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

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

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

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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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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П
ерфектна буря с дъх на газ под 
сянката на руския „Газпром“ се 
разрази в българската енерге-
тика през последните дни. Тя 
започна със смени по върхове-

те на държавната компания „Булгаргаз“, до-
веде до обвинения в отклоняване на гориво 
на фона на високите сметки на българите за 
ток и раздели политическия пейзаж така, че 
правителството се видя на фронта на газова 
война срещу ГЕРБ, част от БСП и президента.

В основата на всичко изглежда, че стои 
фактът, че тази година изтича договорът с 
„Газпром“ за доставки и очаквания да се 
проведат преговори за нов.

Напрежението в енергетиката е гарни-
рано и с обвинения за предателство на на-
ционални интереси и заявки за обвинения 
срещу ключови фигури от бившето ръко-
водство на „Булгаргаз“. Новата власт мотиви-
ра смените в борда на компанията с

действия против държавата
довели до поскъпване на газа и 1,5 милиона 
лева щети на ден (по изчисления на енер-
гийния министър Александър Николов). Би-
вшето ръководство е „сдържало“ доставки-
те на по-евтиния през 2021 година азерски 
газ и така е дало приоритет на руския, от 
който България е силно зависима. Не е тай-
на, че ако Азербайджан развали договора с 
„Булгаргаз“, частни компании имат интерес 
да поемат доставките, пише „Дойче веле“.

Следващите реакции на кризата показаха 
ясно кои са страните в газовия конфликт в 
България. Незабавно започнаха атаки срещу 
извършените от новите шефове на „Булгар-

газ“ борсови сделки. Правителството пък 
твърди, че прави всичко в полза на потреби-
телите и в търсене на по-ниски цени на при-
родния газ за вътрешния пазар, за разлика 
от европейския, където борсовите стойно-
сти остават високи и чувствителни на всяка 
информация откъм доставките на „Газпром“ 
и разполагането на руски войски край укра-
инската граница.

ГЕРБ обвини правителството, че с дейст-
вията си цели

пренареждането 
на газовия пазар

в полза на други играчи, които били „новите 
посредници“.

Бившите управляващи получиха публич-
на подкрепа от хора като Румен Овчаров и 

XНапрежението в енергетиката противопостави старата и новата власт

Буря с дъх на газ  
под сянката на Русия

Отстраненият директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов

https://www.mbglogistics.com/
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Румен Петков, които пък са част от коали-
ционния партньор в управлението - „БСП 
за България". По-скоро на същата страна се 
оказа и президентството, откъдето се чуха 
притеснения заради смяната на ръковод-
ството на „Булгаргаз.

Тезата на Овчаров и Петков е същата като 
на ГЕРБ - връщат посредниците на газовия 
пазар, което прави доставките нестабилни. 
Договорът за азерския газ е балон, а този с 
„Газпром“ ни гарантира доставки, обяви Ру-
мен Овчаров, който е застъпник на дълго-
срочните контракти с руснаците. За него по-
добно решение е стратегическо, за други 
обаче – васално.

Бившият шеф на „Булгаргаз“ Николай Па-
влов също твърди, че целта е части от газо-

вия пазар, контролиран в момента 95 про-
цента от държавния доставчик, да бъде 
„отхапан“ от частни търговци.

На подобно мнение са и индустриалци-
те, за които не може да се каже, че са най-
големите фенове на Павлов. Те са недовол-
ни от загатнатите намерения на енергийния 
министър Александър Николов и бъдещия 
шеф на енергийния регулатор Станислав То-
доров да се промени ценообразуването на 
газа за вътрешния пазар така, че за бита и 
топлофикациите да остават винаги най-ев-
тините доставки – независимо дали са по 
руския или азерския договор.

Какво предстои
Потреблението на природен газ в Бълга-

рия е около 3 млрд. куб. метра – почти кол-
кото е и вносът от Русия. Енергийни екс-
перти като Овчаров съветват и бъдещият 
договор да е дългосрочен, а основният му 
аргумент за това е ценовата стабилност. В 
същото време обаче България има 25-годи-
шен договор за доставка на 1 млрд. куб. ме-
тра азерски газ и наред с това се проучват 
възможностите за осигуряване на по-голе-
ми количества.

За да се получи пълният обем на догово-
рените количества, а и на по-големи, тряб-
ва да е готова газовата връзка с Гърция. Не 
е сигурно дали интерконекторът ще зарабо-
ти от 1 юли, въпреки че от компанията ICGB 
уверяват, че над 80% от строителните дей-
ности са изпълнени, хидротестовете на те-
риторията на Гърция - завършени, а про-
цедурата напредва и по българското трасе. 
Капацитетът на тръбата е 3 млрд. куб. метра 
годишно, с възможност да се повиши до 5 
милиарда. „Булгаргаз“ е резервирал 1 млрд. 
куб. метра, но други над 500 милиона куб. 
метра са „заети“ от гръцката ДЕПА, итали-
анската „Едисон“ и американската „Линден 
Енерджи“, която притежава 50% от българ-
ската „Овергаз“.

Интерконекторът не просто ще диверси-
фицира газовите доставки, но и ще намали 
господстващото положение на „Булгаргаз“, 
следователно и цените. Втечнен газ - амери-
кански или от Катар, азерско синьо гориво - 
това означава и нови доставчици на пазара, 
каквито вече се появиха от няколко години, 
макар и с малки количества. А Европейската 
комисия отдавна настоява да бъде намален 
монополът на „Булгаргаз“.

Президентът на САЩ Джо Байдън 
предупреди, че ако Русия нахлуе 
в Украйна „Северен поток 2“ няма 

да заработи.
„Ако Русия нахлуе, ако танковете й, 

войските й отново преминат граница-
та с Украйна, тогава вече няма да има 
„Северен поток 2". Ние ще го направим". 
Това каза Байдън в отговор на въпрос 
по време на пресконференция след 
разговори с германския канцлер Олаф 
Шолц.

Без „Северен 
поток 2“,  
ако Русия влезе 
в Украйна

Газопроводът България-Гърция

Сн.: haskovo.net
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С
пециализираната прокуратура 
в България образува разследва-
не за съществуването на орга-
низирана престъпна група (ОПГ) 
за издаване на така наречени-

те „златни паспорти“. Това е практиката на 
предоставяне на българско гражданство 
на чужденци срещу сериозни инвестиции в 

страната.
Разследването е за 

участие на служители 
на Българската агенция 
за инвестиции в прес-
тъпната група.

В края на декември 
Европейската коми-
сия обяви, че именно 
практиката за раздава-
не на „златни паспорти“ 
е причината САЩ все 
още да не са свалили 
визите за България.

„Сформиран е екип 
от петима следовате-

ли и двама прокурори предвид това, че раз-
следването се отличава с фактическа и прав-
на сложност, както и с това, че интересите ни

могат да бъдат застрашени
относно членството на България в Шенген-
ското пространство и премахване на визите 
за САЩ“, казаха още от прокуратурата.

Прокурори са изискали информация и до-
кументация от Българската агенция за ин-
вестиции, от Министерството на икономика-
та, Министерство на правосъдието, както и 
от дирекция „Миграция“ при МВР.

За случая ще бъдат уведомени Европей-
ската комисия и Европейският парламент.

Акцията бе проведена след сигнал на де-
путат от ДПС, според който става въпрос за 
чудовищна схема за издаване на фалшиви 

документи. „Съдържат се твърдения, че над 
120 души, основно китайци, част от които от 
специалните разузнавателни служби на Ки-
тай, и руснаци, са получили пребивавания, 
като са използвали едни и същи пълномощ-
ници, превъртали са едни и същи суми през 
една банка от един на друг и само на фотоко-
пия от тези извлечения са получавали пре-
бивания от 2015 до 2021“, съобщиха преди 
дни от партията.

Търсят ОПГ при „златните паспорти“, 
заради които има US визи
XСпоред сигнал на депутат много китайци и руснаци са ги взели в нарушение

Министърът на правосъдието може 
да иска предсрочно освобождаване на 
главния прокурор от поста му. Това реши 
единодушно Конституционният съд. 
Според конституционните съдии основ-
ният закон дава право на министъра на 
правосъдието да прави предложение 
до ВСС за предсрочно освобождаване 
от длъжност на т.нар. трима големи в съ-

дебната власт. Освен главния прокурор, 
това са и председателите на двете вър-
ховни съдилища.

Причината за предложение за пред-
срочно освобождаване може да бъде 
„тежко нарушение или системно неиз-
пълнение на служебните задължения, 
както и действия, които накърняват 
престижа на съдебната власт“.

КС: Министърът може да иска оставка на Гешев

https://www.dpparks.org
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П
ачки пари, внасяни в брой в 
швейцарската банка Credit 
Swisse, убит клиент на финан-
совата институция и Брендо, 
чиято сянка лежи над всичко. 

Това са само част от детайлите в обвини-
телния акт срещу банката, подробности от 
който изтекоха преди дни. В понеделник 
срещу Credit Swisse бе повдигнато обви-
нение от швейцарски съд за пране на ми-
лиони евро на предполагаема българска 
престъпна група за трафик на кокаин.

Швейцарските прокурори твърдят, че 
втората най-голяма банка в страната и една 
от бившите й служителки не са взели всич-
ки необходими мерки, за да предотвратят 
възможността предполагаемите нарко-
трафиканти да укрият и да изперат пари в 
брой между 2004 г. и 2008 г.

Credit Swisse отхвърля като безпочвени 
твърденията срещу себе си и е убедена, че 
бившата й служителка е невинна“, посочи в 
изявление банката пред Ройтерс.

По първото подобно криминално дело 
срещу голяма швейцарска банка проку-
рорите настояват за обезщетение от бли-
зо 42.4 млн. швейцарски франка от Credit 
Swisse, която добави, че ще се „защитава 
упорито в съда“.

Обвинителният акт

се състои от повече 
от 500 страници

и е фокусиран върху отношенията, кои-
то Credit Swisse и бившата й служителка са 
имали с българина Евелин Банев-Брендо и 
няколко негови сътрудници, двама от кои-

то са подсъдими по делото. Вторият обви-
нителен акт е срещу бившата служителка 
на банката, която е улеснила прането на 

пари.
Срещу Брендо не са повдигнати обвине-

ния в Швейцария. Той беше осъден за нар-

котрафик в Италия през 2017 г., а след това 
и в България през 2018 г.

Прокуратурата обвинява служителка-
та, че при постъпването си в банката през 
2004 г. е довела със себе си поне един бъл-
гарски клиент, който е бил съдружник на 
Банев. Клиентът започнал да внася в сейф 
в Credit Swisse куфари, пълни с пари в брой. 
Година по-късно, през 2005 г., той е убит на 
излизане с жена си от ресторант в София.

Прокуратурата твърди, че групата е из-
ползвала техниката „смърфинг“, при която 
голяма сума пари се разделя на по-малки, 
за които не би бил подаден сигнал за въз-
можно пране на пари. По този начин тя е 
изпрала милиони евро.

Прокуратурата казва, че бившата служи-
телка, която е напуснала Credit Swisse през 
2010 г. след задържане от полицията за две 
седмици през 2009 г., е помогнала на кли-
ентите да укрият криминалния произход 
на парите, като е извършила транзакции 
за повече от 146 млн. швейцарски франка, 
включително 43 млн. франка в брой.

Куфари с кеш,  
убит клиент и Брендо
XКакво пише в обвинителния акт срещу Credit Swisse
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М
акедонците в САЩ искат да 
се наричат „македонски бъл-
гари“, а македонският език 
да се премахне от проекто-
резолюцията, внесена в Кон-

греса. За това настояват от Централното ръ-
ководство на Македонските патриотични 
организации в САЩ (МПО). 

Повод за позицията им е и внесената про-
екторезолюция от демократа в Камарата 
на представителите Брендан Бойл от Пен-
силвания за „обявяване на септември 2022 
г. като „Месец на американското македон-
ско наследство“ и честване на македонския 
език, история и култура на македонските 

американци и техния невероятен принос за 
Съединените щати“.

Документът е внесен в края на октомври 
2021 г. и е подкрепен от група конгресмени 
от двете политически партии – републикан-
ци и демократи.

От МПО уточняват, че техните американ-
ски предци преди 1945 г. са били македонци 
и са определяли себе си като „македонци“, 
но са използвали термина „македонски бъл-
гари“ или „български македонци“, за да се 
разграничат от другите етноси в Македония.

„Преди Втората световна война обаче „ма-
кедонец“ не е етнографски, а географски 
термин, и преобладаващото мнозинство от 
македонците преди 1945 г. са се определя-
ли като македонски българи“, категорични 
са от организацията.

В позицията им е акцентирано и върху 
„македонския език“, като според тях се пре-
небрегва значителното мнозинство от бъл-

Македонците в САЩ искат  
да се наричат „македонски българи“

XВ проекторезолюцията, внесена в Конгреса, се вижда и исторически 
парадокс, според който македонците са стъпили в Америка преди Колумб

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

Американския конгрес

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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гаро-езичните македонци, допринесли за 
величието на Америка. От МПО посочват, че 
резолюцията признава единствено етниче-
ските македонци от миналото и настоящето, 
които обаче реално никога не са били няка-
къв фактор до периода след Втората светов-
на война.

Кои са МПО?
МПО е политическа организация, осно-

вана във Форт Уейн, САЩ, през 1922 г. от 
емигранти от Егейска Македония. Първона-
чално се е наричала Македонска политиче-
ска до 1952 г. От организацията започват от 
1927 г. да публикуват вестник „Македонска 
трибуна“. МПО е традиционен защитник и 

популяризатор на българския произход на 
македонските славяни.

След разпада на Югославия през 1991 г. 
МПО подкрепя Република Македония като 
независима държава и организира кампа-
нии в САЩ и Канада в нейна защита.

МПО е най-старата, съществуваща и до 
днес, организация в Северна Америка, обе-
диняваща американци и канадци с корени 
от Македония. Организацията е вярна на за-
ветите на Гоце Делчев, Тодор Александров и 
Иван Михайлов.

Македонците 
изпреварват Колумб

Македонците стъпват в Америка през 

1492 г. Възможно ли е те да са посетили аме-
риканската земя преди самия Христофор 
Колумб?

В проекторезолюцията, внесена от Брен-
дан Бойл, е записано, че първите македонци 
отишли в САЩ още през 1492 г., а следващи-
те големи емигрантски вълни са по време на 
Османското робство.

Има и обосновка за неговата основател-
ност. „Според налични доказателства най-
ранното македонско присъствие в конти-
ненталните Съединени щати е установено 
на или около 1492 г.“

Това означава, че има някаква вероятност 
македонците да са изпреварили Колумб при 
откриването на Америка.

