
РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

ОТ РЕДАКТОРА

BG VOICE е издание на„BG VOICE” Inc.

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

Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев | Анастасия Върбанова | Пролетина 

Николова | Борислав Михайлов  

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

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

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

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

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

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

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com

Каква невероятна футболна драма
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от Канада, 
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България 
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XРезолюция си прокарва пътя в Камарата на представителите 
за празнуване на македонския език, история и култура и 
техния невероятен принос към Съединените щати

https://axz53.app.goo.gl/radio
https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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Защо ще има 
македонски месец в 
САЩ, но не и български

Вероятно сте видели статията ни, че аме-
риканският Конгрес обсъжда резолюция, 
която да провъзгласи септември т.г. за ме-
сец на македонския език, култура, наслед-
ство и многобройните им приноси към Съ-
единените щати. В това, разбира се, няма 
нищо лошо, като изключим факта, че доста 
от изброените в документа заслужили ма-
кедоно-американци са всъщност българи - 
или поне с български родители. И ако тази 
активна македонска дипломатическа дей-
ност във Вашингтон не контрастира с па-
сивната българска такава от последните ня-
колко години.

Разбира се, ние може да хвърлим цялата 
вина за това върху последните двама бъл-
гарски външни министри и посланика ни 
в САЩ Тихомир Стойчев. В края на неговия 
мандат може да обобщим, че той не допусна 
гаф по време на престоя си във Вашингтон 
и че успя да организира среща на българ-
ски премиер с американския президент. Но 
Стойчев винаги е бил от по-предпазливи-
те и умерени играчи. А в град като Вашинг-
тон, където всеки се бори за американското 
внимание, вероятно е нужен по-агресивен 
и дори екстравагантен подход, за да бъде 
забелязана малка държава като България 
със съвсем минимален бюджет за дипло-
мация. Но Стойчев не е единственият, кой-
то може да бъде обвинен в предпазливост, 
преливаща в пасивност. Виновни сме и 
всички ние, българите в САЩ.

Защото зад тази македонска резолюция 
в Конгреса стоят лобистките усилия на две 
организации в САЩ - Македонската патри-
отична организация и Обединена маке-
донска диаспора (The United Macedonian 
Diaspora (UMD). Едната с почти вековна ис-
тория и започнала по-скоро като българ-
ска, а другата - създадена в по-ново време и 
следваща линията на външната политика на 
държавата Македония. Но тези организа-
ции са в САЩ, издържани са от македонци-
те, които живеят тук (вестникът на МПО е с 
80-годишна история, а най-старият излизащ 

наш вестник „България“ – от 20 години, спря 
да съществува в края на 2020 г.), поддържа-
ни са от тях, а македонците доста по-актив-
но участват в политическия живот на Съе-
динените щати, срещат се с конгресмени и 
сенатори, гласуват.

„Мнозинството от българите в Америка 
все се усещат като емигранти по отношение 
на България. Поддържа се свръхкомпакт-
ност на българските общности по места. Те 
изживяват някакви остатъчни носталгични 
нотки, което личи най-вече по начина, по 
който отбелязват празниците ни. Но нямат 
усещането, че са една интегрална част от 
много по-голямото общество на Съедине-
ните щати. Те нямат усещането да са част от 
публичния живот в Съединените щати“, ко-
ментира бившият ни посланик в САЩ Елена 
Поптодорова. И е права.

Вместо да тропаме хора и пеем „Хуба-
ва си моя гора“, все едно сме прокудени в 
Браила, по-добре да се регистрираме да 
гласуваме на следващите избори – местни, 
щатски, федерални, президентски. Ще е до-
бре Крис Досев да не остава единственият 
с български корени, който да се е пробвал 
да стане конгресмен. Но поне някой да за-
почне от местно ниво – в каунтито, в щат-
ския Конгрес или губернаторски офис. Това 
е начинът да бъдем забелязани, български-
ят интерес чут и защитен в държавата, която 
толкова подкрепя етническото разнообра-
зие и характер на всеки свой гражданин.

Преди това да се случи, ще си останем с 
писането на коментари на български език 
във Facebook, но това нищо няма да проме-
ни. А през септември ще празнуваме маке-
донския месец в САЩ и ще се питаме защо 
няма наш. Няма, защото нищо не сме напра-
вили да има. И вината не е нито на македон-
ците, нито (само) на нашите дипломати и 
политици.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.globalbash.com
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Б
ългария облекчи изискванията 
за влизане в страната на присти-
гащите от редица държави, сред 
които и САЩ и Канада. Новите 
мерки влязоха в сила на 1 фев-

руари със заповед на здравния министър 
Асена Сербезова. Така пътниците от САЩ и 
Канада ще трябва да предоставят при вли-
зане в България сертификат за ваксинация, 
сертификат за преболедуване, сертификат 
за отрицателен антигенен или PCR тест. Ан-
тигенният тест трябва да е направен до 48 
часа преди влизането в страната, а PCR те-
стът – до 72 часа преди това.

Досега пристигащите от САЩ и Канада 
трябваше да предоставят освен сертификат 
за ваксинация или преболедуване, и отри-
цателен антигенен или PCR тест.

За българските граждани, лицата със ста-
тут на постоянно, дългосрочно или продъл-
жително пребиваване на територията на 
Република България, както и за членовете 
на техните семейства е въведено следното 
допълнително облекчение - ако при влиза-
нето в страната те не представят нито един 
от горните документи, се поставят под ка-

рантина за срок от 10 дни в дома или в дру-
го място за настаняване, в което са посочи-
ли, че ще пребивават. Тази карантина може 
да бъде отменена при предоставяне по 
електронна поща на документ, показващ от-
рицателен резултат от направен не по-рано 
от 72 часа от влизането в страната антиге-

нен или PCR тест за SARS-CoV-2.
Отново от 1 февруари

България добавя нова зона
към съществуващите три, по които разделя 
пристигащите пътници. Освен зелена, жъл-
та и червена вече има и тъмночервена. Така 

най-строгите изисквания - представяне на 
сертификат и задължителен тест, остават за 
тъмночервената, а за червената ще е доста-
тъчно представянето на зелен сертификат, 
т.е. ваксиниране, преболедуване или отри-
цателен тест.

В червена зона, в която са САЩ и Канада, 
вече влизат държави, в които 14-дневната 
заболяемост е между 500 и 5000 на 100 хил. 
население.

В тъмночервена зона ще бъдат държави-
те, в които 14-дневната заболяемост е над 
5000 на 100 хил. души население. От тази 
зона пътуващи се допускат в България при 
представяне на цифров COVID сертификат 
за ваксинация, за преболедуване или ана-
логичен документ, едновременно с отрица-
телен резултат от проведено до 72 часа пре-
ди влизане в страната PCR изследване. Тези, 
които притежават цифров COVID сертифи-
кат на ЕС за ваксинация с допълнителна 
(бустерна) доза или аналогичен документ, 
не е необходимо да представят отрицате-
лен резултат от PCR тест. С други думи, бус-
терната доза гарантира свободно движение 
независимо от цветовата зона.

България облекчава правилата 
за влизане от САЩ и Канада

XРазхлабените мерки влязоха в сила на 1 февруари

https://www.mbglogistics.com/
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З
дравното министерство в Бълга-
рия въведе от 1 февруари и валид-
ност на ваксинационния серти-
фикат. Годността му е съобразена 
с европейския регламент и е 270 

дни от датата на поставяне на последната 
доза. 

При изтекъл сертификат българите и 
пристигащите в България могат да пътуват с 
някой от другите сертификати – за преболе-
дуване, за изследване или за бустер.

От 1 февруари влизат нови правила за пъ-
туване и в целия Европейски съюз.

Основната промяна и тук е скъсяването 
на срока на валидност на сертификатите на

ваксинираните с пълен курс
на одобрените в ЕС ваксини или с бустер 
до 270 дни след поставянето на втората 

доза или първата на едноразовата „Джон-
сън и Джонсън". Досега този документ беше 
безсрочен. За хората с поставена бустерна 
доза сертификатът е без ограничение на ва-
лидността.

Занапред с безсрочен сертификат ще мо-
гат да се ползват само хората, 

които имат поставена 
бустерна доза 

ваксина срещу COVID-19. За преболедува-
лите промяна няма - техният документ е ва-
лиден до 180 дни след датата на направе-
ния положителен PCR тест. 

Хората, които не са ваксинирани и не са 
преболедували от коронавирусна инфек-
ция, ще могат да пътуват с направени тесто-
ве според изискванията и валидността им 
за всяка държава.

XИ в целия ЕС са въведени нови правила за пътуване

Колко време важи 
сертификатът 
в Родината

Червена зона
Австралия, Австрия, Ангила, Ан-

тигуа и Барбуда, Барбадос, Бахам-
ски острови, Белиз, Бермуда, Босна 
и Херцеговина, Британски Вирджин-
ски острови, Люксембург, Гренада, 
Грузия, Доминика, Доминиканска 
република, Кувейт, Уругвай, Ирлан-
дия, Италия, Йордания, Кабо Верде, 
Кайманови острови, Канада, Катар, 
Киргизска република, Лихтенщайн, 
Монако, Испания, Нидерландия, 
Норвегия, Швеция, Гвиана, Бахрейн, 
Кюрасао, Ливан, Боливия, Монголия, 
Монсерат, Нова Каледония, Велико-
британия, Ман, Аруба, Албания, Ар-
жентина, Ботсвана, Гърция, Еквадор, 
Естония, Казахстан, Колумбия, Косо-
во, Коста Рика, Латвия, Литва, Мал-
та, Молдова, Панама, Парагвай, Перу, 

Полша, Северна Македония, Синга-
пур, Суринам, Сърбия, Таджикистан, 
Тринидад и Тобаго, Турция, Финлан-
дия, Чили, Румъния, Сейнт Винсент и 
Гренадини, Сейнт Лусия, Словакия, 
САЩ, Тунис, Туркменистан, Търкс и 
Кайкос, Унгария, Германия, Брази-
лия, Сейнт Кидс и Нейвис, Хърватия, 
Черна гора, Чехия, Ямайка.

Тъмночервена зона
Афганистан, Бонер, Гибралтар, 

Гренландия, Израел, Исландия, Ан-
дора, Швейцария, Белгия, Дания, 
Южна Корея, Малдиви, Танзания, Па-
лау, Португалия, Сан Марино, Сейше-
ли, Саба, Сен Пиер и Микелон, Синт 
Еустациус, Словения, Фарьорски ос-
трови, Франция.
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До шест месеца ще стане готова 
електронната идентификация, 
която ще позволи на българите 
зад граница да използват елек-
тронни услуги като тези в Бълга-

рия. Това заяви министърът на електронно-
то управление Божидар Божанов по време 
на заседание на комисията за българите из-
вън страната към Народното събрание. 

С промяната сънародниците ни зад гра-
ница ще могат да заявяват услуги онлайн, 
без да ползват електронен подпис, като в 
момента той е задължителен.

Първата регистрация ще е с допиране на 
паспорта до телефона, а услугата ще е дос-
тъпна за тези, които имат международен 

паспорт. „Сега най-често използваните ус-
луги от сънародниците ни зад граница са 
удостоверения по гражданско състояние - 
удостоверения за смърт, сключен брак, за 
актуалност на име, акт за раждане“, каза Бо-
жанов.

Работи се активно и за така наречените 
трансгранични електронни услуги.

„При правилното им функциониране, ко-
гато гражданинът, например българка в 
Германия, заяви една услуга с електронна 
идентификация, Германия ще събере съ-
ответните актове за гражданско състояние 
чрез тази система“, обясни министърът.

Български за децата 
от чужбина

Разработва се нова система за българче-
тата от чужбина, които преминават в сред-
ното образование на България. Те ще бъдат 
отбелязвани в националната електронна 
система със специален знак и така ще се 
обозначава нуждата им да изучават по-за-
дълбочено български език.

В момента има над 370 български учили-
ща в над 40 държави. Практически на всич-
ки континенти има училища, в които се изу-
чава български език.

Шефът на комисията за българите извън 
страната Антоанета Цонева заяви, че поне 
35 000 деца имат достъп и се обучават в 
тези училища, а 1 700 учители са посветени 

на тази мисия.
„В Украйна и Молдова няма достатъчно 

добре подготвени учители по български 
език. А там има най-много деца. Сходна е 
ситуацията в Албания“, каза директорът на 
дирекция „Образование на българите зад 
граница и училищна мрежа“ към МОН Ната-
лия Михалевска.

До 6 месеца: Българите зад граница 
ще получават услуги онлайн

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

XСред тях ще са удостоверения за брак, смърт, раждане и други

https://www.dpparks.org
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Добро образование за децата, реа-
лизация и високи доходи - това са 
част от изискванията на българи-
те зад граница, за да се приберат 
обратно в Родината, споделяни 

от тях стотици пъти. Пандемията от коро-
навирус даде тласък на процеса по връща-
нето им в България, дори според последни-
те проучвания през 2020 г. завърналите се 
са повече от напусналите. Ще продължи ли 
този ход?

„Тенденцията на завръщането на бъл-
гарите в Родината би се запазила, ако има 
промяна в България, ако те имат възмож-
ност да се реализират или да правят биз-
нес. Ако в България те се чувстват добре, 
ако техните деца получат необходимото об-
разование, за да имат по-добра реализация 
в бъдеще“, заяви политологът Борислав Ан-
гелов в интервю за BG VOICE.

Той напомни, че не трябва да се забравя, 
че сънародниците ни, когато се приберат, 
сравняват условията, при които са живели 
в чужбина, както и икономическата, социал-
ната и политическата система, с тези в Бъл-
гария.

„Те са много по-чувствителни и това, че 

днес са се върнали, не означава, че утре 
няма да си тръгнат и да търсят реализация 
отново зад граница“, каза Ангелов.

Кабинетът да повиши 
стандарта

„Новото правителство ще трябва да по-
виши стандарта на живот. Трябва да се пре-
махне усещането за шуробаджанащина, за 
корупция, за връзкарство, за задкулисие, за 
административни пречки“, заяви политоло-
гът.

По думите му дори елементарните неща 
като насилието в училищата и изнервено-
то движение по пътищата, ако се оправят, то 
това ще даде спокойствие на българите да 
се приберат със семействата си. 

Длъжници на българите 
зад граница

„Длъжници са политиците на българите 
зад граница по много въпроси“, заяви поли-
тологът. Ангелов подчерта, че ако полити-
ците искат да направят нещо за българите в 

чужбина, нека да отворят Изборния кодекс 
и да решат проблема с гласуването по по-
щата.

Според него трябва да се проведе дебат, 
за да се видят плюсовете и минусите.

Избирателният район „Чужбина“ е едно 
от нещата, които биха решили проблема с 
гласуването. 

Не бива обаче да го изваждаме като ня-
каква панацея, защото може и да се измести 
вотът така, обясни той.

Политологът даде пример и със Северна 
Македония, където също имат такъв район, 
те са разделили земното кълбо на три и се 
избира по един народен представител, но 
при определена активност.

Кога българите в чужбина  
ще се завърнат в Родината?
X„Трябва да се премахне усещането за корупция и шуробаджанащина“

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

Борислав Ангелов
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В 
американския Конгрес си про-
карва път резолюция H.RES. 741, 
която да провъзгласи септем-
ври 2022 г. като месец на маке-
доно-американското наследство, 

празнуващ „македонския език, история и 
култура на македонските американци и 
техния невероятен принос към Съединени-
те щати“.

Документът е внесен в края на октомври 
м.г. и подкрепен от група конгресмени от 

двете политически партии – републиканци 
и демократи. Сред тях е и Клаудия Тени (ре-
публиканка от Ню Йорк), която преди две 
седмици заговори за възможни санкции 
срещу България заради позицията на стра-
ната ни по отношение членството на Репу-
блика Северна Македония в Европейския 
съюз.

Преди три месеца Клаудия Тени и още 12 
конгресмени изпращат на българския по-
сланик във Вашингтон Тихомир Стойчев 
писмо с призив да бъдат премахнати преч-
ките пред европейското членство на Репу-
блика Северна Македония. Това писмо оба-
че остава без отговор. Защо – и досега от 
българското Външно министерство не са 
отговорили на въпроса от BG VOICE.

Според конгрес дамата Тени липсата на 
отговор от посланик Стойчев показва неу-
важение към Конгреса на САЩ.

