paзxoдитe зa 
xpaнa. Cлeд кaтo cи oпpeдeлитe кaкъв дял 
oт дoxoдa щe xapчитe зa зaбaвлeниe, ce oпи-
тaйтe дa ce пpидъpжaтe към нeгo. Eкcпepти 
cъвeтвaт и дa пpeглeдaтe paзxoдитe и дa ви-
дите кoлкo cтe пoxapчили зa paзвлeчeния.

Oт кoгa дa пecтя 
зa пeнcиoниpaнeтo cи

Дopи дa ви ce cтopи cтpaннo, дoбpe e дa 

зaпoчнeтe вeднaгa щoм мoжeтe - кoлкoтo 
пo-paнo зaпoчнeтe дa cпecтявaтe, тoлкoвa 
пo-дoбpe. Пoмиcлeтe зa oтдeлянe нa чacт 
oт мeceчнитe cи cпecтявaния към вaшa 
cмeткa, кoятo щe изпoлзвaтe cлeд пeнcиo-
ниpaнeтo cи.

Aкo oбaчe имaтe cepиoзeн дълг c виcoкa 
лиxвa, пъpвo ce cъcpeдoтoчeтe въpxy из-
плaщaнeтo мy и чaк cлeд тoвa миcлeтe зa 
cпecтявaнe зa пeнcиoниpaнeтo cи.

Kaк дa cпecтя 
зa пътeшecтвиe

Oтвopeтe oтдeлнa cпecтoвнa cмeт-
кa caмo зa тoвa пътyвaнe. Bcякa ceдмицa 
пpaвeтe пpeвoд пo cмeткaтa и aкo ce нaлaгa, 

нaмaлeтe paзxoдитe cи зa paзвлeчeния. 
Tpябвa да пoмиcлитe кoи paзxoди мoжe дa 
нaмaлитe. Peшeтe oт кaквo мoжe дa ce ли-
шитe, бeз тoвa дa пpoмeня ocoбeнo eжeднe-
виeтo ви, и oпитaйтe.

Kaк дa paзпpeдeлим 
парите си с партньора

Paздeлянeтo нa вcичкo пopaвнo мoжe 
дa изглeждa дoбpe, нo вcички знaeм кoл-
кo пo-cлoжни ca oтнoшeниятa, тaкa чe нe 
ce пpидъpжaйтe към cтaндapти въз ocнoвa 
нa тoвa, кoeтo cмятaтe, чe xopaтa тpябвa дa 
пpaвят. 

Измиcлeтe пpaвилa, кoитo дa ca yдoбни и 
зa двaмaтa.

7 отговора на най-често 
задаваните въпроси за пари
XВижте няколко съвета,  

които със сигурност 
ще са ви от полза

1

2

3
4

5
6

7

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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B
G VOICE започна поредица за 12-
те най-важни неща, които тряб-
ва да знаете за пазара на недви-
жими имоти. Първата ни статия 
от нея беше свързана с цената на 

имота. В нея акцентирахме на това, че ос-
новното, което трябва да се знае по въпро-
са, е, че имотът струва точно толкова, кол-
кото купувачът е съгласен да плати за него. 
Днес продължаваме с останалите три ва-
жни теми, които характеризират пазара.

По-скъп ли е 
подобреният имот?

Това, което трябва да се знае по този въ-
прос, е, че подобреният имот невинаги ще 
се продаде по-скъпо, но ще се продаде по-
бързо. Както вече споменах и в предишната 
статия, нормално е да се надявате, че ще по-
лучите обратно всеки долар, който сте пла-
тили за ремонта на жилището си. Не забра-
вяйте обаче, че „златните“ дръжки, който 
сте поставили на вратите в дома си и сте за-
платили $2,000 за тях, за потенциалния ку-
пувач може и да не означават нищо. За съ-
жаление в повечето случаи, и то ако имате 
късмет, може да успеете да вземете поне 
процент от вложеното. Тогава ще попитате 
защо всеки иска да прави ремонти и подо-
брения преди продажба - отговорът е, за да 
може жилището да се продаде по най-бър-
зия начин. Когато вложим някаква сума, за 
да подобрим общото състояние на имота, 
който продаваме, то той със сигурност ще 
се продаде бързо, което пък от своя страна 
ще ни спести пари, свързани с поддръжка-
та на същия. 

Чистотата – 
ключът към купувача

Никоя къща не е перфектна. Особено ако 
в нея има животни, ако сте пушач или ако 
сте по-разхвърлян или артистичен човек 
и обичате да оставяте инструментите си из 
цялата къща например. 
Може пък да сте готвач 
ентусиаст, който обожа-
ва да готви с тонове ми-
ризливи подправки и 
кухнята ви да изглежда 
като че ли наскоро е из-
бухнала бомба. Запом-
нете, не всички имат 
въображението да си 
представят как би из-
глеждал домът ви, ако всъщност е подреден 
по различен начин. Нечистият и неподре-
ден дом отблъсква и след това е трудно да 
обясниш на някого, който е видял с очите си 
хлебарки на кухненския плот, че това може 
би е перфектният дом за тях, защото отгова-
ря идеално на нуждите им. Опитайте се да 
поддържате дома си чист и подреден как-
то през периода, в който се правят снимки-
те, но и след това, когато имате посетители, 
които идват да огледат дома ви. Искате само 
и единствено хората да запомнят доброто в 
него, а не да си спомнят колко е бил разбър-
кан той.

Външният вид – 
от изключителна важност

Всички знаем изказването, че първото 
впечатление е много важно, когато се сре-
щаме за първи път с някого. Същото важи 
и когато видим за първи път потенциалния 
ни нов дом. Винаги това първо впечатление 
ще ни остане в съзнанието, за това е от из-
ключителна важност, когато продаваме, да 
не позволим това да се случи на хората, ид-
вайки да видят имота.

Излезте навън и се постарайте да погле-
днете дома си сякаш го виждате за пър-
ви път. Харесва ли ви? Бихте ли го купили? 
Ако не може да прецените на момента, по-
гледнете съседите си. Бихте ли купили тех-
ния дом? Ако отговорът е „да“ и в двата слу-
чая, няма за какво да се притеснявате. Ако 
пък е „не“, помислете какво бихте искали да 

промените? Може би 
приберете кошовете за 
боклук, приберете иг-
рачките на децата ви, 
колелета и др. Окосете 
тревата. Поправете пад-
налата на места ограда! 
Никой не иска да види 
дом с градина, пълна с 
плевели. Ако се нало-
жи, наемете компания, 

която специализира в градинско почиства-
не и архитектура (Landscaping Company). 
Не са много скъпи, но пък могат да напра-
вят така, че да привлекат интереса дори на 
комшиите ви и дори някой от тях да иска да 
купи дома ви или пък техен роднина. Почис-
тете дома отвън - паркинг, гараж, улица и др. 
Ако се налага, дори ги измийте. Много ефи-
касни за тези случи са машините с вода под 
налягане. Те могат да измият идеално целия 
ви дом. Работят идеално на всякакъв вид 
повърхности. Бъдете сигурни, че всичко е 
перфектно, преди фотографите да направят 
снимките, които ще са основната „покана“ за 

всеки, който може би ще се заинтересува да 
купи имота. Направете я подобаващо.

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

Подобреният имот  
ще се продаде по-бързо
XКакво е най-важното за пазара на недвижими имоти в момента

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

https://connectmortgagecorp.com/
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Тайният дневник на 
премиера Кирил Петков

От тайни и дълбоко законспирирани източ-
ници аз получих дигитално копие на дневни-
ка на премиер-министър Кирил Петков.

Оказва се, че в Харвард са държали много 
всеки да води дневник. Това помагало човек 
да запомня по-добре всичко, да може да ана-
лизира и да е постоянно в час, особено когато 
работата е динамична...

Сряда
05:30 сутринта: В този ранен час получа-

вам SMS от моя предшественик Бойко Бори-
сов. „Айде, ставай бе, тюфлек. Аз, като бех пре-
миер, по това време вече возех Дани Кирилов 
у джипа и го хранех с филийки с мас.“

Ето това ще ни съсипе. Нездравословно-
то хранене на българина. Ганя му дай да яде 
филийки с мас. В Харвард с Асен закусвахме 
мюсли, лимец, спирулина, тофу, пащърнак. 
Какви са тия холестеролни бомби?...

06.00: Боже, обади ми се министърът на 
културата. Вика – господин Петков, излязох 
рано да не закъснея за работа, но отидох да 
си купя една баничка на „Графа“ и се загубих. 
Не мога да намеря къде е министерството, 
GPS–ът ми ме прати в „Обеля 2“.

Ох, има потенциал този момък, според мен 
до няколко месеца ще научи адреса, но засе-
га май е по-добре да не го претоварваме с ра-
бота...

06:15: Ужас, чета, че имало много новоза-
разени с COVID-19. Звъннах на Сербезова. Тя 
каза, че са предвидили мерки, но от „Възраж-
дане“ заплашили, че ще нахлуят в аптеките и 
ще изземат оттам цялото количество аспирин 
и витамин Д. Те били соросоидни медикамен-
ти.

Звъннах на Рашков и разпоредих да пазят 
аптеките. А Рашков каза, че не може, защото 
отива на разпит, че го викали в прокуратура-
та.

06:30: Пак ми звънна Борисов. Ехидничи 
ми нещо. „Гледам телевизия, в първите но-
вини нито дума за теб. А по мое време аз бях 
първа новина!“

Казах му да си гледа чекмеджетата, докато 
още може. И затворих възпитано. В Харвард 
сме учили комуникации и стратегии, с Асен 
даже бяхме написали една монография, коя-
то бе издадена в 13 държави, но тук Ганя не се 
интересува от такива неща...

07:00: Първи скандал. Тъкмо карам коле-
лото към Министерски съвет, и ми звъни ге-
нерал Атанасов. Вика – Кириле, озапти си ви-
цепремиерката Нинова, защото е заръчала на 
Министерство на културата да премахне па-
метника на света София срещу „Шератон“ и да 
върне паметника на Ленин. Той бил автенти-
чен демократ и борец срещу MAFIQTA, подоб-
но на Таско и Вигенин“.

Офффф, а още не съм стигнал до „Донду-

ков“, че трябваше да се отбия до „Савини". Су-
трин хапвам убийствени гризини от лимец, 
гхи, тофу и камбоджански маслини.

07:45: Звъня на министъра на културата. 
Питам го какви са тия неща с паметника на Ле-
нин. „Ами не знам, аз тръгнах от „Обеля 2“ към 
министерството, но явно пак съм се объркал, 
защото в момента съм близо до Радомир“ – 
отвръща той.

08:00: Стигам до Министерски съвет. Оста-
вям колелото на охраната и виждам Корне-
лия. „Корнелия, какви са тия истории с памет-
ника на Ленин?“

И Корнелия започва някаква дълга реч за 
това как символ на София било корумпира-
ното управление и как паметникът на света 
София бил пък символ на символа и как Ле-
нин бил истински демократ. В този момент ре-
шавам, че е време да се намеся, и казвам, че 
засега няма бюджет това да се случи. И пред-
лагам кръгла маса, за да обсъдим ситуация-
та. Корнелия се съгласява, но виждам, че не е 
много доволна. Ще трябва да й дам още един-
двама областни управители...

10:00: Звъни ми бивш колега от Харвард. 
Сега е редактор в „Евронюз". Вика ми – „Хелоу, 
Кироууу, а бе, вярно ли ще напускате НАТО? 
Така казал вашият военен министър“.