Испанският мореплавател Колумб е доку-
ментирал, че е достиг-
нал острови в западната 
част на Атлантическия 
океан на 12 октомври 
1492 г. - Бахамските ос-
трови. Това е по време 
на първата му експеди-
ция за откриване на за-
паден път към Индия. 
Христофор Колумб по-
тегля на 6 септември 
1492 г. от пристанището 
Палос де ла Фронтера в 
Испания с екипаж от 90 
души на борда на три 
кораба - „Санта Мария“, 
„Пинта“ и „Ниня“, към 
Канарските острови, къ-
дето се подготвя за пре-
зокеанското плаване.

От тази информация обаче става ясно, че 
през 1492 г. мореплавателят открива не кон-
тиненталната част на Америка, а Бахамските 
острови. Това довежда до историческия па-
радокс за това дали македонците не са стъ-
пили в Америка преди Колумб да я открие.

Експедицията на Колумб продължава и от 
14 до 24 октомври 1492 г. се изследват ре-
дица острови от Бахамския архипелаг, а от 
28 октомври до 5 декември 1492 г. - участък 
от североизточното крайбрежие на остров 
Куба. Малко след това и на 6 декември 1492 
г. експедицията достига о. Хаити.

В проекторезолюцията е посочено още, 
че според оценки на организацията „Обеди-
нена македонска диаспора“ македонците в 
САЩ наброяват около половин милион.

Заседание на Македонските патриотични организации в САЩ през миналия век

Министерски съвет на Македония

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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А
втомобилите „втора ръка“ в 
САЩ парадоксално минаха по 
цени новите. Употребяваните 
коли в някои случаи се прода-
ват с по-висока цена, отколко-

то струва същият модел автомобил чисто 
нов. В края на миналата година например 
на търг в Ню Джърси купувач плати 27 000 
долара за „Киа“, модел 2019 г., с 6500 км про-
бег, при положение, че същата кола, нова 
в магазина, струва 21 000 долара, писа „Ва-
шингтон пост". 

Подобна е ситуацията и в Европа, където 
купувачите също се ориентираха към коли-
те „секън хенд“.

В същото време обаче прогнозите са 
за поевтиняване на колите „втора ръка“. 
КРМG, eднa oт гoлeмитe чeтиpи oдитopcки 
кoмпaнии в cвeтa, пpeдyпpeди, чe цeни-
тe нa yпoтpeбявaнитe aвтoмoбили мoжe дa 
нaмaлeят c 20-30 пpoцeнтa.

Трусовете на автомобилния пазар са 
причинени от пaндeмиятa, която cъздaдe 
peдицa пpoблeми нa aвтoмoбилнaтa ин-
дycтpия като нeдocтиг нa пoлyпpoвoдни-
ци и зaтвopeни зaвoди. Имен-
но това

доведе до рязкото 
намаляване

на пpeдлaгaнeтo нa нoви aв-
тoмoбили. Oт cвoя cтpaнa 
тoвa пoвиши цeнитe и нa нo-
витe aвтoмoбили, кoитo вce 
пaк излизaт oт зaвoдитe, и 
нa yпoтpeбявaнитe, тъй кaтo 
пoтpeбитeлитe нямaxa избop и 
ce нacoчиxa към oгpaничeния 
втopичeн пaзap.

Paзликaтa в pъcтa oбaчe e 
знaчимa: дoкaтo цeнитe нa нo-
витe aвтoмoбили pacтaт c 12 

пpoцeнтa cпpямo нивaтa oт янyapи 2020 
г., тeзи нa yпoтpeбявaнитe cкoчиxa c 42 
пpoцeнтa, пoкaзвa дoклaдът нa КРМG, ци-
тиpaн oт Аutоmоtіvе Nеwѕ.

„Пo кaкъвтo и път пaзapът нa нoви aв-
тoмoбили дa тpъгнe към „нoвoтo нopмaл-
нo“, цeнитe нa yпoтpeбявaнитe aвтoмoбили 
щe ce зaвъpнaт към тpaдициoннaтa cи вpъз-
кa c цeнитe нa нoвитe“, кaзвaт oт кoмпaния-
тa. „C дpyги дyми, мoжe дa ce oчaквa 20 дo 
30 пpoцeнтa cпaд в цeнитe нa cтapитe кoли“, 
oбoбщaвaт тe.

Koгa щe ce cлyчи тoвa?
КРМG изчиcлявa, чe пpeдлaгaнeтo и 

тъpceнeтo нa нoви aвтoмoбили щe пocтигнe 
бaлaнc мeждy oктoмвpи 2022 и 2023 г., нo 
цeнитe нa yпoтpeбявaнитe aвтoмoбили 
мoжe дa нaмалеят и пo-paнo.

Пpoгнoзaтa бe пoтвъpдeнa и oт Аllу 
Fіnаnсіаl, eдин oт нaй-гoлeмитe кpeди-
тoдaтeли нa aмepикaнcкия aвтoмoбилeн 
пaзap. Oт кoмпaниятa oчaквaт „пoнe 15 
пpoцeнтa“ cпaд нa цeнитe нa yпoтpeбявaни-
тe aвтoмoбили дo кpaя нa 2023 г.

Колите „втора 
ръка“ в САЩ минаха 
по цени новите
XПрогнозите сочат, че ситуацията на 

пазара ще се нормализира в края на 2022 г.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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Р
екордните 50% от собственици-
те на малък бизнес в САЩ са вдиг-
нали заплатите на своите служи-
тели през януари. Това се случва 
на фона на увеличаващия се брой 

свободни работни места в страната. Това ста-
ва ясно от данните на Националната федера-
ция на независимия бизнес (NFIB), цитирани 
от Bloomberg.

Около 47% от малките предприятия съоб-
щават за свободни позиции през миналия ме-
сец, които не могат да запълнят. Това тласка 
работодателите да повишават заплатите, за 
да привлекат квалифицирани кадри – тенден-
ция, която изглежда няма да отшуми скоро.

Над една четвърт от малките предприятия 
планират да увеличат заплатите през след-
ващите три месеца, показват още данните на 
NFIB.

„Собствениците на малък бизнес приемат 
реалността, че броят на свободните работ-
ни места надвишава броя на безработните, 
създавайки стегнат пазар на труда и увели-
чавайки натиска върху нивата на заплатите“, 
коментира Бил Дънкълбърг, старши иконо-
мист в NFIB. „Данните за собствениците, кои-
то повишават заплатите, продължават да на-
растват до рекордно високи нива, докато 
бизнесът

се опитва да привлече кадри
добавя той.

Делът на компаниите, които са увеличили 
заплатите, е най-големият на месечна база от 
1986 г. насам, като се увеличава с два пункта 
спрямо декември.

Въпреки ръста при заразените с корона-

вирус през януари, 59% от представителите 
на малкия бизнес съобщават, че наемат или 
се опитват да наемат нови служители. Общо 
26% от собствениците планират да обособят 
нови работни места през следващите три ме-
сеца.

Междувременно данните за безработица-
та показват, че през януари милиони амери-
канци са изгубили работата си заради пан-
демията от коронавирус. На фона на острия 
спад заразени през последните две седмици, 
икономистите изразяват оптимизъм, че тен-
денцията ще се обърне.

В края на януари броят на молбите за помо-
щи при безработица в САЩ е бил малко под 
очакванията миналата, съобщава CNBC, цити-
райки данни на министерството на труда.

Общият брой на получаващите помощи по 
всички програми в Америка е намалял със 73 
205 до 2,07 милиона, сочат данните до 15 яну-
ари. За сравнение, преди година броят им е 
бил 18,5 млн. и е намалял значително, след 
като удължените помощи за безработни са 
изтекли.

Малкият бизнес в САЩ 
вдига рекордно заплатите
XБроят на получаващите помощи в страната е намалял до малко над 2 млн.
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Двадесет и една организации на 
българи от 11 държави канди-
датстваха за финансиране от 
българската държава за разкри-
ване на неделни училища зад 

граница.
Най-много са желаещите във Велико-

британия – шест. Сред кандидатите има и 
организации от САЩ, Германия, Албания, 
Италия, Испания, Франция, Нидерландия, 
Канада и др.

Общо 373 са българските неделни учи-
лища в чужбина през тази учебна година. 
Те се намират в 43 държави на шест конти-
нента. В тях се обучават над 35 000 деца от 
4-годишна възраст, ученици от 1 до 12 клас 
и кандидат-студенти. 

За 12 години броят на децата в българ-

ските неделни училища е нараснал почти 
10 пъти.

Министерството на образованието и на-
уката подпомага организационно, методи-
чески и финансово заниманията на децата 
от предучилищна възраст, обучението на 
по-големите ученици по български език 
и литература, история и цивилизация, ге-
ография и икономика, както и дейности, 
свързани със съхраняване на българския 
фолклор и култура. В програмите на МОН 
са включени

организирани обучения 
на учителите

от неделните училища, партньорства меж-
ду тях и създаване на електронни обучи-
телни материали за работа от разстояние.

За първи път през тази година се пред-
вижда да се изготвят и обучителни про-
грами за децата в предучилищна възраст в 
българските неделни училища и електрон-
ни образователни материали за тях.

В проекта за бюджет за следващата учеб-

на година са заложени близо 15 милиона 
лева за подкрепа на образованието на де-
цата в неделните училища.

Възпитаниците на неделните училища 
имат възможност да се явят на изпит и 

да получат сертификат за 
владеене на български език 

по Общата европейска езикова рамка 
(ОЕЕР). С него учениците могат да продъл-
жат образованието си в България. 

Има възможност висши училища да зачи-
тат оценката от сертификата с минимално 
ниво не по-ниско от В2 като балообразува-
ща за отделни специалности.

Право да създават неделни училища 
имат организации на българи, живеещи 
извън Република България, регистрира-
ни съгласно законодателството на съот-
ветната държава за извършване на обра-
зователно-културна дейност, задгранични 
представителства, православни църковни 
общини и Славянобългарският манастир 
„Св. вмчк. Георги Зограф“ в Атон, Гърция.

Българи от САЩ и още 10 държави 
искат нови неделни училища

X35 хиляди български деца се обучaват зад границите на Родината

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: Малко Българско Училище/Facebook
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пари

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

В 
миналия брой 
з а п о ч н а х -
ме да раз-
г л е ж д а -
ме темата 

за разликата между 
пенсионния и инвес-
тиционния акаунт. В 
края на материала стиг-
нахме до разяснението, че 
пенсионният акаунт ни дава въз-
можност да си вземем печалбите без 
никакъв данък. Сега можем да доуточним, 
че точно това намаляване на данъчната 

облагаемост на инвеститора дава огро-
мно преимущество на пенсионните акаун-
ти, сравнено с един обикновен инвести-
ционен акаунт, който не се ползва с тези 
привилегии. При него печалбите в кратко-
срочен или дългосрочен план се облагат с 
данъци, прибавени към нашия доход, осо-
бено ако теглим от тези печалби, и това 
трябва да бъде премерено от всеки инвес-
титор и съобразено с целта на инвестици-
ята и размера на данъка.

От тази гледна точка, държавата

ни дава пълна свобода
на действие в обикновените инвести-
ционни акаунти, защото данъците на пе-
чалбите ще бъдат платени така или иначе, 
докато при пенсионните акаунти в мно-
го случаи няма да има данък или ако има 
такъв, то той би бил драстично намален 
по време на пенсиониране при повечето 
хора.

Често при обикновените инвестицион-
ни акаунти в края на всяка година се пла-
ща данък на част от печалбата под фор-
мата на капитални печалби (capital gains), 
независимо дали сме използвали тези 
пари през годината или не. Същите тези 
печалби при пенсионните акаунти са 
предпазени от данъци през годините и 
могат да бъдат евентуално обложени по 
време на пенсия при потенциално драс-
тично намален доход и следователно да-
нъчен процент при Traditional IRA или ни-
кога да не се обложат със стотинка данък 
при Roth IRA след 59 ½ годишна възраст.

Друг важен фактор, който предразпола-
га към различия на двата вида акаунти, е 
колко всеки един от тях е предпазен при 
евентуален банкрут. Като правило, пенси-
онните акаунти като Traditional / Roth IRA / 
401K / 403B са предпазени от закона и не 
могат да бъдат конфискувани от кредито-

ри при обявяване на банкрут, докато инди-
видуалните инвестиционни акаунти, как-
то и банковите акаунти, могат да попаднат 

под ударите на закона, когато се стиг-
не до тази неприятна проце-

дура, и да бъдат изцяло 
или частично кон-

фискувани, за да 
покрият дъл-

жими суми 
по заеми и 
кредити.

Аз лично 
съм голям 

привърже-
ник на пенси-

онните акаунти 
и възможностите, 

които те предоставят 
за всички нас. Това е и при-

чината да насоча моята практика 
точно в тази насока и да се стремя да уча 
хората как да планират за този важен етап 
от живота им.

От социална и инвестиционна гледна 
точка, аз намирам инвестирането чрез 
пенсионен фонд в Америка за една от най-
добрите инвестиции в света поради огро-
мни данъчни облекчения, които предос-
тавя днес и по време на пенсиониране. 
Дългосрочната стратегия и подборът от 
фондове, наред с потенциалните печал-
би, които при една внимателно избрана 
стратегия трябва да са средно около 7% 
на година в дългосрочен период, което 
предразполага към удвояване на инвес-
тираните пари на всеки 10 години.

За повечето от нас, независимо къде ис-
каме да прекараме пенсионирането си, 
тези пари биха били

едно златно съкровище
което никога няма да е излишно на всяка 
една точка по света.

Надявам се, че информацията, която ви 
споделих днес, е полезна за вас и тя да 
провокира вашето финансово въображе-
ние, увеличавайки мирогледа ви относно 
вашата ситуация с помощта на фактите, 
изложени от мен.

Информацията в тази статия е споделе-
на на вниманието на читателите с изрич-
ното разрешение на лицата, участващи 
в нея, с цел обогатяване на финансовата 
култура на всички читатели.

Това е от мен за днес. Ако имате въ-
проси или се интересувате от различни-
те аспекти на финансовата част от жи-
вота, вие можете да си запазите час за 
консултация на директния ми телефон 
- (224) 522-2413 или на електронната ми 
поща - Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.
com. Въпросите, които четете, са зада-
дени от клиенти, с които съм работил по 
време на консултации в моя офис.

Пенсионен или 
инвестиционен 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://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html


9 - 15 февруари 2022 г. 17

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

П
poдaжбитe нa виpтyaлни нeд-
вижими имoти в мeтaвceлeнaтa 
нaдxвъpлиxa 500 милиoнa 
дoлapa пpeз 2021 г. и според 
прогнозите може да стигнат $1 

млрд. тази година. Hякoи eкcпepти нapичaт 
cлyчвaщoтo ce финaнcoвa пиpaмидa. Тeзи, 
кoитo инвecтиpaт в тaкивa aктиви обаче, 
вяpвaт, чe блoкчeйн тexнoлoгиятa щe нaпpa-
ви виpтyaлнитe oбeкти нeзaмeними и дeфи-
цитни, пише СNВС.