„Ние може да обясним, че тогава са се 

провеждали трети поредни избори в Бъл-
гария (за парламент, бел. ред.), заедно с 
президентски, че всичко е било съсредото-
чено навътре. Но това обяснение може да е 
само помежду ни. Трудно може да обясниш 
на външен партньор, че защото има избо-
ри, спира всичко. Злощастно съвпадение 
е това“, коментира за BG VOICE бившият ни 
посланик в САЩ Елена Поптодорова. Спо-
ред нея има

70% шанс резолюцията 
да бъде приета

в Камарата на представителите и така САЩ 
да отбележат септември като месец на Ма-
кедония.

„Северна Македония изглежда страда-
лец, мъченик в очите на Европа и Европей-
ския съюз и Америка и затова е напълно 
възможно сега такава резолюция да се при-
еме“, коментира Поптодорова.

В документа е записано, че

първите македонци дошли 
в САЩ още през 1440 година,

а следващите големи емигрантски вълни 
са по време на Османското робство. В про-
екторезолюцията е посочено, че според 
оценки на организацията „Обединена маке-
донска диаспора“ те наброяват около поло-
вин милион в САЩ.

Следва сравнително дълъг списък на ус-
пели автори, политици, бизнесмени, лека-
ри и артисти в САЩ, които са определени 
като македонци. Но дали са наистина таки-
ва?

Старите емигранти идват по времето, ко-
гато областта Македония е под турска, а 
след 1912-а под сръбска и гръцка власт. За 
старите емигранти не е трудно да се наме-
рят документи, показващи, че са се опре-
деляли като българи, строили са български 

Конгресът гласува дали да има 
месец на Македония в САЩ

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

XРезолюция си прокарва пътя в Камарата на представителите за празнуване на  
македонския език, история и култура и техния невероятен принос към Съединените щати

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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църкви и училища в САЩ, създали са и Ма-
кедонската патриотична организация. Ос-
таналите успели македонци в списъка са 
дошли по времето на Югославска Македо-
ния, когато руските тайни служби започват 
работа по създаването на нацията Македо-
ния. Повечето от тези хора и техните роди-
тели са родени на места, които са били бъл-
гарски територии, преди да попаднат под 
османско владение и след това в границите 
на бивша Югославия.

Един от посочените македонски писатели 
в САЩ е Стоян Христов, автор на „This is my 

country“ – книга, която била любима на пре-
зидента Франклин Д. Рузвелт. „Имам негови 
книги и там ясно пише, че той е българин 
и говори на български език“, категоричен 
е живеещият в Чикаго Драгомир Богданов, 
който е член на Македонската патриотич-
на организация и автор на няколко книги за 
историята й.

В проекторезолюцията е посочен и Джон 
Кираджиев, създал по „стара македонска 
рецепта, дадена от родителите му“, Синси-
нати чили – обичана американска гозба, 
която през 2013 г. е определена за една от 

20-те най-емблематични храни в САЩ от му-
зея Смитсониън. Проблемът тук е, че роди-
телите на Кираджиев са българи. Това е по-
сочено и в неговата биография в Wikipedia. 
„Разполагам с техните имиграционни доку-
менти, в които той е посочен като грък, за-
щото тогава този район е под гръцка власт. 
Жена му е вписана като българка, но нався-
къде пише, че езикът им е български“, обяс-
нява Богданов.

Но

за тези подменени 
исторически факти липсва 
българска реакция –

нашите дипломати засега не са сезирали 
Конгреса или поне не е известно да е напра-
вено.

Според Елена Поптодорова зад македон-
ските усилия и лобизъм във Вашингтон сто-
ят две организации – Македонската патри-
отична организация (Macedonian Patriotic 
Organization), която има почти вековна ис-
тория, и Обединена македонска диаспора 
(The United Macedonian Diaspora (UMD).

„Македонската патриотична организация 
всъщност тръгва като българска, техният 
вестник „Народна трибуна“ се списваше на 
български, преди да премине на английски 
език преди няколко години. В нея от десети-
летия членуват хора от македонския край, 
които обаче не се идентифицират с нито 
една държава до създаването на Републи-
ка Македония праз 1991 година“, обяснява 
Поптодорова.

„В организацията има много предатели, с 
които се борим от 2011 година“, казва Дра-

гомир Богданов, който членува в нея и е 
един от изследователите на нейната исто-
рия и архивни документи, публикувани в 
поредица от книги.

Обединена македонска диаспора (The 
United Macedonian Diaspora (UMD) е нова 
организация, която е създадена през 2004 
г. с президент Мето Колоски. Организация-
та и изповядва съвременните македонски 
виждания в унисон с политиката на страна-
та и де факто действа като лобист за маке-
донските интереси в САЩ. Те благодарят в 
специална позиция на конгресмените, вне-
сли резолюцията за месец на Македония в 
САЩ. „Вижте какво се получава – имаме ис-
торическото наследство (от МПО, бел. ред) 
и днешния ден (в лицето на UMD). Като се 
обединят тези две влияния, много лесно 
може да се постигне вниманието на Конгре-
са и негово действие (за приемането на ре-
золюцията)“, коментира Поптодорова.

Такива български еквивалентни органи-
зации в САЩ няма, а и българската общност 
не е въобще ангажирана в политическия 
живот на страната.

Според Поптодорова България отстъпва 
позициите си на дипломатическата арена в 
САЩ вместо да добавя върху постигнатото. 
По нейно време в Конгреса бяха приети ре-
золюции за напредъка на България за член-
ство в НАТО и за нашите усилия за спася-
ването на българските евреи във Втората 
световна война. „Много е важно да поддър-
жаш образа си, най-малкото да показваш, че 
те има. Много е трудно да привлечеш вни-
мание, но и да го губиш по бюрократични 
причини, не е добре“, смята Поптодорова.

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Ч
асти от Североизтока в САЩ 
продължават да разчистват ре-
кордните количества сняг, които 
паднаха през уикенда, и се гот-
вят за минусови температури в 

следващите дни.
В събота сутринта тези райони бяха уда-

рени от своеобразен „циклон бомба“ - бу-
рята се засили бързо, а налягането падна с 
много в рамките на 24 часа. Силата на сне-
га и вятъра бяха толкова силни, че части от 
Масачузетс, Ню Джърси, Ню Йорк и Пенсил-
вания бяха под въздействието на невиждан 
досега снеговалеж.

След края на бурята електрическите ус-
луги продължават да се възстановяват в 
засегнатите райони. По-малко от 1000 по-
требителя бяха без ток в Масачузетс рано 
сутринта в понеделник според агенцията 
за управление на извънредните ситуации 
на щата. В неделя следобед те бяха около 
16 000.

На много места са приспособени регио-
нални центрове за онези, които са останали 
без електричество и които се опитват да се 
справят с тежките условия, каза лейтенант-
губернаторът на Масачузетс Карин Полито 
в събота. Очаква се минусовите температу-
ри да останат.

Няколко счупени рекорда
Няколко рекорда по снеговалеж бяха счу-
пени в събота, след като бурята мина през 
Средния Атлантик и Североизтока, според 
Националната метеорологична служба.

Атлантик сити, Ню Джърси, записа 14 
инча (35.5 см) от сняг, счупвайки предишния 

рекорд от 7.3 инча (18.5 см), поставен през 
2014 година. Така общото количество сняг 
за месеца в града е 33.2 инча (84 см), което е 
далеч повече от предишния снежен рекорд 
от 20.3 инча (51.5 см) от януари 1987 г.

Счупвайки летвата на рекорд, поставен 
преди повече от век, Филаделфия записа 
5.8 инча (14.7 см), което е рекорд за всич-
ки времена на 29 януари. Предишният ре-
корд е 5 инча (12.5 см), поставен през 1904 
година.

Същата буря от 1904 година поставя ре-
корд по снеговалеж на 29 януари в Централ 
парк в Ню Йорк, който оцеля до неделя. То-
гава паркът записа 7.3 инча сняг (18.5 см), 
надвишавайки значително предишния от 
малко повече от 2 инча (5 см).

Международното летище Джон Ф. Кене-
ди и летище Ла Гуардия също поставиха ре-
корди по сняг в събота, когато въздушни-
ят пътнически трафик бе силно засегнат от 
бурята. Повече от 1500 полета в САЩ бяха 
отменени в неделя заради североизточния 
циклон, става ясно от данните в авиотраке-

Невиждани снежни бури 
удариха Североизтока
XНово разваляне на времето може да причини силни валежи и в Илинойс

Сн.: БТА
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ра Flightaware.com. Повече от 3500 полета 
бяха спряни в събота.

Бостън пък беше сред местата, които пре-
живяха един от най-снежните дни на януа-
ри с рекорд от 24.5 инча (62.2 см).

Нова буря 
приближава Изтока

Докато Североизтокът и Средния Атлантик 
започват да се възстановяват постепенно, 
погледите се насочват към Изтока. Натам 
се насочват нови валежи и се очаква нова 
буря, която вероятно ще се разпростре от 
Големите езера до Тексас в сряда и четвър-
тък.

Според прогнозите северният край на бу-
рята може да причини силни снеговалежи и 
натрупвания над 1 фут (30 см) в части от Ми-
сури, Илинойс, Индиана и Охайо.

Възможно е и образуването на лед по 
река Охайо, което може да доведе до про-
блеми с електричеството.

Силни гръмотевични бури и проливни 
дъждове може да ударят южните части на 
САЩ. Според прогнозите най-големи коли-
чества вероятно ще паднат в Тексас.

Пострадали по време 
на бурята

Възрастна жена бе открита мъртва в авто-
мобила й в Ню Йорк от шофьор на снегорин 
късно в петък, съобщиха местните власти. 
Въпреки че официална причина за смър-
тта не бе съобщена, се смята, че тя е почи-
нала от сърдечен удар или друго фатално за 
здравето събитие.

Полицията в Саутхолд Таун в североиз-
точната част на Лонг Айланд обяви в изя-

вление в събота, че мъж е паднал в леден 
плувен басейн, докато го чисти. Той е бил 
открит в безсъзнание и е починал по-късно 
в болницата.

В Уест Айслип, окръг Съфолк, полицаи ре-
анимираха 71-годишен мъж, който колаби-
рал, докато чисти със снегорин. Пристиг-
налите на място спешни екипи направили 
сърдечна реанимация в опит да възстано-
вят пулса му. Той е бил приет в критично, но 
стабилно състояние в болница в събота ве-
черта.

https://www.krilchev.com/
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Н
ай-новият и обсъждан българ-
ски филм пристига в Чикаго. 
Това ще се случи само няколко 
дни след като набиращата по-
пулярност лента „Петя на моята 

Петя“ излезе по кината в България. Филмът 
ще бъде показан на 12 февруари в културен 
център „Магура“ от 7 p.m.

Сюжетът разказва за младата и изключи-
телно талантлива бургаска поетеса Петя Ду-
барова, която през 1979 г. остана завинаги 
на 17. В същото време авторите уточняват, 
че филмът не е биографичен. В него се търси 
отговор на въпросите: Каква е цената да бъ-
деш различен? Колко далеч можеш да стиг-
неш в опитите да защитиш убежденията си? 
Можеш ли да пребориш статуквото? Това са 
само част от въпросите, които поставя фил-
мът.

Лентата все пак е посветена на творчест-
вото на Петя Дубарова и излиза 40 години 
след нейната смърт. Тя разказва история, фо-
кусирана върху връзките и паралелите меж-
ду две тийнейджърки от различни времена: 

Петя Дубарова и Петя Монова. Едната - дръз-
ка и модерна, другата – мъдра и митична.

Това е един различен, смел филм, който 
разгръща страници с поезия

история, болка, въпроси
отговори и преплита миналото и настояще-
то, категорични са анализаторите.

„Красив, поетичен, нежен, топъл, смел, чо-
вешки и вдъхновяващ“, са най-често споде-
ляните думи след филма.

Разпространителите казват, че българите 
във Ветровия град ще бъдат едни от първите 
зрители на лентата зад граница.

„Искрено се надявам зрителите от Чикаго 
да припознаят Петя независимо от разстоя-
нието, защото не километрите са важни, а 
това да не позволим духовната емиграция“- 
каза за BG VOICE Нели Димитрова, една от 
сценаристите на филма.

Режисьор на лентата е Александър Ко-
сев, сценаристи Нели Димитрова, Валенти-
на Ангелова, оператор Иван Вацов, музика-
та е на Георги Стрезов. Във филма участват 

Александра Костова, Алиса Атанасова, Ал-
бена Павлова, Юлиан Вергов, Моньо Монев, 
Алена Вергова, Ясен Атанасов, Мартин Ме-
тодиев, Емил Марков, Александър Милчев. 

Продуцент е Николай Урумов, копродуцент 
Кръстьо Ламбев. Продукция: Бъф Пикчърс.

Билети се продават на сайта на КЦ „Магу-
ра“ www.magurabcs.com/cinema

След старта в България:  
„Петя на моята Петя“ идва в Чикаго
XНай-новият и обсъждан български филм ще бъде прожектиран в „Магура“
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пари

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

Здравей, Ангел! Чета редовно статии-
те ти и ги намирам за много полезни, тъй 
като те ми помагат да вдигна нивото на 
финансовата си култура.

Преди няколко статии обърнах внима-
ние, че говориш за правилния начин, по кой-
то да инвестираме чрез пенсионен акаунт, 
и това ме накара да се замисля - какви са 
приликите и разликите между един обик-
новен инвестиционен акаунт и един пен-
сионен акаунт от гледна точка на инвес-
тиционни опции и данъчна облагаемост? 
Благодаря ти.

З
дравей и от мен. Благодаря за въ-
проса, много е интересен и отго-
ворът би бил полезен за много 
хора, които четат тази статия.

По принцип, когато разглежда-
ме един обикновен инвестиционен акаунт и 
го сравняваме с един пенсионен акаунт, на 
пръв поглед може да не срещнем очевид-
ни разлики, дори тези две стратегии могат 

да изглеждат почти идентични. Но когато се 
задълбочим, ще разберем, че те всъщност 
са доста различни в няколко показатели.

Единствената прилика между тях е, че и 
двата вида акаунти най-често използват 
фондове или индивидуални акции на кор-
порации (или и от двете по едно и също 
време), което дава подобни възможности 
от гледна точка на финансова възвръщае-
мост във вид на лихви, дивиденти и корпо-
ративни печалби.

Сега, дори при тази привидна прилика, 
също могат да се получат

фундаментални разлики
при стратегията, въпреки че се използват 
подобни финансови инструменти. Причи-
ната за това е какъв е хоризонтът от време, 
в който тази инвестиция се очаква да даде 

резултат на дадения инвеститор и целта на 
самата инвестиция.

При обикновен инвестиционен акаунт 
често намираме една по-краткосрочна ин-
вестиционна стратегия, често с цел спеку-
лиране и бърза печалба. Но това невинаги 
е така и определени инвеститори харесват 
свободата на този вид акаунти, защото им 
дава право да избират в движение колко 
дълго да задържат дадена инвестиция и да 
променят драстично стратегията.

Това невинаги е възможно при пенсион-
ните акаунти, защото те са по-дългосрочна 
инвестиция и там ограниченията при тегле-
не на пари и краткосрочно спекулиране с 
покупки и продажби на акции и фондове е 
лимитирано и нежелателно заради глобите 
и данъците, които бихме дължали.

Важно е да запомним, че пенсионните 

акаунти са създадени да стимулират наша-
та лична отговорност към себе си - да заде-
ляме пари за по-късен етап от живота ни, в 
който няма да можем да сме толкова про-
дуктивни и ще трябва да се опрем на пен-
сия от държавата, върху която нямаме ди-
ректен контрол.

Поради тази зависимост, в която много 
хора изпадат, и невъзможността на държа-
вата да покрие всички

финансови нужди 
на пенсионерите

тя насърчава инвестирането в пенсионни 
фондове чрез намаляването на данъчната 
облагаемост на нашия доход в момента при 
Traditional IRA или ни дава шанс да прибе-
рем всички печалби и дивиденти без една 
стотинка данък при Roth IRA акаунтите.

Надявам се, че информацията, която ви 
споделих днес, е полезна за вас и тя да про-
вокира вашето финансово въображение, 
увеличавайки мирогледа ви относно ваша-
та ситуация с помощта на фактите, изложе-
ни от мен.