Не мога да повярвам! Звъня веднага на ми-
нистъра. По инерция започвам с „Господин 
премиер“, но после се сещам, че той вече не е 
министър-председател, а министър-предсе-
дател съм аз. И му викам – „А бе, генерал Янев, 
какви са тия глупости за НАТО?“

А той ми вика – „Редник, свободно!“ и по-
сле казва, че това е негово лично мнение. А 
бе какво лично мнение бе, ти си министър на 
отбраната...

11:00: Не ми стига това, ами в 11 ми звънят 
от CNN и ме поздравяват, че сме щели да пус-
нем Македония в ЕС, ако САЩ ни премахнат 
визите. Слави Трифонов така бил написал.

Звъня на Слави Трифонов, но вместо него 
ми вдига Тошко Йорданов, който казва след-
ното: „Ааааааа!!! Ааааааааа!!! Ваксини вън!!!! 
Долу измамата КОВИД!!!“.

11:30: Във Външно назначили Петко Сер-
тов за съветник. А той се изплашил и пак из-
бягал в Гърция...

14:00: След малко летя за Харвард. Ще 
имам късна лекция на тема „Дигиталната 
трансформация на посттоталитарната дър-
жава“, а с мен ще лети и дигиталният минис-
тър Божидар Божанов. Вече съм на летището, 
а министърът не се появява. Вместо него ми 
носят таблет. Щял да е на лекцията дигитално, 
за да не харчи пари на данъкоплатеца...

Сега...
Знам, че шегите напоследък не се прие-

мат лесно. Знам, че у нас обществото е твърде 
разделено, че ни управлява... а и ще ни упра-
влява изумителен микс от можещи и нека-
дърни хора.

От ерудити и обикновени кебапчийски ко-
тараци (както някога казваха в старото СДС).

Аз знам едно. Когато спрем да се шегуваме, 
то това ще означава, че сме загубили всичко.

С това тайният дневник на Кирил Петков 
приключва. И дано да сте се усмихнали поне 
веднъж.

Както казваше някой – „ако не е вярно, то 
поне добре е измислено“.

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


12 - 18 януари 2022 г. 19

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

 казана дума

„Мечтая България да бъде като Австралия – 
номерата на тарикати като Джокович да не 
минават.“

Евродепутатът Александър Йорданов по повод 
скандала с тенисист №1

„Когато гащите спрат пръднята, тогава 
маските ще спрат вируса.“

Снимка с този надпис показа от 
парламентарната трибуна бившият 
здравен министър Костадин Ангелов, 

припомняйки пост във Фейсбук на депутата 
от БСП Явор Божанков

„Новак е Спартак на новия свят, той 
се превърна във водач на бедните и 
онеправданите държави и народи.“
Така бащата на Новак Джокович – Сърджан, 

коментира скандала със сина си, който 
не бе пуснат в Австралия заради липса на 

ваксина

„Търсете космата и неепилирана 
жена - това ще да е Мата Хари, 
или както я знаем, Мата Космата.“

Музикантът и политик 
Светльо Витков в коментар на 

разследването за кюлчетата 
и пачките в спалнята на Бойко 

Борисов

„Министърът ме праща“ е 
стандартен интригантски подход.“

Министърът на електронното 
управление Божидар Божанов 

коментира във Фейсбук 
информацията, че е ходатайствал на 

хора, които всъщност не познава

https://www.mbglogistics.com/
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В неделя в Алмати още се виж-
даха следите от насилието - по-
чернели от пламъците фасади на 
блокове и много останки от изго-
рени автомобили по улиците.

Освен към поскъпването на 
живота, яростта на протестира-
щите бе насочена и към бившия 
президент Нурсултан Назарбаев, 
управлявал Казахстан с желязна 
ръка от 1989 до 2019 година.

Неговият говорител Айдос 
Укибай отново отрече в неделя, 

че Назарбаев е напуснал страната, уверявай-
ки, че той подкрепя Токаев.

На фона на слухове за борба за власт, го-
ворителят заяви също, че Назарбаев е отстъ-
пил на Токаев ръководството на Съвета за 
национална сигурност по собствена иници-
атива. Тази седмица президентът внезапно 
обяви, че поема този пост пост.

Ситуацията в Казахстан се следи с при-
теснение в чужбина. Папа Франциск изрази 
„болката“ си и призова за „диалог“ с цел въз-

становяване на мира.
В отговор на молбата на Токаев, Москва 

разположи войски в централноазиатската 
страна в рамките на международен контин-
гент на Организацията на договора за колек-
тивна сигурност (ОДКС).

САЩ заявиха, че за Казахстан ще е „мно-
го трудно“ да постигне изтегляне на руските 
военни - критика, която Москва оцени като 
„груба“.

„Опит за преврат“
Президентът Токаев обяви в понеделник, 

че страната му е преживяла опит за преврат, 
координиран от „единен център“.

В речта си на онлайн срещата на ръково-
дения от Русия военен съюз Организация на 
Договора за колективна сигурност (ОДКС) 
Токаев заяви, че редът в Казахстан е възста-
новен, но продължава преследването на „те-
рористите". „Под прикритието на спонтанни 
протести избухна вълна от размирици (...) 
Стана ясно, че основната цел беше да бъде 
подкопан конституционният ред и да бъде 
завзета властта. Става въпрос за опит за пре-

врат“, каза той.
Токаев обясни, че падането на 

Алмати би разчистило пътя за 
превземане на гъсто населена-
та южна част на страната, а след 
това и на цялата държава. „След 
това те възнамеряваха да пре-
вземат столицата“, допълни той.

По думите на казахстанския 
лидер скоро ще приключи ма-
щабната операция за „противо-
действие на тероризма“, както и 
мисията на ОДКС, в която участ-
ват 2030 военни и 250 единици 

военна техника. Токаев защити решението 
си да покани в страната ръководените от Ру-
сия войски и каза, че съмненията за легитим-
ността на мисията се дължат на липсата на 
информация. Той обеща, че Казахстан скоро 
ще предостави доказателства на междуна-
родната общност какво се е случило.

„Не търпим 
„цветни революции“

Руският президент Владимир Путин заяви 

днес, че нейните сили и тези на нейни съюз-
нички, изпратени в Казахстан в подкрепа на 
властите, застрашена по думите му от „меж-
дународния тероризъм“, ще напуснат стра-
ната, щом мисията им приключи.

Щом контингентът изпълни функциите 
си, той ще се изтегли от територията на Ка-
захстан, увери Путин по време на видеокон-
ферентен разговор със своите съюзници, 
включително казахстанският президент.

Водени от Русия, близо 2030 военни от 
Организацията на договора за колективна 
сигурност (ОДКС) бяха разположени в Ка-
захстан по искане на казахстанския лидер.

Руският президент заяви, че неговият съ-
сед и съюзник е станал жертва на „агресия 
от страна на международния тероризъм". 
По думите му, тези „банди въоръжени хора“, 
„явно притежаващи боен опит“, са обучава-
ни в „центрове в чужбина". Той предупреди, 
че Москва няма да търпи в постсъветското 
пространство „цветни революции“ - форму-
лировка, с която често се описват въстания, 

организирани според Кремъл от Запада в 
бившите съветски републики от 2000 годи-
на насам.

„Разбираме, че събитията в Казахстан не 
са първият и далеч не последният опит за 
намеса отвън в работите на нашите държа-
ви“, каза Путин. „Няма да позволим да се раз-
клаща ситуацията у нас и няма да оставим да 
се осъществят сценарии за т.нар. цветни ре-
волюции“, отсече той.

Н
ай-голямата страна в Централна 
Азия изживя седмица на бунто-
ве и насилие, причинили смър-
тта на десетки. В икономическа-
та столица на Казахстан, Алмати, 

боевете бяха най-ожесточени и жертвите – 
най-много. В понеделник животът там даде 
признаци на съживяване на фона на мърт-
вешки разрушения и мирис на барут.

Интернетът в града беше възстановен, 
местните и чуждестранни сайтове отново 
бяха достъпни и за пръв път от избухване-
то на насилие по улиците се движи общест-
веният транспорт. Понеделникът бе обявен 
за ден на траур след най-тежките размирици 
в историята на бившата съветска република 
от обявяването на независимостта й.

Казахстан представи бунтовете в Алмати 
като нападение на „терористични групи“ и 
изрази недоволство от отразяването в чуж-
ди медии на събитията, разиграли се след 
протестите срещу повишаването на цените 
на горивата в западната част на страната на 
2 януари.

В неделя вечерта министерството на ин-
формацията изтегли съобщение, публикува-
но по-рано през деня в официален Телеграм 
акаунт, според което при насилието в стра-
ната са загинали над 164 души.

„Техническа грешка“
Министерството обясни на два частни 

сайта, че публикуването му е било резултат 
на „техническа грешка". Нови данни обаче не 
бяха публикувани.

Тази бройка - 164 загинали, не можеше да 
бъде проверена чрез независими източни-
ци, но представлява голямо повишение. До 
момента властите са съобщавали за смъртта 
на 26 протестиращи и 16 членове на силите 
на реда, както и за над 2000 ранени.

В съобщение, изпратено в понеделник до 
пресата, външното министерство заяви, че 
статии в чужди медии са създали „погреш-
ното впечатление, че правителството на Ка-
захстан е нападнало мирни протестиращи. 
Нашите сили за сигурност се сблъскаха със 
склонни към насилие тълпи, извършили без-
срамни терористични актове“.

Президентството съобщи в неделя, че са 
арестувани 5800 души, включително „значи-
телен брой чужденци". 125 разследвания са 
били започнати след тези бунтове, нечувани 
в богатата на въглеводородни горива страна 
с 19-милионно население от обявяването на 
независимост през 1989 година.

Протестите започнаха в провинцията след 
повишаването на цената на газа, преди да 

обхванат големите градове, особено Алма-
ти, където полицията използва бойни па-
трони срещу протестиращи, превземащи с 
щурм административни сгради.

Според казахстанското вътрешно минис-
терство причинените от насилието матери-
ални щети са оценявани първоначално на 
около 175 милиона евро.

Според същия източник над 100 магазини 
и банки са били разграбени, унищожени са 
били над 400 превозни средства.

Казахстан обяви в събота ареста на бив-
шия директор на разузнавателните служби 

Карим Масимов, първата арестувана важна 
личност. Той е заподозрян в „държавна измя-
на“.

„Стрелба на месо“
Отказвайки се от всякакъв диалог с про-

тестиращите, президентът Касъм-Жомарт 
Токаев разреши в петък на своите сили да 
„стрелят на месо“.

Като осъди тази заповед, ръководителят 
на американската дипломация Антъни Блин-
кън заяви в неделя по Ей Би Си, че „властите 
в Казахстан трябва да са способни да се из-
правят пред сегашните предизвикателства 
по мирен начин, за да гарантират, че правата 
на мирно протестиращите се спазват“.

Над 160 души са загинали при бунтове-
те в Казахстан, арестуваните са близо 6000, 
след като властите в страната отговориха 
с репресии, пише френският в. „Фигаро". 
Само в икономическата столица на страна-
та Алмати бяха убити 103-ма души, от най-
малко 164 общо в страната, цитира издани-
ето свалените данни от „Телеграм“ акаунта 
на правителството.

В отговор на разположените от Мос-
ква военни в централноазиатската страна, 
САЩ предупредиха Казахстан, че ще бъде 
„много трудно“ да постигне изтегляне на 
руските военни, обвинение, което Русия 

определи като „грубо“.
Руският заместник-външен министър 

Сергей Рябков вече изключи обсъждане 
на въпроса за Казахстан на предстоящи-
те преговори със САЩ в Женева. „Този въ-
прос не ги засяга изобщо“, заяви той.

