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ОТ РЕДАКТОРА

BG VOICE е издание на „BG VOICE” Inc.
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Цветелин Пенев | Валерия Динкова | Люба Момчилова | Рени Никифорова 
Ирина Евгениева | Спас Стамболски | Венцислав Жеков | Боряна Антимова
Дизайн и предпечат: Снежана Панайотова | Кристиан Слав
За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, като 
се използват различни български и световни новинарски агенции. Мнението 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.

11 години заедно. 
Благодарим за доверието 
и подкрепата!

11 години. 599 броя. Десетки хиляди раз-
казани истории. Извънредни събития. Ог-
ромни промени в българската общност 
зад граница. Десетки концерти и театрални 
постановки, български събори и партита. 
И една пандемия. Трансформация от най-
младия български вестник в САЩ към най-
голямата и влиятелна медия в чужбина – с 
над 1,5 милиона уникални посетители в на-
шия сайт всеки месец, плюс радио, мобил-
но приложение, видеосъдържание и все 
още единствените с печатно издание в Чи-
каго, което излиза регулярно. Аудитория от 
целия свят, включително и България. Днес, 
16 февруари, BG VOICE празнува своя 11-и 
рожден ден! За нас това е привилегия и ог-
ромно задължение. Благодарим ви за дове-
рието и подкрепата през всичките тези го-
дини! И за критиките, и за предложенията, 
и за сигналите. Надявам се да сме били по-
лезни.

За 11 години си даваме сметка за по-голя-
мата ролята на BG VOICE и въобще на меди-
ите като нашата в емигрантските ни общно-
сти. И затова на този 11-и рожден ден няма 
просто да обещая нов и по-добър уебсайт 
(до няколко месеца) с повече видеосъдър-
жание – на живо и на запис от нашите екипи 
в САЩ, Европа и България, и въпреки труд-
ностите продължаване на печатното изда-
ние в Чикаго.

За първа година BG VOICE ще организи-
ра празничен спектакъл, който да обедини 
всички наши училища и състави в района 
на Чикаго в голяма зала, с интересен сцена-
рий, професионална хореография и музика.

За първи път в историята си BG VOICE ще 
подкрепи и инициатива, която има полити-
чески характер. След като няколко седмици 

работим по темата за предложената в аме-
риканския Конгрес резолюция за чества-
нето на септември т.г. като месец на маке-
донския език, култура и наследство в САЩ, 
стигнахме до извода, че тя наистина е пъл-
на с фалшификации и исторически мани-
пулации. Нашето проучване в документи 
и интервюта доказа, че някои от имената в 
проекторезолюцията, представени като ус-
пели и заслужили македонски граждани, 
емигрирали в САЩ, са всъщност българи. А 
опитът за подмяна е не просто скандален, а 
нагъл и грозен.

Аз лично нямам против да има месец, 
празнуващ 30-годишната Република Север-
на Македония в САЩ. Даже бих се радвал да 
получат тази бустерна доза на инженерно 
самочувствие. Но не и с лъжи и историческа 
подмяна. Ето защо екипът на BG VOICE също 
ще изпрати писмо срещу проекторезолю-
цията до членове на Конгреса и председа-
телката на комисията по надзор и реформа 
на Камарата на представителите Каролин 
Малони. Не само това – призоваваме всич-
ки наши сънародници да изпратят това пис-
мо, което могат да намерят на нашия уеб 
сайт на техните конгресмени (там сме сло-
жили и търсачка, за да откриете кой е той/
тя) и да подпишете онлайн петицията тук.

Каузата на всяка медия е да се бори за ис-
тината. За 11 години сме доказали, че това е 
мисия на BG VOICE. А в случая истината за-
щитава и нашия национален интерес. Да го 
направим заедно.

Още веднъж – от името на целия ни екип - 
благодаря за доверието и подкрепата!

С уважение,
Ясен Дараков

https://www.globalbash.com
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П
ълномащабната война в Украйна 
никога не е изглеждала по-веро-
ятна отколкото през последните 
няколко дни. САЩ очакват Русия 
да нападне до часове, с Европа 

не спират опитите за сваляне на напрежени-
ето, а от Кремъл обвиниха Америка, че раз-
палва излишна истерия. Западът отвръща на 
опасността с насочване на военен ресурс в 
близост до Украйна, въздушното простран-
ство над страната е затворено за граждански 
полети, а на този фон преговорите с Путин 
продължават. Москва първо предупреди, че 
деескалация на напрежението може да има 
само ако НАТО се откаже от плановете си да 
приема Украйна и войските на пакта преста-
нат с ученията си в района. Но после, в наве-
черието на 16 февруари, посочен от Белия 
дом като ден за вероятна руска агресия, Кре-
мъл изненадващо започна да изтегля част от 
войските си от границата с Украйна. А Киев 
обясни, че с партньорите са успели да предо-
твратят нова ескалация.