Идеята да се дават милиони за несъщест-
вуваща земя сигурно звучи абсурдно за мно-
го хора, но прогнозите за бъдещето на вир-
туалната реалност карат инвеститорите да 
влагат все по-големи суми в дигитални не-
движими имоти.

През декември миналата година нюйорк-
ската компания „Republic Realm“ обяви, че е 
похарчила рекордните 4,3 млн. долара за ди-
гитална земя чрез The Sandbox - един от ня-
колкото уебсайта за

„виртуални светове“
където хората могат да общуват, да играят 
игри и дори да посещават концерти.

Това се случи малко след покупката на земя 
за 2,4 млн. долара в края на ноември в конку-
рентна платформа Decentraland от канадска-
та криптокомпания Tokens.com. А дни преди 
това Барбадос обяви планове да открие „ме-
тавселенско посолство“ в Decentraland.

Такива уебсайтове се обявяват за прототип 
на метавселената - бъдещо интернет прос-
транство, в което онлайн преживяванията, 
като например чат с приятел, ще се усещат 
лице в лице благодарение на слушалките и 
очилата за виртуална реалност (VR).

„Метавселена“ е модна дума в Силициева-
та долина от месеци, но интересът към нея 
се повиши през октомври, след като компа-
нията майка на Facebook се преименува на 
„Мета“, тъй като пренасочва фокуса си към 
VR.

Пpeз янyapи тaзи гoдинa пpoдaжбитe нa 
тaкивa дигитaлни aктиви вeчe ca нaдxвъpли-
ли $85 милиoнa. Cпopeд 
ВrаndЕѕѕеnсе Маrkеt Rеѕеаrсh, 
пaзapът нa нeдвижими 
имoти в мeтaвceлeнaтa

щe pacтe c 31% 
гoдишнo

oт 2022 дo 2028 г., 
пишe Fоrbеѕ.

Пpoдaжбитe нa 
виpтyaлни нeдвижи-
ми имoти в чeтиpитe 
ocнoвни мeтaвceлe-
ни дocтигнaxa 501 
милиoнa дoлapa 
минaлaтa гoдинa, пишe 
money.bg, пoзoвaвaйки ce 
нa aнaлизaтopи oт МеtаМеtrіс 
Ѕоlutіоnѕ. Taзи cyмa ce oтчитa oт кoмпaниитe 
в Гoлямaтa чeтвopкa – освен Ѕаndbох и Dе-
сеntrаlаnd, там са и Сrурtоvохеlѕ и Ѕоmnіum. 
Ocвeн тези сайтове за виртуални светове c 
пpoдaжбa нa виpтyaлнa зeмя ce зaнимaвaт 
дeceтки кoмпaнии, oтбeлязвa кaнaлът.

Имa oбщo 268 645 yчacтъкa c paзлични 
paзмepи в чeтиpитe плaтфopми. Пpeз дeкeм-
вpи 2021 г. бяxa пpoдaдeни 166 464 лoтa в 
Ѕаndbох зa $12 700, плaтeни в Еthеrеum. „Имa 
гoлeми pиcкoвe, нo пoтeнциaлнo гoлeми 
нaгpaди“, кaзa Джaнин Йopиo, глaвeн изпъл-
нитeлeн диpeктop нa Rерublіс Rеаlm, кoятo 
инвecтиpa във виpтyaлни нeдвижими имoти.

Тоkеnѕ.соm, кoйтo e инвecтиpaл 16 ми-
лиoнa дoлapa в тaкивa нeдвижими имoти, 
плaниpa дa бъдe дoмaкин нa виpтyaлни мoд-
ни cъбития и дa oткpиe мaгaзини нa дpeбнo в 
cвoятa мeтaвceлeнa.

B cъщoтo вpeмe някoи eкcпepти нapичaт 
пaзapa нa виpтyaлни нeдвижими имoти

пиpaмидaлнa cxeмa
Зa paзликa oт oбичaйния, тoй лecнo ce cъз-

дaвa c пoмoщтa нa кoд, тaкa чe мoжe дa бъдe 
„изгpaдeн"в oгpoмни кoличecтвa. „Пpoдaж-
битe нa зeмя в мeтaвceлeнaтa oбикнoвeнo ca 

пиpaмидaлнa cxeмa и cъщecтвyвaт 
oт пoвeчe oт 20 гoдини“, 

кaзa Eдyapд Kacтpoнoвa, 
пpoфecop пo мeдии в 

yнивepcитeтa в Ин-
диaнa.

Пo-млaдитe пoтpe-
битeли ca пo-пoлo-
житeлнo нacтpoeни 
към мeтaвceлeнaтa, 
пocoчвa тв кaнaлът. 

Имa пoкoлeния, нa 
кoитo им e тpyднo дa 

paзбepaт cтoйнocттa нa 
дигитaлнитe нeщa, aкo тe 

нe мoгaт дa пипнaт c pъцe, 
oбяcнявa изпълнитeлният 

диpeктop нa Тоkеnѕ.соm Aндpю 
Keйyeл. „Mлaдoтo пoкoлeниe нямa пpoблeм c 
тoвa. Kaктo пpи NFТ, блoкчeйн тexнoлoгиятa 
пoзвoлявa дa ce нaпpaви нeщo нeзaмeнимo и 
ocкъднo. Moжeтe дa гo cъxpaнявaтe, дa гo из-
лaгaтe нa пyбличнo мяcтo и дa гo пpoдaвaтe“, 
зaключaвa тoй.

Продажбите на виртуални имоти 
може да стигнат $1 млрд.

-
вижими имoти в мeтaвceлeнaтa 
нaдxвъpлиxa 500 милиoнa 

може да стигнат $1 млрд.
XВсе повече инвеститори влагат луди пари в несъществуваща земя

ВrаndЕѕѕеnсе Маrkеt Rеѕеаrсh, 
пaзapът нa нeдвижими 

милиoнa дoлapa 
минaлaтa гoдинa, пишe 
money.bg, пoзoвaвaйки ce 
нa aнaлизaтopи oт МеtаМеtrіс 

oт пoвeчe oт 20 гoдини“, 
кaзa Eдyapд Kacтpoнoвa, 

пpoфecop пo мeдии в 
yнивepcитeтa в Ин

диaнa.

битeли ca пo-пoлo
житeлнo нacтpoeни 
към мeтaвceлeнaтa, 
пocoчвa тв кaнaлът. 

Имa пoкoлeния, нa 
кoитo им e тpyднo дa 

paзбepaт cтoйнocттa нa 
дигитaлнитe нeщa, aкo тe 

нe мoгaт дa пипнaт c pъцe, 
oбяcнявa изпълнитeлният 

диpeктop нa Тоkеnѕ.соm Aндpю 

https://connectmortgagecorp.com/
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За жертвите на комунизма 
и палачите им

За жертви на комунизма в общ смисъл могат 
да се приемат повечето българи, на които са 
отнети основни човешки права – на собстве-
ност, на информация, на свободно изразяване 
и придвижване, на лична неприкосновеност и 
т.н. Но конкретно под понятието попадат само 
платилите най-висока човешка цена – убити-
те без съд и присъда или осъдените на смърт 
и затвор в нагласените процеси на Народния 
съд, политическите затворници, изпратените 
по лагерите, изселените, преследваните зара-
ди произхода и убежденията им, както родни-
ните и близките им.

Става дума за стотици хиляди разбити съд-
би, многократно повече от загиналите във 
войните и за разлика от тях - без утехата на 
национална или каквато и да било друга кау-
за. Тотална човешка щета, чийто край далеч не 
идва с края на човека. Пострадалите от прес-
тъпления повторно стават жертви, когато в 
обществото липсва уважение към страдание-
то им и състрадание.

Жертвите на комунизма у нас са подложени 
на такава вторична виктимизация – открове-
на през самия комунизъм и по-деликатна след 
падането му, но по някакъв начин и по-непо-
носима, защото уж са дочакали своето време, 
а то почти с нищо не е променило отношени-
ето към тях. Те си останаха в социалната пери-
ферия и излизаха от нея най-много, за да им 
закачат върху протритите костюми някой ор-
ден, често редом до наследниците на тези, 
които са ги превърнали в жертви.

Имах съсед от изчезващия вид на лагерни-
ците, който ми разказа, че един-единствен път 
го поканили за интервю в някаква телевизия, 
но когато в предварителния разговор го попи-
тали защо е бил в Белене и той отговорил, че 
така и не е разбрал, повече не са му се обади-
ли. Явно журналистът се е усъмнил дали може 
да бъде герой, след като не е стрелял и взри-
вявал...

По времето на комунизма убитите и реп-
ресираните така и си остават непризнати за 
жертви на престъпление. Точно обратно-
то – самите те до последно са обявявани за 
престъпници, въпреки политическите „раз-
мразявания“ след Априлския пленум и през 
Перестройката. Червените вдъхновители на 
посегателствата върху човешкия живот заед-
но със съветските окупатори и „бойците от ти-
хия фронт“ запазиха героичния си статут в ре-
зултат на мощна пропагандна офанзива, която 
десетилетия наред течеше по всички канали – 
образование, медии, изкуство, празнични ма-
нифестации, вечерни проверки и пр. Тя успя 
да промие мозъците на не едно и две поколе-

ния, но партийната върхушка добре е разби-
рала, че е в режим на продължаващо престъ-
пление и се опитваше да прикрие следите му.

Репресиите вървят успоредно със зали-
чаването на паметта за тях. ДС предвидливо 
прочиства досиетата на най-преданите си съ-
трудници. Архивът на БКП гори в умишлено 
запаления пожар на Партийния дом. Свиде-
телства за съществуването на лагерите вече 
почти няма. Горяните – най-голямото антико-
мунистическо движение в Европа, вместо по-
вод за национална гордост, продължава да е 
тема табу, прекрачена само от филм на Ата-
нас Киряков. Да не говорим за персонална ре-
абилитация на жертвите на комунизма. У нас 
липсва дори акция като тази на руската право-
защитна организация „Мемориал“, която кани 
жителите на Москва пред сградата на КГБ на 
„Лубянка“ да четат в продължение на 12 часа 
имената на свои съграждани, станали жертва 
на сталинисткия терор. Впрочем, вече забра-
нена.

Позволената памет за комунизма е битово-
носталгична – лютеницата, чушкопекът, лимо-
новите резени, щайгите със зимнина от село, 
новогодишната програма по телевизията, ос-
момартенските банкети и тем подобни. Само 
ние от бившите соцдържави нямаме музей на 
комунизма, защото репресиите ще са неизбе-
жен акцент в него. А престъпленията на кому-
низма явно трябва да си останат съзаклятие, 
което устройваше и управляващите след Де-
сети ноември, защото и те повече или по-мал-
ко участват в него.

Една приятелка, чийто баща беше „безслед-
но изчезнал“ веднага след Девети септември, 
отказа да приеме паричната компенсация, 
която даваха за такива случаи след Десети но-
ември, тъй като разбираше, че това е начин 
тази страница от историята тихомълком да 
бъде затворена завинаги.

Хора като нея, които не се поддават нито на 
принудителна забрава, нито на позволена па-
мет, са атакувани с друго пропагандно оръжие 
– това на историческия релативизъм. Комуни-
змът може да е взел жертви, но това е валид-
но за всяко общество, той е период като все-
ки друг с хубавото и лошото в него. В Деня за 
почит на жертвите на комунизма Румен Радев 
се поклони пред тях и независимо, че го прави 
за първи път, откакто е президент, жестът му 
се оцени високо от демократичната общност.

Но той побърза да напише във ФБ: „Крайно 
време е да спрем да делим загиналите за Бъл-
гария на „свои“ и „чужди“ и наш дълг е да почи-
таме паметта на всяка невинна жертва на все-
ки режим“. Подтекстът е ясен – да не би някой 
да си помисли, че е изневерил на партизанска-
та героика и не почита жертвите на фашизма.

Отделен въпрос е доколко тези, които се 
представят за такива жертви, наистина са 
били, и доколко в България въобще е има-
ло фашизъм. Ако не можем в един ден от го-
дината дори да проявим уважение и съчувст-
вие само и точно към жертвите на комунизма, 
след като 45 години от сутрин до вечер е тряб-
вало да славим жертвите на фашизма, значи, 
че обществото продължава да е под влияние 
на комунистическата пропаганда. Да хвърлиш 
„своите“ и „чуждите“ жертви в обща братска 
могила е най-добрият начин да оправдаеш па-
лачите им.

https://www.krilchev.com/
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 казана дума

„Искрено да ви кажа, това, което чувам през 
последните седмици от Кирил Петков, откакто 
той е премиер, все едно говори Мандела.“

Президентът на Северна Македония Стево 
Пендаровски пред местни журналисти по повод 
изявление на българския премиер Кирил Петков

„Винаги ме е интересувало какво има 
в чекмеджето на Сотир Цацаров и се 
надявам един ден да разберем.“

Настимир Ананиев от ПП по време на 
дебатите за оставката на Цацаров 

като председател на КПКОНПИ

„Според налични доказателства най-ранното 
македонско присъствие в континенталните 
Съединени щати е установено през или 
около 1492 г.“.

Изказване на конгресмен Брендън Бойл, от 
което излиза, че македонците може би са 

изпреварили Христофор Колумб, който 
открива Америка същата година

„Антикорупционната комисия 
направи повече светци от 
църквата.“

Депутатът от ПП Константин 
Бачийски по време на разискванията 

за новия шеф на комисията в 
парламента

„Животът ми мина с две вечни 
неща – Лили Иванова и съдебната 
реформа.“

Любен Дилов-син в парламента 
по време на дебати за промени в 

конституцията

https://www.mbglogistics.com/
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воя на свободата“, след като мирните проте-
сти са прераснали в безредици. Вярва се, че 
добре организираната блокада разчита от-
части и на финансиране от симпатизанти в 
Съединените щати.

„Конвоят на свободата“ привлече подкре-
па и от много републиканци на САЩ, вклю-
чително

бившия президент 
Доналд Тръмп

който нарече премиера Трюдо „крайно ляв 
лунатик“, който „унищожи Канада с безумни 
Covid ограничения“.

„Отношенията с Канада и САЩ преди бяха 
основно за решаване на технически пробле-
ми. Днес Канада за съжаление се сблъсква 
с радикални американски политици, които 
се намесват във вътрешните проблеми на 
Канада. Тръмп и неговите последователи 
са заплаха не само за САЩ, но и за всички 
демокрации“, написа в Twitter Брус Хейман, 
бивш посланик на САЩ при президента Ба-
рак Обама.

„За някои висши американски политици 
патриотизмът означава наемане на тълпа, 
за да постави столица на Г-7 под обсада“, от-
върна му отново в социалната мрежа Дже-
ралд Бътс, бивш старши съветник на Трюдо.

В началото на уикенда пък сенаторът ре-
публиканец от Тексас Тед Круз се скара в 
Twitter с кмета на Ванкувър Кенеди Стюарт.