Информацията в тази статия е споделена 
на вниманието на читателите с изричното 
разрешение на лицата, участващи в нея, с 
цел обогатяване на финансовата култура на 
всички читатели.

Това е от мен за днес. Ако имате въпро-
си или се интересувате от различните аспе-
кти на финансовата част от живота, вие мо-
жете да си запазите час за консултация на 
директния ми телефон - (224) 522-2413 или 
на електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, кои-
то четете, са зададени от клиенти, с кои-
то съм работил по време на консултации в 
моя офис.

Какво да избера - инвестиционен 
или пенсионен акаунт?

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Цените на наемите се покачват тре-
вожно бързо в страните от целия 
свят, но в САЩ те чупят рекорди 
и прогнозите са, че имотите под 
наем ще стават все по-недостъп-

ни през тази година.
Пpeз янyapи нaeмaтeл в Aмepикa плaщa 

cpeднo 1374 дoлapa зa aпapтaмeнт c eднa 
cпaлня cпopeд Zumреr. Toвa пpeдcтaвля-
вa pъcт oт 12%, cпpямo минaлaтa гo-
динa, кoгaтo нaeмaтeлитe плaщaт oкoлo 
1217 дoлapa. Покачването на цената е нoв 
peкopд в САЩ.

„Двyцифpeният pъcт знaчи caмo eднo - 
нeвepoятни yвeличeния нa цeнитe нaвcя-
къдe“, пишaт aнaлизaтори нa Zumреr, ци-
тиpaни oт Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr и money.bg.

Cлeд cтaбилния pacтeж пpeз 2021 г. 
инфлaциятa пpeз дeкeмвpи бeшe нaй-
виcoкaтa oт пoчти чeтиpи дeceтилeтия. 
Aмepикaнцитe yceщaт тeжecттa в пopтфeй-
литe cи, ocoбeнo пo oтнoшeниe нa paзxoди-
тe зa жилищe. Дocтъпнocттa нa жилищaтa 
нaмaлявa oт гoдини и инфлaциятa нe e дo-
бъp пpиятeл нa бъдeщитe кyпyвaчи. Haeми-
тe вepoятнo щe cтaнaт oщe пo-cкъпи пpeз 
cлeдвaщитe мeceци.

Малкото жилищa 
пoвишaвaт нaeмитe

5,24 милиoнa жилищa нe дocтигaт нa жи-
лищния пaзap в Aмepикa, зa дa ce зaдoвoли 
aпeтитът зa пoкyпки, a cтpoитeлcтвoтo нa 
нoви имoти e c нaй-бaвнитe cи тeмпoвe 
oт 1995 г. Яcнo e, чe cпaдът в жилищнoтo 
cтpoитeлcтвo oкaзвa дoпълнитeлeн нaтиcк 
въpxy цeнитe.

Cpeднaтa пpoдaжнa цeнa нa жилищe ce 
e yвeличилa c 16,9% пpeз 2021 гoдинa, нa 
гoдишнa бaзa, кoeтo e нaй-виcoкият pe-
гиcтpиpaн pъcт в иcтopия oт 1999 г. cпopeд 
Haциoнaлнaтa acoциaция нa бpoкepитe нa 
нeдвижими имoти. Пpoдaжбитe нa жилищa 
cъщo ca ce yвeличили c 8,5%, кoeтo e нaй-
cилнaтa гoдинa oт 2006 г.

„Пo-гoлямoтo тъpceнe дaвa шaнc нa 
нaeмoдaтeлитe дa пoвишaт нaeмитe и тe нe 
гo изпycкaт“, cмятa cтapши икoнoмиcт нa Rе-
аltоr.соm Джopдж Paтиy.

Caмo пo-виcoкитe paзxoди зa дъpвeни 
мaтepиaли вдигaт c 30 000 дoлapa цeнaтa 
нa cpeднo eднoфaмилнo жилищe и ca пo-
вишили цeнaтa нa нaемa нa нoв aпapтaмeнт 
c нaд 90 дoлapa, кoмeнтиpa икoнoмиcт oт 
Acoциaциятa нa бpoкepитe в Aмepикa.

Дocтъпнocттa нaмaлявa кaктo зa coбcтвe-
ницитe нa жилищa, тaкa и зa нaeмaтeлитe. 
Cмятa ce, чe вce пoвeчe aмepикaнци

ce oткaзвaт oт пoкyпкa 
нa имoт

и цeнитe зa нaeм мoгaт дa пocтигнaт нoви 

peкopди пpeз 2022 г.
Миналата година отбеляза и друг рекорд 

– по продажба на луксозни жилища. Пpeз 
2021 г. oкoлo 40 жилищни имoтa ca пpoдaдe-
ни зa нaд 50 милиoнa дoлapa в CAЩ, пoкaз-
вaт дaнни нa кoмпaниятa Міllеr Ѕаmuеl. Toвa 
пpeдcтaвлявa yвeличeниe oт 35% cпpямo 
2020 г., кoятo cъщo бeшe peкopднa гoдинa в 
тoвa oтнoшeниe, пишe Вlооmbеrg.

Cпopeд пpeзидeнта и глaвeн изпълни-
тeлeн диpeктop нa кoмпaниятa Джoнaтaн 
Mилъp никoгa нe e oтбeлязвaн тaкъв 
pacтeж.

Пpичини зa peкopднитe пoкyпки ca 
ниcкитe лиxвeни пpoцeнти и интepecът 
към пo-гoлeми и yютни жилищa, кaктo и пo-
вишeнитe цeни нa лyкcoзнитe къщи в ця-
лaтa cтpaнa.

Haй-cкъпите жилищa миналата гoдинa ca 
пpoдaдeни в Лoc Aнджeлиc, Hю Йopк, Пaлм 
Бийч, Флopидa, и paнчo в щaтa Moнтaнa.

Bъпpeки чe ce твъpди, чe бoгaтитe xopa 
нaпycкaт щaтитe c виcoки дaнъци, Hю Йopк 
вce oщe oглaвявa cпиcъкa пo бpoй пpoдaж-
би нaд 50 милиoнa дoлapa.
c 13 пpoдaдeни жилищa, a Флopидa - c 11.

Meзoнeт зa 157,5 милиoнa дoлapa напри-
мер е бил пpoдaдeн във Флopидa, a в Пaлм 
Бийч - жилищe зa 122,7 милиoнa дoлapa.

Oбщaтa cтoйнocт нa нeдвижимитe имoти 
в Hю Йopк в cпиcъкa нa Mилъp възлизa нa 
oкoлo 931 милиoнa дoлapa. Cpeд пpoдaж-
битe в Hю Йopк e бившeтo ceмeйнo имeниe 
нa Фopд в Cayтxeмптън, кoeтo ce пpoдaдe 
зa 105 милиoнa дoлapa; двe тepитopии нa 
бpeгa нa Ийcт Xeмптън нa oбщa cтoйнocт 85 
милиoнa дoлapa; oгpoмнa къщa в Cayтxeмп-
тън, пpoдaдeнa зa 70 милиoнa дoлapa, и т.н.

Haй-cкъпaтa cдeлкa oбaчe e c кyпyвaч Py-
пъpт Mъpдoк. Toй cи кyпи paнчo зa 200 ми-
лиoнa дoлapa в щaтa Moнтaнa, кoeтo oглa-
ви cпиcъкa зa нaй-cкъп имoт тaзи гoдинa. 
Bтopият нaй-cкъп пpoдaдeн имoт в cпиcъкa 
нa Mилъp e кoмплeкc в Maлибy.

Meждyвpeмeннo cтaнa яcнo, чe Джeф 
Бeзoc ce e cдoбил c имeниe в Mayи зa 78 
милиoнa дoлapa. Toвa oбaчe вepoятнo e 
пpoдaдeнo бeз пocpeдник.

Myзикaнтът, извecтeн кaтo Wееknd, кyпи 
имoт в Бeл Eъp зa 70 милиoнa дoлapa.

Рекорден скок на цените 
на наемите в САЩ
XНевиждан досега ръст 

и на продажбите  
на скъпи имоти

https://connectmortgagecorp.com/
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Не пропиляваме ли  
и тази възможност

На 15 януари се навършиха цели три де-
сетилетия, откакто България призна неза-
висимостта на Македония през 1992 г. Зато-
ва и датата е повод за равносметка. Какво 
постигнахме в двустранен план? Къде и в 
какво успяхме, къде се провалихме?

За съжаление равносметката не буди 
особено положителни мисли. Както се из-
каза един мой колега, човек с дълбоки по-
знания за съвременна Македония, от ден 
за празнуване 15 януари се превърна в ден 
за размисъл.

На първо място България не успя да из-
гради кой знае какви инфраструктурни 
връзки със своята съседка. Достатъчно е 
човек да мине един път през граничния 
пункт Гюешево/Деве баир, за да се увери в 
какво плачевно състояние се намира т.нар. 
Транспортен коридор 8. Същият, който уж 
строим още от 90-те години. Не може да 
става сравнение с пътя към Солун, столи-
цата на гръцка Македония, и в исторически 
план, на цялата област, позната под това 
име. За жп линия, свързваща Скопие и Со-
фия, пък може само да мечтаем.

За разлика от Сърбия и Гърция, България 
не попада сред Топ 5 на търговските парт-
ньори на Северна Македония.

В областта на търговския обмен и инвес-
тициите ситуацията е сякаш по-добра. Бъл-
гария е значим пазар за македонския из-
нос например. Самата тя е изнесла стоки 
на стойност близо 900 млн. лв. на македон-
ския пазар (доста повече, отколкото в една 
Русия например).

По данни от 2019 г. България е в шести-
цата водещи инвеститори в югозападната 
съседка. Има и македонски инвестиции у 
нас – например болница „Токуда“, собстве-
ност на скандалния бизнесмен Орце Кам-
чев, който в един момент беше и почетен 
консул на България в Скопие. Но и в иконо-
мическата сфера потенциалът е много по-
голям. За съжаление май си остава един-
ствено потенциал.

Какво да кажем за културата и общество-
то? Зад Осогово дълги години най-успеш-
ният български износен продукт бяха зву-
козаписната компания „Пайнер“ и нейната 
ТВ Планета, но и те, общо взето, дишаха 
праха на сръбските турбофолк изпълните-
ли и телевизионни канали.

Няма какво да се лъжем, югославското 
наследство предопределя интересите и 
предпочитанията на македонските потре-
бители на популярна култура. България си 

остава чужда страна, за разлика да речем 
от Босна или Черна гора, които попадат в 
рубриката „наше“.

Има пробиви във високата култура. Смея 
да твърдя например, че хора като писате-
ля Георги Господинов или театралния ре-
жисьор Явор Гърдев са направили повече 
за популяризацията на България сред ин-
телигенцията край Вардар от всичките бъл-
гарски дипломати и политици, взети накуп. 
Но това пак е недостатъчно. А още по-жал-
ко е, че са редки и обратните примери: ма-
кедонски автори и творци да са спечелили 
симпатиите на българската публика. Най-
много Влатко Стефановски или може би по-
койният Тоше Проески (вече позабравен у 
нас).

Може да разискваме и спорим дълго 
кой е виновен за това състояние на неща-
та. Едно е сигурно обаче. Българското вето, 
непозволяващо Северна Македония да за-
почне присъединителни преговори с ЕС, 
по никакъв начин не помага за изгражда-
нето на по-тесни връзки. Напротив, то на-
нася трайни щети...

В този смисъл инициативата на премие-
ра Кирил Петков да отиде в Скопие на сре-
ща със своя македонски колега Димитър 
Ковачевски е похвална. Призивът за от-
местване на вниманието от споровете за 
миналото към въпросите на настоящето: 
инфраструктурна свързаност, икономиче-
ска интеграция, трансгранични проекти с 
измеримо въздействие върху живота на 
обикновените граждани, е съвсем на място. 
Това е реалният дневен ред на българското 
и на македонското общество, колкото и „па-
триотите“ от двете страни на границата да 
твърдят нещо различно.

Проблемът е, че Петков може да се окаже 
твърде слаб да изнесе тази битка в София. 
На Консултативния съвет за национална 
сигурност при президента Румен Радев из-
лезе наяве твърдата съпротива спрямо ка-
квато и да е промяна на официалната пози-
ция за Северна Македония, камо ли отмяна 
на ветото...

Положението не е много обещаващо и в 
Скопие. Добър-лош, вече бившият минис-
тър-председател Зоран Заев беше мотиви-
ран и работеше за намиране на компромис 
с България...

Неговият наследник Димитър Ковачев-
ски може и да е прагматик и да откликне 
на инициативата на Петков, но на преден 
план в Социалдемократическия съюз на 
Македония излезе старата партийна но-
менклатура и хората на бившия президент 
и премиер Бранко Цървенковски, които не 
са радетели за градене на мостове към Со-
фия...

Налице е реална опасност Петков да уда-
ри на камък в Северна Македония. Това ще 
засили и натиска върху него в София да не 
прави никакви отстъпки. Нищо чудно пре-
миерът накрая да стигне до заключението, 
че отношенията със Скопие не са някакъв 
приоритет и не си струва да пилее полити-
чески капитал там. И съответно след триде-
сет години отново да се питаме не пропи-
ляхме ли и тази възможност.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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 казана дума

„Правителството раздава пари не с чували, 
а със самосвали.“

Бившият министър на икономиката Николай 
Василев коментира проекта за бюджет  

на държавата

„Зеленият сертификат приравни 
парламента на мол и цирк.“

Депутатката от ИТН и бивш шеф на НС 
Ива Митева с изказване, което предизвика 

призиви за извинение

„Гешев трябва да си ходи и най-добре да 
последва примера на един по-умен човек 
от него - г-н Цацаров.“

Новият стар лидер на „Да, България“ 
Христо Иванов в речта си пред членовете 

на „Да, България“

„Липсва ми времето, в което като 
чуехме, че 10 000 българи пият 
белина, се учудвахме.“
Писателят Георги Блажев коментира 

новината, че голям брой българи 
пият белина срещу коронавирус

„Надал недвусмислено доказа, че е 
най-добрият ваксиниран тенисист.“

Журналистът Драгомир Симеонов 
коментира финала на Australian open

https://www.mbglogistics.com/
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както и срещу служители от затвор №6.
Много от бившите затворници, които 

вече са пуснати на свобода, все още имат 
повод за тревога. През декември 2021 г. Ев-
гений Юрченко бе отново задържан, след 
като беше подал пред федералните власти 
оплакване за понесени изтезания в един 
затвор на Иркутск. Неговото оплакване до-
веде до проверка на затворите в област 
Иркутск, но самият Юрченко бе обвинен в 

търговия с дроги и отново хвърлен в затво-
ра. Той самият подчертава, че обвиненията 
са измислени, защото служителите на за-
твора са решили да му отмъстят.

Денис Покусаев, изтезанията срещу ко-
гото междувременно бяха доказани, също 
разказва, че след като е бил пуснат на сво-
бода, силите за сигурност са му оказвали 
натиск. Двама следователи направили опит 
със сила да проникнат в жилището му и да 
го принудят да разговаря с тях, а през шпи-
онката на вратата му показвали белезници-
те.

„Идват по много пъти, чукат по вратите и 
заплашват. Държат се с хората като със за-
творници. А това ги плаши и те накрая под-
писват показанията, от които властите се 
нуждаят. Това е, което те искат“, казва пра-
возащитникът Курянов.

Надзирателите 
плашат жертвите

Единственият, който засега е бил обви-
нен за прилагане на насилие, е бившият 
вече ръководен надзирател, който всяка 
сутрин сам биел затворниците. Срещу ос-
таналите служители на затвори, участвали 
в издевателства, има обаче само обвине-
ния за „небрежно поведение“ спрямо за-
държаните.

„Как да се промени нещо, когато нови-
ят ръководител на затвор №15 в Иркутстка 
област е бившият ръководител на след-
ствения затвор №6?“, пита Иван, който сам 
е бил изтезаван в печално известния след-
ствен затвор №6.

Активисти на правозащитни организа-
ции казват, че Иркутск не е някакъв едини-
чен случай. Според тях в много от региони-
те на Русия реалният брой на жертвите на 
изтезания се укрива умишлено. А повдига-
нето на съдебни обвинения срещу служи-
тели в затворите, свързани с видеоматери-
ала, предаден на Gulagu.net, целенасочено 
се възпрепятстват.