Казахстанските власти още не са предос-
тавили доказателства за твърдението си за 
участие на терористи или на чуждестран-
ни сили в размириците в страната, пише 
британският в. „Гардиън“, според който съ-
общенията, че част от насилието може да 
се дължи на сблъсъци вътре в казахстан-
ския елит, са „по-достоверно изглеждащи“.

XНай-голямата 
страна в 
Централна Азия 
стана сцена  
на бунтове  
и насилие

Казахстан: Стрелба на месо  
       и хиляди арестувани

160 загинали, 6000 арестувани

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

е спечелила TikTok 
звездата Чарли 
Д'Амелио през ми-
налата година. Това 
става ясно от спи-

сък с най-високо-
платените тикто-

къри. Приходите са 
съставени от договори 

със спонсори, реклами, 
лични бизнеси и други начи-

нания на тиктокърите. Forbes 
пише, че анализът на списъка по-

казва, че някои TikTok звезди таксуват по 
$500 000 долара за една спонсорирана пуб-
ликация.
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нания на тиктокърите. Forbes 
пише, че анализът на списъка по

казва, че някои TikTok звезди таксуват по 

души вече е населението на България – с 840 хиляди по-
малко отпреди 10 години. Това показаха първите ре-

зултати от преброяването на населението, което 
се проведе между 7 септември и 10 октом-

ври миналата година. Жените отно-
во са малко повече от мъ-

жете - 52% спрямо 
48%.

$17.5 млн. 

лавини паднаха за два дни на основната магистрала, водеща на изток от Сиатъл. 
Това доведе до затварянето й. Заради лавинната опасност и наводненията бе обяве-
но извънредно положение в американския Северозапад. Има населени места, изцяло 
откъснати от света заради придошлите води, много хора са евакуирани.

$75 млн.
може да достигне цена-
та на черния пазар на 
наркотик, заловен в Ко-
лумбия и предназначен 
за България. Заловената 
дрога е била 1 тон. Кока-
инът е бил укрит в контей-
нер, който е превозвал ко-
жени дрехи. Контейнерът 
е трябвало да бъде натова-
рен на кораб от пристани-
щето в град Буенавентура, 
а крайната дестинация е 
била България.

лавини паднаха за два дни на основната магистрала, водеща на изток от Сиатъл. 
Това доведе до затварянето й. 
но извънредно положение в американския Северозапад. Има населени места, изцяло 
откъснати от света заради придошлите води, много хора са евакуирани.

40

6.5 млн. 

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

Н
а 7 февруари 1971 г. българи-
нът от София Георги се намира 
на гости на своята сестра Цве-
танка, която живее в Лос Ан-
желис, Калифорния. Започват 

обиколка на САЩ. Георги отива на църква в 
неделя. Това е българската църква „Св. Геор-
ги“ в града. Тук се случва нещо, което силно 
впечатлява Георги, и той го описва в своите 
пътни бележки, които води, докато е в Аме-
рика през почти цялата 1971 г.

Църквата „…не е голяма. Скоро била про-
дадена от руснаците на българската коло-
ния и била ремонтирана. Има самодеен 
църковен хор. Жената на диригента е со-
листка. Тя пее „Отче наш“. Посещението е 
слабо…“. Това пише Георги, запознава се и 
със свещеника Антим Енев. По думите му 
той бил пристигнал от България преди 5-6 
години. В София е служил в църквата „Свети 
Спас“, а живеел в квартал „Овча купел“.

Свещник Енев служил и в Стилтън, Пен-
силвания, в македоно-българската право-
славна църква „Свето Благовещение“, сочи 
справка в Том 2 на „История на българска-
та емиграция в Северна Америка. България 
мащеха наша – 1944-1989 г.“ на изследовате-
ля д-р Иван Гаджев.

Свещеникът кани Георги на гости. Госту-
ването обаче не се случва поради един на-

пълно нелеп инцидент. След службата Ге-
орги и придружаващите го излезли навън, 
за да

се запознаят 
с други българи

които са членове на дружеството към църк-
вата. „…Един на име Топалов много на-
стойчиво ме запита как са ни пуснали /…
от България да заминем за Америка. - бел. 
ред./. Той правил два безуспешни опита да 
му дойде на гости неговата сестра, но не я 
пускали“, спомня си Георги в бележките му. 
В този момент сестра му Цветанка го изви-
кала, за да го запознае с други трима бълга-
ри. Те бързали, защото трябвало да пътуват 
до роднини. Така разговорът с Топалов бива 
преустановен набързо, преди да е завър-
шил. „..Той избухна и се скара със сестра ми. 
Тя му отговори, че има време и ще се срещ-
нем отново, а той отговори, че нямало нуж-
да...“, пише Георги в спомените си. 

Този инцидент много го огорчава, как-
то самият той споделя в пътните си бележ-
ки. Той моли сестра си повече да не го води 
при тези хора.

Случаят обаче се разплита едва по-късно. 
Георги и сестра му разговарят и той споде-
ля, че въпросният Топалов го е разпитвал за 
това как са ги пуснали от комунистическа 
България да пътуват до Америка, при по-
ложение, че неговата сестра прави два оп-
ита и двата пъти й е отказано да замине при 

брат си в Америка.
Едва тогава на Цветанка, сестрата на Ге-

орги, й се прояснява цялата картина. Оче-
видно въпросният Топалов е помислил, че

Георги е 
комунистически шпионин

след като са го пуснали в Америка! Иначе 
той не може да си обясни как него са го пус-
нали, а на сестра му отказват цели два пъти!

Днес този случай може и да изглежда ма-
ловажно и дори малко комично, но някога 
нашите сънародници в САЩ и българите в 
България са живели именно така – в посто-

янен страх, в подозрения, в паника, в очак-
ване на това някой да ги шпионира, защо-
то тогава такива са били условията, такива 
са били реалностите, и за да не се повторят 
отново, те трябва да се знаят и да се пом-
нят. Защото ако днес шпиономанията е по-
скоро екзотична странност, някога тя е била 
напълно реален начин на живот.

Обясним исторически 
рефлекс

Ситуацията в Лос Анжелис през 1971 г. 
показва един от придобитите рефлекси на 
повечето наши сънародници в САЩ в годи-
ните след налагането на комунистическата 
власт в България. Българското разузнава-
не постепенно започва да засилва интере-
са си към диаспората, особено в САЩ. Така 
тези нищо неподозиращи хора отвъд океа-
на, които пазят само хубави спомени от Ро-
дината си, изведнъж се оказват в центъра 
на един напълно нездрав интерес от стра-
на на политическите власти в София, които 
започват да ги шпионират как се съюзяват, 
какво си говорят, какви намерения имат и 
как осъществяват връзките си с България.

Именно това е причината въпросният То-
палов да реагира така остро на Цветанка, 
когато тя вика брат си. Топалов вероятно 
си е помислил, че така Цветанка прикрива 
своя брат, който вероятно, според Топалов, 
е изпратен от властите в София, за да шпи-
онира в полза на комунистическото разуз-
наване!

Разбира се, истината е далеч по-проста, 
защото става дума именно за това, че Цве-
танка бърза да заведе своя брат при сина 
си, който живее близо до Лос Анжелис. Това 
обаче не е известно на Топалов и той става 
невинна жертва на историческото време, 
когато шпиономанията взема превес и се 
превръща в придобит рефлекс за самосъх-
ранение заради абсурдите на комунистиче-
ската епоха.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XЕдна интересна случка разкрива директния сблъсък между нея и здравия разум

Шпиономанията сред българите 
в LA през далечната 1971 г.

Георги със съпругата си Елена и сестра си Цветанка пред къщата, в която са отседнали – 4 март 1971 г.

Парти в Лос Анжелис, на което присъстват и Георги и Елена – 9 октомври 1971 гГеорги и Елена на Ниагарския водопад – 9 септември 1971 г.

Сн.: Архив на автора
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„Толкова много сме слушали и 
гледали за света – а като бяхме 
млади, не можехме да си поз-
волим Gap year – година, в коя-
то студентите с раница и почти 

без пари обикалят света, учейки, работей-
ки, спейки на плажа - казват Бойка и Стоян. 
- Нещо такова ни се въртеше в главите да 
направим, но при нас се случи в зряла въз-
раст.“ Рядко се среща и двамата в една двой-
ка да са толкова лудо влюбени в пътешест-
вията и... един в друг, близо 30 години.

Бойка и Стоян Велинови от Испания за-
едно са „изръшкали“ 109 държави на 6 кон-
тинента, а лудостта все така ги държи жад-
ни за авантюри. Не са хора, които просто 
„отмятат дестинации“: пътуват с отворе-
ни очи и сърца, радват се на всичко ново, 
което да преживеят и научат. Пътуването за 
тях е всичко - начин на живот и опознаване 
на чужди култури, срещи с различни хора, 
тръпка, лудост. Правят го и след като в зря-
ла възраст - тя над 50, той на 60 - решават да 
се преместят в слънчева Андалусия в Испа-
ния, разказват те пред „Труд“.

При Бойчето (както й казва Стоян)

страстта по чужди земи
е още от детството. През ваканцията деца-
та играят под прозорците на дама, а тя си 
седи на килима в хола и си разглежда ен-
циклопедии и справочници за континенти-
те. Мечтае да е на мястото на Аника и да е с 
Пипи Дългото чорапче при баща й – крал на 
екзотичен остров. Следва в Карловия уни-
верситет в Прага. Завършва радио журна-
листика, после се дообразова и дълги годи-
ни се занимава с реклама и маркетинг.

Стоян изобщо не си спомня да е мечтал да 
„стане някакъв“. Чете приключенски, кри-
минални и военни романи. Гимназия, след-
ване в университета с икономика, казарма 
– „без вълнения и стремления“. Ваканция на 
село, летен лагер, зимен лагер – това е не-
говият свят.

„Срещнах Стоян на едно служебно пъту-
ване - връща лентата Бойка. - И го виждам в 
една мартенска утрин целия облечен в бле-
досиньо: всичко, което си мечтаех за моя 
принц на живота, на живо! След куп пери-
петии от София до Албена вечерта изку-
пи цветята в ресторанта, за да ми ги пода-
ри. Аз прилежно си ги накиснах в мивката 
на хотелската стая и… я наводних! Извиках 
го посред нощ и до сутринта събирахме во-
дата с едни хавлии... И така почти 30 години 
вече... Ако го нямаше, сигурно щях точно та-

къв да си го измисля.“ „Така е, любов от пръв 
поглед беше“, казва Стоян.

После двамата си правят малка фирма, 
„падат и стават, но не спират да искат све-
та“, любознателни, търсещи. „Колко живота 
има човек, че да ги пилее и да се смирява? 
Светът е голям и вълнение дебне отвсякъ-
де“, добавя той.

Влюбват се в Андалусия, харесва им всич-
ко там – простият живот, климатът, тапасите, 
виното, фламенкото и безкрайната фиеста. 
Решават спонтанно да „сменят държавата“ 
без сериозни причини. „В София чувства-
хме, че живеем в свят на безсмислени бит-
ки и липса на перспектива, а искахме да ле-
тим!“, казва Бойка.

Тя е сред малкото български журналисти 
зад граница, които се издържат изцяло с 
писане. Още в Прага публикува в различни 
медии, води предаването „Говори Прага“ на 
Чехословашкото радио, излъчвано по про-
грама „Христо Ботев“. От 10 години работи 
за печатни издания в България. Членува в 
АБУЖЕТ (Българската асоциация на журна-
листите и писателите по туризма) и FIJET 
(Световната федерация на журналистите 
и писателите по туризма). Където и да е по 
света, на дигиталния номад Бойка са доста-
тъчни лаптоп и интернет, за да описва, сни-
ма и праща преживелиците си. Стоян е пен-
сионер, учи испански, оправят се

„прилично и икономично“
„За пътуванията първо трябваше да се от-
ърва от товара на вещите, да живеем с тол-
кова, колкото можем да носим, да приемем 
минимализма. В Нова Зеландия и Австра-
лия изкарахме общо 6 месеца с една раница 
и две по-малки. Винаги и навсякъде можеш 
да си купиш това, което ти е нужно“, казва 
Бойка. „Колко тениски или обувки можеш да 
навлечеш едновременно? Щастливи сме с 
това, което е в нас – удоволствието да при-

Бойка и Стоян в една 
безкрайна фиеста по света
XЩурите пътешественици Велинови от Испания са обиколили 109 държави на 6 континента

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

Пред Тадж Махал, Индия.