„Като кмет на град с над 95 процента вак-
синация, моето послание към конвоя е 
следното: Ванкувър не ви иска тук. Изясне-
те си и след това се прибирайте вкъщи“, на-
писа Стюарт.

Той беше нападнат виртуално от Круз, 
който отговори:

„Кметът казва, че „Ванкувър не иска“ шо-
фьори на камиони там. Хората може да се 
чувстват различно пред празните рафтове“.

По-рано в неделя Круз поиска Федерал-
ната търговска комисия да започне разслед-
ване срещу GoFundMe заради спрените да-
рения за протеста.

В същото време протестите срещу проти-
воепидемичните мерки обхванаха и реди-
ца други големи канадски градове в събота, 
включително Торонто, Емондтън, Ванкувър, 
Виктория и Квебек Сити.

Във Ванкувър

петима души бяха арестувани
в събота за предполагаемо предизвикване 

на хаос, след като полицията получи съоб-
щения за „хвърляне на камъни и яйца, рита-
не на коли и разхвърляне на пирони по пъ-
тищата“.

Няколкостотин превозни средства са пре-
минали през града по пътя към демонстра-
цията, съобщи полицията на Ванкувър.

В най-големия град на Канада Торонто хи-
ляди хора излязоха по улиците в събота.

Няколко камиона бяха забелязани да бло-
кират голямо кръстовище с часове въпреки 
присъствието на полиция.

Полицията обаче успя да постави блока-
жи по пътищата и не позволи на камиони 
или автомобили да се приближат до законо-
дателния орган на провинцията.

В неделя демонстрацията почти приклю-
чи, като се появиха само шепа демонстран-
ти и нямаше камиони в центъра на града.

В Квебек Сити в събота хиляди протести-
ращи заедно със стотици камиони задръс-
тиха улиците.

Протестите на шофьорите на камиони, 
сред които и няколко българи, започнаха, 
след като на 15 януари Канада въведе

нови правила за водачите
на товарни автомобили, влизащи в страната 
през границата със САЩ. Те трябва да са на-
пълно ваксинирани, в противен случай под-
лежат на 14-дневна карантина.

Мярката стана повод за протест на част от 
трансграничните шофьори, които организи-
раха шествието под името „Конвой на сво-
бодата". То пътува една седмица из Канада и 
в петък пристигна в столицата Отава, къде-
то прерасна в протест с по-широки искания, 
насочени срещу премиера Джъстин Трюдо 
и мерките като цяло.

Демонстрациите първоначално преми-
наха мирно, но местните власти изразиха 
притеснения, че протестите са привлекли 
привърженици на крайнодесни и расистки 
идеологии.

Кадри от демонстрациите през изминала-
та седмица показаха знамена със свастики 
и други нацистки знаци, както и флагове на 
Конфедерацията, които редица крайнодес-
ни организации използват като символ за 
расово превъзходство. Близо до сградата на 
парламента беше заснето и знаме на край-
нодясната организация Three Percenters, 
която миналата година беше обявена от ка-
надското правителство за терористична.

Местната полиция съобщи, че разследва 

осквернява-
нето на Нацио-
налния военен ме-
мориал, както и други 
криминални прояви.

От опозиционната Консервативна партия 
осъдиха вандалските и расистки прояви, но 
подкрепиха исканията на протестиращите 

за отмяна на 
мерките. Спо-

ред консервато-
рите условието за за-

дължителна ваксинация на 
трансграничните шофьори води до пробле-
ми с доставките на хранителни продукти от 
САЩ.

З
а втора поредна седмица „Конво-
ят на свободата“ блокира центъра 
на Отава. Протестът започна пре-
ди малко повече от седмица като 
шествие срещу изискванията за 

задължителна ваксинация за шофьорите 
на камиони, които пресичат границата със 
САЩ, но към него се включиха и хиляди дру-
ги граждани, несъгласни с въведените про-
тивоепидемични мерки от правителството 
на премиера Джъстин Трюдо.

Хиляди камиони са блокирали улиците на 
канадската столица от дни, а денонощното 
натискане на клаксони допълнително из-
нерви жителите на града.

Това принуди кмета на канадската столи-
ца Джим Уотсън да обяви

извънредно положение
в понеделник.

В изявление Уотсън заяви, че обявената от 
него мярка „отразява сериозната опасност 
за сигурността на гражданите и подчертава 
нуждата от подкрепа от страна на другите 
власти и нива в правителството.“

Преди това кметът се оплака, че демон-
странтите са повече от полицаите и контро-
лират ситуацията.

„Ситуацията в този момент е напълно из-
вън контрол“, призна кметът Уотсън в неде-
ля.

Той заяви още, че с обявяването на извън-
редно положение се дават някои допълни-
телни правомощия на местните власти по 
отношение на обществените поръчки и на-
чина, по който се предоставят услуги, които 
биха могли да помогнат за закупуването на 
оборудване, необходимо на работниците на 
първа линия и лицата за първа помощ.

Премиерът на Онтарио Дъг Форд наре-
че случващото се „окупация“ от протести-
ращите, които изглежда имат намерение да 
се заселят по улиците на столицата за дълго 
време със струпаните барбекюта, огнища и 
запаси от храна, заедно с тоалетна хартия и 
гориво.

Премиерът на Канада Джъстин Трюдо е в 
изолация на неизвестно място от 24 януари, 
когато дъщеря му е даде положителна про-
ба за COVID, а след това и самият той се раз-
боля.

Той не е говорил публично за шофьорите 
на камиони от 2 февруари, когато благодари 
на „почти 90 процента“ от тях за това, че са 
се ваксинирали срещу COVID.

Засега не е ясно дали Трюдо ще се намеси, 
за да помогне на Отава да си върне контро-
ла срещу „Конвоя на свободата“, който бло-
кира центъра на града. Преди дни обаче той 
категорично отказа по улиците на града да 
бъдат разположени военни.

Съобщението за извънредно положение 
дойде, след като председателят на градския 
съвет на полицейските служби Даян Диънс 

каза, че ситуацията е прераснала в „общона-
ционално въстание“ с протести, които са се 
разпространили от Отава до Торонто и Кве-
бек този уикенд.

На кадри, заснети от The4KGuy, улица 
Уелингтън пред канадския парламент се 
вижда напълно блокирана с камиони, раз-
положени по дължината на улицата.

Непрекъснатото 
натискане на клаксоните

от протестиращите пък създава невъобра-
зим денонощен шум.

По време на спешна среща на борда на 
полицейските служби в Отава в събота ше-
фът Питър Слоли каза, че полицията има 
нужда от допълнителен прилив на ресурси, 
след като Трюдо отказа да бъдат разположе-
ни войски по улиците.

Междувременно жител на Отава, който не 
може да спи от постоянния шум от клаксо-
ните, заведе дело срещу организаторите на 
протеста за 9,8 млн. долара.

Зекси Ли е подал иска си във Върховния 
съд на Онтарио в петък, като търси обезще-
тение за „емоционален и психически стрес“, 
позовавайки се на продължаващо главо-
болие, затруднения със съня и затруднено 
концентриране.

В събота обаче хиляди негови съграж-
дани подкрепиха „Конвоя на свободата“ с 
около 7000 протестиращи и 1000 превозни 
средства, които излязоха на улиците на Ота-
ва.

Полицията в града съобщи, че в неделя 
в „червената зона“ на канадската столица е 
имало около 500 превозни средства.

За да овладеят положението органите на 
реда съобщиха, че ще засилят действията 
си, като атакуват снабдяването с гориво на 
недоволните.

От силите на реда заявиха по-рано, че 
всеки, който се опитва да предостави „ма-
териална помощ“ като например гориво на 
протестиращите, може да бъде арестуван.

Сайтът GoFundMe също заяви, че ще пре-
насочи към благотворителни организации 
огромна част от милионите, събрани от де-
монстранти, протестиращи в канадската 
столица, а по-късно промени решението си 
и каза, че ще възстановява сумите на всич-
ки.

Платформата съобщи, че е прекъснала 
финансирането на организаторите на „Кон-

XШофьорите от „Конвоя на свободата“ нямат намерение 
да си ходят, влудяват гражданите с клаксоните си

Сн.: БТА

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com Отава под блокада
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 в цифри
-мо място в световната ранглиста за 
мръсен въздух зае София в събота. Това 
показаха данните за качеството на атмос-
ферния въздух на международната плат-
форма iqair.com. Първите две места за 
мръсен въздух в света се държат от Дел-
хи и Мумбай в Индия, трети е град Кабул 
в Афганистан. Столицата на Сърбия – Бел-
град - е на пето място по мръсен въздух 
тази сутрин.

м достигна на места сне-
гът край яз. „Белмекен“ в 
Рила. След обилния сняг 
в края на миналата сед-

мица се наложи тежки 
машини да чистят снега, 

за да проправят път за 
автомобилите и хора-

та от близката спортна 
база. Обилен сняг падна 

и в други части на Бъл-
гария, а според синоп-

тиците валежи ще има и 
през следващите дни.

8

новозеландски долара бяха 
предложени на търг за продаж-
ба на съпруг в Нова Зеландия 
преди дни. Продажбата бе обя-
вена от ядосаната му жена Линда 
Макалистър, която не приела, че 
Джон я оставил сама с децата по 
време на училищната ваканция. 
Парите обаче били предложени, 
след като обявата била свалена за-
ради нарушаване на правилата в 
платформата TradeMe.

години и 348 
дни е възрастта на 

най-възрастната участ-
ничка на Зимните олим-

пийски игри в Пекин. 
Тя е германката Клаудия 

Пехщайн, която участва в 
състезание по шорттрек. 

Полицейската служителка 
от Германия се превърна и в 
първата жена, участничка на 
осем зимни олимпиади. Пех-
щайн е спечелила пет златни 

медала в олимпийската си ка-
риера.

2
новозеландски долара бяха 
предложени на търг за продаж-
ба на съпруг в Нова Зеландия 

Продажбата бе обя-
вена от ядосаната му жена Линда 
Макалистър, която не приела, че 
Джон я оставил сама с децата по 

100 

49 

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

Е
дно от най-тежките преживявания 
за емигрантите е пътуването през 
океана. До пътуването им към но-
вия свят сякаш на подобно нещо 
са се подлагали предимно изпи-

тани моряци, които са имали опит в такива 
пътувания и са можели да понасят несгоди-
те в морето. Има години, когато центърът на 
остров Елис, където е първоначалният раз-
пределителен пункт на емигрантите, рабо-
ти денонощно, за да може да се справят с 
потока новопристигнали.

След 1924 г. поредицата имиграцион-
ни закони на президента Хувър постепен-
но променят залога. По-малко са хората за 
преглед, вече са въведени и действат спе-
циализирани квоти за емигранти от отдел-
ните страни и е вменено задължението на 
посолствата по места да проучват предва-
рително всяка молба на кандидат за еми-
грант в Америка. Всеки, който се качва на 
борда на кораб след тези промени, по прин-
цип вече би следвало да е сигурен, че вед-
нъж пристигнал в Америка, макар и все още 
на междинния пункт на Елис айлънд, няма 
да бъде върнат обратно, от където е тръг-
нал. Това, от една страна, улеснявало дейст-
вията на службите на острова, но също така 
давало и повече сигурност на хората, които 
са пътували за не малко пари до Америка.

Качването на кораба вече било първата 
стъпка, от която връщане назад имало само 
в извънредни ситуации. Пътниците слизали 

на долната палуба, в търбуха на кораба, по 
много стръмна и хлъзгава стълба. Мнозина 
от тях при вида й отстъпвали уплашено на-
зад. Нямало никакво проветрение, мъжете 
и жените били отделени от замърсени пер-
дета, имало само два умивалника, тясна ку-
шетка за всеки, питейната вода не достига-
ла, а храната им носели в грамадни бидони 
и я изсипвали в метални канчета, които път-
ниците сами трябвало да си набавят.

Миризмата на лоша храна, тютюн, вино, 
пот, дезинфектант, воня на немити тела, на 
прегоряло масло и непрестанно буботене 
на машините действало на психиката. Това 
било първото препятствие, което тези клет-
ници трябвало да преминат, при това ус-
пешно, за да се доберат въобще

до брега на заветните 
си мечти

Повечето се надявали да не се разболеят 
по време на пътуването с кораба и да не им 
откраднат вещите, както и да не паднат и да 
се осакатят, преди да са стигнали Америка. 
Все пак на тези кораби пътували всякакви 

хора. Някои наистина имали добри намере-
ния, те отивали в Америка, за да заживе-
ят по-добре, други също пътували с такава 
цел, но методите им били по-различни. Така 
се оказвало, че някои губели парите си още 
на борда, а без пари в Новият свят не пуска-
ли. Ето защо всеки дебнел багажа си, парите 
и скъпоценностите, защото без тях животът 
му в Америка би бил много труден, а неряд-

ко и напълно невъзможен!
Най-страшно било да се разболееш по 

време на пътуване. На борда имало лекар, 
но

пътниците били 
средно около 2400

на параход, а понякога и повече. За кого 
по-напред да се погрижи той? Корабни-
ят лекар най-често имал задължението да 
се грижи предимно за пътниците от първа 
класа, защото там дамите често били нераз-
положени, повдигало им се, имали пробле-
ми с храносмилането от пътя и клатушкане-
то на кораба. Това бил основният проблем, 
за който лекарите имали задължение, не-
рядко и защото това им било заплащано 
доста добре. А пътниците от втора и трета 
класа особено можели да разчитат на док-
тор само в наистина краен случай и не дай 
Боже при смърт, когато лекарят трябвало да 
я удостовери в качеството си на служебно 
лице с определени специални правомощия 
на борда на кораба.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XНай-страшното нещо по време на пътя било да се разболееш

През океана към Америка: С миризма 
на тютюн, вино, пот и... надежда

По онова време анархистите са въплъ-
щение на злото и не са ги приемали в 
САЩ. Анархизмът застава в опозиция на 
властта и йерархичната организация във 
всички човешки отношения. Като след-
ствие анархизмът се противопоставя на 
всяка форма на държавност и защитава 
анархията като алтернативна форма на 
обществено устройство.

Анархизмът обикновено се счита за ра-
дикално лява идеология и по-голямата 

част от анархистката икономическа визия 
и анархистката социална философия от-
разяват антиавторитарни интерпретации 
на комунизма, колективизма, синдикали-
зма, мутуализма и икономиката на участи-
ето. Традиционно анархистите са атеисти. 
Често се разказват истории за хора, които 
са били идентифицирани като анархисти 
в родините си, и когато това стане ясно и 
на остров Елис, те просто не били допус-
кани до територията на САЩ.

Анархистите не били пускани в САЩ

Препълнените кораби винаги са представлявали изключително вълнуваща гледка и за изпращачите, и за онези, 
които посрещат измъчените от пътя хора.