Преди няколко месеца бяха публикува-
ни данни за издевателства над затворни-
ци и другаде. Над 400 лишени от свобода 
от Саратовската изправителна колония №3 
и областната затворническа болница опо-
вестиха, че са станали жертва на мъчения 
и издевателства. Тези хора силно се надя-
ват, че нещо може да се промени, опитват 
се да подадат жалби и да получат справед-
ливост…

В началото руските власти реагираха на 
скандала - последваха оставки и завежда-
нето на дела по някои от обнародваните 
факти. Но няма никакви основания да се 
говори за сериозни усилия, насочени към 
промяна в ситуацията. Опитът на комуни-
стите да организират парламентарно раз-
следване по въпроса бе блокиран от мно-
зинството в Думата - макар говорителят 
Вячеслав Володин да бе обещал да внесе 
яснота.

Така Федералната служба по изпълнение 
на наказанията (ФСИН) продължава да ра-

боти както преди. Доказват го новите съоб-
щения за протести в затворите и в наказа-
телните колонии в Русия, предизвикани от 
жестокостите спрямо арестантите. За ръко-
водител на управлението на ФСИН в Сара-
тов бе назначен полковник Антон Ефаркин, 
работил дотогава като заместник-начал-
ник на главното оперативно управление на 
службата.

На 22-и октомври gulagu.net публикува 
сведения за неговата роля в мъченията в 
затворите в Красноярска област, където е 
работил, преди да бъде преместен в Мос-
ква. На този фон има основания за съмне-
ния в способностите и желанието на Ефар-
кин да сложи край на мъченията.

В по-демократична страна от Русия по-
добна шумна история би довела до остав-
ки, а може би дори и до политическа криза. 
Оставката на шефа на ФСИН дори в Русия 
теоретично е напълно възможна. Но има 
едно важно обстоятелство, което прави 
този сценарий невъзможен през 2021 го-
дина.

Десетки жертви и техните адвока-
ти обвиняват руските власти в ук-
риването на многобройни слу-
чаи на изтезания в затворите. 
Това е реакция от съобщението 

на властите в Иркутск, че прекратява след-
ствието по четири случая за изтезания. А 
засегнатите всъщност са много повече.

През октомври 2021 г. бившият затвор-
ник Сергей Савелиев беше предал на ру-
ската правозащитна организация Gulagu.
net 40 гигабайта с видеа и снимков мате-
риал от руски затвори. Там се вижда как за-
държани от различни затвори се подлагат 
на тежки издевателства. Този скандал при-
нуди ръководителя на федералната Служ-
ба за местата за излежаване на наказания 
Александър Калашников да подаде остав-
ка. В някои области след това бяха повдиг-
нати обвинения, а някои надзиратели бяха 
уволнени, на други места обаче проблемът 
просто беше игнориран.

Кой е отговорен?
Въпреки наличието на множество видеа 

с насилие срещу затворници, ръководи-
телят на областната служба за затворите в 
Иркутск Леонид Загалаков например си ос-
тана на поста и дори беше повишен в чин 
генерал-майор. Още през април 2020 г. се 
появиха съобщения за изтезания в затво-
рите на Иркутск, след като в затвор №15 на 
град Ангарск се беше стигнало до затвор-
нически бунт. В официалните съобщения се 
твърдеше, че той е бил провокиран от един 
затворник, а неофициалните сведения гла-
сяха, че бунтът е бил предизвикан от изте-
зания над задържани.

С помощта на руската фондация „За защи-
та правата на задържаните“, която руски-
те власти обявяват за чуждестранен агент, 
може да се стигне до разговор с очевидци 
на бунта в Ангарск, пише „Дойче веле“. Мъ-
жете разказват и за неговото потушаване, а 

заради страх от руските власти, пожелават 
да бъдат променени имената им.

„Беше ужасно.“
Дмитрий разказва, че той и други затвор-

ници били изведени от килиите им към по-
лунощ. „До 9 часа сутринта лежахме върху 
бетона с ръце, вдигнати зад тила. Там тряб-
ваше и да се облекчаваме, защото ни беше 
забранено да ставаме“, казва бившият за-
творник с треперещ глас. „Биха ни и ни се 
подиграваха“, добавя той. На него му счупи-
ли няколко ребра и му изкълчили ръката.

Други бивши затворници разказват, че 
след бунта около 600 задържани били пре-
местени в други затвори. Алексей бил пре-
местен в затвор №1. Там за новопристиг-
налите бил специално подготвен отделен 
тракт, където ги очаквали затворници, явно 
сътрудничещи на ръководството на затво-
ра. „Хвърлиха всеки от нас в отделна килия, 

а там пет-шест души от старите затворни-
ци ни завързаха и започнаха да ни изтеза-
ват. През цялото време ни измъчваха. Беше 
ужасно.“

Множество източници от затворите, в 
които са били преместени „бунтовници-
те“, потвърждават информациите, че мно-
го хора са били подложени на системни из-
девателства. Новодошлите били например 
принуждавани да свидетелстват едни сре-
щу други и да признават, че са сред органи-
заторите на бунта в Ангарск. Когато боят се 
окажел недостатъчен, на задържаните им 
забивали игли под ноктите и ги биели с ка-
бели и дъски по петите. Извършвани били и 
изнасилвания с различни предмети. И това 
- в продължение на месеци.

Изтезания всеки ден
Дмитрий казва, че в следствения затвор 

№6 един началник на надзирателите всеки 
делничен ден биел и изтезавал задържани-
те. Пропускал само през уикендите.

Роднините и адвокатите на задържани-
те цели шест месеца не можели да ги изди-
рят. През септември 2020 г. в крайна сметка 
било повдигнато обвинение за организи-
ране на бунт срещу 15 затворници.

Насилията над тях обаче били прекра-
тени чак през декември 2020-а, когато за-
творникът Кешик Ондар бил откаран в 
болница след мъченията, на които бил под-
ложен в следствения затвор №1.

„Първия ден в затвора му счупили крака, 
а на втория ден му вкарали електрически 
нагревател в ануса и после го включили. Ра-
ните са били ужасяващи и са се наложили 
две много сложни операции, за да го спа-
сят. Той завинаги ще си остане инвалид“, 

казва Азиана Ондар, която е сестра на Ке-
шик.

Сходни детайли разкрива и сестрата на 
затворника Тахиршон Бакиев. Тя разказва, 
че брат й е бил бит с дъски, изнасилван с 
дръжка от метла и хвърлен под един нар, 
където е трябвало да лежи две денонощия. 
По нейните думи властите в Иркутск са за-
вели няколко наказателни дела срещу слу-
жители в следствените затвори №1 и №6, 

Бой и игли под ноктите:  
Бруталното насилие в руските затвори

От октомври 2019 година начело на 
ФСИН е генерал-лейтенантът от ФСБ Алек-
сандър Калашников. През 2020 година той 
е включен в санкционните списъци на ЕС, 
САЩ и Канада - като отговорен за неза-
конното задържане на Алексей Навални. 
В създадената от Путин властова система 
обаче дори и само това обстоятелство га-
рантира на Калашников високо ниво на 
неприкосновеност, каквото и да става в 
неговата структура.

Изданието The Insider публикува раз-
следване за мъченията в затворите в 
Красноярска област, включително в пери-
ода, в който Калашников е бил началник 
на управлението на ФСБ там. Трудно е да 
се предположи, че той не е знаел нищо за 

мъченията в местните затвори...
Дори най-вероятно генерал-лейтенан-

тът от ФСБ Александър Калашников най-
добре от всички знае къде, как и кого из-
мъчват в Русия. И именно поради това 
може да се предположи, че ще направи 
всичко възможно, за да не настъпи про-
мяна в системата на ФСИН дори и след 
последния скандал. Както на него, така и 
на колегите му от другите силови ведом-
ства тази система е нужна и удобна точно 
в този си вид - с мъченията и издевателс-
твата, чрез които човек, попаднал зад ре-
шетките, може да бъде сплашен, жестоко 
наказан или дори убит. Така стана със Сер-
гей Магнитски, същото може да се случи и 
на всеки гражданин на Русия.

Властта на чекистите

XИзнасилвания, бой 
с кабели и дъски 
и още ужасяващи 
мъчения са част 
от изтезанията

Сн.: Дойче веле

Сн.: Дойче веле

Сн.: РИА Новости

Сн.: РИА Новости
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 в цифри
г е било тегло-
то на малкия 
Васко от Плов-
див, когато се 
ражда на 14 ок-
томври в бол-

ница УМБАЛ „Свети Геор-
ги". Детето се е появило на 
бял свят преждевременно 
в 25-та гестационна сед-
мица от бременността. Въ-

преки неголемите шансове 
за живот, който науката дава 

в такива случаи, лекарите от 
болницата и малкият пациент 

успяват да се преборят и детето бе 
изписано в петък.

мица от бременността. Въ
преки неголемите шансове 

за живот, който науката дава 
в такива случаи, лекарите от 

болницата и малкият пациент 
успяват да се преборят и детето бе 

изписано в петък.

570

бяха дадени за 
картина на ита-
лианския художник 
Сандро Ботичели, коя-
то бе продадена на търг 
в Ню Йорк. Трима клиенти 
наддаваха за творбата седем 
минути, обявиха от аукцион-
на къща „Сотбис“. От там не 
уточниха кой е придобил ре-
несансовата картина. Тя се 
казва „Човек на скърби“ и е 
портрет на Исус Христос с 
корона от тръни и завързани 
ръце и крака.

американски военнослужещи с въоръ-
жение и техника има в България към 
средата на януари. Това съобщи ми-
нистърът на отбраната Стефан Янев. 
Той уточни, че според споразумението 
за сътрудничество в областта на отбрана-
та между България и САЩ от май 2006 г. в 
страната могат да присъстват не повече от 
2500 цивилни и униформени американски 
военнослужещи.

градуса по 
Целзий под 

нулата по-
казваше 
темпера-
турата по 
време на 
марато-

на „Полюс 
на студа“ 

в Сибир. Ор-
ганизаторите на 

състезанието, което традиционно се 
провежда в руската републикa Яку-
тия, съобщиха, че то е започнало при 
прогноза живакът в термометрите да 
падне до минус 76 градуса. Бягането 
постави рекорд на „Гинес“, който счу-
пи предишния за маратон при минус 
38 градуса.

63.4 

бяха дадени за 
картина на ита-
лианския художник 
Сандро Ботичели, коя-
то бе продадена на търг 
в Ню Йорк. Трима клиенти 
наддаваха за творбата седем 
минути, обявиха от аукцион-
на къща „Сотбис“. От там не 
уточниха кой е придобил ре-
несансовата картина. Тя се 
казва „Човек на скърби“ и е 

пи предишния за маратон при минус 

$45 
млн

.

260 

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

Б
ългарите в САЩ от началото на 
миналия век имат свой необича-
ен живот, така, както и всички ос-
танали хора, които живеят там. От 
публикации на пресата в онези 

години и от някои справки в интернет обаче 
достигаме постепенно до бита на тези хора, 
до информация за това как те са живели, 
какво са работили, как точно са прекарвали 
своето свободно време, как са се забавлява-
ли, на какво са се смяли, за какво са плакали. 
Тези данни са особено ценни, защото ни по-
казват една снимка на онази епоха, разказ-
ват ни за живота на български емигранти, за 
трудностите, които са срещали, въобще за 
ежедневието им.

Един от тези българи е Христо Томеф или 
Томев – български музикант в оркестъра на 
Стойо Крушкин в Стилтън, Пенсилвания – 
„Bulgarian Balkan Band“. Първата информа-
ция, която откриваме за Томев, е, че той e от 
Прилеп, като повечето музиканти в оркес-
търа. Мобилизиран е в новата национална 
армия на САЩ под сериен номер 2816, съ-
общава ни вестник „Харисбърг Телеграф“ от 
17 юли 1917 г.

През август 1918 г., отново по информа-
ция на горепосочения вестник, Христо се 
жени за Силвия Цимерман. Събитието се 
случва в българската църква на улиците 
„Фронт“ и „Франклин“. Сватбената вечеря се 
състои след церемонията на „Мейн Стрийт“ 
№438.

До тази сватба обаче се стига по един дос-
та

дълъг и трънлив път
както ни разказват публикациите в пресата.

„В обвинение за това, че е съблазнил 
15-годишната Силвия Цимерман и по-късно 
се оженил за нея в Хейгърстаун, бе задър-
жан Христо Томев от Уест Сайт (район в град 
Стилтън, Пенсилвания – бел. на автора) – ма-
кедонец, стана ясно по време на изслушва-
не пред съдия Дикинсън снощи. Местната 
полиция беше информирана за изчезване-
то на момичето и веднага са започнали раз-
следване. Двойката е била локализирана в 
Хейгърстаун от местната полиция. Когато се 
връща в къщи, Томев е задържан по искане 
на лелята на момичето“. Това предава вест-
ник „Харисбърг Телеграф“ от 26 юли 1918 г.

„Христо Томев, който живее на улица 
„Франклин“ №263, задържан по сериозни 
обвинения, беше изправен пред съдия Ди-

кинсън и беше освободен, когато на изслуш-
ването се оказа, че момичето, с което оти-
шъл в Хейгърстаун, е било на 16 г. Томев и 
младата му булка живеят заедно в града. Об-
винението беше повдигнато срещу него от 
лелята на момичето“, предава отново вест-
ник „Харисбърг Телеграф“ от 29 юли 1918 г.

Не е лек животът 
на българите

в САЩ в онези години, не е лек и животът на 
Христо Томев. Той се оказва пред съда далеч 
преди аферата с младата му булка. Четири 
години по-рано той е бил обвиняем.

„По обвинение за жестоко отношение 
към животните бяха обвинени снощи Ди-
мико Мирчов, Алекса Конев, Христо Томеф 
и Джон Христов, и четиримата от Уест сайт, 
чужденци. Те са наели кон от Х. А. Хартман, 
който твърди, че те са карали животното 
толкова силно, че то е умряло, преди да се 
върне в конюшнята. И четиримата ще бъдат 
съдени“. Това съобщава вестник „Харисбърг 
Телеграф“ от 3 юни 1914 г.

Така по косвени данни, по статии, съоб-
щения във вестници, постепенно, но твърде 
успешно можем да сглобим образа на един 
средностатистически, класически българ-
ски емигрант от епохата, с неговите пробле-
ми и социални взаимоотношения, в които 
попада по един или друг начин в тогавашно-
то американско общество.

Христо не е по-различен от повечето 
българи в САЩ тогава. Той живее активно, 
включва се в системата на местното обще-
ство, търси съпруга, намира я и се опитва да 
се пресъздаде и пресътвори като един ис-
тински американец, без в същото време да 
забравя произхода си и своите корени на 
Балканския полуостров.

Историята в медиите
Българските емигранти в САЩ са и съдени, 
и осъждани, и успяващи, и бедстващи, те са 
хора като всички останали. Някои са отишли 
в Америка, за да живеят по-добре и успяват, 
други не успяват със същите средства, но 
всички те са обединени от едно - в масовия 

случай се стараят да си останат българи, да 
съхранят своята родова памет и да останат 
верни на себе си и на миналото си.

Това е, разбира се, в общия случай, но ви-

наги има и изключения и те несъмнено по-
падат в пресата, която както и днес, описва 
случаите, разказва истории и по този начин 
възстановява истинската история, по която 
ние днес можем да си обясним поведението 
на емигрантите ни в САЩ. Така можем да си 
отговорим на много въпроси, които сме си 
задавали преди, защо те са такива - къде и 
как са живели, как са намирали смисъл в жи-
вота си, толкова далече от своите семейства, 
близки и роднини в „Стария край“, както по-
пулярно наричат Родината си.