Как ще се развият събитията в следващите 
часове, е трудно да се прогнозира.

САЩ дадоха да се разбере, че виждат

два сценария на руска намеса
Единият е директно нахлуване с превзема-

не на Киев, а другият - действия за дестаби-
лизация вътре в страната, които ще доведат 
до смяна на властта в украинската столица с 
проруски настроена. С около 100-130 хил. во-
енни в Русия и на учения с Беларус по гра-
ниците с Украйна, Москва, според западни 
служби, е събрала достатъчно войски за ин-
вазия. Вече се появи информация, че САЩ ще 
одобрят изпращането на още 3000 военни в 
Полша, в допълнение към обявените близо 
3000 преди десетина дни.

България, която както и Украйна граничи 

с Черно море, е възприемана като фронтова 
държава и също предприема мерки. Българ-
ското Външно министерство призова бълга-
рите да напуснат страната, а правителство-
то информира, че полетите до там се спират. 
София чертае планове и как да отвърне на 
евентуално спиране на газа от Русия при во-
енен конфликт, президентът Румен Радев 
свика политическия елит на Консултативен 
съвет по национална сигурност. Държавни-
ят глава е категоричен, че кризата в Украй-
на е

заплаха за сигурността 
на България

и на цяла Европа. На този фон той припомни 
проблемите на българската армия и отправи 
критики към морално остарялата техника и 
липсата на достатъчно личен състав. Радев 
сложи акцент на забавянето на доставката 
на американските F 16 и насочи медиите към 
бившия премиер Борисов да обясни защо се 
е стигнало дотам. Междувременно от амери-
канското посолство обявиха, че забавените 
доставки заради пандемията от коронавирус 
са причината за това.

Премиерът Кирил Петков също свика Съ-
вета по сигурността към министър-предсе-
дателя заради кризата. На него бе предста-
вена концепцията за формиране на бойна 
група, която е българското усилие за укреп-
ване на Източния фланг на НАТО. Над Бълга-
рия вече летят испански изтребители, които 
изпълняват дневни опознавателни полети с 
облитане над запасните летища на София, Ва-
рна, Бургас и на село Безмер. Тяхната мисия 
е да охраняват въздушното пространство на 
България.

„Има продължаване на ескалацията. Ние 

XВъоръженият конфликт в Украйна изглежда все по-вероятен

България на границата с войната

Сн.: БТА

https://www.mbglogistics.com/
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трябва като държава да сме готови с всякак-
ви сценарии, така че да сме сигурни, че стра-
тегията за национална сигурност е изпълнена 
по най-умния и добрия начин“, каза в края на 
миналата седмица премиерът Кирил Петков.

За конфликта и възможните сценарии ми-
нистър-председателят говори и пред BBC. 
Той обясни, че ако Москва отговори с ограни-
чения в областта на енергетиката в случай на 
нови западни санкции, това може да се окаже 
проблем за България. Той добави, че е обсъ-
дил с Европейската комисия план за действие 
в такава ситуация.

„При много лош сценарий ще се справим, 
но ще бъдем принудени

да ограничим износа на ток
Общият европейски пазар ще трябва да на-

прави изключение само за този период този 
път“, каза Петков. Премиерът обясни, че в 
момента много бързо изграждаме газовата 
връзка с Гърция, откъдето можем да имаме 

достъп до други източници на синьо гориво. 
Междувременно бе съобщено, че вицепре-
миерът и министър на финансите Асен Ва-
силев и енергийният министър Александър 
Николов са във Вашингтон, за да обсъдят 
енергийната диверсификация. Заедно с тях са 
и US посланикът в София Херо Мустафа, как-
то и шефове от АЕЦ „Козлодуй“, „Булгаргаз“ и 
„Булгартрансгаз“. Сред темите на разговори-
те вероятно ще бъде и доставката на втечнен 
газ от САЩ.

В началото на декември 2021 г. Украйна 
и САЩ предупредиха, че Русия струпва над 
100 хил. войници и тежка бойна техника бли-
зо до границата с Украйна. От тогава стра-
ните от НАТО и ЕС предупреждават Русия 
с тежки санкции, ако тя нахлуе в съседната 
страна. Сред хипотезите за възможен отго-
вор на Москва е тя да реагира с прекратяване 
на доставките на газ за Европа. Близо 47% от 
доставките на газ в страните от ЕС идват от Ру-
сия. За България този процент е 99.