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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„Вярвам в това, че въздействие-
то на един мотивационен лек-
тор онлайн може да бъде тол-
кова силно, колкото и на живо“, 
казва Петър. Във време на пан-

демия и локдаун българинът е автор на 
иновативен, изключително актуален метод 
- как да се създават мощни виртуални еки-
пи онлайн. Представил е своето ноу-хау в 
книгата си „Virtual Power Teams“ („Екипи без 
граници“), която цяла седмица е в топ 3 на 
световния гигант „Amazon“ в секцията „Меж-
дународен мениджмънт“.

Петър Иванов е многостранно развита, 
вдъхновяваща личност, визионер, лидер, 

иноватор. Говори със страст за работата си в 
сайта си https://www.peter-ivanov.com/ Пре-
ди да стане мотивационен лектор, има над 
20-годишен опит като старши мениджър в 
Източна Европа, Централна Азия, Средния 
Изток и Африка. Носител е на престижни 
корпоративни награди като „Best of the Best“ 
на „Global IT Services“.

В мотивационните си лекции и уъркшопи 
той спокойно би могъл да разказва истории 
от

собствения си 
необикновен живот

показващи как силата на духа му побежда-
ва над психиката и физиката. Например как 
е успял на 47 години да стане световен шам-
пион по хвърляне на диск и бронзов меда-
лист по хвърляне на копие за ветерани... 
Тази дума „ветерани“ някак не се връзва с 
младежкото му излъчване и бодър дух, със 
силната му позитивна енергия, с която вдига 
духа на хората на живо и онлайн.

Роден е в Габрово. Когато е на 4-5 години, 
за пръв път гледа филм с Чарли Чаплин и за-
почва да мечтае за сцената. А също и да ръ-
ководи хората. „Сега, на 51 години, като мо-
тивационен лектор съм на сцена, „играя“ 
собствените си преживявания и случки, по-
някога разказвам други вдъхновяващи ис-
тории на лидери - казва той. - Властта и ко-
мандването определено не са моето нещо. 
Много по-важно е като мотиватор да излъч-
вам послания.“

„Математиката беше първата ми любов“, 
казва възпитаникът на Математическа-
та гимназия в Габрово, която завършва със 
златен медал. Там в школата за таланти по 
математика го вдъхновява учителят Илия 
Блъсков, който готви най-добрите ученици 
за олимпиади и най-голямата му тръпка е да 
решава сложни задачи.

Междувременно работи много и върху 
физическата си форма. Като малък е по-пъл-
ничко дете, но между VIII и IX клас израства 

с 15 см, тренира плуване и баскетбол. Впе-
чатлен е от атлетичните тела в книгата „Кул-
туризъм за всички“ и сам извайва вкъщи тя-
лото си с упражнения. На една бригада за 
събиране на картофи треньор е впечатлен 
от добре оформените му мускули под мо-
ряшката тениска и му предлага да тренира 
хвърляне на копие. Петър е въодушевен, за-
щото героите му в тийн годините са индиан-
ците на Гойко Митич, които хвърлят копия и 
яздят устремено.

На първото републиканско състезание по 
хвърляне на копие е пети след само 2-3 ме-
сеца тренировки, но резултатът го разоча-
рова. Докато учи „Математика“ в Софийския 
университет, няма никакво желание да ходи 
на лекции, но изкарва без проблем шести-
ци. Записва се в отбора на университета с 
хвърляне на копие и диск - мечтата от тийн 
годините.

Влиза в СУ без приемен изпит, като при-
зьор от олимпиадите. Има афинитет към ге-
ометрията. От преподавател запомня изра-
за

„Всичко е забележително“
Впечатлен е от идеята, че ако избереш 

произволна точка в триъгълника, може да 
докажеш, че тя е забележителна. Има си за-
бележителни точки с имена, както точка на 
Торичели, центърът на тежестта и т.н. Петър 
доказва, че за всяка произволно избрана 
точка има функция, която достига екстрему-
ма си точно в този точка. 

Тогава бъдещият мотиватор си казва, че и 
в живота е така, че всеки може да бъде за-

Петър Иванов, който вдъхновява 
хората да се чувстват герои

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XНа 47 г. мотиваторът става световен шампион по хвърляне на диск 
за ветерани и достига топ 3 на Amazon с книгата „Екипи без граници“

С втората си книга „Power Teams Beyond Borders“.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
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бележителен. Всеки има талант, дарба, коя-
то е уникална, и може да осмисли живота си, 
ако я развие. Работното заглавие на бестсе-
лъра му „Екипи без граници“ е „Всеки е звез-
да“. „Ако откриеш своето най-силно място в 
рамките на виртуалния екип, животът ти се 
развива по съвсем друг начин и всеки може 
да стане звезда и герой“, коментира Петър.

В казармата в Телиш, Плевенско, в която 
влиза след университета, го кръщават Рам-
бо заради завидната му спортна форма. Ко-
гато се уволнява, вижда обява, че компания 
търси „млади хора, готови да пътуват много“. 
„Казах си, че това е за мен“, споделя Петър, а 
фирмата е „Бритиш Американ Табако“.

Постъпва там със задачата да създаде 
програма, която събира и анализира дан-
ни. „Нямах идея как ще го направя, но пос-
ледвах съвета на Ричард Брансън - „Като ти 
предложат нещо, първо

казваш „да“, после мислиш
как да го направиш“, споделя Петър. След 
много усилия и безсънни нощи, с помощта 
на свой приятел програмист той създава 
програмата.

След 4 години вече е IT мениджър и ко-
гато го изпращат в Хамбург, е месец май, 
той вижда цъфнали череши в слънчев ден, 
влюбва се в града и приема с радост пред-
ложението да работи там една година. А в 

Хамбург правят европейски изчислителен 
център. Тази една година променя живота 
му. Нарича я „златната година“. „Там ми свет-
на пред очите - споделя българинът. - Започ-
нах да гледам позитивно, да виждам божест-
вената перспектива, не губех време в ядове 
за неща, които не мога да променя.“

Изпратен е в Унгария за 3 години и там за-
почва работата си с виртуални екипи. При 
връщането си в Хамбург вече е на по-висо-
ка позиция - планиране на глобални услуги, 
после е акаунт мениджър. Винаги му се на-
лага да работи с хора отдалече, пръснати из 
Европа. Когато оглавява екипа за IT проекти 
в Европа, е шеф на 30 мениджъра на проек-
ти, които общуват кръстосано на различни 
нива с различни шефове.

Проектът „Екипи без граници“ придоби-
ва най-завършен вид, когато е IT мениджър 
за Източна Европа и Африка. Ръководи екип 
от 12 души, които отговарят пряко на него, 
и общо 100 души, пръснати по света. Тогава 
започва да практикува метода си и да виж-
да, че работи. Той се състои от 10 ключови 
фактора за успеха, за да може един вирту-
ален екип, разпръснат в много локации, да 
работи успешно. Книгата е преведена на 6 
езика - английски, немски, български, пол-
ски, испански и китайски, което покрива 
90% от населението на планетата.

След големия успех на „Virtual Power 

Teams“ от престижното американско изда-
телство „John Wiley & Sons“, чиито автори са 
имена като Едгар Алън По и Джеймс Фени-
мор Купър, го канят да напише нова книга. 
„Power Teams Beyond Borders“ („Екипи отвъд 
всички граници“) той пише по време на пан-
демията през 2020 г. В нея разглежда съз-
даването не само на корпоративни, но и на 
глобални екипи, обединени около общочо-
вешка тема, идея, проект или кауза.

Петър често споменава пред медиите 
колко се гордее, че

е баща на 5 дъщери
които в момента са на 17, 16, 14, 12 и 9. „Със 
съпругата ми, също българка, решихме да 
запазим тяхната анонимност в медиите - 
казва Петър. - Как ги възпитавам? Похвала, 
похвала, похвала. Ако има резултат и дейст-
вие, хваля резултата и действието, ако няма 
- хваля доброто намерение. Вместо да се 
скарам на някоя от тях, че не си е вдигнала 
чинията например, хваля друга, която го е 
направила. Действа безотказно.“

„Не съм пушач, но прекарах 20 години в 
компания за цигари - споделя Петър. - Там 
останах, защото научих изключително мно-
го, срещнах невероятни хора. Но след 20 го-
дини в компанията, когато бях в кризата на 
40-те, на 42 реших, че моето призвание не 
е IT, още по-малко пък цигарената индус-
трия...“

Той решава да напусне сигурния корпо-
ративен свят и да се отдаде на мисията си 
като мотивационен лектор, което разбира, 
че всъщност е мечтата и призванието му. Ра-
боти с екипи на всякакви нива - от големи 
корпорации до средни и малки компании, 
включително и с НПО-та. Уважаван профе-
сор е в две бизнес училища - Nordakademie 

в Германия и в Queen’s University в Белфаст, 
Ирландия, като забавлява студентите с нео-
бикновени уъркшопи.

„Бъди шампион, бъди герой“ е една от 
най-силните му теми. „Да откриеш шампи-
она в себе си - тук не става дума да си на вся-
ка цена на стълбицата с медала - казва Пе-
тър - а да откриеш забележителното, това, 
което те прави звезда и герой, и да го раз-
виеш в пълна степен. Откриеш ли го, то ти 
дава енергия

и да работиш, 
и да се раздаваш

в работата си...“
Със своите мотивационни лекции и уърк-

шопи Петър Иванов буквално обикаля све-
та онлайн. Преди 2020 г. присъства на живо 
в 28 страни на всички континенти без Южна 
Америка, а по време на пандемията - нався-
къде. Изнася лекции на 4 езика - английски, 
немски, български и руски. Води майстор-
ски класове по управление на виртуал-
ни и хибридни екипи, а своя опит споделя 
на страницата https://www.peter-ivanov.
com/online-masterclass-leading-virtual-and-
hybrid-teams/

„Моята мисия е да накарам хората да вяр-
ват, че онлайн могат да бъдат силен сплотен 
екип и да постигнат невероятни неща. Мое-
то мото е „United Global Talants“ - да обединя-
вам глобалните таланти, като подчертавам, 
че таланти са не само тези, които са на пър-
во място в списъка. Всеки има свой талант и 
би могъл да се включи в мисията“, коменти-
ра визионерът и подчертава, че онлайн кон-
тактът напоследък не намалява въздействи-
ето върху аудиторията. Негови фенове са му 
споделяли комични случки: как след лекция 
онлайн, без да се усетят, са ставали прави 
пред компютрите си и са го аплодирали.

Със студенти от „Nordakademie“ в Германия.

С лекоатлета Сергей Бубка.

С боксовата легенда Владимир Кличко.

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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К
ралица Елизабет II официал-
но даде благословията си, кога-
то престолонаследникът принц 
Чарлз стане крал, неговата съпру-
га Камила да получи титлата кра-

лица консорт.
В изявление по повод 70-годишнината 

от нейното възкачване на британския трон 
Елизабет казва, че размишлява за лоялност-
та и привързаността на обществото, оказва-
ни й от британската общественост.

„И когато му дойде времето и моят син 
Чарлз стане крал, знам, че вие ще окаже-
те на него и съпругата му същата подкрепа, 
която оказвахте на мен; и моето искрено же-
лание е, когато дойде времето, Камила да 

бъде кралица консорт и да продължи своя-
та лоялна служба“, заявява монархът.

Високопоставен кралски източник каза, 
че кралицата смята, че

Камила „заслужава“
да получи правилната титла, която „идва с 
нейната работа“. Според Бъкингамския дво-
рец: „Тя нито веднъж не се е опитвала да за-
сенчи съпруга си, винаги е играла подкре-
пяща роля на принца на Уелс. Той е нейният 
основен приоритет“.

„Но тя също е измислила роля за себе си, 
пропътувала е стотици хиляди километри, 
присъствала е на хиляди ангажименти, пое-
ла е някои наистина мощни каузи като наси-
лието срещу жени, но все още остава топла 
и дружелюбна“.

Чарлз и Камила сключиха брак на граж-
данска церемония в Ундзор през 2005 г. Таб-
лоидите отдавна са спрели да я критикуват, 
както правеха през първите десетина годи-
ни след смъртта на лейди Даяна.

В британската традиция съпругата на кра-
ля по правило носи титлата кралица кон-
сорт, която не дава конституционни право-
мощия.

Вмъкването на титлата на Камила беше 
включено като част от общото преработ-
ване на плановете за церемонията на Уест-
минстърското абатство още преди пет годи-
ни, разкри пред Daily Mail висш източник от 
двореца.

Очаква се на церемонията по възкачва-
нето на трона съпругата на принц Чарлз да 
носи безценната

платинена и 
диамантена корона

на кралицата майка Елизабет Боуз-Лайън на 
главата си, създадена за коронацията на съ-
пруга й крал Джордж VI през 1937 г., а от то-
гава изложена в Лондонската кула.

Тиарата представлява платинена рамка 
с 2800 диаманта, сред които и т.нар. Koh-

i-Noor (Планината на светлината), едно от 
най-големите и противоречиви бижута в 
света.

105,6-каратовият диамант Koh-i-Noor по-
пада в британски ръце в средата на 19 век 
като подарък за кралица Виктория. Въпреки 
това мнозина в Индия смятат, че е откраднат 
и настояват да бъде върнат.

Короната съдържа и втори голям диамант, 
подарен през 1856 г. на Виктория от султан 
Абдулмеджид, владетел на Османската им-
перия, като жест на благодарност за британ-
ската подкрепа по време на Кримската вой-
на.

Кралицата майка носеше короната, изра-
ботена от кралските бижутери Garrard & Co, 
по време на управлението на съпруга си и 
при коронацията на дъщеря си Елизабет II 
през 1953 г.

Сега безценната тиара ще бъде носена от 
Камила на коронацията на съпруга й.

Плановете станаха ясни след поредния 
преглед на планирането на ключови на-
ционални събития. Предишната корона-
ция се състоя през 1953 г., но официалните 
лица искат да направят церемонията по-ра-
ционализирана и актуална.

Очаква се тя да бъде съкратена от трича-
совото събитие, с което на трона се възкачи 
Елизабет II, и макар да остане „зрелищно“, то 
е предназначено да

„отразява по-добре 
настоящето“

с повече религиозно, културно и етническо 
разнообразие.

Принцът на Уелс вече изрази своята бла-
годарност към кралицата за нейната под-
крепа, като каза, че той и Камила, която той 
описва като негова „скъпа съпруга“, са „дъл-
боко признателни за честта, представена от 
желанието на майка му“.

В неделя политическите лидери в Обе-
диненото кралство и в чужбина отдадоха 
почит към 70-годишния дълг на кралицата, 
като Борис Джонсън призна нейната „непо-
колебима отдаденост към тази нация“.

Бъкингамският дворец издаде великолеп-
на нова снимка на 95-годишната кралица, 
седнала във фотьойл в Сандрингам с ней-
ната винаги присъстваща червена кутия с 
официални документи, за да отбележи исто-
рическите 70 години на трона.