храмовия комплекс Прамбанан, Ява, Индонезия.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
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тежаваш красотите на света е несравнимо“, 
допълва я Стоян.

Ценители са на бавния живот, пълноцен-
ното преживяване, потопяването. Решават 
да пътуват сами, като Стоян е мениджърът 
логистика на двамата - винаги намира най-
доброто на най-изгодните цени. Самолетът 
е неизбежен за дългите дестинации, но ко-
гато има възможност, пътуват с влак, авто-
бус или друг превоз, с който се придвижват 
местните. Така виждат много повече, сре-
щат хората, опознават ги.

Заканили са се никога повече да не си 
причиняват пътуване с влак из Китай и Ин-
дия - кошмарно е било. Прекосили са Мезо-
америка с нощни автобуси; с фериботи са 
„изръшкали“ 13 от карибските държави. 
Били са на познавателни речни круизи по 
Яндзъ, Меконг, Нил.

Комфортът или дивото? „Като минем през 
света на прощален тур, сигурно ще е In style 
– с роза в бутониерата, на токчета и с ку-
фарче на колелца. Засега искам чисто лег-
ло и душ, по възможност топъл – напълно 
ми стига, за да презаредя батериите“, шегу-
ва се Бойчето. Отсядали са в екоселища – в 
Бокас дел Торо в Панама, в тихоокеанската 
държава Вануату или на Гили Мено до Бали. 
Веднъж поради невнимателно букване из-
карват 5 седмици на палатка в уникалните 
африкански национални паркове – от Юж-
ноафриканската република през Замбия, 
Малави и Ботсвана.

Местните храни са им голяма страст. „Ние 
сме абсолютни

кулинарни авантюристи
казва Стоян. - Винаги и навсякъде опитваме, 
без да се правим на ощипани госпожици. 
Скакалци като хрупкав лютичък чипс в Мек-
сико; гини пиг – морските свинчета, обичай-
на храна на местните в Перу; ларви от какво 
ли не и какви ли не морски дарове в Хон-
конг... В крайна сметка не бърчете нос, хо-
рата събират всяко нещо, което хвърчи или 
пълзи, за да си набавят белтъчини за орга-
низма.“ Бойчето готви със страст и двамата 
дори участват в кулинарни курсове за мест-
ни ястия. Когато остават някъде за дълго, се 
включват като доброволци и така си осигу-

ряват безплатни нощувки и храна.
Минали са през какви ли не перипетии. 

Стоян си спомня колко зле са били в Ин-
дия – незнайни вируси поразяват бели-
те им дробове и им докарват пневмонии, 
като са принудени да се самолекуват. Бой-
ка има две много тежки, подобни на коро-
навирус състояния – в Манила и Сайгон (Хо 
Ши Мин). Температура, кашлица, абсолютна 
слабост. „Не можех да сляза до таксито. Бях 
на ръба на оцеляването. После месеци се 
лекувах“, казва тя.

„Много се притеснявах на едно приклю-
ченско пътуване в джунглата на Амазония 
от всички видими и невидими пълзящи и 
жилещи твари - споделя Бойка. - Бях се опа-
ковала като мумия. От кръвожадните бели 
акули на Галапагос. От Големите 5 на Афри-
ка, когато бяха много наблизо. От хиените, 
които обикаляха барбекютата в лоджовете 
в ЮАР. В Йоханесбург изпитвах физически 
страх от момчетата пред хотела, които си 

играйкаха с едни бойни автомати...“
Тя разказва, че пътуването им в Чили се 

е провалило заради едно голямо земетре-
сение, както и първото им планирано пъ-
туване до Япония - заради Фукушима, и до 
Нова Зеландия - заради земетресението в 
Крайстчърч. Като се връщат от Непал, пък 
се случва

разрушителното 
земетресение

в Катманду.
Преди две години изкарват 9 месеца на 

различни острови от Канарския архипелаг, 
от които почти два на Ла Палма. Точно в ра-

йона, където живеят, сега се излива лавата 
на вулкана Кумбре Виеха... Иначе си харес-
ват всяко пътуване - като опит, емоции, „нов 
елемент в пъзела“. Всяко са си „отгледали от 
мечта до реалност“.

Първият локдаун ги заварва в Австралия 
и макар да имат възможност да се прибе-
рат, решават да останат. „Бяхме видели само 
Сидни и околностите и решихме да продъл-
жим приключението“, казва Стоян. Остават 
3 месеца повече от планираното. На втора-
та седмица на него му става скучно и започ-
ва да реновира масата и столовете на ха-
зяйката им от тиково дърво на терасата, а 
Бойка готви всеки ден за всички – така на-
емът им е направо символичен.

„Човек трябва да може да избира къде и 
как да живее и никой няма право да го съди 
за избора - казва Бойка по повод на реше-
нието им да останат в Андалусия. - Сигурно 
в предишния живот съм била андалуска ци-
ганка – обожавам всичко тук и съм на свое-
то място.“ Двамата живеят на Коста Тропи-
кал – Тропическият бряг на Андалусия, 
между снежната Сиера Невада и морето. 
„Това е нашето място под слънцето, в един 
прекрасен залив. И – поне засега – смятаме 
да останем завинаги“, казва Стоян.

Всеки има различна представа за успеха. 
„Най-големият ни успех в живота е, че сме 
се намерили, че сме на един акъл и че гле-
даме в една посока - по Екзюпери - споде-
лят двамата. - Животът много ни отне – за-
едно и поотделно, а други неща е преценил 
да не ни даде. Но като имаш лимони, не ги 
ядеш сурови, нали? Радваме се на всеки миг 
от съжителството ни. Ние не сме две поло-
вини, а едно цяло. Вярваме, че любовта е 
храната на живота, а пътуването е неговият 
десерт, и в този смисъл си пожелаваме само 
здраве и живот, за да сбъднем още от меч-
тите си.“

В Сингапур с изглед към Марина бей.

На нос Добра надежда, Южна Африка.

В резервата Пуерто Айора, Галапагос, с гигантска 
костенурка, роднина на Самотния Джордж.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Т
очно преди да умре, на смъртния 
си одър, Томас Рандъл повикал 
жена си (за която бил женен от 40 
години), приятелите си от голф иг-
рището и колегите си в автокъща-

та, в която работил.
Те се събрали, за да се сбогуват с мъжа, 

когото определят като един от най-мили-
те хора, които познават. Той бил предан съ-
пруг, добър баща, запален голфър, който 
винаги спазвал правилата, и имал десетки 
приятели, които само седмица по-късно из-
вили пред гроба му огромна опашка.

През последната година ракът на белите 
дробове бе напреднал значително и бе от-

нел дори гласа му. Така всички си тръгнаха, 
без да узнаят, че приятелят им, с който са 
прекарали безброй часове, разказвайки си 
истории, никога не им е разказал най-голя-
мата си тайна.

А тя е, че през последните 50 години той е 
бил издирван за един от най-големите бан-
кови обири в историята на Кливланд. Мъ-
жът избягал в Бостън и променил самолич-
ността си. Нито жена му, нито дъщеря му 
знаели за мрачното му минало.

Обирът
Тед Конрад разбрал, че има проблеми в 

сигурността на Society National Bank в Кли-
вланд, след като започнал работа като каси-
ер през януари 1969 г.

Казал на приятелите си: „Мога да взема 
колкото си искам пари без проблем“, разка-
за Ръсел Меткалф, най-добрият му приятел 
от гимназията.

Никой обаче не му повярвал. Само ден 
след 20-ия си рожден ден през юли Конрад 
излязъл в края на работния си ден с харти-

ена торба, пълна с 215 000 долара (днес на 
стойност 1,6 млн. долара).

Липсата на парите била установена три 
дни по-късно. А Конрад вече бил много да-
леч.

Писма до приятелката му, с които полици-
ята се запознала, показват, че той имал ня-
колко спирки по пътя си, включително във 
Вашингтон и Лос Анджелис.

В едно от писмата най-издирваният кра-
дец обещал, че ще се върне след 7 години, 
когато мине давността на престъплението 
му.

Няколко дни по-късно Конрад прекъснал 
всякакви връзки със семейството си, вклю-
чително с тримата си братя и сестри. След 
години близките му се примирили със загу-
бата и повярвали, че мъжът е загинал.

Въпросът „Защо“
Защо Конрад е извършил обира е нещо, 

което не престава да се анализира.
„Не е било заради парите. Той искаше не-

прекъснато да впечатлява хората“, споделя 
Меткалф, негов приятел от гимназията, кой-
то си спомни, че веднъж Конрад откраднал 
тесте с карти само за да си докаже, че може. 
„Той нямаше страх“, допълни Меткалф.

Разследващите смятат, че Конрад е вдъх-
новен от филма „Аферата „Томас Краун“. В 
него се разказва за банков шеф, който пре-
връща кражбата в игра. Конрад гледа фил-
ма най-малко шест пъти и започва да копи-
ра характера на главния герой, разказват 
негови приятели.

След обира, в новия си живот, Конрад се 
оказва в Бостън, където е заснета по-голя-
мата част от филма. Възможно е той да е 
взел новото си име, Томас, от името на ге-
роя, смятат още разследващите.

Новият живот
През 1969 година крупният банков обир 

не привлякъл особено внимание, нацията 
тогава била съсредоточена върху истори-
ческия полет на „Аполо 11“ до Луната, осъ-
ществил се същата седмица.

Томас Рандъл се „родил“ през първата 
седмица на януари 1970 година. Тогава Кон-
рад отишъл в офиса на администрацията 
за социално осигуряване в Бостън, поис-
кал идентификационен номер под новото 
си име и написал, че е с две години по-въз-
растен.

С новата си самоличност, той успял да си 
отвори банкова сметка, да изтегли кредит и 
да създаде новия си живот.

През 70-те години Рандъл работил като 
инструктор по голф, давал уроци в кънтри 
клуба в покрайнините на Бостън, а по-къс-
но станал и негов мениджър.

Срещнал бъдещата си съпруга скоро след 
пристигането си в Бостън. Двамата се оже-
нили през 1982 година. По същото време 
той влязъл в автомобилния бизнес. И така 
40 години.

Какво е станало с парите, не е ясно и до 
днес.

На смъртния одър: Аз бях  
най-издирваният банков обирджия

ена торба, пълна с 215 000 долара (днес на 

най-издирваният банков обирджия
XЗащо Тед Конрад открадва $1.6 млн. и къде са парите сега, остава загадка

РЕНИ  
НИКИФОРОВА

reni@bg-voice.com

Сн.: БТА

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Да носите ръкавици през зимата е 
не просто препоръчително, а на-
право задължително, ако искате 
да се спасите от напуканата и суха 
кожа на ръцете. Кремът за ръце 

също е от особено значение, но грижата за 
деликатната кожа на ръцете не се изчерпва 

само с ръкавиците и хидратацията.
Как се поддържат нежни ръце през зима-

та? С постоянни грижи. Ръцете често са пре-
небрегвани откъм грижи, а точно те са под-
ложени на постоянни външни и вътрешни 
агресии.