Сн.: БТА

Политиците: 
Армията ни
няма кадри 
и техника

Отбраната страда и от липса на 
средства, стана ясно след КСНС. 
Българската армия продължава 

да е далеч от съвременните предизвика-
телства заради липса на кадри, техника и 
средства. Около това мнение се обедини 
политическият елит по време на заседа-
ние на Консултативния съвет за нацио-
нална сигурност (КСНС) към президента. 
То бе свикан от държавния глава зара-
ди кризата в Украйна и очакваните воен-
ни действия, но в изявлението на Румен 
Радев след разговорите не стана дума за 
мерки и възможни сценарии в конфликта.

КСНС излезе с общи препоръки за ре-
шаване на проблемите в армията, които 
изискват милиардни инвестиции. От дру-
га страна бе отбелязано, че военното ми-
нистерство не разполага и с необходимия 
административен капацитет да реализира 
и да управлява успешно милиардните во-

енни проекти.
„Темпът на модернизацията на Българ-

ската армия не съответства на съвремен-
ните предизвикателства. Проектите за мо-
дернизация на видовете въоръжени сили 
не се развиват балансирано“, каза прези-
дентът Румен Радев. Той отбеляза, че за-
ради тези проблеми има неизпълнение на 
поети съюзни ангажименти и нараства ри-
ска за здравето и живота на военнослуже-
щите.

Членовете на КСНС са излезли с пред-
ложения до изпълнителната и законода-
телната власт. Сред тях са законодателни 
промени и инвестиционна план-програма, 
свързани с модернизацията на армията и 
ускоряване на процедурите за нея. Очаква 
се МС да осигури средства за поддръжка 
на съществуващото въоръжение и да на-
прави така, че България да стане пълно-
правен член във фонда на НАТО.
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С
нимка на Бойко Борисов и имена 
на високопоставени политици, 
свързани „най-вероятно с пране 
на пари“, са част от доклад с обем 
22 страници, изпратен на 2 фев-

руари от испанските власти в МВР. Инфор-
мацията за разследването, станало извест-
но като „Барселонагейт“, беше оповестена 
първоначално от премиера Кирил Петков 
и потвърдена от министъра на вътрешните 
работи Бойко Рашков.

„Докладът, който аз видях, нямаше точно 
споменато лице, но имаше снимки на Бойко 
Борисов. Не го уличават директно, но го да-
ват като част от доклада и има замесени вис-
шестоящи лица в тази афера“, каза Петков.

Минути след края на интервюто на Пе-
тков Бойко Борисов даде пресконференция, 
на която заяви, че няма и никога не е имал 
къща в Барселона, и определи повдигането 
на темата като „претоплена манджа“.

В доклада за „къщата в Барселона“ ис-
панските власти допускат, че 5-те милиона 
евро, с които тя е била закупена от българ-
ски политици, може да са свързани „с неде-
кларирани средства от висши служители на 

българското правителство, включително и 
бившия министър-председател Бойко Бо-
рисов“.

Твърди се, че е описана и цялата схема на 
сделката около този имот, предизвикал си-
лен интерес в България и в Испания.

Посочват се фирмите, през които пари-
те са преминали, както и историята на соб-
ствеността на тези компании, съобщава „24 
часа“. Установено е, че са били направени 

търговски транзакции от различен вид - 
увеличаване на капитала, придобиване на 
луксозни имоти и автомобили, както и при-
нос към капитала от партньори. Испанските 
власти уточняват, че „финансовите инжек-
ции“ са правени от частни лица, пребивава-
щи във и извън Испания.

В доклада се споменават имена на пуб-
лични личности в България. Изводът на ис-
панците е, че подадената жалба е вярна.

В имението до миналото лято е живя-
ла бившата манекенка Борислава Йовче-
ва, разказа в свое разследване испанският 
вестник „Ел Периодико“ през 2020 г. Публи-
кацията замесва тогава за първи път името 
на бившия премиер Бойко Борисов и посоч-
ва връзка с дамата и нейното дете. Испан-
ските власти смятат, че

сега тя живее в Рим, след като 
е напуснала Барселона

когато скандалът става публичен.
Още при публикуването на доклада от 

„Периодико“ българската прокуратура за-
почна проверка, но до момента не успява да 
открие нищо.

Докладът е изпратен както на главния 
прокурор Иван Гешев, така и на Специали-
зираната прокуратура. Получени са и до-
кументи от испанските власти с обем 216 
страници, които са б били изискани по ев-
ропейска заповед и предстои да бъдат пре-
ведени, а самият Бойко Борисов вече е да-
вал показания по случая като свидетел.