Баща й, крал Джордж VI, умира в резиден-
цията в Норфолк на 6 февруари 1952 г., на 
56-годишна възраст, оставяйки по-голямата 
си дъщеря като кралица на едва 25-годиш-
на възраст.

С благословията на Елизабет II: 
Камила ще бъде кралица консортКамила ще бъде кралица консорт

XСяда на трона с короната на кралицата майка

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Короната на кралицата майка.

Сн.: БТА

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Короната на кралицата майка.

https://lionbg.net/
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Ч
удите се за какво мечтае ваше-
то бебе, докато спи? Или може 
би дали бебетата сънуват? Баби-
те често казват, че щом бебето се 
усмихва насън, сънува райските 

градини.
Психолози твърдят, че бебетата могат да 

сънуват още докато са в корема на майка-
та. Kакво ли пък сънуват? Разбира се, няма 
как да попитаме бебето какво е сънувало, 
но се предполага, че сънищата са свърза-

ни с крехкия им опит, както в ут-
робата, така и след ражда-
нето. Според невролози 
те могат да сънуват 
сънища, свързани с 
шума в утробата, 
гласовете, които 
чува, ароматите, 
които може да 
усети, и др.

Предполага 
се, че ако бе-
бето се събу-
ди щастливо, то 
може би е съну-
вало нещо хубаво. 
Ако се събуди пла-
чейки, това раздраз-
нение може да се дължи 
на лош сън, който го е из-
плашил - като например, че

е гладно или 
не намира мама

Все още не е из-
вестно всичко за 

н е у л о в и м а т а 
природа на съ-
нищата и на-
чина, по кой-
то мозъкът на 
новородено-
то бебе обра-
ботва нещата. 

Но когато ви-
дите как кле-

пачите на бебе-
то ви потрепват и 

поглъщат все пове-
че информация всеки 

ден, е трудно да не се чу-
дите какво се случва в мозъ-

ците им.
През първите седмици и месеци от жи-

вота сънят помага на мозъка на вашето 
бебе да расте и да обработва информаци-
ята. Значението на съня не може да се под-
ценява, тъй като бебетата преминават през 
процеса на консолидиране на знанията си 
за света.

От това, което е известно за циклите на 
съня на новородените, ако бебетата съну-
ват активно, те може да сънуват най-мно-
го през първите две седмици от живота си. 
Това се дължи на количеството сън, което 
прекарват

при бързо движение на очите
Току-що появилите се на бял свят бебета 

са много по-умни, отколкото се предпола-
гаше по-рано. Британски учени твърдят, че 
мозъкът на новороденото е предразполо-
жен към самоанализа, както и че новороде-
ните виждат сънища, докато спят.

Според учените фактът, че бебетата спят 

по осемнадесет часа на денонощие, не им 
пречи да опознават света, докато са със за-
творени очи в креватчетата си.

Американската академия по педиатрия 
изчислява, че новородените прекарват 
около 50% от съня си в REM фаза. Поради 
тази причина се смята, че

бебетата може да мечтаят
повече от всеки един от нас. Невролозите 
казват, че за да се сбъднат мечтите, децата 
трябва да са придобили способността да си 
представят нещата.

Ето защо ние всъщност не разбираме как-
во се случва, когато бебето спи, докато не 
започне да говори.

Сънят на новородените не следва опре-
делен циркаден ритъм. Този ритъм се оп-
ределя като повторение на биохимичните, 
физиологичните и поведенческите ритми, 
създадени върху живите същества от вър-
тенето на Земята около оста си, което отне-
ма около 24 часа.

Пълният цикъл на съня на бебето е око-
ло половината от този на възрастен. Прис-
тъпите на сън гарантират, че

гладното бебе е нахранено
Ако изключим страха от непознати, бебе-

то няма развито чувство за страх до 2-3-го-
дишна възраст. Следователно бебетата не 
могат да сънуват кошмари. Ако все пак ва-
шето бебе спи неспокойно и проплаква на-
сън, най-вероятната причина е чисто физи-
ологична – може да изпитва болка, ако му 
никнат зъбки, може да му е прекалено то-
пло или е с мокра пелена.

Затова се уверете, че сте създали подхо-
дящи условия на добър сън на бебето си. 
Буденето нощем с свързано с промени в 
когнитивното и моторно развитие, което 
пречи и на съня. Ако това се случи, се пос-
тарайте са успокоите бебето, като го вземе-
те за кратко време на ръце.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Какво сънуват 
бебета?
Британски учени твърдят, че мозъкът  
на новороденото е предразположен към самоанализа

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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О
птимистична колекция с ак-
центи от пера, мъниста, пайети 
и рюшове показа „Шанел“ по 
време на Седмицата на модата 
в Париж. В тоалетите на марка-

та за пролет/лято 2022 присъстваше нався-
къде и характерният туид, този път малко 
променен, за да отразява възбудения тон 
на шоуто.

Едно от лицата на „Шанел“, принцеса Шар-
лот Казираги, премина на кон през времен-
ната изложбена зала в Гран пале, преобра-
зена в нещо между хиподрум и миниголф.

Посланик на „Шанел“ и изявена състеза-
телка по конен спорт, участвала в някол-
ко шампионата, Шарлот „потопи“ дефилето 
във вселената на конете, скъпа на основа-
телката на модната къща Габриел „Коко“ Ша-
нел. Филм с Казираги, все още на кон, при-
дружаваше модния парад.

След нея по осеяния с пясък подиум се 
разходиха модели с двуцветни сиво-черни 

обувки с нисък ток, демонстрирайки широ-
ки панталони на костюми, някои от които с 
прорези отстрани.

„Скованата“ конструкция на саката от 
туид се балансира от лекотата на свобод-
но падащи поли. Вечерни рокли, украсени 
с пера, приканват към заиграване с контра-
сти и прозрачност. Колекцията е в меки цве-
тове - бяло, екрю, бежово, бледорозово.

Шанел – оптимизъм 
с пайети и пера

Новата колекция на марката бе представена в Париж и на кон

Сн.: БТА
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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
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
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 компания 
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 грижа-
та на две малки деца (1 година и бебе) целодневно в дома ни 
от пролета. Има опция и за live in. Заплащане 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 спо-
ред опита- $0.65-$0.75 cpm! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪР-
ЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 847-852-0581 №19069
CDL DRIVER , 
Цена US$ 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 търси да 
назначи механици на камиони и трейлъри. Опит не е задължи-
телен, но е препоръчителен. За повече информация, моля поз-
вънете 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

Chicago + suburbs
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Неголяма компания набира кон-
трактори със собствени камиони и драй ван ремаркета . Диспач 
24/7. За повече информация се обадете на телефон 224-659-
2356. №19178
НАБИРАМЕ OWNER OPS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60176, Малка компания, базирана в Чи-
каго, набира owner operators с dry vans. Предлагаме 24/7 профе-
сионален, добре обучен диспеч.Честността и професионализма 
при нас са приоритет. Вие няма да работите за нас, ние ще рабо-
тим за Вас! 2244011453 №19180
LOCAL OWNERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60056, Owner operators wanted for local 
dry van work within 200 Mile radius of your parking lot. Home every 
night. 2018 or newer trailer, free plates. $3000-$4000 clear per week 
after fuel and deductions. 8476370772 №19170
SHOFIOR NA VAN , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, Tarsim sho� or za VAN i malak kamion 
, s obiknovena knijka , i za kamion s kategoria C . 224-817-6515 - na 
balgarski 773-988-7255 - na angliiski №19172
CDL ШОФЬОР, 
Цена US$  2000, Зипкод 60068, Гарантирана седмична запла-
та за повече информация звъннете на телефон 847-907-0657. 
8479070657 №19173
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

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

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

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

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

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

ACCOUNTANT 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 камиони. 
Предлага безплатно ремарке,застраховка,номера,паркинг. Те-
лефон 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

CDL DRIVER, 
Цена US$  80, Зипкод 60102, Набираме CDL Drivers с танкер и хаз-
ната 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

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 малко дете 
(на 3 месеца) всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 в Elk Grove 
Village. Заплащане по договаряне. 8478902080 №19114

LOOKING FOR A DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60103, CDL CLASS A, $.80 per mile, home on 
weekends. Truck is a Volvo automatic 8474524058 №19120

FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, системен интегра-
тор търси Field/Network engineer за района на Чикаго,САЩ. 
Служителят има ключова роля в дейностите по внедряване и 
поддръжка, отговаря за предоставянето на професионални 
мрежови услуги. Контакт: simona.zareva@tbs.tech 359877980442 
№19092

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 $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ ????, 
Цена US$  , Зипкод 4, Ако сте малка компания и искате най-до-
брото за своите камиони, не си губете времето  Neo Log Systems 
LLC е компания, която извършва диспечерски,сейфти и акаун-
тинг услуги на най-ниски цени %4 от гроса. Нужно е само да 
имате MC#, всичко друго оставете на нас  www.neologsystems.
com 2242316080 №19171
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 едно-
годишно момче. Почасово за няколко часа на седмица първона-
чално 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

FLEET MANAGER, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60465, Free Style 
Trucking е развиваща се компания, която търси 
мениджър за поддръжка на автопарк. За пред-
почитане е кандидатите да имат опит и да раз-
бират от камиони. Бихме наели кандидат без 
опит, ако има познания в областта на камиони-
те (има опит в транспортната индустрия, бивш 
шофьор на камион, механик или диспечер и 
т.н.). Задължително е кандидатите да имат: *До-
бър (свободно да говорят) английски *Добри 
компютърни познания *Желание да работят в 
екип За повече информация търсете Руси 708-
243-9628 7082439628 №19174

SAFETY ASSISTANT, 
Цена US$  1,500.00, Зипкод 60465, Free Style 
Trucking търси Safety Assistant. За предпочита-
не е кандидатът да е с опит, но бихме наели и 
без опит. Отговорностите ще включват но няма 
да са ограничени само с проверка на Logbooks, 
съдействие при попълване на документи за 
работа и обясняване на полиците и начина на 
работа компанията. За контакт: Руси - 708-243-
9628 №19175
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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

DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR за dry 
van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. Заплащането е 
0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in business need 
experienced dispatcher and safety to work in o�  ce / not from 
distance/ 2245202269 №18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас C за Straight 
truck local. Заплащане процент от рейта с договаряне. Може и 
без опит. Monday-Friday 6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шофьор за 
dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи всеки уийкенд. Твър-
до 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-$18.00 na 
chas. Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-5108, 224-500-2339 
№18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим работник за 
поддръжка и почистване в сервиз. 6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za CDL 
sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za 
poveche informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators за локална/
регионална работа в радиус от 200 мили от вашия паркинг. $800-
$1400 оборот на ден, вкъщи всяка вечер. Нови Dry Van ремърке-
та. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa компания на-
бира котрактори с CDL за съвместна работа. За повече инфор-
мация търсете Зори 224-659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & Maintenance is looking 
to hire front desk associate at full time. For more information please 
call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin търси да 
назначи момиче за работа като офис асистент и касиер. Опит не 
се изисква. За повече информация, моля позвънете на 224-428-
7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR LOAD 
from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines more info tel 
847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компания 
предлага работа за CDL class A шофьор $275 per day or 30% load 
rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За повече информация 
се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чикаго до То-
ледо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, за сингъл драйвър 
с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-877-
4745 №18359

COAST TO COAST
AMAZON , 
Цена US$  , Зипкод 0, CDL and Box truck owner operators 
2247955588 №19168
DRIVERS, 
Цена US$  , Зипкод 0, Фирма тъси CDL drivers for OTR , търсят се 
също owner operators за Box and Semi trucks , възможно е парт-
ньорство с Амазон 2247955588 №19169
CDL DRIVERS NEEDED60, 
Цена US$  , Зипкод 0, Компания търси да назначи CDL drivers class 
A с минимум 2 годишен опит цена по договаряне 2244366448 
№19139
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асистент за 20 
обекта . Заплащане и жилище по договорка 3039748716 №18968
DRIVERS/OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, SRD FREIGHT INC търси шофьори с 
опит за Interstate Driving – Long Distance! Предлагаме: редовни 
товари за West Coast , платен Restart на пътя, Pre-Loaded Trailers в 
Чикаго! Свободен нов камион Freightliner Cascadia 2022 с всички 
екстри и нови ремаркета 2022. Първокласен диспеч с 15 годи-
ни опит зад волана! За Owner Operators предлагаме оборот меж-
ду $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 България 
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
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
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  450.00, Зипкод 60630, Стая под наем от апартамент в 
North Chicago.Наем $450. Звънете сутрин за повече информа-
ция. 6308500701 №19177
FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, Schaumburg – For Rent ROOM 
IN Townhouse, Furnished Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/
month - All inclusive 847-630-7078 Please, leave a detailed message 
8476307078 №19179
ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 285, Зипкод 60630, Дава се под наем малка стая в райо-
на 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 цен-
търа на Des Plaines. Цената включва нови уреди (включително 
пералня и сушилна), газ, топла и студена вода, обзавеждане, ото-
пление, отопляем вътрешен гараж за 1 кола и улично паркиране 
за повече. За повече информация на: Тел. 224.875.0402 №19131
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 сушилня 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 $475 на месец и включва вода – топла и 
студена,парно,паркинг,газ.Ток и Интернет се заплащат.Депозит 
договор-задължителни,дават и се сключват с хазяина!Свободна 
03-01-22г .Тел 7737042622.Оглед : Събота,Неделя! №19100
СТАЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в Des Plaines 
IL 7739344547 №19090
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 вътрешен 
басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по всяко време. Ото-
пление на ток. Цена 1050$ За повече инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b къща в Elk 
Grove village 60007. Перално помещение, паркинг, обзаведени 
общи части, WiFi и нетфликс са гарантирани :) френдли съм, но 
не pet friendly, sorry. За повече инфо моля драснете съобщение 
на 305-916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 bedrooms, 
1.5 baths in Mount prospect, great location, great schools, brand 
new kitchen remodeled, freshly painted, call 708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment available for 
RENT in Schaumburg as of July 1st. Convenient location near Costco, 
Wood� eld Mall, I-90. Second � oor with balcony. Central A/C. Pool 
in the complex. For more information call 847 312 0278 or 773 996 
8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for rent in 
Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, great location and 
schools! For information: 847 630 8884 Stancho №18755

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

ИМОТИ 
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 ками-
он 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 системи 
за предотвратяване на варовик във водни инсталации. Made in 
Spain. Гаранция - 10 години. Тел. 773 814 2191 №19095
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW X1 xdrive28i с нови 
гуми,нови накладки и дискове,clean title! 7739642928 №18500

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
GPS TRACKERS,DASHCAM, 
Цена US$  , Зипкод 15, GPS trackers,dashcams,remote starts,starter 
kills sales and installs 6084660182 №19176
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 електротех-
нически услуги! Смяна на панели , инсталация на лампи , клю-
чове,, контакти, зарядни за електрически автомобили, басейни , 
джакузита. Диагностика на консумираното електричество и от-
криване 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 про-
даване 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 психоте-
рапевтична подкрепа. В сайта ни пише повече информация от-
носно 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 станат неизполз-
ваеми. Презапис от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-456-
1366 №19074
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни филми в 
дигитални снимки, JPEG формат. Запазете вашите стари ленти 
като ги направите дигитални снимки преди на станат неизполз-
ваеми. 630-456-1366 №19075
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни филми в 
дигитални снимки, JPEG формат. Запазете вашите стари ленти 
като ги направите дигитални снимки преди на станат неизполз-
ваеми. 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 рождени 
дни. Иван 708 415 0590 №19066
ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, Имиграционни услуги Станчо 708 
307 5522 №19067
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 специа-
листи, които предлагат психотерапевтична подкрепа 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 строителен 
проект, моля свържете се с нас и ще бъдете доволни много бър-
зо 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 (писто-
лети, 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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Ще ви разкажем за едно от най-
вълшебните места в Бълга-
рия. Някои от най-могъщите 
българи са живели в Рупи-
те. Баба Ванга е една от тях. 