Ако страдате от проблема „студени ръце“, 
смесените бани са най-ефективни. Пригот-
вете по едно малко легенче със студена и 
с гореща вода. В горещата добавете някол-
ко капки етерично масло - за препоръчва-
не евкалиптово или ментово. Потопете ръ-
цете за около 5 мин. След това ги сложете 
за около 30 сек. в студената вода. Повторете 
процедурата няколко пъти, като винаги за-
вършвате със студената вода.

За да поддържате кожата на ръцете си 

нежна през зимата,

не излизайте с влажни ръце
навън. Освен че ще загрубее, тя ще се на-
пука, при това болезнено. Затова има спе-
циални кремове за ръце за зимата с под-
хранващо, омекотяващо, овлажняващо и 
защитно действие.

През зимата е по-
лезно да поглезите и 
кожата на ръцете си. 
В купа с топла вода 
изсипете 1 ч.л. овесе-
ни ядки и 1 ч.л. зехтин 
или бадемово олио. 
Дръжте ръцете в ку-
пата около 10 мин., 
като може и да ги ма-
сажирате. Изплакне-
те и нанесете хидра-
тиращ крем. Правете 
процедурата веднъж 
седмично.

През нощта не 
само кожата, но и ця-
лото тяло се възста-
новява и регенерира. Поради тази причина 
е много препоръчително

да нанесете хидратиращ крем
и да спите с памучни ръкавици веднъж сед-
мично.

Домашният пилинг за ръце премахва 
мъртвата кожа от ръцете, те се подмладя-
ват и омекват осезаемо. Необходимите ви 
продукти са 2-3 с.л. пълномаслено прясно 
мляко и 1 с.л. желатин. Сложете желатина в 
малка купа. Смесете го със загрято прясно 
мляко, като млякото не трябва да е твърде 

горещо. Разбъркайте, докато се получи по-
добна на крем консистенция. След това на-
мажете с четка или с пръсти върху добре 
измити и подсушени ръце. Изчакайте 10-15 
мин., за да попие добре млякото в кожата и 

маската да изсъхне. Отлепете с леки движе-
ния – по този начин не само

вече ще имате 
подхранени ръце

но и ще сте премахнали горния слой мърт-
ви клетки. Остатъка отмийте само с вода с 
температура като на кожата ви.

За пълноценна маска за ръце ще са ви 
необходими 1 и 1/2 с.л. мед, 1 с.л. кокосово 
масло, 1 с.л. зехтин, 1 ч.л. масло от авокадо. 
Смесете всички продукти и хубаво втрийте 
в ръцете. Ако имате възможност, преспете 
с чудодейната смес, като просто я нанесете 
върху ръцете, а след това поставяте ръка-
вици. Иначе постойте с маската за 30 мин. и 
отмийте с хладка вода и без сапун.

За един фантастичен крем
за ръце в домашни условия с изцяло нату-
рални продукти са ви нужни 20 г пчелен во-

сък, 30 мл арганово масло, 
40 мл кокосово масло, 7 мл 
орехово масло, 7 мл рици-
ново масло, 10 капки ете-
рично масло от роза и 20 
капки етерично масло от 
какао.

Най-напред трябва да 
разтопите пчелния восък 
на водна баня. След това 
да добавите кокосовото, 
аргановото, рициновото 
и ореховото масло. Раз-
бърквате добре съставки-
те с помощта на дървена 
лъжица и оставяте сместа 
на стайна температура за 

няколко минути, за да се стегне леко. После 
добавяте етеричните масла от роза и какао 
и отново разбърквате. Накрая изсипете в 
съд с херметическо затваряне и използвай-
те при необходимост.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Ръцете през зимата:  
Време да поглезим 
кожата си
Ако страдате от проблема „студени ръце“, 
смесените бани са най-ефективни

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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С
месващи модни вдъхновения, 
цветове и щампи преливат в 
една от последните колекции 
пролет/лято на Louis Vuitton. Тя 
бе представена по време на по-

следното шоу на прочутата модна къща по 
време на Седмицата на модата в Париж, 
състояла се малко преди да започне пан-
демията. Моделите обаче са все така живи 
и жадни за пролет, че представляват ес-
тествен преход между времето, което оста-
вихме преди 2020 г., и това, което ни пред-
стои след края на пандемията.

Сред минималистичен декор, но на фона 
на огромен плазмен екран и под звуците 
на парчето „It's Okay to Cry“ на трансджен-
дър изпълнителката Софи, артистичният 
директор на Louis Vuitton Никола Гескиер 

показа дамската колекция прет-а-порте за 
сезона пролет/лято 2022 г.

Дефилето в двора на Лувъра потвърди 
жаждата за разкош след няколко сезона, 
доминирани от стрийт модата. Почерпил 
вдъхновение от периода Бел епок, Гески-
ер бе заложил на дръзки принтове, микс от 
ярки цветове като жълто и лилаво или си-
ньо и бордо ромбове и карета, 

флорални Ар нуво десени, разноцветни 
обувки тип мокасини със или без чорапи 
до коленете, буфан ръкави, поли тип лале, 
раирани панталони.

Сред звездните гости на представянето 
на колекцията бяха Джъстин Тимбърлейк, 
Джесика Бийл, Дженифър Конъли, Джъс-
тин Теру, Клоуи Грейс Морец, Алисия Ви-
кандер.

Жажда  
за разкош – 

пролетта на 
Louis Vuitton

Смесващи модни вдъхновения,  
цветове и щампи преливат в една  

от последните колекции

Сн.: БТА
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CDL DRIVER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60118, Малка транспортна ком-
пания 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 ком-
пания 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 
($0.75) - CDL A - long distance. Добри мили! Mоля поз-
вънете на 224-717-9656 №19045
CDL DRIVER , 
Цена US$ 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 - $2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи механици на камиони и трейлъри. 
Опит не е задължителен, но е препоръчителен. За по-
вече информация, моля позвънете на 773-656-8076. 
№18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business 
is looking for a self-motivated truck and trailer mechanic. 
Experience is a plus own set of tools is required. For 
additional info please call 630-948-4547 or text 773-946-
7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR 
за dry van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. 
Заплащането е 0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in 
business need experienced dispatcher and safety to 
work in o   ce / not from distance/ 2245202269 №18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас C за 
Straight truck local. Заплащане процент от рейта с до-
говаряне. Може и без опит. Monday-Friday 6306342892 
№18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шо-
фьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи 
всеки 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

Chicago + suburbs
ONLINE BUSINESS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Part-time or Full-time. 
Flexible schedule. (No weekends). Козметична фир-
ма търси да наеме асистент за приготвяне на online 
поръчки. Офис локация - Mt. Prospect. 3125289161 
№19108
ACCOUNTING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Транспортна компания 
търси мъж/жена на пълно работно време за пози-
ция accounting, да има опит в работа с ProTransport 
software. Добро заплащане в добра работна среда. 
7736276819 №19110
СТРОИТЕЛНА ФИРМА, 
Цена US$  , Зипкод 60056, Строителна фирма търси оп-
итни майстори за полагане на плочки. Добро запла-
щане, за повече информация и въпроси 773-656-1757 
+№19101
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания,системен 
интегратор търси Field/Network engineer за района 
на Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля в дей-
ностите по внедряване и поддръжка, отговаря за пре-
доставянето на професионални мрежови услуги. Кон-
такт: simona.zareva@tbs.tech 359877980442 №19092
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ. Тел. 
773-865-0406 7738650406 №19094

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

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 регио-
нална работа. Работим по вашите изисквания, 10-12% 
dispatch 2246783887 №19085
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 ком-
пания 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) цело-
дневно в дома ни от пролета. Има опция и за live in. 
Заплащане по договаряне. 360.970.6448 Деси Ho� man 
Estates, IL 3609706448 №19057
CAREGIVER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60176, Търся жена за caregiver 
на livi-ing в Naperville за постоянно при добро за-
плащане от 1-ви януари.Подробности по телефона 
2243051894 №19062
OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компания пред-
лага работа 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 пред-
лага работа за CDL шофьори! 24/7 Dispatch!*Direct 
Deposit! Заплащане според опита- $0.65-$0.75 cpm! ЗА 
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕ-
ФОН 847-852-0581 №19069
DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Транспортна компания 
търси DISPATCHER с опит. Говорене на български & 
English е задължително. Други езици са от голям плюс. 
Моля обадете се на 847 668 0373 №19032

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

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 тър-
си механик. 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 $2200 MINIMUM 2 WEEKS 
ON THE ROAD. DRY VAN LOADS, NO ENDORSEMENTS 
NEEDED. WE COVER YOUR OCCUPATIONAL INSURANCE 
FOR YOU. 8477499161 №19081
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 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

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

РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назна-
чим 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 локална/регионална работа в радиус от 200 мили 
от вашия паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи 
всяка вечер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 
№18772

OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa ком-
пания 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 асис-
тент и касиер. Опит не се изисква. За повече информа-
ция, моля позвънете на 224-428-7780. №18759

TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR 
LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady 
lines more info tel 847 254 2504 №18767

РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна ком-
пания предлага работа за CDL class A шофьор $275 
per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки уикенд 
в къщи. За повече информация се обадете на 708-831-
8432 №18413

СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чи-
каго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седми-
ца, за сингъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, 
добро заплащане. Тел: 847-877-4745 №18359

COAST TO COAST
DRIVERS/OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, SRD FREIGHT INC търси 
шофьори с опит за Interstate Driving – Long Distance! 
Предлагаме: редовни товари за West Coast , платен 
Restart на пътя, Pre-Loaded Trailers в Чикаго! Свободен 
нов камион Freightliner Cascadia 2022 с всички екстри 
и нови ремаркета 2022. Първокласен диспеч с 15 го-
дини опит зад волана! За Owner Operators предлага-
ме оборот между $8000 - $10000 на седмица. Hazmat и 
Специализирани Рифери оборот между $9500-13000 
на седмица 7738274439 №19111
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти 
асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище по дого-
ворка 3039748716 №18968

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ РАБОТА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016 Опитен бейбиситер 
предлага гледане на деца във Вашия дом, всякаква 
възраст. За контакти моля позвънете на 224-659-0358.
Experienced babysitter is looking for taking care of your 
kids at your house, any age. Please call my cell at 224-
659-0358 №19097
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 припоемане наразноските по 
процедурата!!Професионален шофьор съм със стаж 
в Европа.Имам SSNизтекли ID и Driver license.При ин-
терес моля свържете се с мен 359878448476 №19033

COAST TO COAST
SAFETY CONSULTING, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, YOU NEED HELP WITH IFTA, 
IRP, PERMITS -KY, NY, NM, OR, HAZMAT PERMITS, HWY 
TAX 2290, CORPORATIONS, MCS150, CORPORATIONS, 
DOT AUDIT ASSISTANCE AND MUCH MORE, CALL US! 
2523052273 №19104

ФЛОРИДА
DISPATCHER +9 YEARS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, Диспечер с опит,53R/V/F/
Hz,от България 5618770865-call/text/email №19107