Доклад: „Къщата в Барселона“ купена 
с 5 млн. евро недекларирани пари

XДокументите съдържат имената на български политици

Сн.: Idealista
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П
роекторезолюцията в Конгре-
са, която иска да обяви септем-
ври 2022 г. за месец на македон-
ската култура, език и наследство, 
в САЩ среща остър отпор сред 

българската общност и не само. Засега няма 
официална българска позиция по резолюци-
ята от Външно министерство. Но източници 
на BG VOICE разказват, че зад кулисите дис-
кретно работят от президентството и бъл-
гарското посолство във Вашингтон. Видим 
резултат засега няма. Както и писмена пози-
ция или отговор на въпросите от МВнР на BG 
VOICE по случая с проекторезолюцията, коя-
то според историци, дипломати и членове на 
най-старата българска организация в САЩ 
„Македонската патриотична организация“ 
(МПО) в Чикаго, е пълна с исторически „фал-
шификации и манипулации“.

„Тази резолюция показва добрата рабо-

та на Скопие с финансовото подпомагане на 
т.нар. Обединена Македонска Диаспора (UND 
– организация, която действа по македонски-
те интереси в САЩ, бел. ред. и която изглежда 
стои зад проекторезолюцията в Конгреса)“, 
заяви евродепутатът от ГЕРБ Андрей Ковачев. 
- Показва, че и ние все още не сме свърши-
ли нашата работа с финансово обезпечаване 
на нашия национален интерес. Разбира се, с 
подкрепата, която от много години дължим 
на МПО, най-старата организация на терито-
рията на САЩ и Канада, създадена от българ-
ските емигранти от Егейска Македония и Вар-
дарска Македония, след като те попадат под 
Югославска власт.“

Според Ковачев от 1989 година България 
не инвестира в националния ни интерес по 
света. – „Нито като политическа комуникация, 
която да обясни какво се е случило, геноци-
дът, който се е извършил в Титова Югославия 
срещу българите.“

Междувременно, активни българи от ня-
колко наши организации в Чикаго започнаха 
кампания по

изпращането на протестни 
писма в Конгреса

и искат македонската проекторезолюция да 
бъде отхвърлена.

Според тях в документа са посочени мно-
го заслужили имигранти в САЩ като македон-
ски граждани, а те всъщност са българи. 

Петицията е подкрепена от МПО-Чикаго, 
Българско-американската полицейска асоци-
ация и други организации и отделни българи, 
които вече изпращат писма до Конгреса. BG 
VOICE също се присъединява към петицията 
срещу това, което нашето проучване доказва, 
че е историческа фалшификация.

Всеки българин тук може да изпрати копие 
от това писмо от свое име до председателя до 
комисията по надзор и реформа на Камара-
та на представителите Каролин Малони (къ-
дето в момента се разглежда резолюцията) на 
имейл – carolyn.maloney@mail.house.gov или 
лично до своя конгресмен по район. Копие от 
петицията може да намерите на нашия сайт, 
както и търсачка кой е вашият конгресмен.

„Това е една лъжа, която се представя пред 
американския Конгрес и която търси в някак-
ва степен да узакони кървавата идеология от 
времето на Тито и комунистическата идеоло-
гия“, казва Василен Васевски от МПО-Пирин 
(Чикаго). Той е един от авторите на писмото 
до Конгреса, в което се оспорват данните в 
проекторезолюцията за македонски месец в 
САЩ.

„Представят хора от географската област 
Македония, които са с явно българско само-
съзнание, доказани българи, горди българи, 
които са правили нещо с идеята дори да про-
славят България“, добавя Никола Масларски, 
също член на МПО-Чикаго и „Братство Хайду-
ти“.

В проекторезолюцията на Конгреса е за-
писано, че първите македонци дошли в САЩ 
още през 1492 година – когато тук акостира 
и Христофор Колумб. Там е посочено още, че 
според оценки на организацията „Обедине-
на македонска диаспора“ те наброяват око-
ло половин милион в САЩ. Следва списък от 
около 15 имена на известни и успели хора,

представени като македонски 
граждани, но всъщност са българи

„Едно от първите имена е на този човек 
- д-р Петър Георгиев, който тук виждате на 
страниците на „Македонска трибуна“ – орга-
нът на МПО, обявява в статия, че коренът му 
е български и че той е българин от географ-
ската област Македония“, обяснява Васевски.

Д-р Петър Георгиев е олимпийски меда-
лист и разработил първите лечения за сънна 
апнея.

Георгиев, известен в САЩ като Питър Джор-
дж, има три спечелени олимпийски медала за 
САЩ във вдигането на тежести, пет светов-
ни титли и е шампион от Пан-Американските 
Игри. По-късно става доктор по орална меди-
цина и разработва едни от първите лечения 
за сънна апнея.

В списъка са и братята Том и Джон Кира-
джиев, които според македонската проек-
торезолюция създали - цитирам – „стара ма-
кедонска рецепта, дадена от родителите му“, 
Синсинати чили – обичана американска го-
зба, която през 2013 г. е определена за една 
от 20-те най-емблематични храни в САЩ от 
музея Смитсониън. Но нито рецептата е маке-
донска, нито родителите им.