Може да сте чували за нея, но тя заслужава 
цяла история, посветена на нейния житей-
ски път. Засега ще се съсредоточим върху 
мястото, където тя е живяла – Рупите.

Разположен близо до Благоевград, Ру-
пите е малък район, наречен така, защото 
напомнял на хората за дебел зимен кожух. 
Той е част от кратера на вулкан, изригнал 
преди около милион години, и е мястото, 
където се намира комплекс „Ванга“.

Приближавайки се до малката църква, 
ще видите 2-метрова бронзова статуя на 
самата Ванга с една ръка, протегната на-
вън, и глава, която гледа към небето за на-
соки.

Родена в днешна Македония през 1911 г., 
Вангелия Гущерова се превръща в една от 
най-влиятелните личности по българските 
земи. Когато била само на 15 години, тя за-
губила зрението си

по време на ужасна буря
Виелица я повдигнала от земята и я зах-

върлила със страшна сила, за да бъде от-
крита дни по-късно, заровена под камък.

През 40-те години на миналия век тя по-
лучава дарбата да гадае и се превръща във 
връзка между живота и отвъдното, Космо-
са и обикновения човек.

През следващите 55 години тя помагала 
на хората да се борят с болестите и им да-
вала насоки в трудни времена. Хората се 

трупали на опашка пред вратата й, а кога-
то тя проговаряла, гласът й се променял – 
сякаш мъж говорел, докато тя гледала към 
небето. Смята се, че е предвидила мно-
го исторически събития, но все още има 
предсказания, които предстои тепърва да 
се сбъднат.

Причината Ванга да избере това място, 
за да построи къщата си през 70-те години, 
е защото го използвала като „акумулатор“ 
на енергия и е вярвала, че то носи огромна 
енергия. Тя също вярвала, че хората тряб-
ва да ходят боси и

да се къпят 
във водата за здраве

Енергията, която заобикаля това мяс-
то, е необяснима, въпреки че би могло да 
се възприеме за спокойна и отрезвяваща. 
Трябва лично да го усетите, за да разбере-
те това.

В местността Рупите е построен храмът 

на пророчицата Ванга „Св. Петка Българ-
ска“ и е открит един от най-древните гра-
дове в света.

Предсмъртното желание на българската 
пророчица Ванга е било да бъде погребана 
в двора на своята къщичка в Рупите, за да 
може хората да продължат

да черпят от нейната енергия
дори когато тя няма да е сред живите. От 
фондация „Ванга“ обаче решават, че по-
подходящо ще бъде Ванга да бъде погре-
бана до храма „Св. Петка Българска“. Той 
е финансиран от самата пророчица и по-
строен през 1994 г. по проект на архите-
ктите Богдан Томалевски и Лозан Лозанов.

И днес, когато посетите това специално 
място, ще останете поразени от спокой-
ствието, което ще ви обхване, прекрачвай-

ки прага на комплекса.
Още от вратата попадате сякаш в място, 

не съвсем от този свят – обширни зелени 
поляни, осеяни с цветя, горещи минерални 
извори, от които мистично се издига пара, 
дървета с дебели стебла, които сякаш ни-
кой и нищо не може да помести и да нару-
ши покоя им.

И ще видите спретнатата къщичка на 
Ванга, в която е прекарала последните си 
години, както и нейното наследство – хра-
мът „Св. Петка Българска“, който е

сгушен сред избуялата 
зеленина

А Кожух планина, образувала се след из-
ригването на вулкан, казвала Ванга, криела 
голяма тайна. Тайната най-накрая е разга-
дана по време на археологически разкоп-
ки, когато истината излиза наяве – там се 
намират останките именно на античния 
град Хераклея Синтика.

Легендата за него разказва, че градът 
носел името на красива девойка, нарече-
на Струмица. Тя била дъщерята на местния 
владетел. Когато градът бил нападнат от та-
тарите, Струмица се качила на покрива на 
палата, за да види кои са завоевателите. 
Видяла татарския вожд и

се влюбила до полуда в него
Поискала да се срещнат и успяла да из-

лезе от обсадения град през тайни туне-
ли. Заговорила предводителя на татарите 
и той я накарал да му издаде къде е скрит 
тайният проход.

Така градът бил завзет от татарите, а ба-
щата на Струмица я проклел душата й ни-
кога да не намери покой заради хилядите 
невинни хора, загинали в неравната битка, 
а земята да отхвърли тялото й 7 пъти.

Според местните в края на града имало 
издълбани 7 стъпала, които показвали се-
демте пъти, които земята отхвърлила тяло-
то на Струмица...

Рупите: Място на древни  
легенди и необяснима енергия
XТук е домът на всемогъщата пророчица Баба Ванга и на хората, които вярват в доброто

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Къщата още пази автентичната атмосфера и носи усещането на скромност и уют.

Върволицата от хора не секва и днес, хиляди идват, за да почерпят от енергията на Баба Ванга.
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П
ринципът на mRNA (или иРНК) техно-
логията е прост: ваксината съдържа 
информационна РНК с устройство-
то на един определен протеин. При 
имунизацията информационната РНК 

навлиза в клетките около мястото на убождане-
то, които след това за определен период от вре-
ме произвеждат този протеин. Човешката имун-
на система разпознава този протеин като чуждо 
тяло, бори се с него и го запомня за в бъдеще.

Ваксините срещу коронавирус „запознават“ чо-
вешкото тяло с този патоген, по-точно казано, с 
шиповия протеин. Това защитава от зараза и от 
тежко преболедуване.

При рака mRNA ваксините не служат за превен-
ция, а за лечение на заболяването, разказва „Дой-
чев веле“. Вече 30 години се правят изследвания 
за това как mRNA технологията може да послужи 
за лечение на рак. Тя трябва да накара имунната 
система да разпознае злокачествените клетки и да 
ги разруши.

Има обаче редица трудности. Раковите клетки 
твърде много приличат на здравите клетки. Освен 
това туморните клетки могат да се прикрият или 
да възпрепятстват имунната система. Затова е по-
трудно да бъде разработена mRNA ваксина сре-
щу рака, който се развива вътре в самото човешко 
тяло, отколкото ваксина срещу външен „агресор“ 
като коронавируса.

Докъде са проучванията?
mRNA технологията вече се изпробва при па-

циенти с различни видове рак, но засега броят на 
участниците в проучванията е малък. Германската 
компания BioNTech например е във втората фаза 
на проучване на лечението на меланома (известен 
още като черен кожен рак) с mRNA ваксина. Тази 
ваксина съдържа устройството на четири различ-
ни протеина, като раковите клетки на 90 процен-
та от пациентите с меланом произвеждат поне 
един от тях. Но при много видове рак има различ-
ни форми на изродени клетки. Това прави невъз-

можно създаването на обща ваксина за няколко 
пациенти.

С mRNA технологията обаче могат да бъдат ле-
кувани и отделни тумори. За целта първо от паци-
ента се взимат ракови клетки и техният геном се 
сравнява с този на здравите клетки. Така е възмож-
но да се установи къде е грешката в устройство-
то на раковите клетки и кои погрешно изградени 
протеини ги произвеждат. Оттам нататък индиви-
дуално съобразената ваксина би била в състояние 
да накара имунната система да разпознае тези 
протеини и да реагира точно на тези злокачестве-
ни клетки. Тъй като междувременно mRNA вакси-
ната може да се произведе сравнително лесно и 
бързо в лабораториите, тази технология би могла 
да се приложи и при лечението на рак без големи 
финансови разходи.

Вероятно ще минат още няколко години, докато 
лечението на рак с mRNA технология бъде прило-
жено на практика.

Ще има ли скоро 
ваксина срещу рак?
XЕто как действа иРНК технологията на раковите клетки

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
Проявете доброто си сърце и не 
се сърдете, ако нещо не отгова-
ря на очакванията ви. Каквото и 
да постигнете, ще бъде за ваше 
добро, ще ви обогати с опит и 

опознаване на хора, които досега са оставали встра-
ни от вас. Ще устоите на всичко, силни сте, но не пре-
небрегвайте и себе си. Нуждаете се от повече разно-
образие. Причини, които не можете да предвидите, 
ще променят програмата ви. Не се притеснявайте, 
ще бъде за добро, колкото и невероятно да ви из-
глежда на пръв поглед.

РАК
Приятелите могат да бъдат по-
лезни, но всичко зависи от вас. 
Не прекалявайте с нищо, съу-
меете ли да устоите на изкуше-
нията, ще останете доволни. 

Умеете да предугаждате събитията благодарение 
на интелекта ви. Всичко, което постигнахте досега, 
неминуемо впечатлява висшестоящите. И награда-
та няма да закъснее. Не за всички тя ще бъде еднак-
ва, но ще ви зарадва, удовлетвори и амбицира. Ако 
ви трябва помощ, непременно я потърсете там, къ-
дето нееднократно сте я предлагали вие.

ВЕЗНИ
Ще отделите от времето си на 
странични занимания. Това 
може да бъде и началото на 
нов бизнес за вас, бързо ще се 
възползвате от печелившата 

му страна и ще заработите с повече ентусиазъм. 
Нищо не е случайно, опитът ви се базира на много 
труд. В забързано темпо ще преминете през дните 
с настроение и желание за изява. Ще се адаптира-
те бързо към сменящите се ситуации. Успешно дого-
варяне ще постави началото на бъдещ проект. Това 
може да бъде свързано с нова работа.

КОЗИРОГ
Усетите ли желание да действа-
те, вероятно сте на прав път, но е 
по-разумно да изчакате ден-два 
и тогава да го направите. Не е 
изключено под влияние на емо-

циите да действате прибързано. Колкото и да иска-
те да стане на вашето, ще трябва да се съобразявате 
с чуждо мнение, особено ако държите на половин-
ката си. Бъдете по-толерантни и може да си спес-
тите някои проблеми, които може да си навлечете, 
ако се опитате да се налагате. Очакват ви интересни 
преживявания в любовта.

ТЕЛЕЦ
Няма да се откажете да търсите 
най-доброто за себе си, с което 
ще създадете условия то да се 
случи. Съзнателно ще привли-
чате около себе си хора, кои-

то споделят интересите ви, от което ще спечелите 
всички. Ще изживеете дните си в добро настрое-
ние и участвайки активно в събитията. Срещите ви 
ще са ползотворни и с добра перспектива. Бъдете 
добри и не губете мярката в общуването. Ако сте 
здраво стъпили на земята, ще привличате към себе 
си желаните партньори за бизнес.

ЛЪВ
Погрижете се да си достави-
те мигове за отмора, от каквато 
спешно се нуждаете. Работата 
ви върви с променлив успех, но 
вие успявате да извлечете ползи 

за себе си от всяка ситуация. Работите добре с хо-
рата около себе си, те приемат добре идеите ви и 
заедно обмисляте възможностите си. Ще ви се от-
даде шанса да осъществите свое намерение, но ще 
трябва да почакате. Търпението е една от силните 
ви страни, така че не се притеснявайте. Финансов 
успех ще се определи от вас.

СКОРПИОН
Условия за професионален 
просперитет. Бизнесът така е 
погълнал времето ви, че всич-
ките ви мисли за сладък живот 
остават без последствия. Най-

накрая може да получите облекчение – притесне-
нията, които са ви измъчвали, ще се стопят и ще гле-
дате позитивно на живота. Някои от вас ще успеят 
да намерят изход от заплетена ситуация в личните 
или в деловите взаимоотношения, която дълго вре-
ме е стояла на дневен ред. Не се колебайте да се 
разделите с нещо, ако то ви пречи да се развивате.

ВОДОЛЕЙ
Не страдайте прекалено, ако 
трябва да се разделите с нещо, 
защото най-вероятно е за ваше 
добро. Бъдете отворени към но-
вите идеи и възможности – и в 

личен план, и в професионален. Ако обмисляте да 
извършите някаква промяна, бъдете по-смели – на 
прав път сте. Вниманието ви ще бъде насочено към 
любовния ви живот. Може да имате интересно за-
познанство или ако сте обвързани, да разберете 
нещо ново за партньора си. Необвързаните може 
да срещнат нова любов.

БЛИЗНАЦИ
Действията ви са точни и навре-
менни и постигате впечатлява-
щи резултати. Поемате преме-
рен риск и дори и в началото 
нещата да не се развият по най-

добрия начин, едва ли ще загубите кураж. Просто ус-
пехът ви изисква повече време. Може би сега ще ус-
пеете да проведете отдавна търсен разговор с ваш 
близък. Повече мислете за здравето си. Грижете се 
за физическото си и душевно спокойствие. Напра-
вете ли го, другото ще дойде само. Справяте се със 
здравословен проблем.

ДЕВА
Ако стихията ви е търговията, 
пригответе се да действате бър-
зо и да извлечете полза и ус-
пех. Печелите добри позиции 
с постъпка, която ще впечатли 

всички около вас. Не се притеснявате как ще бъде 
прието това от конкурентите ви, дори напротив – 
съзнателно търсите провокации. Подобно е поло-
жението и в личен план, където държите вие да сте 
водещата фигура. Бъдете внимателни обаче, защото 
може да се окаже, че другият не е съгласен. Подхо-
дящи дни за започване на диета.

СТРЕЛЕЦ
За да си помогнете сами и да 
вземете добро решение, ана-
лизирайте фактите, действайте 
според тях и не позволявайте на 
емоциите да ви държат закотве-

ни в миналото. Общуването между вас и партньора 
ви ще бъде активно, но дали ще бъде качествено 
и приятно, или ще се обвинявате взаимно, зависи 
най-вече от вас и от това, доколко държите един на 
друг. Чудесно време за романтични срещи и за нови 
запознанства. По-добре се въздържайте да извърш-
вате някакви по-важни дейности.