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, за стая в двустаен Iет.
Шилер Парк.Наемът е $475 на месец и включва вода 
– топла и студена,парно,паркинг,газ.Ток и Интернет 
се заплащат.Депозит договор-задължителни,дават 
и се сключват с хазяина!Свободна 03-01-22г .Тел 
7737042622.Оглед : Събота,Неделя! №19100
СТАЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в 
Des Plaines IL 7739344547 №19090
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$  650.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 
3b/3b къща в Elk Grove village 60007. Перално поме-
щение, паркинг, обзаведени общи части- хол и кухня, 
WiFi и нетфликс са гарантирани!френдли съм, но не 
pet friendly, sorry. За повече инфо моля драснете съоб-
щение на 305-916-0160. №19058
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 $670/
month , Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, 
leave a detailed message 18476307078 №19053
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 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 
Неделя! №19010
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведена стая 
под наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland 
& Foster близо до I-90 близо до Blue Line обща перал-
ня и сушилня $600, вода и газ са включени в цената. За 
контакт Мирко (773) 510-4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 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. Включе-
но всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/
Narragansett 7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен га-
раж в Glenview Разполага с огромно patio. В компле-
каса има вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. 
Оглед по всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ 
За повече инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, 
паркинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са 
гарантирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. 
За повече инфо моля драснете съобщение на 305-916-
0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, 
great schools, brand new kitchen remodeled, freshly 
painted, call 708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. 
Convenient location near Costco, Wood� eld Mall, I-90. 
Second � oor with balcony. Central A/C. Pool in the 
complex. For more information call 847 312 0278 or 773 
996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for 
rent in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, 
great location and schools! For information: 847 630 
8884 Stancho №18755

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

ИМОТИ 
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, га-
раж за 2 коли. Заграден двор, ниски данъци.След ос-
новен ремонт. за контакти тел: 224-713-5535. Е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com №19065

SOMEWHERE ELSE
ЖИЛИЩЕ В САНДАНСКИ, 
Цена US$  965.00, Зипкод , Нови апартаменти в Сан-
дански, напълно завършени. Намират се в слънчев 
комплекс, с акт 16. Охрана, бариера, видеонаблюде-
ние, басейн и добре оформена инфраструктура, асан-
сьор, подземно паркомясто. Локация-до Медите Спа 
Ресорт, на 1.5 км. от Интерхотел Сандански и 1.5 км от 
пешеходната зона на града. 359884780493 №19026
ЕТАЖ ОТ НЪЩА СОФИЯ , 
Цена US$ 420.00, Зипкод , 5 стаен апартамент София 
ул Ангел Кънчев и ул Парчевич € 420 000 ( € 2 800 m2). 
Самостоятелен етаж 3 /150 м2 центъра София плюс 50 
м2 таван и мазета 28м2 и 16 м2 Жилището е за ОСНО-
ВЕН РЕМОНТ. Тел 817 896 6763 Васко №19106

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
IONCAL, 
Цена US$  550.00, Зипкод 60016, Продавам Електрон-
ни системи за предотвратяване на варовик във водни 
инсталации. Made in Spain. Гаранция - 10 години. Тел. 
773 814 2191 №19095
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 
Предлагам

Chicago + suburbs

АСФАЛТИРАНЕ , 
Цена US$ 17, Зипкод , Асфалтиране на улици 
дворове детски площадки паркинги редене 
на тротоарни плочки вертикална планировка 
унипавета бордюри. Работим в цялата страна 
високо качество на достъпни цени 0893541695 
№19109

SAFETY CONSULT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, IFTA, IRP, PERMITS -KY, 
NY, NM, OR, HWY TAX 2290, CORPORATIONS, MCS150, 
CORPORATIONS, DOT AUDIT ASSISTANCE AND MUCH 
MORE 2523052273 №19102
ПСИХОТЕРАПЕВТИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , www.ptpool.net Предлагаме 
ти психотерапевтична подкрепа. В сайта ни пише по-
вече информация относно направленията, в които ра-
ботим. 359889291674 №19105
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите домаш-
ни филми като ги презапишете на DVD преди касетите 
да станат неизползваеми. Презапис от VHS, MiniDV ви-
део касети на DVD. 630-456-1366 №19074
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазе-
те 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 негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазе-
те 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

ИЛЮЗИОНИСТ ЗА ДЕЦА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, Илюзионист за детски 
рождени 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 ин-
тервю за работа чрез провеждане на Mock Interview. 
Предлагам сьщо и сьвети за резюме и LinkedIn 
профил. Професионален опит над 5 години в тази 
сфера и завьршена магистратура Human Resources 
Management. balkanconsultingusa@gmail.com 630-
853-5936 №19052
ТОЛВАЧКА, 
Цена US$ , Зипкод , Пътна помощ- толвачка. 24/7. Теле-
фони: 773-563-1200 и 630-542-4695 - Пламен. №19018
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in Arlington 
heights, haircut, color, highlights, perm, keratin 
straightening treatment, 708 415 7911 №18763
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma si 
v Ho� man estate.Predlagam domashno prigotvena 
hrana,mnogo igri,razhodki i zabavleniq Tel: 224 659 1156 
№18609

ФЛОРИДА
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние сме 
екип от специалисти, които предлагат психотерапев-
тична подкрепа на Българи живеещи в чужбина. По-
вече информация можете да получите от сайта ни. 
359889291674 №18960

УСЛУГИ 
Търся

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

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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И
сторията на Джулиа Тофана е 
завладяваща, поразяваща и 
много противоречива. Тя била 
бизнес дама, защитничка на 
онеправданите съпруги, инте-

лигентна жена, отмъстителка, но и потайна 
манипулаторка. Нейните клиентки пазели 
ревниво тайната й, а популярността си Джу-
лиа дължала на слухове и дълбока тайна.

Не е известно много за детството на Джу-
лиа. Тя е родена в Палермо през 1620 г. Май-
ка й - Тофаниа Д’Адамо - била екзекутира-
на през 1633-а за убийството на съпруга си 
Франсис. Тя била малтретирана жена, но 
през средновековието мъжът бил глава на 
къщата и собственик на всичко и всички в 
нея. Разводът бил немислим, а вдовството – 

щит от света и мъжете.
Малко след смъртта на майка си Джулиа 

започнала да се застоява в дрогерии и бил-
карници при свои познати. Така тя научила 
доста рецепти за козметика, рецепти, кои-
то помагат

при лечението 
на различни болести

рецепти, които помагат при ревниви, агре-
сивни съпрузи.

Джулиа създала своя рецепта, която на-

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Да убиеш 600 мъже с... козметика! 
Една смъртоносна история

XКак необичайна рецепта се превръща в защитник на малтретираните жени

Джулиа Тофана

Акуа Тофана или както станала известна – Манната на св. 
Никола от Бари.
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рекла Акуа Тофана, по времето, когато вече 
била омъжена, внимавайки да не допуска 
грешката на майка си да бъде заловена. Тя 
изпипала рецептата до най-малки детайли. 
Течността била прозрачна, безвкусна и уби-
вала бавно. Това имало няколко предим-
ства - отровата предизвиквала грипоподоб-
ни симптоми, можела да бъде давана във 
всяка напитка или храна, докато съпругата 
„се грижи“ за болния си съпруг.

Не се знае в кой момент Джулиа решила 
да се отърве от съпруга си, нито какви са 
причините за това, но това се случило след 
раждането на дъщеря им. По-късно Джулиа 
отворила своя дрогерия в Палермо и запо-
чнала твърде успешен бизнес.

Отровната Акуа Тофана се

продавала само 
на проверени дами

На самото шишенце били изписани ин-
струкции като „Да се приема веднъж днев-
но по 3 капки“, за да изглежда продуктът 
съвсем като козметика. В биз-
неса на Джулиа помагала дъ-
щеря й Джиролама.

Основната съставка на Акуа 
Тофана е бил арсеникът, но се 
предполага, че в нея е имало 
беладона, която широко се е 
употребявала в козметичните 
продукти по това време, както 
и олово.

След известно време в Па-
лермо тръгнали слухове, че 
Джулиа и Джиролама са ма-
гьосници, които убиват съпру-
зите на клиентките си. Една 
нощ двете събрали наличните 
си билки и друг багаж и отпътували за Не-
апол.

Там те наели помещение и започнали от-
ново да продават козметика. Славата на 
Джулиа се разнесла и клиентелата й се уве-
личила. Няколко години бизнесът вървял 
по вода. Джулиа не просто продавала Акуа 
Тофана

тя обучавала своите клиентки
как да се държат. По време на „заболяване-
то“ да се грижат за съпруга си, да изглеждат 
покрусени и депресирани, а след смъртта 
непременно да настояват за аутопсия, коя-
то, разбира се, нямало да покаже нищо. Така 
почернената съпруга щяла да изглежда на-
пълно невинна.

Но след известно време отново тръгнал 
слух за вещерство и майка и дъщеря съ-
брали набързо багажа си и се преместили 
в Рим. В новия магазин се наложило да нае-
мат още три жени, които да им помагат.

След известно време една дама посети-
ла магазина. Джулиа провела своето „обу-
чение“ и й продала Акуа Тофана. Дамата се 
прибрала вкъщи и сложила

отровата в супата 
на съпруга си

Той започнал с удоволствие вечерята си и 
тогава се обадила съвестта на жена му. Тя 
изкрещяла на съпруга си да не яде супата. 
Озадачен, той спрял и изгледал хлипаща-
та си съпруга, която обаче отказала да даде 
обяснение за странното си поведение. След 
известно време и убедителен побой, дамата 
разказала всичко на съпруга си, който я по-
мъкнал към съда, където й се наложило да 
повтори разказа си.

Джулиа била предупредена и заедно с 
дъщеря си потърсила убежище в църква. 
Но след като разгневена тълпа нахълта-
ла да й търси сметка и хората разказали на 
свещеника защо всъщност я търсят, цър-
ковните власти се принудили да я предадат.

Арестуваната Джулиа била подложена на 
мъчения. Същото се случило на Джирола-
ма и на трите жени, работещи в дрогерията. 
Джулиа признала за убийството на повече 

от 600 мъже между 1633-а и 1651 г.
По време на процеса тя и Джиролама 

били

принудени да издадат 
клиентките си

Под предлог, че не помнят, двете издали 
само някои. Тези жени също били аресту-
вани, някои от тях екзекутирани, други – за-
творени.

Говорело се, че Волфганг Амадеус Мо-
царт е станал жертва на Акуа Тофана. Това, 
разбира се, е повече от абсурдно, макар да 
се смята, че самият той е дал начало на по-
добни слухове, запленен от историята на 
Джулиа Тофана. Така или иначе, върху ръко-
писа на „Вълшебната флейта“, по която Мо-
царт работи преди смъртта си, са открити 
големи количества арсеник.

След дълги години отровителство, Джу-
лиа Тофана била екзекутирана през юли 
1659 г. на площад Кампо ди Фиори в Рим. 
С нея са екзекутирани дъщеря й и трите й 
помощнички. След екзекуцията тялото на 
Джулиа било хвърлено от стените на църк-
вата, която по-рано й дала убежище.

„Любовен еликсир“ – картина на Евелин Де Морган, за която се смята, че е 
вдъхновена от Джулиа Тофана.

Кампо ди Фиори, където се състояла екзекуцията на Джулиа.

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
В семейните си и финансови 
дела бъдете внимателни, защо-
то вие или някой друг ще се опи-
та да използва част от паричните 
средства за лични цели, вероят-

но без да сподели за това или ще причини друг няка-
къв проблем. Бъдете внимателни и с обещание или 
„важна информация“, която ще получите от момиче 
или жена. На работното си място бъдете съсредото-
чени върху задълженията си. Вероятни са опити на 
някои хора да ви провокират към прибързани или 
емоционални реакции.

РАК
Този период ще бъде благопри-
ятен за вас по отношение на 
различни финансови дела, юри-
дически ангажименти, свърза-
ни с пари, за подялба или пови-

шение на доходите ви и др. Внимавайте обаче при 
покупка на важни вещи за дома или за работата си. 
Не вземайте решение и не купувайте нищо, преди 
да сте направили достатъчно добро проучване на 
цени и качество на целия пазар. Жените ще са мно-
го емоционални, чувствителни и докачливи в отно-
шенията си с брачен или интимен партньор.