В интервю за библиотеката на Конгреса си-
нът на Том Кираджиев – Асен, известен в САЩ 
като Джо, обяснява, че баща му е българин от 
Македонския край.

И още едно име от македонската проекто-
резолюция – Стоян Христов, автор на книгата 
„Моята страна“, която била любима на 32-ия 
американски президент Франклин Рузвелт.

„В тая книга, в няколко страници, въпрос-
ният човек заявява, че е българин. Неговите 
родители също са българи и той като бълга-
рин е дошъл и регистриран в Америка“, каз-
ва Васевски.

Всички тези хора обаче не са известни в 
България и техните истории не са разказвани.

„Липсата на активна външна политика води 
до това да се отстъпва от тези интереси на 
българите, където и да се намират по света, 
казва Стоян Дечев, който освен член на МПО-
Пирин (Чикаго) е и учител по история. – Ние 
отново, но този път с мирни средства, тряб-
ва да защитим паметта на всички тези герои, 
които виждаме тук.“.

„И най-вече да не позволяваме хората, кои-
то лобират за фалшивата Македония, за фал-
шивата история, които са финансирани ще-
дро със средства, не знам дали е със средства 
от Белград или Скопие, с милиони са финан-
сирани щедро, да лобират и да работят про-
тив истината, против историческата истина, 
против Българската държава, българското са-
мосъзнание на тези хора и да мачкат всичко, 
което ще срине тяхната фалшива пирамида“, 
смята Масларски.

„Много бихме се радвали, ако държавата 
забележи нашите усилия и ни помогне в ня-
каква степен и застане зад нас“, казва Васев-
ски.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Членове на МПО-Пирин (Чикаго) с протестно писмо до Конгреса – Стоян Дечев, Никола Масларски, Василен Васевски и 
председателят Красимир Костов (от ляво на дясно)

XБългарското Външно 
министерство обаче 
все още няма позиция

Остър отпор срещу македонската 
резолюция в Конгреса
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Ч
етири години след тройното 
убийство, което разтърси Ей-
джакс, Онтарио и българска-
та общност в Канада, извърши-
телят Кори Фен беше признат 

за виновен на заседание на съд. Делото и 
присъдата бяха отлагани многократно за-
ради пандемията от COVID-19.

Кори Фен пледира невинен по обвинени-
ята в убийствата на 39-годишната Красими-
ра Пейчиновски, 15-годишния й син Рой и 
13-годишната й дъщеря Веналия, но съдът 

установи вината му.
В двучасово заседание съдия Хауърд 

Лейбович отхвърли твърдението на Фен, 
че е извършил убийствата, докато бил под 
влиянието на кокаинова хипноза.

Той прецени, че мъжът е бил наясно с 
действията си, когато е убил Красимира и 
двете й деца в продължение на няколко 
часа на 14 март 2018 г. Кори Фен е бил във 
връзка с българката, която се е разпадала 
многократно заради скандали и наркоти-
ци.

Предишния ден Красимира казала на 
оцелялата си дъщеря Виктория, която в но-
щта на убийствата била при приятелки, че 
смята да приключи завинаги връзката си с 
Кори Фен.

„Ужасни и брутални са някои от думите, 
които мога да използвам, за да опиша ата-
ката“, каза съдията.

Според аутопсията две от жертвите са 
били намушкани, а третата е починала от 
задушаване.

Аутопсията показва 17 счупени ребра 
в тялото на Кристина, както и нейната че-
люст и скули. По врата й имало следи от ду-
шене. Пред полицията Фен казал, че тя все 
още дишала след това и той отишъл в кух-
нята за нож.

След това Фен отишъл при сина й Рой. 
„Според мен Фен в своята ярост след убий-
ството на Криси отишъл в къщата, видял 
Рой да спи и го атакувал. Рой се съпроти-
влявал, но Фен е бил по-силен и го удушил“, 
каза съдия Лейбович.

Междувременно, дъщерята на Криси, 
Вана, е била с приятелка в стаята си и е спя-
ла по време на убийствата. Когато сестра й 
Виктория не могла да се свърже с майка си, 
тя написала SMS на Вана да я потърси. Тога-
ва Фен убил и нея – в мазето на техния дом 
в Ейджакс.

Полицаите намират тялото й под леглото 
му, с окървавено лице, но все още жива. Тя 
умира по-късно през деня в болницата от 
прободните рани.

По закон Фен ще получи доживотна при-
съда, но следващият месец ще има заседа-
ние на съда, на което ще реши колко годи-
ни най-малко трябва да лежи, преди да има 
правото да поиска предсрочно освобожда-
ване.