РИБИ
Някои от вас ще бъдат разпъна-
ти между семейството и парт-
ньора си. За да не се изтормо-
зите, не се поддавайте на чужди 
влияния и помислете какво ис-

кате вие самите. Вероятно ще искате да прекарате 
повече време вкъщи, особено ако сте били твърде 
много ангажирани през изминалите дни. Почивка-
та ще ви помогне да се отпуснете, но ако все още 
се чувствате напрегнати, спортуването вероятно ще 
ви се отрази доста добре. Има риск да реагирате по-
остро спрямо член на семейството си.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Б
елият метален вол, който бдеше 
над нас през 2021-ва, през нощта 
на 1 февруари отстъпи трона на 
четириногия си другар, който ще 
ни пази до 22 януари 2023 г.

За тези, които обичат изненадите и нео-
чакваните поврати на живота, според из-
точните вярвания 2022-ра обещава да бъде 
именно такава. Годината на Тигъра ще е 
много динамична, бурна, изпълнена с дра-
матични промени и предизвикателства, 
които ще нарушат реда в живота на зоди-
ите, повечето от които ще се изкушат да се 
впуснат във всякакви рискови ситуации.

Затова, когато работите върху нещо, бъ-
дете готови, че във всеки момент може да 
поеме в различна посока. Това обаче не 
бива непременно да ви притеснява – ма-
кар и объркана, тя ще бъде особено богата 
на енергия, увереност, спонтанност и нови 
възможности.

Необходимо е да бъдете в постоянна го-
товност да давате най-доброто от себе си 
и ако сте преминали през труден период в 
живота си, сега е времето да се „излекувате“

от миналите грешки и болки
А за да има баланс, трябва да се научите 

да спирате, да казвате „не“ и да сте умерени 
в емоциите.

Според китайците тигърът е кралят на 
всички зверове - символ на сила, смелост и 
бързина. Той е много почитан в тяхната кул-
тура, затова и не е изненадващо, че много 
китайски деца носят шапки или обувки с 
изобразен тигър за късмет.

Ако сте родени под неговия знак, то ве-
роятно вие сте смели, непредсказуеми и 
уверени. Повечето от хората с тази зодия са 
харизматични и обичат да бъдат забелязва-
ни, харесвани и да са център на внимание-
то. От друга страна обаче, те са инати, чес-
то действат прибързано, лесно се дразнят, 
а една от най-негативните им черти е, че

са прекалено отстъпчиви
Положителен, но и понякога опасен еле-

мент на характера им е, че са много директ-
ни и могат да се изразяват смело и открито. 
Освен това са много трудолюбиви, работят 
активно, авторитарни са и никога не се от-
казват от думите си. Заради увереността си 
могат да бъдат успешни лидери, а 2022-ра 
им обещава шанс за постигане на смели 
мечти.

Годината на Водния тигър ви мотивира 
да слушате сърцето си и да приемате сери-

озно любовните въпроси. За необвързани-
те 2022 г. е подходящият момент за нами-
ране на сродна душа и сключване на брак. 
Бъдете обаче внимателни, когато

определяте датата 
на сватбата си

особено до май месец. Щастливите месеци 
за брак през 2022-а са юни, август, септем-
ври.

Късметлийските цветове на 2022-а са 
зелено – от дървесния елемент, и черно – 
от водния елемент. Червеното и жълтото 
също се считат за щастливи цветове в го-
дината на Тигъра. Късметлийски камъни са 
сапфир и лунен камък.

Цялата 2022 г. ще бъде под знака на лю-
бовта и романтиката. Лоялността и страст-
та в романтичните отношения ще бъдат на 
първо място. Семейните отношения ще се 
заздравят и двойките, които живеят заед-
но от известно време, в крайна сметка ще 
решат да формализират връзката си, като 
се оженят. Китайските прогнози за 2022 г. 
по отношение на семейния живот са мно-
го благоприятни, защото Тигърът е живот-
но, което предпочита да живее в голямо и 
обединено семейство, като се отнася към 
малките си

с грижи и внимание
Тези, които планират бебе, ще постигнат ус-
пех вероятно до април.

Децата, родени в годината на Тигъра, ще 
проявят много любопитство, инициатив-
ност и голямо желание за учене. Но роди-
телите не бива да забравят да им дават уро-
ци по дисциплина и постоянство, тъй като 
децата ще искат да започнат много неща 
наведнъж, без да финализират нито едно.

Въпреки че парите ще идват лесно в джо-
ба ви, препоръчително е да спестявате за 
черни дни, вместо да съжалявате по-късно. 
Повечето зодии трябва да следят добре раз-
ходите си, особено през първите шест ме-
сеца на годината. На търсещите работа ще 
бъдат предложени много възможности за 

работа с доходоносна заплата. Вашата кре-
ативност и интелигентност ще ви осигурят 
работа и ще ви издигнат на по-високо ниво.

През 2022 г. тайната не е да намалите раз-
ходите си, а

да увеличите бюджета си
и да пренасочите допълнителните си пари 
към инвестиции. Бавно, но сигурно до края 
на годината ще съберете впечатляващо 
състояние. Най-добрите месеци за инвес-
тиции и печелене на повече пари са сеп-
тември и ноември.

2022-ра е годината на разбиране на тя-
лото, медитация и вътрешно съзряване, го-
дина, която увеличава комуникацията със 
собственото ви тяло и започване на здра-
вословни навици. Свободното време, вре-
мето за релаксация и грижата за тялото са 
гаранция за добро физическо състояние и 
енергия.

Китайският хороскоп за 2022 г. ви съ-
ветва да бъдете внимателни, да водите ба-
лансиран начин на живот и да обръщате 
внимание на сигналите, които тялото ви из-
праща.

Китайски зодиак: 2022 г. – богата 
на изненади и възможности
XВ годината на Тигъра парите ще идват лесно в джоба ви, но е препоръчително да спестявате

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

http://www.trifonovalaw.com/


9 - 15 февруари 2022 г.36

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

Преди дни Ри-
ана изненада 
всички, като 

разкри, че очаква 
първото си дете. То-
гава 33-годишна-
та певица се разхо-
ди с половинката 
си A$AP Rocky в Ню 
Йорк, потвържда-
вайки слуховете, че 
е бременна. Сега из-
пълнителката качи в 
Instagram нова сним-
ка, на която гледа наедрялото 
си коремче.

Все още не се знае в кой ме-
сец е Риана, нито какъв пол 
е бебето й, но е очевидно, че 
звездата няма търпение то да 
се появи на бял свят.

Родената в Барбадос пе-
вица има връзка с рапъра от 

ноември 2020 г. след дълго-
годишно приятелство. В ско-
рошно интервю за списание 
A$AP обсъди перспектива-
та да стане баща, заявявайки: 
„Ако това е в съдбата ми, аб-
солютно. Мисля, че ще бъда 
невероятен, забележителен, 
като цяло невероятен баща“.

Бременната Риана показа 
наедрялото си коремче

Кание Уест бил готов да предло-
жи брак на новата си приятел-
ка Джулия Фокс. Двамата са се 

запознали на Нова година и са заед-
но оттогава. Нещата между тях са се-
риозни и рапърът дори е купил на ак-
трисата пръстен, направен по поръчка 
в Париж, чрез който й обещава, че им 
предстои годеж.

Рапърът дори е споделил с прияте-
ли, че има желание да поиска ръката 
на Джулия.

Бившата съпруга на Уест - Ким Кар-
дашян, обаче потръпвала при мисъл-
та, че Джулия ще стане доведена май-
ка на четирите им деца с Кание.

Певецът пък бил казал на майката на 
Ким, Крис Дженър, че иска да запознае 
децата с Джулия Фокс. Той дори на-
мекнал на Крис, че новата му приятел-
ка може да му стане съпруга един ден.

Дънкан Джеймс бил много изпла-
шен да разкрие, че е гей. Сега пе-
вецът от Blue признава, че се е 

страхувал, че може да го бият по улици-
те, и се вкаменявал от ужас при мисълта 
да се разкрие. През 2009 г. той сподели, 
че е бисексуален, а през 2017 г. потвър-
ди, че е гей.

Дънкан призна, че е имал тайна връз-
ка с момче, когато е бил на 30 г. И се при-
теснявал, че всеки момент това ще бъде 
разкрито публично. Затова, накрая ре-
шил сам да признае за сексуалността си.

„Не знаех какво ще стане. И бях вка-
менен и много объркан. Не разбирах 
много за моята сексуалност по онова 
време. Но за да бъда честен, това беше 
най-хубавото нещо, което някога съм 
правил“, разкри 43-годишният изпъл-
нител.

Дънкан Джеймс бил изплашен 
да признае, че е гей

Кание Уест се готви да 
предложи брак на Джулия Фокс

Шведски стартъп за-
почна да набира гар-
вани и да ги обучава 

да събират фасове от улиците 
и площадите на Сьодертале, 
близо до Стокхолм.

Като част от този проект, 
който има за цел да намали 
разходите за изхвърляне на 
отпадъци, гарваните се обу-

чават, като им дават 
малко храна всеки 
път, когато поставят 
фас в контейнер за 
боклук

Изследванията по-
казват, че гарваните 
от Нова Каледония, 
които принадле-
жат към семейство 
Corvidae, са на ни-
вото на седемгодиш-

но дете, когато става въпрос 
за преценка. Те се смятат за 
най-умните и следователно 
най-подходящи за тази рабо-
та. Много пъти тези птици са 
били показвани като много 
изобретателни, като напри-
мер да хвърлят ядка от устата 
си на пътя и да чакат кола да 
дойде и да я счупи.

Шведски гарвани събират  
фасове по улиците

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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През последни-
те дни се заго-
вори, че Адел и 

Рич Пол вече са разде-
лени. Двамата започна-
ха връзка в средата на 
миналата година, като 
пред Опра изпълнител-
ката разкри, че най-на-
края е намерила истин-
ската любов. Влюбените 
не обичат да се показ-
ват заедно на публич-
ни събития, нито пък да 
публикуват общи снимки.

Миналата седмица жълти 
вестници споменаха, че Адел 
се мъчи да спаси връзката си. 
Изпълнителката била прека-
рала няколко вечери в дома 
на Рич Пол, за да може двама-
та да изгладят нещата, но опи-

тите им завършили без успех.
От това обаче няма нищо 

вярно и 33-годишната носи-
телка на „Грами“ публикува 
снимка, с която потвърди, че 
ще е част от изпълнителите по 
време на наградите BRIT след-
ващата седмица.

Адел разкри дали с Рич Пол  
са разделени

2020 г. не приключи до-
бре за Шая Лебоф, защо-
то беше обвинен в сексу-

ален и физически тормоз от 

бившата си приятелка.
Тези неприятности се отра-

зиха и на кариерата му, но май 
тъмните облаци, които са над-
виснали над актьора, се раз-
сейват. Според People, поло-
винката на Лебоф - Мия Гот, е 
бременна и двамата ще стават 
родители.

Гот е била заснета от папа-
раци в Пасадена, Калифор-
ния, и на снимките се вижда 
бременното й коремче. През 
2016 г. Шая и Мия бяха жене-
ни, но през 2018 г. обявиха, че 
се разделят. Но слуховете за 
това, че отново са се събрали, 
тръгнаха през 2020 г.

Тогава Гот беше заснета да 
носи годежен пръстен и хал-
ка. През юни миналата година 
двамата бяха заснети хванати 
ръка за ръка в Дисниленд.

Шая Лебоф и Мия Гот  
ще стават родители

Социалните медии дадоха въз-
можност на много хора да 
споделят важните за тях пос-

лания. Така стана и с Мей Мъск. Дие-
толог и моден инфлуенсър, тя има и 
друг скрит коз в ръкава си - майка е 
на Илон Мъск.

Не на това се дължи обаче успе-
хът на 73-годишната Мей в TikTok и 
Instagram. Тя не се срамува от въз-
растта си, обича да се забавлява и 
да показва как се грижи за кожата, 
тялото й духа си.

Мъск признава, че обича да екс-
периментира с дрехите и грима си. 
„Следвам модните тенденции - кога-
то си на 73, трябва да останеш актуа-
лен, стилен и да си не такъв, какъвто 
всички очакват“, разказва тя.

Мей казва и каква диета спазва. 
„Флексетарианка съм. Което означа-
ва, че вкъщи съм вегетарианка, а ко-
гато излизам на ресторант, ям месо 
и риба.“

Британската кралица Елизабет II пусна на па-
зара собствена марка подправки, сред които 
кетчуп и кафяв сос за пържоли.

Кетчупът е „идеален за закуска или по всяко вре-
ме на деня“, се казва в рекламата. Съставките се от-
глеждат в Сандрингам, имението на 95-годишния 
монарх в Норфолк, а цената е около 6,7 паунда за 
бутилка.

Във Великобритания се смята, че кралицата е 
пристрастена към бургерите. Според бившия й гот-
вач Дарън Макгрейди тя всъщност предпочита бур-
гера без питка, консумиран с нож и вилица, серви-
ран с боровинков сос, а не с кетчуп.

През 2020 г. Бъкингамският дворец пусна на па-
зара собствена марка джин. Питието е съставено от 
12 растения, между които лимонена върба, плодове 
от глог, дафинови листа и черница.

Елизабет II пусна собствена 
марка кетчуп

Модните експерименти  
на майката на Илон Мъск

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

У
никално място, което примамва 
с красотата си, но и което крие 
опасности, които могат да ко-
стват човешки живот. Това е така 
наречената „Дупка на Дявола“, 

която се намира в Тексас, или по-точно в 
Долината на смъртта. Всъщност истинско-
то й име е Изворът на Джейкъб и се смята 
за една от най-опасните подводни пещери 
в САЩ.

Това красиво място е познато на изсле-
дователите от 1924 г. По това време от тук 
извира вода с доста висока скорост – цели 
640 литра в секунда. Отворът на пещерата е 

с диаметър от 4 м, а дълбочината на пеще-
рата достига до над 20 м, като дори профе-
сионалните водолази все още не са успели 
да стигнат по-навътре и да установят

колко точно надолу
се простира дяволската дупка.

В така наречената „Дупка на Дявола“ би 
трябвало да се гмуркат само професиона-
листи с екипировка, тъй като в подводната 
пещера има налягане, което тегли към дъл-
бокото. За съжаление доста ентусиасти не 
обръщат внимание на опасностите и това е 
причината на мястото да има тъжна статис-
тика от близо десет загинали.

Според поверието на хората от местното 
племе паюти, който остане до спи до езеро-
то, умира.

И въпреки мрачната слава на Дупката на 
Дявола тя не спира да привлича туристи, 
които обичат красотата и рисковете.

Красива, но опасна: 
Дупката на Дявола в Тексас
XУникално място, което е взело живота на няколко души

Сн.: Flickr
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http://lawjtchicago.com/
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http://sttransport.net/