Понякога историята се пише и чрез меди-
ите, които са най-точният и най-актуални-
ят начин да събереш информация от първа 
ръка, която да ти послужи за анализ на една 
епоха, група хора с определен социален и 
етнически профил и дори цяло едно исто-
рическо време.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XХристо Томев се оказва задържан без вина в началото на миналия век

Как българин бе обвинен в 
съблазняване на 15-годишна в САЩ

Христо ТомевСилвия Цимерман

Сн.: Архив на автора

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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„Представи си, ако всеки от 
нас прави малки неща, с кои-
то да помага на другите, мо-
жем да променим света око-
ло нас към по-добро“, казва 

Илиян. Не съм чувала досега българин да 
се е изкачил в Топ 20 за продажби на гиган-
та „Amazon“. Илиян Кузманов обаче е успял, 
при това - още с дебютната си книга „Ако 
срещнеш Буда, убий го!“. Бестселърът му е 
спечелил наградата „Литературни титани“ 
в Щатите и е сред финалистите в най-голе-
мия литературен конкурс - Readers Favorite 
International Book Award Contest, с награден 
фонд $100 000, като 10 книги получават и 

договори с книжни агенти и филмови сту-
дия.

Безапелационно Илиян е

медийна сензация зад Океана
с вече няколко хиляди чужди публикации 
за него, в които се споменава и името на Ро-
дината ни. Медийният гигант „Fox“ три пъти 
в рамките на няколко месеца отразява бъл-
гарския писател, а медии като US Today, CBS 
и NBS разказват историята му. Логан Крау-
форд, носител на „ЕМИ“, го представя като 
„Най-сексапилния писател за 2021 година“, 
избран от 2-милионната аудитория на спи-
санието за поп култура „FilmDayly“. Книгата 
му е сред финалистите на още няколко кон-
курса зад Океана, десетки нейни фенове от 
западната публика, луди по будизъм, източ-
ни религии и мистицизъм, пишат в блогове-
те си над 60 възторжени ревюта.

Успехът на Илиян зад граница намира 
широк отзвук и в Родината. Продуцентът и 
водещ на предаването „Кариера“ по теле-
визия „Европа“ - Милен Топалов - го опреде-
ля като „една от най-успешните личности в 
България за 2021 година“. Следва вълна от 
публикации в различни медии.

Неочакваният триумф на Илиян идва 
след години на успешен бизнес като социа-
лен предприемач в Канада и Обединеното 
кралство. Признава, че много неща са му 
се отдавали с лекота от малък - и ученето, и 
предприемачеството. Може би ключът към 
успеха му се крие и във факта, че е с изклю-
чително

висок коефициент 
на интелигентност

(IQ) в „МЕНСА“ - 163 точки (по старата сис-
тема). Българинът с канадски паспорт е рав-
ноправен член и на двата клона на „МЕНСА“ 
в България и Канада.

Роден е в Пазарджик, но и четирите рода 
на родителите му са от село Калугерово. В 
рода му има кмет на Калугерово, направил 

много за възхода на селото, както и много 
успешни в търговията и в други бизнеси 
хора.

Бил е болнаво дете и едната му баба - учи-
телка по биология и химия - го е водела със 
себе си на уроците. От много малък се учи 
да чете и едни от първите му книги са учеб-
ниците на баба му, които детето чудо бук-
вално запаметява. „Представи си едно 4-го-
дишно хлапе в час по биология с деца от 
VII-VIII клас как им подсказва по време на 
изпитване и контролни, защото

знаех учебниците наизуст
смее се Илиян. Семейството на другата му 
баба пък има много земи, отглеждат зелен-
чуци и бъдещият предприемач ги прода-
ва на ханчето на Калугерово, за да събере 
пари за морето.

Илиян обича приключенските книги, в 
които героят не просто прави чудеса, но 
и помага на другите. Завършва езиковата 
гимназия в Пазарджик с френски и англий-
ски. Гимназистът Илиян е бунтар, свободо-
любив и своенравен. Все така учи с лекота, 
но всяка година е с последно предупрежде-
ние за изключване заради отсъствия, защо-
то върти бизнес с всичко, за което се сети.

Учи право в Пловдивския университет, 
като преди държавния изпит решава, че му 
е нужна сериозна стъпка към нещо ново и 
различно - Канада. Тогава е на 23 години. 
Продава апартамента си в Пазарджик, пла-
ща си таксите по документите и с останали-
те 4000 долара заминава за Канада. Устано-
вява се в Монреал, много бързо си намира 
работа в социален център за деца, предим-
но от Близкия изток, в най-гъсто

населения с 
емигранти квартал

на града.
В центъра децата и родителите им мо-

гат да си вземат храна, която Илиян и коле-
гите му товарят от складове за продукти с 
изтичащ срок на годност. Могат да ползват 
компютри, водят ги на различни екскурзии. 
„Беше изключително приятна работа. По-
исках да уча за социален работник, не ми 
се получи, приеха ме история в универси-
тета „Конкордия“, разказва той. Пак там, ня-
как между другото, взема и сертификат за 
финанси и банково дело. По време на кан-
дидат-кметските избори в Монреал става 
помощник в района си на Жозе Мари Ма-
стромонако от либералната партия.

Преди няколко години той предприема 
едно пътуване из Азия, продължаващо по-
вече от година. А поводът е... жена, в коя-
то се влюбва по време на полет в самоле-
та и чието име пази в тайна. Разбира, че тя 
има сериозни здравословни проблеми и се 
втурва да помага. „BG VOICE е първата ме-
дия изобщо, в която споделям моята съкро-
вена лична кауза“, казва той.

Заради любовта на живота си Илиян оби-
каля Азия, води я във Военна болница в Со-
фия, после в Германия... „Оставих я в Англия. 
Направих чудеса да получи документи и да 
започне да се лекува там... В един момент

Илиян от Калугерово стана 
медийна сензация в САЩ

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XБългаринът е в Amazon топ 20 и е обявен  
за най-сексапилния писател в света за 2021 г.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
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оставяш човека, 
защото го обичаш

нали?... Не разбираш защо?... Отговора оста-
вям за следващото интервю“, казва с усмив-
ка Илиян. Тази най-силна и най-драматична 
история в живота му го подтиква и вдъхно-
вява да напише бестселъра си, който започ-
ва още докато е в Азия.

Първия свой бизнес той отваря във Ве-
ликобритания, където след завършва-
нето на „Конкордия“ решава да отиде за 
малко, защото има нужда от промяна, но 
остава. В Лондон създава първата си компа-
ния „DomesticHelpLondon“ - за всякакви ус-
луги, като кетъринг, гледане на деца. За да 
е в час с етикета в кетъринга на най-висо-
ко ниво, през 2017 г. завършва във Венеция 
курс при Гари Уилямс, към най-стария час-
тен клуб в Европа - „British Butler Institute“. 
Компанията обучава персонал, обслужващ 
кралското семейство, фамилия Ротшилд, су-
пер хотели като „Риц“, „Милениум“.

Вторият му бизнес е един социален цен-
тър - „Ezo Bistro“, където нарежда 3000 кни-
ги, повечето първо издание, по философия, 
история, религии и право. Продават карти-
ни на бездомни художници, отвън предла-

гат за бездомни хора безплатно кафе, чай, 
горещ шоколад, бисквити, храна за живот-
ни. Правят безплатни курсове за местната 
общност.

Кварталът „Баркинг“, където е социални-
ят център, е определен като най-лошото 
място за живеене в Англия, с огромна прес-
тъпност. „За мен обаче мястото беше пре-
красно, а „Ezo Bistro“ беше обявено от най-
големия литературен портал в Англия като 
„едно от последните останали

места с душа в Лондон
вълнува се Илиян. Предприемчивият бъл-
гарин с душа и сърце и красив ум успява не 
само да помогне на бедните хора, а и мяс-
тото да прави месечен оборот от 14 хиляди 
паунда. Днес „Ezo Bistro“ го няма, а Илиян не 
желае да коментира престъпния начин, по 
който е било унищожено.

В началото на пандемията той се връща 
в Родината, отново с намерението да е за 2 
седмици, но остава. Записва и „Глобална по-
литика“ в университет в Германия, онлайн. 
Ръководи бизнеса си в Лондон от дистан-
ция, „какъв е проблемът, в XXI-ви век сме, 
има уай-фай, полетът до Лондон е 2 часа“. 
Поддържа контакт 24/7 със служителите си 
- онлайн, по телефона, а голяма част от при-
ходите си

влага в проекти в Родината
В България той се сблъсква челно с теж-

ка криминална история, в основата на коя-
то е трафик на жени. „Имах желание да на-
правя по-хубав живота на хората, които си 
идват в България или минават оттук. Затова 
направих фондацията „Арт Ангел“ точно да 
се боря с такива неща, които са ми се случи-
ли на главата“, казва той.

В България Илиян отново действа със за-
мах, създава местни проекти, организира 
събития. Книгата му „живее“ собствен жи-
вот в един грандиозен пърформанс още 
преди да излезе от печат. Под нейна „егида“ 
Илиян организира рок турне в балкански-
те страни, където носи 2000 копия от кни-
гата на английски; състезания, театрални 
постановки, художествена гимнастика, съ-
бития за деца от домове. Поставя на раз-
лични места билбордове с цитати-посла-
ния от книгата.

Филантропът прави и в центъра на род-
ния Пазарджик място като „Ezo Bistro“ - с 
много книги, с различни събития. Но най-
амбициозният, а и „на сърцето му“ проект, 
e за социално производство съвместно 
със затворите в България. Вече е получил 
одобрение на всички инстанции, но е бло-
киран заради политическата криза в по-
следните почти 2 години. Мащабността на 
проекта - най-голям в България в сфера-

та на затворите - напълно приляга на ли-
чността на филантропа. 

Убеден е, че проектът ще има силен ефект 
върху различни социални групи в неравно-
стойно положение, дори и върху изкуство-
то и културата. Но най-голям ефект, според 
Илиян, би имал върху обществото ни като 
цяло. „Проектът ще демонстрира, че соци-
алният сектор, както и НПО-тата, не са само 
едни черни дупки, развъдник на корупция, 
а са

в състояние 
да решават проблеми

да си покриват разходите и да са едни мно-
го добри данъкоплатци... Идея, граничеща 
с еретичност в нашата корумпирана реал-
ност“, казва с въздишка българинът.

По Коледа той решава да подари на съ-
народниците си българската версия на кни-
гата онлайн и на линк www.thehipster.one/
gift всеки сънародник може свободно да я 
изтегли и чете. „Не мога да кажа, че от кни-
гата съм станал милионер, но с приходите 
от „Amazon“ организирах мащабната й кам-
пания в България и на Балканите, като съм 
отсядал в хотели с 5 звезди. Големите ми 
приходи са не от книгата, а от бизнеса ми 
в Лондон. За мен парите не са били най-ва-
жното нещо. Важно беше нещо друго - да 
направя живота на някой друг по-добър“, 
казва той.

С будистки монаси по време на пътуването си из Азия.

 С художничката Атумаята Атахи Прихякарн от Чанг Мей, 
Тайланд, автор на илюстрациите към книгата  
„Ако срещнеш Буда, убий го!“

Корицата на бестселъра в „Amazon“ на книгата „Ако 
срещнеш Буда, убий го!“ на английски.

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Б
ългарин остави забележителна 
следа в музикалната и телевизи-
онната индустрия на Канада. Ва-
сил Еванов, или Бил, както го на-
ричали всички, успява сам да 

извърви пътя от син на не особено замож-
ни български имигранти до радиомагнат от 
тази страна на Океана. При смъртта си през 
2020 година Бил Еванов е един от най-влия-
телните хора в сферата си.

Когато стартира през 80-те години на ми-
налия век, българинът дълго се бори, преди 
да успее да се вмъкне в радиосредите. След 
поредица затворени врати се появява чо-
век, който

го вкарва в играта
пионерът Джони Лобарди, ръководител 
на тогавашната мулти-култи станция Chin 
Radio. След само 18 месеца Еванов успява 
да се докаже категорично - като оглавява 
звеното за продажби.

През 1984 г. Еванов вече напредва в го-
лямата игра като създава собствена ради-
окомпания, която държи първо три радио-
честоти в Торонто. За 6 месеца българинът 
успява да прибави към активите си общо 11 
радиостанции в Канада.

Тридесет и шест години по-късно той ос-
тава едноличен собственик на 19 станции, 
а за него работят стотици хора. Прочува се 
като човек с невероятно чувство за хумор, 
с отдаденост в работата. Той е и пример за 
дисциплина и истинска страст към радиото.

Ето какво пише във визитката му на уеб-
сайта на неговата компания.

„В епоха, в която независимата собстве-
ност на радиото драстично е намаляла 
поради консолидирането на големи кор-
поративни мулти-верижни радио- и теле-
визионни оператори, той все още се откло-
нява от тенденцията. Едно е да управлявате 
радиостанции, друго е да постигнете из-
ключително голям успех, особено на голе-
мите пазари, където конкуренцията е убий-
ствена“, пише в страницата му.

В момента на смъртта му империя „Ева-
нов Комюникейшънс“

управлява 19 радиостанции
в страната. Сред многобройните пости-
жения на Бил, които му от-
реждат място до най-влия-
телните медийни магнати в 
канадската музикална и те-
левизионна индустрия, е 
създаването на няколко не-
виждани дотогава радио-
формата. Това са The Evanov 
CHR/dance формат, The 
Jewel"s light AC (излъчван в 8 
радиостанции в цялата стра-
на), първата в света радио-
станция на ЛГБТ и Toronto`s 
Proud FM, която стартира 
през 2007.

През 2020 година активи-
те на компанията включват 

също радиостанции, които излъчват на над 
40 езика. Сред тях са християнска, френска, 
кънтри станции и много други.

Еванов бе наследен от сина си Пол, кой-
то е изпълнителен директор на компанията, 
и дъщеря му Кристина Еванов, директор на 
специалните проекти на компанията. Два-
мата продължават да развиват империята.

„Той беше пионер, моден дизайнер и най-
неуморно работещият човек в шоубизнеса! 
Това не беше работа oт 9 до 5 за Бил. Това 
беше неговото хранене и сън, радиото бе 
животът му! Той често беше първият човек, 
който идваше на работа, и последният, кой-
то си тръгваше. Работеше и през почивните 
дни“, спомня си за него дългогодишният му 
приятел и колега Тони Монако.

За Бил Еванов си спомнят и като за чове-
ка, който е поставил нови артисти най-от-
пред на сцената. „Толкова сме благодарни 
за неговата непоколебима подкрепа“, каза-
ха преди години от канадския лейбъл Roar 
Records.

Българинът, който стана 
радиомагнат в Канада

Б
ългарин остави забележителна също радиостанции, които излъчват на над 

радиомагнат в Канада
XВасил Еванов създаде една от най-големите радиовериги в страната

Сн.: evanov.ca

Васил Еванов 

Сн.: evanov.ca

Сградата на едно от радиата на Evanov Radio Group. 

Сн.: evanov.ca

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Б
роколи, леща, боровинки, годжи 
бери, боб, червено цвекло, ци-
трусови плодове... Те са изклю-
чително полезни и поради ан-
тиоксидантните си свойства са 

незаменима част от всеки здравословен 

хранителен режим. Отвсякъде ни заливат 
писания, че храните, които са богати на ан-
тиоксиданти, са жизненоважни за цялост-
ното функциониране на човешкия органи-
зъм. Обясняват ни, че тези „магични“ храни 
подобряват не само здравето ни, но увели-
чават жизнените ни сили и са най-здраво-
словни.

Антиоксидантите се представят като па-
нацея срещу стареене, рак и сърдечносъ-
дови заболявания. Така ли е, или има нещо 
твърде търговско в рекламирането на тези 
храни. Мит или реалност е полезността на 
прехвалените антиоксидантни храни?

Факт е, че глобалният пазар на антиокси-
данти през 2020 г. възлиза на 3,92 милиар-

да долара и продължава да расте. Оказва се 
обаче, че колкото са полезни

могат да бъдат и вредни
Според статистиката 80% от потребите-

лите са убедени, че тези продукти имат ле-
чебни свойства и продажбите продължават 
да растат. Само през 2015 г. се наблюдаваше 
увеличение с 36% в честотата на етикетира-
нето на продукти като „суперхрани". Боро-
винки, броколи, зелен чай, авокадо, сьом-
га... Списъкът е умопомрачително дълъг.

Вниманието на клиентите е привлече-
но най-вече от обещанието, че си купуват 
нещо с високо съдържание на най-добрите 
естествени антиоксиданти.

Ново изследване, проведено от амери-
кански учени от Cedars-Sinai Heart Institute, 
показва, че ежедневното приемане на хра-
нителни добавки с високо съдържание на 
антиоксиданти, като витамин С и Е, може да 
предизвика опасни и нежелани промени в 
соматичните клетки на човешкия органи-
зъм, което значително увеличава риска от 
новообразувания и онкологични забо-
лявания.