Доживотна присъда за убиеца на 
българка и двете й деца в Онтарио
XКори Фен пледира невинен: Твърди, че извършил престъплението под кокаинова хипноза

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

https://connectmortgagecorp.com/
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Доживотна присъда за убиеца на 
българка и двете й деца в Онтарио

Б
ългарин, официално обвинен в 
подпалване на църква в Маса-
чузетс с предимно цветнокожо 
паство, е бил воден от расова 
неприязън, сочат съдебните до-

кументи.
45-годишният Душко Вълчев, който жи-

вее в Хоултън, Мейн, беше обвинен от фе-
дерално гранд жури в края на миналата 
седмица по четири обвинения за повреж-
дане на религиозна собственост „поради 
раса, цвят и етнически характеристики“ на 
хората, свързани с църквата, и едно обви-
нение за използване пожар за извършване 
на федерално престъпление.

Властите твърдят, че в ранните сутреш-
ни часове на 28 декември 2020 г. той е под-
палил пожар в презвитерианската църква 
„Мартин Лутър Кинг младши“ в Спринг-
фийлд, който е причинил големи щети. Вла-
стите твърдят, че преди това той е запалил 
няколко по-малки пожара в църквата.

Следователите, които са проверили 
електронните му устройства, са „иденти-
фицирали многобройни примери за ко-
муникации, които демонстрират расова 
неприязън към чернокожите“, пише в съ-
дебните документи.

Това не е първото провинение на Въл-
чев. Досието му сочи, че през 2015 г. е бил 
обвинен в отправяне на заплахи към Крис-
талина Георгиева. Това той изпрати имейл, 
в който заплаши с убийство тогавашна-
та еврокомисарка. Съдът в град Холтън го 
осъди на 6 месеца затвор и за писмото до 
българските власти, в което Вълчев напи-
са:

„Ще ви прережа гърлата. 
Ще ви убия като пилци“.

През 2016-та пък българинът 
с американско гражданство от-
ново бил арестуван. Този път, 
защото отвлякъл приятелка-
та си и я държал гола и без до-
кументи в къщата си в Холтън. 
Дни след това е бил арестуван, 
защото родителите на приятел-
ката му се обадили на полици-
ята, тъй като не можели да се 
свържат с дъщеря си.

Директорът на полицията то-
гава сподели, че органите на 
реда са посетили дома на Ду-
шко, но той не им е отворил. То-
гава била издадена заповед за 
обиск и при претърсването на къщата от-
крили Вълчев и приятелката му в спалнята, 
където той я държал против волята й.

Станало ясно, че той взел дрехите й, ча-
совника, ключовете и мобилния й телефон. 

По тялото на момичето имало видими сле-
ди от насилие. След случилото се срещу 
българина бяха повдигнати няколко об-
винения – отвличане, домашно насилие, 
кражба и възпрепятстване на подаване на 

сигнал за престъпление. Съдът в Хамилтън 
определи свободата му срещу паричната 
гаранция от 25 000 долара. Тогава той бе 
обявен на брифинг за „обществена опас-
ност“.

Българин е обвинен  
за палеж на църква в Мейн
XПреди години Душко Вълчев заплашил Кристалина Георгиева

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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О
тива ли си COVID, или всички се 
измориха от спазване на мер-
ките. Въпреки че силно зараз-
ният вариант на коронавиру-
са Омикрон все още властва 

по света, редица държави по-плахо или по-
смело започнаха да отменят мерките.

Първа беше Дания, която обяви отмяна 
на всички COVID ограничения. Именно вла-
стите в Копенхаген направиха ранната крач-
ка към премахване на всички мерки, като в 
началото на месеца заявиха, че ще спрат да 
третират COVID-19 като „обществено кри-
тично“ заболяване. Това означаваше отмяна 
на извънредното законодателство в облас-
тта на общественото здраве и премахване 
на всички ограничения, с изключение на из-
искването за тестване на чуждестранните 
посетители.

Камила Холтен Молер от експертната гру-
па за математическо моделиране към дат-
ския орган за обществено здраве заяви: „Не 
наблюдаваме същата степен на тежко забо-
ляване, както при предишните вълни, и не 
виждаме интензивните отделения да са пъл-
ни с пациенти с щама Омикрон.“

„Винаги когато заплахата от епидемията 
е наистина ниска, правителството осъзна-
ва, че е важно да се отпусне и да се опита да 
върне някаква нормалност чрез облекчава-

не на това законодателство“, добавя Молер.
По-късно и британският премиер Борис 

Джонсън обяви плановете си за премахва-
не на всички мерки след края на февруа-
ри. Според плановете на правителството ще 
бъде прекратено действието на всички за-
кони, свързани с вируса, включително пре-
махване на законовото изискване за само-
изолиране след положителен тест. Данните 
показват, че англичаните все повече се стре-
мят да живеят с COVID.