ВЕЗНИ
Жените ще се ангажират нео-
чаквано с някакъв документ, с 
финансови формалности или с 
друг вид бумащина. Мъжете ще 
имат важна среща или разговор 

с жена над 35-годишна възраст. През тези дни ще ви 
се наложи да вземете поука от свои предишни пре-
живявания. Това особено важи за тези, които са свър-
зани с вашия семеен или любовен живот. Вероятно 
ще бъдете поставени в ситуация, в която трябва да 
вземете обмислено решение, свързано с нещо, което 
вече сте преживяли преди известно време.

КОЗИРОГ
През този период ви предстоят 
разговори, които ще ви помог-
нат да изясните позициите на 
други хора, които касаят важни 
за вас въпроси. Интересно и по-

лезно за вас развитие ще има приятелство с човек, 
който е извън кръга ви от колеги, съседи или стари 
приятели. Ще се наложи да обърнете внимание на 
събития, в които от вас ще се очаква някаква помощ 
или съдействие. Възможно е да касаят някого, с ко-
гото не живеете. Поради тази причина ще имате по-
динамично общуване по телефон.

ТЕЛЕЦ
Ако не успеете да постигнете 
важни успехи или желани от вас 
резултати, не бързайте да изпа-
дате в тъжни настроения. Ня-
кои събития, които в момента се 

развиват в живота ви, изискват повече време за же-
ланото от вас развитие. През периода се пазете от 
кражба или любопитството на други хора към ваши 
лични документи или телефон. Жените ще запом-
нят тези дни с важна или полезна за комфорта им 
придобивка. Мъжете ще преживеят някои притес-
нения или неблагополучия на работното си място.

ЛЪВ
Мъжете да избягват сериозни 
семейни ангажименти и задачи, 
които ще нарушат в някаква сте-
пен хармонията в семейството 
им. Ще очаквате събиране в се-

мейството, което може да има връзка с търсене на 
разрешение на някаква семейна криза или постига-
не на съгласие по важен въпрос. Може да преживе-
ете житейска раздяла с човек от кръга ви роднини, 
която ще бъде очаквана и няма да ви изненада. Ще 
се зарадвате на професионален или обществен ус-
пех на човек от кръга ви приятели.

СКОРПИОН
Влиянието на приятел върху до-
машните ви дела ще бъде небла-
гоприятно. То може да е свързано 
с погрешна представа за конкрет-
ната ситуация, с егоизъм или друг 

вид негативни чувства. Във финансов план се съобра-
зявайте с наличните си ресурси и не харчете повече 
от това, което сте планирали в седмичния си бюджет. 
Ако имате някакви очаквания за допълнителни или 
неочаквани пари, може да останете разочаровани. На 
изпитание ще бъдат поставени семейните ви отноше-
ния.

ВОДОЛЕЙ
Ще получите информация относ-
но неблагоприятно развитие на 
проблеми в живота на хора, кои-
то познавате. Вероятно те пре-
живяват последствията от свои 

предишни злонамерени действия. Ще бъдете нато-
варени и с проблеми в живота на близки хора. Ако 
сте родители, ще се наложи да направите покупка за 
дете, която ще изиска някакъв документ или внима-
телно предварително проучване за по-добра сделка. 
Жените ще получат неприятна новина или отказ на 
някакво предложение.

БЛИЗНАЦИ
През този период ще разменяте 
повече съобщения, ще имате по-
вече разговори по телефона или 
ще използвате други средства за 
контакти с хора, които са важни 

за вас. Възможни са срещи или виртуални контакти с 
хора от миналото ви като съученици, бивши колеги 
или съседи. Избягвайте обаче да давате скъпостру-
ващи вещи за ползване от деца или млади хора, на 
които им липсват достатъчно умения да ги ползват 
правилно. Може да бъде важно време за развитие 
на ваши любовни отношения.

ДЕВА
Разочарование ще ви причинят 
действията на жена, която ще ви-
дите в една нова светлина чрез 
нейни прояви на скъперничест-
во, завист или чрез злобните ко-

ментари, които ще направи за други хора. Ще следи-
те една важна ситуация в живота на момиче или жена, 
която ще възникне като следствие на нейни предишни 
решения и действия. Ще имате и възможност да поста-
вите началото на едно ново и перспективно приятел-
ство от романтичен или бизнес характер. Избягвайте 
обаче сериозни или отговорни ангажименти.

СТРЕЛЕЦ
Назряла е необходимост от ня-
каква промяна в роднинските 
ви отношения, но тя може да се 
случи само ако засегнатите стра-
ни са готови за това. Жените ще 

вложат по-голяма емоционалност и чувствителност 
в действията и в отношенията си през тези дни. Това 
ще бъде благоприятно време за начало на нова ро-
мантична връзка, стига да не я натоварвате още в на-
чалото с големи очаквания. Мъжете ще имат доста-
тъчно домашни задачи за изпълнение, затова нека 
не пропиляват времето си.

РИБИ
Ще имате важни разговори или 
ще се ангажирате с изпълнения 
на общи планове с хора от друг 
колектив, компания или клиен-
ти. Това ще бъде благоприятен 

период за разговори, свързани с нова позиция или 
нова работа на друго място, ако имате подобни пла-
нове. При разрешаването на неприятности и про-
блеми ще получите помощ от неочаквано място. Ще 
очаквате телефонен разговор или среща, свързани с 
човек, който живее в друго населено място. Ново по-
знанство ще има важно значение за вашето бъдеще.

https://www.brookhavenmarket.com/
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ОВЕН
Овните през 2022 г. трябва да бъдат гото-

ви за това, че им предстои една запомня-
ща се година, чака ги обаче и много суета 
и неоснователни грижи. Вашият проницате-
лен ум и комуникативност ще бъдат търсе-
ни. Особени успехи ще имат Овните, които 
се занимават с посредничество, търговия, 
работят в сферата на услугите, а така също 
и Овните журналисти. В личния ви живот 
звездите предричат стабилен семеен жи-
вот, но ще трябва да отделите много внима-
ние на членовете на своето семейство, как-
то и на децата си.

ТЕЛЕЦЪТ
През новата година Телците ги очакват 

промени, повишен оптимизъм и жизнен то-
нус. Смело може да разчитате на благополу-
чие - и материално, и морално. Вие стъпвате 
на сложния път към самоусъвършенстване. 
Мениджъри, посредници и журналисти ще 
могат да разширят сферата на своето въз-
действие. Голяма е възможността за про-
фесионален напредък при заемащите ръ-
ководни постове. Струва си да обърнете 
внимание на своя дом и своите близки, да 
им отделите повече внимание. Благотворни 
ще бъдат и пътуванията в чужбина.

БЛИЗНАЦИ
През 2022 г. за Близнаците особено остро 

ще стои въпросът за преодоляване на не-
определеността по отношение на намере-
ния и избор на дългосрочна цел. Вие трябва 
да сте наясно какво искате и се постарайте 
да не разпилявате силите си. Ще ви се на-
лага постоянно да доказвате на какво сте 
способни. Доверявайте се само на себе си 
и на своята интуиция. Разчитайте на собст-
вените си сили. Семейството и близките ви 
очакват внимание и грижи. Ако ви се удаде 
удобен случай, не изпускайте шанса си да 
подобрите материалното си положение.

РАК
Раците трябва да бъдат готови за промени 

в професионално отношение и в семейния 
живот. Вашите качества на лидер ще бъдат 
оценени, ще се повиши вашата активност, 
мобилност и енергичност както в личен, 
така и в професионален план. Ще бъде до-
бре да оставите лошите си навици в измина-
лата година, да не се оставяте във властта на 
неконтролираните желания. В критични си-
туации се постарайте да се вслушвате в мне-
нието и съветите на приятелите си, от това 
успехът ще дойде по-бързо. Възможни са ус-
пешни инвестиции в недвижими имоти.

ЛЪВ
Лъвът трябва да остане такъв, какъвто е - 

мъдър, спокоен и сигурен в себе си. За вас 
е особено важно да запазите вътрешното 
си равновесие, да не се обиждате за дребо-
лии. Със сигурност ще запазите своя авто-

ритет, а материалното ви състояние ще се 
стабилизира значително. По отношение на 
кариерата, ще се усеща позитивна промяна. 
Постарайте се да се освободите от несери-
озни мечти и се заемете с практическа ре-
ализация на замисленото. Твърде вероятни 
са положителни изменения в личния живот 
- сключване на брак, раждане на дете, при-
добиване на ново жилище.

ДЕВА
За Девите новата година обещава много 

нови и интересни неща. Възможно е да се 
появи нов източник на доходи, възможни 
са нови познанства, ярки романтични при-
ключения, които в бъдеще да се превърнат 
в нещо по-голямо. Ще бъдете уважавани и 
търсени. Възможно е да преразгледате ста-
рите си житейски принципи, пред вас да се 
появят нови идеали и задачи. Само от вас 

ще зависи колко разумно ще се възползвате 
от шансовете, които ще ви предостави съд-
бата през 2022 г.

ВЕЗНИ
Везните ще имат възможност да проме-

нят живота си в положителна посока. Въз-
можно е да напреднете в професионална-
та си дейност, да укрепите авторитета си. 
Ще станете по-самоуверени и проблемът 
за избора ще решавате с несвойствена за 
вас лекота. Трябва да отделяте повече вре-
ме на дома си, на близките си, на децата си. 
Но през тази година е по-добре да не риску-
вате, защото може да загубите и това, което 
имате. Пред вас остро ще стои въпросът за 
откриването на собствена индивидуалност. 
Бихте могли да опитате някои сродни про-
фесии или да се заемате с творческа само-
изява.

СКОРПИОН
Трябва да сте готови за значителни проме-

ни и събития. Ще можете да проявите своите 
таланти, да укрепите авторитета си. Най-на-
края ще можете да завършите обзавежда-
нето на дома си. Възможна е смяна на мес-
тожителството. Ако отдавна сте планирали 
пътешествие в чужбина, то ще имате този 
шанс. Много е вероятно да повишите про-
фесионалното си ниво или да заемете по-до-
бра длъжност. Необходимо е да се преборите 
с мнителността си. Старайте се да не влиза-
те в конфликт с ваши близки. С упоритост ще 
можете да решите завинаги финансовите си 
проблеми.

СТРЕЛЕЦ
Идва времето, когато ще трябва да пре-

разгледате своите отношения с приятели, 
роднини, съдружници. Не отлагайте разре-
шаването на назрелите ситуации, за да не 
се окажете като героинята от приказката за 
рибаря и златната рибка до разбитото старо 
корито. Ще ви се наложи да отстоявате свои-
те нравствени ценности, борейки се за неза-
висимост. Бъдете бдителни по отношение на 
финансовите въпроси, не бързайте да пече-
лите по нечестен начин. Постарайте се да по-
работите върху своя имидж, да внесете све-
жест в отношенията си с близките.

КОЗИРОГ
Козирозите ги очаква късмет и успех в лич-

ния им живот, в семейството. Расте вашата 
комуникативност, ще сте по-търпими и кон-
тактни. Вашата интуиция също ще се разви-
ва. Няма да ви е трудно да видите истинската 
същност на нещата. Това ще ви позволи да не 
изпуснете шанса си за по-добро материално 
положение, за хармонизиране на отношени-
ята си с околните. Вашият живот ще бъде по-
прост и радостен, ако усетите неговото живо 
дихание, ако се отдалечите от сухия анализ 
и повярвате в магията на заобикалящата ви 
действителност.