От всички предполагаеми 
ефекти е доказана само 
способността на вита-
мин С в големи дози 
да намалява кръвното 
налягане и нивата на 
холестерола, както и 
да облекчава хода на 
настинките

но не и да ги 
предотвратява

Приемът на антиок-
сиданти в нормални днев-
ни дози, които обикновено се 
предлагат в хранителни добавки и 

витаминни комплекси, не е в състояние да 
намали вероятността от сърдечносъдови и 
инфекциозни заболявания.

Няма достатъчно доказателства и в под-
крепа на способността на антиоксидантни-
те добавки да намалят вероятността от раз-
витие на диабет, катаракта и дегенеративни 

заболявания на нервната сис-
тема.

Що се отнася до ефек-
та на антиоксидантите 

върху намаляване на 
вероятността от раз-
витие на рак и мета-
болитни заболява-
ния, не е възможно 
надеждно да се ус-
танови дали поло-

жителният ефект от 
яденето на плодове 

и зеленчуци се дължи 
на антиоксидантите, тъй 

като освен тях те съдържат 
витамини и минерали, фибри и 

бавни въглехидрати, които допринасят 
за нормалното храносмилане и

регулират глюкозата 
в организма

Физиологичните процеси в организма са 
взаимозависими и намесата в тази крехка 
система без категорични научни доказател-
ства е опасна. Няма недвусмислени доказа-
телства за ползите от антиоксидантите, но 
има убедителни такива за опасностите от 
приема на хранителни добавки, които ги 
съдържат в големи количества.

Затова е добре да знаем, че само здраво-
словното хранене осигурява на организма 
всички необходими микроелементи, вита-
мини и антиоксиданти без рискове за здра-
вето.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Антиоксидантите: 
Мит или панацея 
срещу болести?
Доказана е само способността на витамин С 
да намалява кръвното налягане

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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Т
оалети с изчистени линии, но ук-
расени с бродерии - така „Диор“ 
отдаде почит на майсторството в 
колекцията си висша мода, пред-
ставена в музея „Роден“ в Париж 

сред пъстър декор, също избродиран от 
млади индийки.

„Обсебена съм от бродерията, това е 
нещо много лично. Аз съм италианка, част 
от семейството ми живее на юг, през цялото 
време съм гледала жени да бродират - баба 
ми, лелите ми, майка ми... Винаги съм била 
запленена. Това е език, с който жените се из-
разяват“ - сподели художественият дирек-
тор за дамските колекции в „Диор"Мария 
Грация Киури.

Техниката е традиционна, но подходът е 
новаторски - бродерията не краси роклите, 
на практика те са зашити с нея други шево-
ве няма.

Колекцията е предимно в бяло и сиво, а 

фините бродерии са тон върху тон. Силу-
етът е удължен и опростен, по-изчистен от 
класическия „Диор". Прическите са гладки - 
карета или кокчета, гримът е телесен, с бяла 
черта под долния клепач. Саката са непод-
платени, с двойно лице.

Бродериите, които са в центъра на колек-
цията, са направени от 380 жени от Бомбай 
за три месеца.

Строгата гама контрастира с пищността 
на пъстрия декор в музея „Роден". Той под-
чертава диалога между френските и индий-
ски майстори.

Инсталацията ще остане в музея и ще 

може да бъде разглеждана от следващата 
седмица.

Диор – бродериите 
като висша мода

Изчистени линии и опростен силует показа марката в Париж

Сн.: БТА
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DISPATCHER ,SAFETY , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60191, Well established trucking 
company looking for in house dispatcher and safety 
2245202269 №19073
ТЪРСИ МЕХАНИК, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Сервиз за камиони търси 
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 $2200 MINIMUM 2 WEEKS ON THE ROAD. DRY 
VAN LOADS, NO ENDORSEMENTS NEEDED. WE COVER YOUR 
OCCUPATIONAL INSURANCE FOR YOU. 8477499161 №19081
JENA ZA POCHISTVANE, 
Цена US$  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
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Малка транспортна компа-
ния предлага работа за CDL class A шофьор $500 per day 
.Midwest loads. 2246598342 №19087
ДЕТЕГЛЕДАЧКА , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60010, Търсим жена да помага с 
грижата на две малки деца (1 година и бебе) целодневно 
в дома ни от пролета. Има опция и за live in. Заплаща-
не по договаряне. 360.970.6448 Деси Ho� man Estates, IL 
3609706448 №19057
OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компания предлага 
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 предлага 
работа за CDL шофьори! 24/7 Dispatch!*Direct Deposit! 
Заплащане според опита- $0.65-$0.75 cpm! ЗА ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 847-852-
0581 №19069
CDL DRIVER , 
Цена US$ 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 тър-
си да назначи механици на камиони и трейлъри. Опит не е 
задължителен, но е препоръчителен. За повече информа-
ция, 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. Заплаща-
нето 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 догова-
ряне. Може и без опит. Monday-Friday 6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шо-
фьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи 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
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори за 
dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx Ground, 
doubles endorsement and 1 year experience. 6302903092 
№18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time Caregiveri/
Companions. Locations: Suburbs (Ho� man Estates, Highland 
Park,Schaumburg), City Chicago. Zaplashtane $15.00-$18.00 
na chas. Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-5108, 224-
500-2339 №18821

Chicago + suburbs
STRAIGH TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 12345, Зипкод 60191, Looking for a straight 
truck driver. Need to have class "C" and valid medical card. 
Local and regional runs up to 400 miles. Pay 30% from the 
gross with RC e-mailed. Truck with automatic transmission. 
6306342892 №19157
TARSYA CDL DRIVER, 
Цена US$ 2,800.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver s opit. 
Plasham $0.90 cpm s HazMat i 0.85 bez HazMat. Moje i 
$400/$380 na den. Za poveche info call 224-659-1690 Evgeni. 
№19159
CDL LOCAL DRIVER, 
Цена US$ 77.00, Зипкод 60191, Търси шофьор за локална 
работа с 53 dry van.Всеки ден вкъши.Заплащане на час,ден 
или процент.Телефон 8476306652, №19162
ТЪРСИМ ДЕТЕГЛЕДАЧКА , 
Цена US$ , Зипкод 60661, Търсим детегледачка да помага 
с едногодишно момче. Почасово за няколко часа на сед-
мица първоначално по договаряне. Zip 60661 3125201777 
№19167
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  , Зипкод 60056, MR 13 Trucking is hiring 
experienced owner-operators and CDL drivers with clean 
driving record for Box and Semi trucks , tel. 224-795-5588 
№19134
CAREGIVER SUB NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Live-In Caregiver Sub needed - every 
other weekend, good pay. Patient is in Northeast Indiana, 45 
min or less from Chicago. 2247351987 №19137
BOX TRUCKS, 
Цена US$  , Зипкод , Компания набира owner operators за 
box trucks , телефон за връзка 774-408-0460 №19138

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я публикуваме 

тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената е $11 на брой. А ако 
искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в десният 
горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, кликнете върху него 
и попълнете формата. 

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако обявата 
ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
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Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

CDL DRIVER, 
Цена US$  80, Зипкод 60102, Набираме CDL Drivers с танкер 
и хазната 80 cpm 7738182886 №19147
CDL HAZMAT 1.00$ , 
Цена US$  1,00, Зипкод 60056, CDL HAZMAT DRIVER 1.00$ 
ZA MILIA(PALNI PRAZNI) KAMIONA NIAMA ELD,AKO NE 
OTGOVORIA OSTAVETE SAOBSHTENIE 7739463517 №19148
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Неголяма компания набира 
контряктори със собствени камиони и драй ван ремарке-
та. Диспач 24/7. За повече информация се обадете на 224-
659-2355. №19150
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Неголяма компания набира 
контряктори със собствени камиони и драй ван ремарке-
та. Диспач 24/7. За повече информация се обадете на 224-
659-2355. №19151
ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, Сервиз за камиони в Elk 
Grove Village търси да назначи parts guy на пълен работен 
ден. 8472283440 №19152
CDL DRIVER NEEDED, 
Цена US$  2,600.00, Зипкод 60047, Monday to Friday for 
Midwest, South and Southeast.2 Years experience and clean 
record needed. Between 2000-2500 miles $2600 per Week 
direct deposit every Friday. 2246598342 №19155
BABYSITTER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим жена да гледа мал-
ко дете (на 3 месеца) всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 
в Elk Grove Village. Заплащане по договаряне. 8478902080 
№19114
МАШИНЕН ОПЕРАТОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101, Машинен оператор, обработ-
ка на метал/метални изделия производство на изделия от 
метал. 6307059300 №19116
LOOKING FOR A DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60103, CDL CLASS A, $.80 per mile, home 
on weekends. Truck is a Volvo automatic 8474524058 №19120
ACCOUNTING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Транспортна компания търси 
мъж/жена на пълно работно време за позиция accounting, 
да има опит в работа с ProTransport software. Добро запла-
щане в добра работна среда. 7736276819 №19110
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 дейностите 
по внедряване и поддръжка, отговаря за предоставяне-
то на професионални мрежови услуги. Контакт: simona.
zareva@tbs.tech 359877980442 №19092
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ. Тел. 773-
865-0406 7738650406 №19094
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

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

ОФИС РАБОТА В ARLINGTON HEIGHTS, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Arlington Heights 
o�  ce търси жена за работа на пълно или не 
пълно работно време, Изискване - добър ан-
глийски и компютърна грамотност. За повече 
информация: 224-600-1945 №19126

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

ACCOUNTANT TRUCK COM, 
Цена US$  , Зипкод 1500, Bulgarian trucking company is 
looking for an Accountant to handle mainly payroll and 
billing. We need at least 1 year of experience. Experience with 
Pro Transport is a huge plus. Immediate Start. For more info 
call: 847-999-4960 Ask for Yuliyan 8479994960 №19141
FREE DRY VAN, 
Цена US$  99.00, Зипкод 60103, Търси собственици на ка-
миони. Предлага безплатно ремарке,застраховка,номера,
паркинг. Телефон 847 630 6652, №19143
SAFETY DEPARTMENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60403, Компания за камиони в Joliet, 
IL търси да назначи safety.Телефон 815-205-4060. №19145
SAFETY ADMINISTRATOR, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, KMS Express Inc, a trucking 
company based in SChaumburg, IL, is looking for a Safety 
Administrator. The candidate has to speak english and 
experience is prefered but not required. Please respond to 
email or phone. Thank you KMS express Plamena Pelovska 
2247953411 №19144
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ 
С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 
ИЛИ 773-968-8245 №18518

РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим работ-
ник за поддръжка и почистване в сервиз. 6303509989 
№18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za CDL 
sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher v kashti. 
Za poveche informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators за ло-
кална/регионална работа в радиус от 200 мили от вашия 
паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка вечер. 
Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa компа-
ния набира котрактори с CDL за съвместна работа. За по-
вече 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 тър-
си да назначи момиче за работа като офис асистент и каси-
ер. Опит не се изисква. За повече информация, моля поз-
вънете 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 компа-
ния предлага работа за CDL class A шофьор $275 per day or 
30% load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За пове-
че информация се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чикаго 
до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, за син-
гъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплаща-
не. Тел: 847-877-4745 №18359

COAST TO COAST
CDL DRIVERS NEEDED60, 
Цена US$  , Зипкод 0, Компания търси да назначи CDL 
drivers class A с минимум 2 годишен опит цена по догова-
ряне 2244366448 №19139
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асис-
тент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 
3039748716 №18968
DRIVERS/OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, SRD FREIGHT INC търси шо-
фьори с опит за Interstate Driving – Long Distance! Пред-
лагаме: 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 ремар-
кета 2022. Първокласен диспеч с 15 години опит зад во-
лана! За Owner Operators предлагаме оборот между $8000 
- $10000 на седмица. Hazmat и Специализирани Рифе-
ри оборот между $9500-13000 на седмица 7738274439 
№19111

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Remote dispatcher looking for 
work 10 years experience in dispatching viber 359876511784, 
direct 708 988 3851 №19164

DISPATCH +9, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60056, диспечер с 9год опит от Бъл-
гария 53V/R/F/HZ call/text/email 5618770865 №19142
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60001, remote dispatcher looking 
for work 10 years experience in dispatching R RZ V VZ F FZ 
7278355206 №19121
ТЪРСЯ РАБОТА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016 Опитен бейбиситер пред-
лага гледане на деца във Вашия дом, всякаква въз-
раст. 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

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
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Remote dispatcher looking for 
work 10 years experience in dispatching viber 359876511784, 
direct 708 988 3851 №19165
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, remote dispatcher looking 
for work 10 years experience in dispatching R RZ V VZ F FZ 
7278355206 №19123

АТЛАНТА
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, remote dispatcher looking 
for work 10 years experience in dispatching R RZ V VZ F FZ 
7278355206 №19122
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 30301, Диспечер с опит от България 
53R/V/F /HZ call/text/email 5618770865 №19158

НЮ ЙОРК
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, remote dispatcher looking 
for work 10 years experience in dispatching R RZ V VZ F FZ 
7278355206 №19124

SOMEWHERE ELSE
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 1750, Диспечер с опит от България 
53V/R/F/Hz call/text/email 5618770865 №19149

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
RENT, 
Цена US$ 500,00, Зипкод 60007, Room for rent 2242660435 
№19160
ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 285, Зипкод 60630, Дава се под наем малка стая в 
района на Лорънс и Пуласки, Чикаго - $285 месечно + ток. 
zip 60630. За подробности тел. 773-616 3323. №19166
1 BDR ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, 1BDR апарнамент под наем в 
центъра на Des Plaines. Цената включва нови уреди (вклю-
чително пералня и сушилна), газ, топла и студена вода, об-
завеждане, отопление, отопляем вътрешен гараж за 1 кола 
и улично паркиране за повече. За повече информация на: 
Тел. 224.875.0402 №19131
СТАЯ В NILES, 
Цена US$  500.00, Зипкод 60714, Стая под наем в Niles, бли-
зо до Golf Mill, Tony\\\\\\\'s Fresh Market, $500/месец + кон-
сумативи отделно. Безплатна пералня и сушилня. За пове-
че инфо (312) 593-3110. №19132
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  800.00, Зипкод 60169, Давам приземен етаж от 
къща в Ho� man Estates, IL ( Golf rd and Roselle rd). 2 стаи 
със собствена баня и тоалетна, достъп до пералня и су-
шилня и гараж. $800 на месец, всички разходи включени. 
5082926787 №19133

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод 60707, Давам под наем об-
заведена ,просторна стая от приземен апарта-
мент в Elmwood park .Стаята разполага с отдел-
на баня и тоалетна и отделен хладилник.-$650 
-/всички консумативи включени/.Безплатно 
ползване на пералня и сушилня.Стаята е много 
голяма-може и за двама.Депозит за един месец 
7734142633 №19135

APARTMENT FOR RENT, 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60106, One bedroom apartment 
for rent located in Bensenville, IL. Walking distance to grocery 
store, Starbucks and other shopping. Nothing to do but move 
in and relax. Must see AVAILABLE IMMIDIATELY *** FURNITURE 
INCLUDED 3129315677 №19112
ELK GROVE 1BED/1BATH, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60007, Landmeier Rd & Lively 
Blvd. 12 Oaks Condo development. Close to ORD and I-90. 2rd 
� oor. SS appliances, in-unit laundry and dryer, storage cage, 
swimming pool. No smoking and pets. Please contact me for 
more pictures and showing. 7089452999 №19117