Вълната от съобщения от цяла Европа и 
Северна Америка през последните дни из-
кристализира надеждите, че

най-лошото от вълната 
на варианта Омикрон 
е преминало

което позволи на здравните експерти да 
разсъждават дали връщането към нормал-
ния живот е на една ръка разстояние.

Социалното дистанциране, самоизолира-
нето, носенето на маска, тестването и про-
следяването на контактите съставляват 
основата на мерките, препоръчани от Све-
товната здравна организация от първите 
дни на пандемията.

Но две години по-късно, след като Оми-
крон се оттегля, се наблюдава стремеж към 
отпадане дори на основните мерки, а реди-
ца правителства залагат на високото ниво 
на имунитет на населението и широкото 
ваксинационно покритие, за да ограничат 
натиска върху болниците.

Швеция и Норвегия също вече премахна-
ха повечето ограничения, а Италия и Испа-
ния пристъпиха към премахване на задъл-
жителните маски на открито. Италианските 
здравни власти намалиха от десет на пет 

Отива ли си COVID?
XЕдна по една държавите свалят мерките

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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дни карантината за неваксинираните срещу 
коронавирус, а за напълно ваксинираните и 
преболедувалите се предвижда само само-
наблюдение.

Разхлабване на мерките предстои и в Ни-
дерландия. Правителството планира да пре-
махне повечето от ограниченията, свързани 
с пандемията, до края на месеца. Барове и 
ресторанти отново ще работят до 1 ч. след 
полунощ от 18 февруари.

Мерките за социална дистанция на об-
ществени места ще отпаднат до края на ме-
сеца. Но посетителите ще трябва да пред-
ставят сертификат за ваксинация срещу 
COVID-19, или документ за прекарана зара-
за, или отрицателен резултат от тест за ко-
ронавируса. Това ще позволи и на театрите 
и киносалоните и на спортните обекти да 
подновят работа при пълен капацитет на 
зрителите.

Швейцария заяви, че може да спре из-
ползването на ваксинационни паспорти 
още през следващата седмица, след като 
се откаже от правилата за проследяване на 
контактите и работа у дома.

Междувременно в Гърция 300 000 души, 
които не са си поставили трета доза, вече 
се смятат за неваксинирани. Те ще могат да 
ходят на работа, след като задължително си 
направят бърз тест. Отменя се обаче допъл-
нителното изискване за тест за COVID-19 за 
ваксинирани и преболедували при влизане 
в страната.

И Австрия планира разхлабване на мер-
ките срещу пандемията. Канцлерът Карл 
Нехамер обоснова решението на правител-
ството за отмяна на строгите мерки, съвпа-
дащо с новата вълна, предизвикана от вари-
анта Омикрон, с факта, че високият процент 
на ваксинираните и характеристиките на 
варианта са причина въпреки високия брой 
новозаразени, положението в здравните за-
ведения да остава стабилно.

Чешкото правителство също започна да 
отменя ограниченията, наложени в страната 
заради COVID-19, и от 1 март в страната ще 
бъде задължително само носенето на мас-
ки на обществени места, заяви пред репор-
тери премиерът Петър Фиала. Отпада обаче 
изискването за представяне на зелени пас-
порти за COVID-19 при посещение на ресто-
ранти и други заведения за обществено хра-

нене, културни, спортни и развлекателни и 
други обществени събития. От 18 февруари 
няма да са задължителни и рутинните тесто-
ве за коронавирус в предприятията, фирми-
те и образователните институции.

И руските санитарни власти смекчават 
ограничителните COVID мерки. Отменя се 
задължителната карантина за хората, кон-
тактували с COVID заразени. Режимът на из-
олация при потвърдена диагноза се намаля-
ва от 14 на 7 дни.

Австралия

отваря границите си 
за чужденци

за пръв път от почти две години.
Задължително условие е обаче пристига-

щите в страната да са ваксинирани.
„Ако имате поставени поне две дози вак-

сина, ви приветстваме“, коментира минис-
тър-председателят Скот Морисън. Отваря-
нето на границите е обявено за 21 февруари.

По време на пандемията от коронавирус 
в страната бяха наложени едни от най-стро-
гите мерки. През март 2020 г. правителство-
то затвори границите. Забрани на повечето 
чужденци да идват в страната в опит да се 
овладее ситуацията с вируса.

На този фон премиерът на Нова Зеландия 
Джасинда Ардърн призова населението да 
се обедини в битката срещу COVID-19. Раз-
растващото се огнище на Омикрон в стра-
ната я накара да настоява за ваксинации. 
Данните на Министерството на здравеопаз-
ването показват, че 93% от хората над 12 го-
дини са били напълно ваксинирани, а 49% 
са получили бустерна ваксина, но броят на 
заразените продължава да нараства.