ВОДОЛЕЙ
Ще бъдете изпълнени с енергия и ентуси-

азъм. Онова, което по-рано ви се е струвало 
неизпълнимо, сега ще се получава много лес-
но. Ще се нуждаете от последователност, за 
да доведете докрай начинанията. Към карие-
рата си трябва да се отнесете с необходимото 
внимание. Изострената интуиция ще ви поз-
воли да направите своя правилен избор на 
поприще. Материалното благополучие е въз-
можно чрез упорит труд. Проявявайте по-го-
ляма загриженост за близките си, за децата. 
За да не се разпаднат отношенията ви с лю-
бимия поради мимолетни увлечения, бъдете 
верни и предпазливи.

РИБИ
За вас настъпва година на обновление. 

Постарайте се да не захвърлите недовърше-
ните си начинания, иначе те ще бавят раз-
витието ви. Ще ви залее изобилие от идеи и 
проекти, които ще се отнасят до професио-
налната ви реализация и личен живот. Жела-
нията ви бързо ще станат реалност, затова е 
много важно да знаете какво точно искате в 
действителност. 2022 г. е много подходяща за 
сключване на брачни съюзи, за романтични 
увлечения. С трудолюбие и прилежност в ра-
ботата си ще имате шанс за професионален 
напредък и осигуряване на добри финанси.

2022 г.: Какво 
казва зодиакът 
за всеки знак?

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Няколко съвети от звездите, които 
могат да са ви от помощ тази година
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Връзката меж-
ду Ким Кар-
дашян и 

Пийт Дейвидсън 
явно става все по-
сериозна. Двамата 
са прекарали ко-
ледните празници 
заедно, а в нача-
лото на годината 
се отправиха на 
романтична екскурзия на Ба-
хамите и отношенията им се 
развиват бързо.

41-годишната риалити звез-
да и 28-годишният комик са 
заедно от края на октомври 
миналата година.

„Ким и Пийт стават много 
сериозни. Той все повече стои 
в нейната къща. Тя е лудо влю-

бена в него и връзката е мно-
го вълнуваща за нея“, сподели 
източник на „E!News“.

Пийт живее в Стейтън 
Айлънд, а Ким в Калифор-
ния, заедно с четирите деца. 
Но риалити звездата и коми-
кът са решени връзката им да 
проработи, въпреки че е от 
разстояние.

Ким Кардашян и Пийт на 
романтична екскурзия на Бахамите

Нина Добрев похвали родителите 
си. Тя каза, че е била свидетел на 
това как те работят изключител-

но здраво върху това да подобрят жи-
вота си и тя винаги е била решена да 
следва техния пример.

Семейството на актрисата емигрира 
от България в Торонто, Канада, когато 
тя е само на 2 годинки.

„Не бяхме богато семейство. В нача-
лото ние живеехме с друго семейство 
в апартамент с една спалня. Моите ро-
дители трябваше да работят наистина 
здраво“, коментира звездата.

32-годишната Нина разкри още, че се 
нуждае от приятели, които я стимули-
рат и я подтикват да бъде амбициозна 
и да постига целите си.

„Ако се обграждаш с хора, които са 
не са мотивирани, ще бъде трудно да 
не се отклоняваш от правия път“, обяс-
ни тя.

Мария Бакалова, която получи све-
товно признание за своя талант, оза-
ри януарската корица на българско-

то здравно издание „Genica News". Тя даде и 
ексклузивно видео интервю, в което разказ-
ва за това как й се е отразила славата и дали 
се разхожда свободно, без това да буди осо-
бен интерес в околните.

„Аз живея в Лос Анджелис - един от мину-
сите там е, че няма много паркове. Движиш се 
предимно с кола. Всички се движим наоколо 
с маски и е трудно някой да те разпознае. Ако 
не бях актриса, щях да съм журналист“, спо-
деля тя.

Звездата разкрива, че вече е направила и 
дебюта си като продуцент на филм. Лентата 
носи името „The Honeymoon“ и предстои да 
излезе на големия екран през първите месе-
ци на 2022 г.

Мария Бакалова: Ако не бях 
актриса, щях да съм журналист

Том Холанд сподели, че 
голфът е това, което го 
кара да остане земен. 

Без този спорт актьорът е щял 
да има доста различна карие-
ра. Той смята, че е нямало да 
бъде актьор, ако не е обичал 
голфа толкова.

Спортът му помага да сва-
ли напрежението, което идва 
заради това, че е холивудска 
знаменитост. Том дори смята, 
че е пристрастен към голфа.

„Ако не бях пристрастен 
към голфа, щях да имам раз-
лична кариера. Това е хубав 
начин да се откъснеш от това, 
което се случва около теб. Из-
ключвам си телефона и прос-
то се наслаждавам на това да 
бъда навън с моите приятели, 
братята ми и баща ми“, обяс-
ни той.

Холанд призна още, че гол-
фът го кара да остане скро-
мен и че спортът му напомня, 
че той не е добър във всичко.

Том Холанд призна, че е пристрастен 
към голфа

Нина Добрев следва добрия 
пример на родителите си

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Кадри с участието на об-
винения в сексуално на-
силие актьор Крис Нот 

са изрязани от последния 
епизод на сериала „Просто ей 
така“, който е продължение 
на „Сексът и градът“, съобщи 
списание „Варайъти“.

Финалната серия предстои 
да бъде излъчена на 3 февру-
ари по стрийминг платформа-
та НВО Макс.

Според „Варайъти“ в нея 
е трябвало да се появи Нот, 
чийто герой Тузаря почина в 
първия епизод на продълже-
нието „Просто ей така“.

Сценаристите обаче са ре-
шили да изрежат сцената с 
Крис Нот, който беше обвинен 
в сексуално насилие. Според 
авторите на сериала кадри-

те с Тузаря нямат съществено 
значение за сюжета и затова 
могат да бъдат премахнати.

Той е трябвало да се поя-
ви, докато Сара Паркър раз-
пръсва пепелта му от мост в 
Париж.

Изрязаха кадри с Крис Нот  
от сериала „Просто ей така“

Холивудският актьор Ки-
ану Рийвс е дарил 70% 
от хонорарите си за 

първия филм от поредицата 
„Матрицата“ на фонд за борба 
с левкемията.

По-голямата част от спече-
лените от филма $45 млн. са 
постъпили във фонд за под-
помагане на хора, борещи се 
с рака.

През 1991 г. по-малката се-
стра на актьора, Ким, е диаг-
ностицирана с левкемия. Ак-
тьорът се грижи както за нея, 
така и за рехабилитацията й. 
Рийвс дори продава къщата 
си, за да бъде по-близо до се-
стра си. Актьорът също така 
похарчва $5 млн. за рехаби-
литационната й терапия.

„Тя винаги се е грижила за 
мен. Аз винаги ще се грижа за 
нея“, споделя Киану.

От 2001 г. 55-годишната му 
сестра е в ремисия. Именно 
впоследствие Рийвс създава 
фонд за подпомагане на хора, 
борещи се с рака.

Киану Рийвс е дарил 70% от 
хонорарите си за борба с рака

Нов дървесен вид е наречен на 
името на актьора Леонардо ди 
Каприо в знак на почит към кам-

панията на холивудската звезда срещу 
изсичането на горите.

Вечнозеленото дърво с големи жъл-
то-зелени цветове, което е открито в ка-
мерунската гора Ебо, е първият нов вид, 
официално наименуван през 2022 г. от 
ботаниците от прочутите градини в лон-
донския квартал Кю.

Наименуването е признание за ра-
ботата на 47-годишния актьор за пре-
дотвратяване на сечта в застрашената 
гора, където е открит да расте единстве-
ният известен екземпляр на дървото.

През 2020 г. Камерун даде разреше-
ние за сеч в девствения резерват за 
дива природа. Концесията беше отме-
нена месеци по-късно от президента на 
Камерун Пол Бия.

„Свободната жена“ Бритни Спи-
ърс отново публикува свои голи 
снимки в профила си в Instagram. 

Попзвездата остави малко на въображе-
нието, като сподели кадри, на които се 
вижда съблечената й фигура.

На снимките 40-годишната певица 
носи само високи бели чорапи до коля-
ното и колие около врата. Тя стратеги-
чески е покрила едното зърно на гърди-
те си с ръка, а другото, както и срамните 
си части, е покрила с розови емоджи на 
цветя и сърце.

Изпълнителката на Slumber Party нас-
коро призна, че чете коментарите в со-
циалната медия и че хората могат да бъ-
дат много зли.

Носителката на „Грами“ след края на 
делото срещу своя баща често споделя 
свои разголени снимки.

Бритни Спиърс публикува 
свои голи снимки в Инстаграм

Кръстиха нов вид дърво 
на Леонардо ди Каприо

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

Р
озата, красивият символ на Бъл-
гария, е емблема и на един град 
в Америка. В Пасадена, Калифор-
ния, всяка Нова година започва 
с празник, в който тя е главен ге-

рой. Именно този фестивал е и причината 
симпатичният град в окръг Лос Анджелис 
да започне да се превръща в популярна ту-
ристическа дестинация.

Пасадена е едно от особено интересни-
те места в Америка. В него се намира и из-
вестният Калифорнийски технологичен ин-
ститут, но той е често посещаван най-вече 
заради забележителностите си. Тук се нами-
ра музеят на Нортън Саймън. Това е една от 
най-забележителните частни художествени 
колекции, събирани от 1900 г. Сред топ дес-
тинациите в града са и библиотеката и

градините Хънтингтън
където се съхраняват колекции с британ-
ско, френско и американско изкуство от 18 
и 19 век. Любителите на хазарта също няма 
да са разочаровани – те могат да посетят 
Хазартната къща, обявена през 1978 г. за ис-
торическа забележителност благодарение 
на нейната интересна архитектура. Заслу-
жава си да се разгледа и старата част на Па-
садена, разказва peika.bg. Не е за пропуска-
не и лабораторията за реактивен двигател, 
където се изграждат роботизирани косми-
чески кораби.

Началото на туризма в Пасадена обаче 
слага празникът на розата. Градът се пре-
връща в търсена туристическа дестинация 

през 1890 г., когато за първи път в него се 
провежда парад на розите. Още тогава той 
привлича хиляди туристи. Основан е от 
ловния клуб на долина Пасадена и се праз-
нува на всеки 1 януари. Тук се събират най-
добрите

маршируващи оркестри
които за да стигнат до участие в парада, се 
явяват на много оспорвани конкурси.

В парада участват и конни формации, къ-
дето се представят различни породи коне, 
кой от кой по-красив. Изграждат се плат-
форми, които се покриват с многобройни 
свежи цветя. Празничната процесия пре-
минава по известния булевард Колорадо. 
Платформите се подреждат като ботаниче-
ски градини, където любопитните и любо-
знателни туристи и посетители могат отбли-
зо да се насладят на тази приказна цветна 

феерия. Цветята са подредени в уникални 
конструкции, така че всяко едно цвете да е 
на видно

място. Това е един от най-големите праз-
ници по случай Нова година в САЩ.

По-късно през деня се провежда коле-
жанският футболен турнир „Роуз бол“, най-
престижната среща на колежанския кръг 
по футбол. Парадът на розите всъщност е 
кръстник на футболния турнир. Мачът оп-
ределено е едно красиво продължение на 
парада на розите. Атмосферата е много за-
реждаща и празнична. Хората сияят, на-
слаждавайки се на добрата игра на коле-
жаните, и освен това са заредени с много 
цветно настроение. Парадът е едно вели-
колепно съчетание на природна красота, 
спортни умения на талантливите младежи, 
много цвят, веселие и радост.

Имате ли път към Пасадена, подарете си 
това вълшебство. Нова година може и да от-
мина, но следващата вече върви към нас.

Пасадена, където розите 
привличат туристи от 1890 г.

XС уникален цветен парад градът посреща от десетилетия Нова година

Празникът на розата през 1950 г.

Сн.: Flickr
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