RIVER GROVE 2BEDROOM, 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60171, Belmont Ave & 
Cumberland Ave Close to ORD, CTA and shopping. 3rd � oor. 
SS appliances, balcony, storage cage. No smoking and pets. 
Heat and gas included. Please contact me for more pictures 
and showing. 7089452999 №19118
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, за стая в двустаен Iет.Ши-
лер Парк.Наемът е $475 на месец и включва вода – то-
пла и студена,парно,паркинг,газ.Ток и Интернет се запла-
щат.Депозит договор-задължителни,дават и се сключват 
с хазяина!Свободна 03-01-22г .Тел 7737042622.Оглед : 
Събота,Неделя! №19100
СТАЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в Des 
Plaines IL 7739344547 №19090
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 $670/month 
, Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, leave a 
detailed message 18476307078 №19053
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведена стая под 
наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland & Foster 
близо до I-90 близо до Blue Line обща пералня и сушилня 
$600, вода и газ са включени в цената. За контакт Мирко 
(773) 510-4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, CUMBERLAND&LAWRENCE 
BEHIND UCRAINIAN CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE 
AND CLEAN UPDATED APPTMNT,6305394849 READY 
NOVEMBER 1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включено всич-
ко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/Narragansett 
7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен гараж в 
Glenview Разполага с огромно patio. В комплекаса има въ-
трешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по вся-
ко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За повече инфо: 
2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b къща 
в Elk Grove village 60007. Перално помещение, паркинг, об-
заведени 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 
Търся под наем

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  500, Зипкод 60194, Търся самостоятелна стая за 
мъж в Мelrose Park - 224 435 3232 №19153

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
KAБЕЛИ ЗА СНЯГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Продавам кабели за гуми на 
камион за сняг. Нови , неупотребявани. 3 комплекта x 2 
бр. Цена 300 $. в Wheeling, IL. За контакт Тел .904-868-6875 
№19113
2015 VOLVO VNL670, 
Цена US$ 100.00, Зипкод 60634, 2015 Volvo VNL670 Ishift 
D13 - 676000 miles. $ 60000 . 2006 Volvo VNL670 Automatic 
D12 - 1363000 miles. $ 35000 Trucks still running with drivers! 
If interested i can sell it with drivers running the same local 
trips with that company i work with. 7739837254 №19119
IONCAL, 
Цена US$  550.00, Зипкод 60016, Продавам Електронни сис-
теми за предотвратяване на варовик във водни инстала-
ции. 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
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma si v 
Ho� man estate Predlagam domashno prigotvena hrana ,igri 
i zabavleniq Tel 224 659 1156 №19161
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Предлагам всякакви елек-
тротехнически услуги! Смяна на панели , инсталация на 
лампи , ключове,, контакти, зарядни за електрически авто-
мобили, басейни , джакузита. Диагностика на консумира-
ното електричество и откриване на проблеми с липса на 
електричество! 773-494-1700 Крис №19136
SAFETY FOR TRUCKING, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, A� ordable Safety Compliance 
Support for trucking companies - MC Registration and Permits 
Driver Safety Trainings Personnel Safety Trainings Call Black 
Cat Safety at 224-441-6667 or email to smarttruckingsafety@
gmail.com 2244416667 №19146
БРОКЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Cъдействие при купуване 
и продаване на имоти. За връзка : 702-576-5826. Имейл : 
inadelano@gmail.com or inadelano@cbrealty.com №19115
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 повече 
информация относно направленията, в които работим. 
359889291674 №19105
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите домашни 
филми като ги презапишете на DVD преди касетите да ста-
нат неизползваеми. Презапис от VHS, MiniDV видео касети 
на DVD. 630-456-1366 №19074
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни фил-
ми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете вашите 
стари ленти като ги направите дигитални снимки преди на 
станат неизползваеми. 630-456-1366 №19075
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни фил-
ми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете вашите 
стари ленти като ги направите дигитални снимки преди на 
станат неизползваеми. 630-456-1366 №19076
IFTA -PREPARATION , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, If need preparation we $45 call 
3312456314 3312456314 №19080
ИЛЮЗИОНИСТ ЗА ДЕЦА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, Илюзионист за детски рож-
дени дни. Иван 708 415 0590 №19066
ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, Имиграционни услуги Стан-
чо 708 307 5522 №19067
ПОДГОТОВКА ИНТЕРВЮ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Подготвям хора за интервю 
за работа чрез провеждане на Mock Interview. Предлагам 
сьщо и сьвети за резюме и LinkedIn профил. Професиона-
лен опит над 5 години в тази сфера и завьршена магистра-
тура Human Resources Management. balkanconsultingusa@
gmail.com 630-853-5936 №19052
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in Arlington 
heights, haircut, color, highlights, perm, keratin straightening 
treatment, 708 415 7911 №18763
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma 
si v Ho� man estate.Predlagam domashno prigotvena 
hrana,mnogo igri,razhodki i zabavleniq Tel: 224 659 1156 
№18609

ФЛОРИДА
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние сме екип от 
специалисти, които предлагат психотерапевтична подкре-
па на Българи живеещи в чужбина. Повече информация 
можете да получите от сайта ни. 359889291674 №18960

АТЛАНТА
КРЕДИТ БЕЗ ПРОТОКОЛ, 
Цена US$  1.00, Зипкод 3060, За всички ваши спешни нужди 
от заем за вашите покупки, инвестиция, ремонт или стро-
ителен проект, моля свържете се с нас и ще бъдете довол-
ни много бързо без никакъв протокол. Имейл: help.family@
aol.com 231420644 №19125

УСЛУГИ 
Търся

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

КУПУВАМ

Chicago + suburbs
КУПУВАМ СТАРИ ОРЪЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Икупувам стари оръжия 
(пистолети, револвери, пушки, винтовки и карабини. След 
оценка на състоянието (категория).Извършвам ремонти. 
тел:2243051163 №19163

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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ВОДОРАВНО: Попара. Есо. Кортик. Пъдар. Тон. „Илиада”. Вокил. Налим. Ямбол. Офсайд. Ес. Кунц. Парк. Ърл (Елиза-
бет). Глоба. Милорд. Сабат. Лай. Колумб (Христофор). Габър. Пуг. Бригадир. Принц. ТТТ. „Ала”. Ното. Ер. Ран. Квота. 
Залп. Аерогара. Ет. Хора. Лобода. Град. Гочо. Химера. Диомов (Стефан). СЕМ. Лефер. Басист. Роб. Щипок. „Теди”. Яр. 
Гето. Исоп. ГАЛАНТ. Шнур. Прелез. Лян. Офи. Ла. Ад. Хьог (Петер). Хралупа. ЖИЛЕТ. От. Скоч. Тъкан. Мо. Джек. Арак. 
Капиляр. Юнец. Трюм. Дишане. Ключица. Сила. Исай. 

ОТВЕСНО: Ропотамо. Трели. Огняр. Жюл. Пък. Рил. ТАРОМ. Беу. Авеню. Радиоклюб. Нобел (Алфред).Трол. Кеч. 
Ралф. Омре (Артур). „Горещо”. Фус. Ци Вар. Сърби. Кадафи (Муамар). Пикап. Нард. Гавра. Епир. Аорта. Детайл. Галоа 
(Еварист). Дросел. Чар. Солд. Садат (Ануар). Ги. Колаж. Кюс (Ласе). СОНИ. Габи. Аероб. ПЕ. Ит. Ми.
Мелбърн. ТАМАТ. Залък. Ски. „Соар”. Оз (Франк). Досег. Декада. Оля. БТ. Птах. Видал (Гор). Тапи. Примка. Пролог. Си-
лях. Ниши. Табу. Луи. Прост (Ален). Аньо. Лас. Бидон. Агне. Аче. Ян. Отмяна. Калций. ЦРУ. Омуртаг. Орей.
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Любовта е като тревата - ражда се, расте, ухае... 

И после идва една крава и прецаква всичко...

  
Мъж в аптеката. Аптекарят го пита:
- Как е, помогна ли лечебната кал на жена ви?
- Само временно - първите два-три дена изгле-

ждаше по-добре, после калта падна...

  
- Чай?
- Не пия чай.
- Кафе?
- Не пия кафе.
- Уиски със сода?
- Не пия сода.

  
Пия кафето и слушам от кухнята 4-годишната си 

дъщеря:
- И моля те, мамо, не ми крещи, аз не съм ти тат-

ко, хич няма да ти мълча.

  
Просто ми писна от всякакви мрънкачи, че всич-

ко се плащало, че всичко било скъпо. Чашата кафе 
била 3 лева, да си закачиш палтото на закачалката 
- 4 кинта, паркингът бил 5 лв./час! Заклевам се, та-
кива повече на гости вкъщи няма да ги каня.

  
Скучаещ пасажер пита стюардесата:
- Какво означава „Ту-154-4-2П“?
- Ами, „Ту“ - от „Туполев“, „154“ - местата в салона, 

„4“ - броят на екипажа.
- А „2П“?
- А, това сме ние двете с колежката...

  
С чашка кафе тайните ви мисли се превръщат в 

желания. А с бутилка ракия - в действия.

  
Мъж наблюдава жена си как си слага грим. Ста-

нало му интересно и се поинтересувал какво тя 
точно прави.

- Ами гледай сега – казала жената. – Първо, из-
мивам с пяна, после тонизирам, след това слагам 
крем за основа, после тонален крем и накрая пуд-
ра.

- И за какво го правиш всичко това – попитал мъ-
жът.

- Ами как за какво? Получава се естествен цвят 
на лицето.

  
Полицай патрулира по улицата. Изведнъж виж-

да, че в дъното на улицата се е събрала тълпа и 
нещо крещи. Полицаят се затичал натам и като на-
ближил, какво да види. На осмия етаж на жилищен 
блок една възрастна жена се е хванала с пръсти за 
парапета на балкон и виси надолу. А някакъв мъж 
в същия момент удря с крака по пръстите на жена-
та, за да се пусне, да падне и да се пребие.

Полицаят се разкрещял:
- Какво правиш бе, изрод? Остави жената, че ще 

стрелям.
- Това не е жена – извикал мъжът. - Това е тъща-

та ми.
- Така ли – замислил се полицаят. – Виж я ти как 

се е зацепила за парапета гадината.

- Така-а, значи не пиете, не 

пушите, по жени не ходите, а 

варени картофи обичате ли?

- Да, докторе.

- Никакви картофи повече!
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Обир на влак. Главният бандит вика:
- Това е обир! Никой да не мърда! Ей сега ще обе-

рем жените и ще изнасилим мъжете.
Един се обажда:
- Ама не се ли объркахте? Може би искахте да ка-

жете, че ще оберете мъжете и ще изнасилите же-
ните?

А тъничък мъжки гласец вика:
- Абе, вие не го учете човека как се обират вла-

кове!

  
Пореден семеен скандал. Жената се тресе в ис-

теричен пристъп.
- Говедо, прахосник, селяндур, мекотело, мало-

умник нещастен...
Мъжът седи абсолютно безучастно на дивана и 

следи телевизионно предаване. Жената продъл-
жава да набира скорост.

- Всичко изпи и пропиля, нищо не остана, само 
за пиене мислиш, аз една дреха нямам като хора-
та, ей така гола ще изляза на улицата да ме видят 
хората!

Излетява тя навън и трясва вратата.
Мъжът се сепва, скача и хуква след нея.
- Чакай, върни се, ела тука, моля те!
Жената се обръща на прага, а той, задъхан:
- Чакай, жена, така и така излизаш, земи ми една 

ракия от магазина.

  
След тежка алкохолна вечер, Снежанка пред го-

ворещото огледало:
- Мълчи, само се сресвам.

  
- Няма да ви прегледам, докато не си сложите 

маската!
- Докторе, ти сигурен ли си, че си стоматолог?

  
Всичко е въпрос на настроение... Ако имате та-

кова, лежите на дивана с ентусиазъм. Ако нямате, 
лежите без никакво въодушевление.

  
- Госпожо, подаряваме ви четка за зъби, коя-

то лесно почиства зъбите и на най-недостъпните 
места.

- Че аз там нямам зъби!

  
Табела пред кафене:
- Имаме бира! Студена като бившата ти! Горчива 

като тъщата ти! Вкусна като целувката на комший-
ката ти!

  
- Защо реши да си изпереш чорапите?
- Много силно взеха да светят през нощта, не 

мога да заспя.

  
Пловдивчанин решава кръстословица и гледа: 

Горско животно с 9 букви. Чудил се, чудил се и на-
писал - ИЛЕНМАЙНА!

  
От чатовете:
- Ти къде си сега?
- В софийския.
- Е-е-е, супер. Каква специалност си там?
- К’ва специалност, ма. В софийския затвор съм.

  
- Помниш ли го Пешо? Замина за Америка с 2 

скъсани панталона, а сега има милион.
- Какво прави в Америка с милион скъсани пан-

талони?

  
- Обичам те, но само когато съм пиян!
- Но ти си непрекъснато пиян!
- Да, защото те обичам...

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Тези от вас, които имат собст-
вен бизнес, ги очаква дългоча-
кан финансов успех. Ще дойде 
от работата ви с човек, на кого-
то много разчитате. Въпреки на-

трупаната умора ще трябва да проведете маратон от 
служебни разговори. Някои от тях няма да са добре 
подготвени и ще ви създадат проблеми. Ще сключ-
вате отговорни договори и ще се чувствате удовлет-
ворени независимо от умората. Получавате покана 
за приятелска среща и ако отидете, ще се разведри-
те и тонусът ви ще се повиши.

РАК
Новите ви преживявания може 
да са от полза в бъдеще. Под-
ходящо време да направите на-
лежащ ремонт в къщата или да 
извършите общо почистване. 

В личните отношения трябва да обръщате повече 
внимание на любимия човек. Поради натоварения 
ви график и честото отсъствие той може да се оби-
ди, затова е важно да намерите хармония и баланс 
в отношенията си. Отделете малко свободно време 
на семейството и на приятелите си. Срещите с тях 
ще ви стимулират да бъдете по-активни.

ВЕЗНИ
За много от вас този период ще 
бъде нестабилен и пълен с нео-
чаквани ситуации, които ще се 
проявят и в професионалната, 
и в личната сфера. Поведението 

на колеги и бизнес партньори ще създаде двусмис-
лени емоции – ще ви е много трудно да ги разбере-
те. Опитайте се да не влизате в конфликт, по-добре 
е да замълчите още веднъж, за да не влошите ситу-
ацията. Основното за вас сега е да намерите баланс 
в отношенията си с хората около вас. Всеки спор 
може да доведе до раздяла.

КОЗИРОГ
Могат да възникнат трудности 
в живота ви и да влезете в кон-
фликт с някого. Повечето от вас 
ще търсят съмишленици и под-
крепа от близките си, а също 

така ще надценяват приятелството с някои хора. 
Някои ще сложат край на връзка, която отдавна е 
нежелана. Ще се възползвате от тези промени. Тези, 
които са в стабилни връзки, ще искат да прекарат 
свободното си време с приятели. Опитайте се да 
обясните това на половинката си, за да избегнете 
недоразумения и конфликти.

ТЕЛЕЦ
Не искайте от хората около вас 
повече, отколкото могат да ви 
дадат. Внимателно преценете 
едно предложение за пътува-
не. То ще е уморително, но мно-

го полезно за вас и ще си струва. Някои от вас ще 
имат притеснения с близки хора заради сериозен 
здравословен проблем. Всяко прибързано реше-
ние може да ви донесе неприятности. Разпределе-
те работата си, че да намалите умората. Пазете се от 
човек, който много ви ласкае. Добре ще е да обър-
нете внимание на своите близки.

ЛЪВ
Ще бъдете енергични и овласте-
ни да предприемете действия, 
за да изпълните дори и най-пре-
дизвикателните задачи. Ще мо-
жете да завършите и отдавна 

започнатите дела. Периодът е благоприятен за из-
чистване на пространството в дома ви, трябва да се 
отървете от ненужните неща и да поставите нещата 
в ред. В професионалната сфера се очаква кариер-
но развитие или финансова награда. Всичко е наред 
в отношенията ви с близки и приятели. Опитайте се 
да прекарвате повече време с тях.

СКОРПИОН
Вашите дела най-накрая ще 
тръгнат в правилната посока и 
всички трудности ще бъдат раз-
решени практически без ваше-
то участие. Можете да разчита-

те, че това ще бъде наистина добра новина за вас. 
Трябва обаче да обобщите всички неуспехи, с кои-
то трябваше да се сблъскате, и да работите върху 
грешките. Съсредоточете мислите си върху дълго-
срочните цели и направете план за действие. Среща 
ще се отрази положително на необвързаните, така 
че имате шанс да срещнете сродна душа.

ВОДОЛЕЙ
Ще получите информация, коя-
то ще ви бъде полезна. Очак-
вани финансови приходи ще 
подобрят самочувствието и на-
строението ви. Периодът пре-

доставя добри възможности за реализация на 
плановете ви и за придобивки. По-изразителен е 
шансът за работа в партньорство. Случващото се ще 
ви направи по-активни в действията и вслушвайки 
се в разума си, ще потърсите по-сигурни пътища за 
излизане от създала се ситуация. Ще разполагате с 
чудесни възможности за реализация на целите ви.

БЛИЗНАЦИ
Избягвайте конфликти и клюки. 
В бизнеса трябва да знаете как-
во точно искате да постигнете. 
Отделете един ден, за да очер-
таете целите, които искате, и да 

направите план за постигането им. По отношение на 
личните отношения с любим човек, се очаква абсо-
лютно разбирателство и хармония. Този период е 
благоприятен и за нови запознанства и пътувания. 
Ще можете да възстановите баланса в отношенията 
с близките си. Може да сте изправени пред трудни 
решения, но ще ги преодолеете.

ДЕВА
Ще можете да постигнете успех 
във всички области благодаре-
ние на житейската позиция, коя-
то сте избрали за себе си. Ва-
шите финанси са под контрола 

на правилните ви решения. Не е нужно да се при-
теснявате, можете да се насладите на живота и да 
използвате спестяванията си, за да се забавлявате. 
Ще бъдете в отлична форма както физически, така 
и психически. Възползвайте се от това и се опитайте 
да прекарвате активно време с любимите хора, за 
предпочитане извън дома.

СТРЕЛЕЦ
Предстои ви професионален 
пробив, който ще ви отведе по 
изцяло нов път на развитие. Не 
се страхувайте обаче от проме-
ните, които ви очакват, звездите 

ви подкрепят. Може да поискате да направите зна-
чителна промяна в живота си. Учете се от грешки-
те си и не действайте емоционално. Отношенията 
с партньора ви ще бъдат нестабилни, възможни са 
конфликти и недоразумения. Опитайте се да избяг-
вате кавги и бъдете тактични в поведението си при 
общуването ви с половинката си.

РИБИ
Има трудности, с които ще се 
сблъскате през периода, но 
лесно ще ги преодолеете, без 
това да окаже негативно влия-
ние върху осъществяването на 

плановете ви. Не задълбавайте в мрачни мисли, 
използвайте възможностите и уменията си да на-
правите нещо повече за себе си през тези дни. Из-
правени сте пред етап, засягащ както личния, така 
и професионалния ви живот. В личен план ви пред-
стои укрепване и стабилизация, което ще се изрази 
и в любовния ви живот със значителен ефект.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Т
ой живее в Алабама и от няколко 
месеца се радва на успешен биз-
нес, с който печели хиляди до-
лари благодарение на неверни-
те жени. 20-годишният Ксавиер 

Лонг е избрал най-подходящия момент за 
нестандартната си бизнес идея. Сега, ко-
гато пандемията продължава да тормози 
много хора с ограниченията и дистанции-
те си и засилва мнителността им. Особено 
на мъжете, които имат съмнение дали при-
ятелката им е вярна, или онези, които чуват 
телефона на съпругата си да получава съ-
общения ден и нощ.

На помощ на тези мъже, изпълнени със 
съмнения, идва именно младият Лонг.

Той е родом от малък град в Алабама и 
бизнесът му, с който печели солидно, из-
глежда прост - мъже го наемат, за

да си пише с приятелките им
и да тества доколко те са лоялни и верни.

Откакто започва през юни 2021 г., до мо-
мента Лонг вече е направил 170 видеа, в 
които изпробва 170 различни жени.

Всичко започва случайно - непознат мъж 
пише на Ксавиер с молба да тества дали 
приятелката му наистина му е вярна. На 
младия американец му се струва, че това би 
бил интересен експеримент, и се съгласява, 
при това напълно безплатно.

Изпраща на момичето „Здрасти!“, придру-
жено с емотикон сърчице. На пръв поглед 
изглежда, че опитът на Лонг е обречен на 
провал, защото тя отговаря с „Имам си при-
ятел“, разказва webcafe. Ксавиер обаче не 
се отказва и заявява, че „това ще е 
нашата малка тайна“, и ведна-
га постига успех - получа-
ва телефонния номер на 
момичето и молбата да 
не казва на никого.

Той публикува 
експеримента си в 
TikTok и двете ви-
деа се превръщат 
в истински фурор.

Започват да му 
пишат все пове-
че мъже и доста от 
тях предлагат и да му 
платят за услугата, коя-
то предлага. „След като 
ми предлагат пари за подоб-
но нещо, защо да го върша без-
платно“, посочва Ксавиер в разговор за 
VICE News.

В момента той изкарва по около 200 до-
лара на ден, но има и мъже, които са му пла-
щали повече, като най-голямата сума, която 
е получавал, е

750 долара за един тест
за лоялност. Лонг уточнява, че приятелка-
та на въпросния явно доста богат мъж се е 
провалила в експеримента, но той все пак 
си е получил пълната сума.

В същото време получава поне по 90-100 
лични съобщения на ден и затова му се на-
лага да избира на кого да съдейства и на 
кого - не. Ксавиер обяснява пред VICE, че 
избира възможно най-интересните и засу-
кани истории, които мъжете му разказват, и 
след това действа.

„Един пич дори искаше да тествам майка 
му“, разказва Лонг за някои от най-любопит-
ните си казуси. Първоначално той се чуди 
на подобна молба и казва: „Та това е собст-
вената ти кръв, защо искаш да я тестваш?“, 
но впоследствие се съгласява.

„Накрая му писах, че има нов 
доведен татко и така...“, за-

вършва тази история Кса-
виер.

Според него мно-
зина му пишат с 

надеждата да се 
окаже, че прия-
телките им им 
изневеряват, за 
да могат да ги за-
режат по-лесно. 

Други не искат 
Лонг да изпробва 

верността на поло-
винките им, а търсят 

съвети как да свалят ня-
коя мацка.

Трети се канят да предложат 
брак на жените до себе си и искат 

преди това да са сигурни, че те са им верни. 
След като една жена категорично отказва 
да даде на Ксавиер телефона си или какъв-
то и да било друг контакт, мъжът, който го е 
наел, му пише: „Благодаря ти, довечера вадя 
пръстена!“.

Лонг смята, че по този начин помага на 
хората и затова няма никакво намерение да 
спира. „Парите са важни, но най-важното е, 
че на последователите ми им харесва какво 
правя“, заявява той.

Той изпробва верността на 
жените срещу хиляди долари
XКсавиер от Алабама направи бизнес от дамите, склонни да изневеряват

се отказва и заявява, че „това ще е 
нашата малка тайна“, и ведна-
га постига успех - получа-
ва телефонния номер на 
момичето и молбата да 

тях предлагат и да му 
платят за услугата, коя-
то предлага. „След като 
ми предлагат пари за подоб-
но нещо, защо да го върша без-

„Накрая му писах, че има нов 
доведен татко и така...“, за

вършва тази история Кса
виер.

Според него мно
зина му пишат с 

надеждата да се 
окаже, че прия

Други не искат 
Лонг да изпробва 

верността на поло
винките им, а търсят 

съвети как да свалят ня
коя мацка.

Трети се канят да предложат 

http://www.trifonovalaw.com/
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Връзката между 
Зендая и Том 
Холанд ста-

ва все по-сериозна. 
Слуховете, че те са 
заедно, се появиха 
за първи през през 
2017 г., но през годи-
ните те имаха връз-
ки и с други хора. 
През лятото на 2021 
г. звездите бяха за-
белязани да се це-
луват в автомобил и 
след това потвърдиха за връз-
ката си.

Сега Зендая е била забеля-
зана в семейния дом на Том 
в Лондон и там тя се е запоз-
нала с родителите му. Влю-
бените са били заснети заед-
но пред къщата на актьора. 
Те се разхождали по улиците 

прегърнати, а после двамата 
са отишли на театър заедно с 
майката на Том - Ники Холанд, 
както и с братята му.

Скоро влюбените споде-
лиха, че не се притесняват от 
разликата в ръста им. 25-го-
дишната актриса е видимо по-
висока от приятеля си.

Зендая се запозна със 
семейството на Том Холанд

Брад Пит може би има ново гадже. 
Твърди се, че актьорът тайно се 
среща с певицата Лике Ли, която 

живее близо до имението му в Ел Ей. 
Той няколко пъти е бил забелязван по 
срещи с шведската поп звезда.

58-годишният актьор и 35-годишната 
изпълнителка са се сближили миналата 
година, и то именно защото са съседи.

За романса между двамата за първи 
път писа Instagram акаунта с клюки за 
знаменитости - „Deux Moi". През мина-
лата седмица от акаунта писаха, че из-
точници са потвърдили, че Лике Ли и 
Брад са били забелязани в заведение 
за паста в Холивуд.

Певицата има син Дион от музиканта 
Джеф Баскър.

Това явно е перфектно за Брад, да 
има човек, който живее толкова близо, 
така че той да не е под светлините на 
прожекторите.

Появиха се слухове, че Бритни Спиърс 
може да е бременна. Певицата в мо-
мента е на ваканция с годеника си Сам 

Асгари в Хавай и поства провокативни сним-
ки и клипове по бански в Instagram.

Но освен че показва забележителната си 
фигура, звездата издаде пред почитатели, че 
й се гади по време на почивката.

„Единственото нещо, което е подобно на 
това, което чувствам сега, е чувството, когато 
бях бременна...“, сподели тя.

Певицата сподели, че остава във фитнеса, 
защото не иска да се прибира и да лежи. Ве-
чер тя дори ходи на танци.

Бритни признава, че се чувства така от око-
ло месец и дори е свалила килограми.

Феновете я питат дали е сигурна, че не е 
бременна, а някои смятат, че изпълнителката 
може да е с коронавирус.

Фенове смятат, че  
Бритни Спиърс е бременна

Брад Пит има нова  
любима в живота си

Маколи Кълкин се сго-
ди за приятелката си 
Бренда Сонг. Звез-

дата от „Сам вкъщи“ и Брен-
да започнаха да излизат пре-
ди четири години. Сонг, която 
е най-известна с ролята си 
на разглезената хотелска на-
следница Лондон Типтън в 
The Suite Life of Zack and Cody 

на Дисни, е забе-
лязана да носи ди-
амантен пръстен 
на безименния си 
пръст.

Новината идва 
девет месеца след 
като двойката съ-
общи за раждане-
то на сина си Да-
кота на 5 април 
миналата година.

„Ние сме много щастливи“, 
казаха актьорите по това вре-
ме. Синът им беше кръстен на 
покойната сестра на Кълкин, 
която почина на 29 години 
през 2008 г., след като беше 
блъсната от кола.

Това е втори брак за Мако-
ли Кълкин, който беше женен 
за актрисата Рейчъл Майнър.

Маколи Кълкин се сгоди  
за майката на сина му

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Федерален съд в 
Атланта, САЩ, 
присъди обез-

щетение в размер на 
$1,25 млн. на Карди Би 
в дело за клевета срещу 
влогърка, разпростра-
нявала „злонамерени 
слухове“ за рапърката.

Във видеоклипове, 
публикувани от вло-
гърката Таша Кей, се 
твърди, че Карди Би се е за-
нимавала в проституция, упо-
требявала е кокаин и се е за-
разила с херпес.

Съдът в Атланта е постано-
вил, че Таша е отговорна за 
клевета, нахлуване в личния 
живот и умишлено причиня-
ване на емоционален стрес 
на Карди Би.

Адвокатите на Кебе заяви-
ха в имейл във вторник, че не 
са съгласни с присъдата и ще 
я обжалват.

Съдът присъжда на Карди 
обезщетението за причинява-
не на болка и страдание и/или 
накърняване на репутацията, 
както и за направени меди-
цински разходи.

Карди Би добави още $1,25 млн. 
към богатството си

В момента Джейсън Мо-
моа живее в кемпер на 
стойност $750 000, пар-

киран пред дома на негов 
приятел в Лос Анджелис, след 

като със съпругата му Лиза 
Бонет обявиха, че се разделят. 
Отсъствието му от дома зара-
ди снимките на „Аквамен 2“ 
определено са довели до до-
пълнителен стрес в отноше-
нията им.

42-годишният актьор от 
„Игра на тронове“ и 54-го-
дишната актриса шокираха 
всички, като съобщиха, че се 
развеждат след 16-годишна 
връзка и близо 5 г. брак зара-
ди „настъпилите разтърсващи 
промени“.

Наскоро Момоа беше за-
снет пред кемпера си, като на 
кадрите той има запуснат вид. 
Мобилният му дом е парки-
ран само на няколко киломе-
тра от имота на стойност $3,5 
млн., който споделяше с Лиза 
Бонет и децата им.

Джейсън Мoмоа живее в кемпер 
след раздялата с жена си

Бела Хадид призна, че се е отка-
зала от алкохола. 25-годишни-
ят супермодел разкри, че пре-

ди 6 месеца е взела това решение, 
защото е осъзнала, че има сериозен 
проблем с пиенето.

Тя също така се подложила на 
скенер, който показал негативните 
ефекти на алкохола върху мозъка й.

„Обичах алкохола и стигнах до 
състояние, в което дори започнах 
да отменям срещи, тъй като имах 
чувството, че няма да мога да се 
контролирам. След като излязо-
ха резултатите от скенера, ми стана 
по-трудно да посягам към чашката“, 
сподели звездата.

Хадид осъзнала, че алкохолът е 
само временно решение и всъщ-
ност не й помага за стреса и безпо-
койството.

Преди време Бела разкри, че е 
била в тежка депресия, имала е сри-
вове и бърнаути.

Нина Добрев не може да сдържи гордостта, която 
изпитва към приятеля си Шон Уайт. Сноубордис-
тът успя да се класира на пета зимна олимпиада, 

която ще се проведе от 4 до 20 февруари в Пекин.
Актрисата сподели радостта и възхищението си от по-

стижението на любимия мъж. „Наистина много се въл-
нувам за него. Класирането за олимпиада само по себе 
си е невероятно постижение, камо ли да го направиш 
пет пъти. Много съм радостна. Гордея се с него“, каза тя.

35-годишният Шон Уайт ще бъде най-възрастният 
американски състезател по халфпайп сноуборд в исто-
рията на зимните олимпийски игри.

Докато приятелят й е известен със своите умения на 
пистата, Добрев признава, че тя също се справя доста 
добре върху сноуборда.

Нина Добрев отпразнува 
олимпийското класиране  
на Шон Уайт

Бела Хадид: Отказах алкохола, 
не можех да се контролирам

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Т
е са усукани, високи над 6 метра 
и извисили се през 30 сантиметра 
една от друга. Когато ги погледне 
човек, сигурно би се объркал, че е 
в Древна Гърция. Но не, тази нео-

бичайна гледка се намира на брега на езе-
рото Кроули в Калифорния. А тайнствените 
каменни колони имат същия диаметър и на-
подобяват творенията на древните архите-
кти от времето на Античността.

Мистериозността им се откроява още по-
вече от това, че те се появяват неочаквано 
на брега на езерото, когато там е завършен 
язовирът със същото име.

Това се случило през 1941 г. До този мо-
мент по-голямата част от дъното на езерото 
е била земя. Първите три колони се издигат 
на височина от няколко метра и на равно 
разстояние едни от други. Всъщност те не 
са се появили в този момент. Оказва се, че 
в продължение на милиони години тези ко-

лони са били напълно

покрити с мека скала
и това е щяло да продължи да бъде така, ако 
не са били реализирани плановете за стро-
ежа на язовира.

Постоянното действие на вълните на езе-
рото, което се приближило до тях, малко по 
малко отмило по-меката скала и пред света 
се открили формите от по-твърд материал. 
И ако са едва наскоро открити, как са се об-

разували мистериозните колони?
Науката дава отговор и така сваля част 

от тайнствения ореол на колоните. Учени-
те разказват, че озадачаващите форми са се 
образували при стичането на вода от топящ 
се сняг в гореща вулканична пепел, която е 
била изхвърлена в небето при сериозно из-
ригване преди около 760 000 години.

Смята се, че може да има до 5000 подобни 
колони, които се появяват на групи и в раз-
лични форми, цветове и размери в района 
на езерото Кроули.

Езерото Кроули (Crowley Lake) се намира 
на около 350 км източно от Сан Франциско.

Тайната на каменните 
колони в Калифорния
XСпоред учени те са започнали да се образуват преди 760 000 години
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