Cлeд кaтo зaтвopи гpaницитe cи пpeз 
мapт 2020 г., Филипинитe oтнoвo oтвориха 
зa вaкcиниpaни тypиcти oт нaд 150 cтpaни и 
тepитopии.

Границите си отваря и Бaли, въпреки че 
пристигащите щe тpябвa дa cтoят пoд кapaн-
тинa пeт дни. Maлaйзия cъщo ще пуска ту-
ристи, нo чaк oт 1 мapт.

В САЩ водещият експерт на Белия дом 
по COVID-19 Антъни Фаучи заяви, че стра-
ната излиза от „пълната фаза на пандемия“, 
докато големите американски щати, вклю-
чително Ню Йорк и Калифорния, отмениха 
законите, изискващи носенето на маска на 
закрити обществени места.

Четири канадски провинции също съоб-
щиха, че започват да разхлабват ограни-
ченията срещу COVID-19, след като вълна-
та от новите случаи, заразени с варианта 
Омикрон, започна да спада в цялата страна. 
Мерките ще бъдат разхлабени в Албърта, 
Саскачеван, Квебек и на остров Принц Еду-
ард. Но Онтарио, най-голямата провинция в 
страната, засега се въздържа от вдигане на 
рестрикциите, като обяви, че ще го прави 
„много внимателно“.

Броят на случаите спада в Западна Евро-
па и Северна Америка, като в САЩ той е на-
малял със 73% спрямо пика на Омикрон, а в 
Обединеното кралство, Испания и Белгия - с 
60%. Дори в страните, където вълната е била 
особено силна или продължителна, тенден-
цията се е обърнала.

Важно е да се отбележи, че въпреки че 
през тази зима случаите на заболяване над-
хвърлиха предишните рекорди, показатели-
те за тежко заболяване не ги последваха.

И въпреки промените от тази седмица, 
експертите са съгласни, че поради продъл-
жаващата заплаха от нови варианти, пра-
вителствата никога не могат да бъдат кате-
горични, че няма да се налагат нови мерки 
отново.

Въпреки че Центровете за контрол и 
превенция на заболяванията все още не 
са препоръчали американците да ходят 
без маски в обществени закрити зони, 
много щати вече започнаха да разхлаб-
ват мерките.

В Калифорния, Делауеър, Илинойс, 
Невада, Ню Йорк, Орегон и Род Айлънд 
вече отмениха или обявиха срок за от-
мяна на изискването за задължително 
носене на маска на закрито. В някои от 
тези щати обаче решението не се отнася 
за училищата.

Срок за премахване на задължително-
то носене на маски в учебните заведения 
засега са дали властите на щатите Кънек-
тикът, Масачузетс и Ню Джърси.

Кои щати 
разхлабват 
мерките?

https://www.facebook.com/MarchelaTravel


16 - 22 февруари 2022 г.14

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

В 
7 щата българският език вече е 
признат и включен в програма-
та „Сертификат за двуезичност“ 
в САЩ. Със сертифициране той е 
признат в щатите Илинойс, Мине-

сота, Мичиган, Мериленд, Масачузетс, Вир-
джиния, окръг Колумбия и Северна Кароли-
на.

Изпитът за придобиването на сертификата 
е чрез езиков тест по български език на Со-
фийския университет „Свети Климент Охрид-
ски“.

Полученият сертификат дава допълнител-
но предимство на учениците от българските 
неделни училища при кандидатстване в уни-
верситет, защото много от висшите учили-

ща в САЩ признават доказаното с документа 
двуезичие на кандидата.

С този „Сертификат за двуезичност“ се из-
дига и статутът на малцинствените езици в 
САЩ. Сертификатът помага на бъдещите сту-
денти да пропуснат задължителните курсове 
за втори език. Ако зрелостниците положат 
успешно изпита по български език, в дипло-
мите им ще пише, че освен английски език 
те владеят на най-високо ниво и български 
език.

Писмен и устен изпит по 
български език

Учениците от българските неделни учили-
ща в чужбина могат да сертифицират знания-
та си по български език чрез изпит.

Той се състои от две части - устен и писмен, 
които включват слушане и четене с разбира-
не, както и създаване на писмени текстове по 
определена тема. За тях се поставят две от-
делни оценки, формиращи една обща.

Писменият изпит се провежда онлайн чрез 
изпитната система на ДЕО – СУ, базирана вър-
ху Moodle. Изпитът включва тестови задачи, 
които се оценяват автоматично, както и пис-
мена продукция, тя се оценява от сертифи-
циран екзаминатор. Продъл-
жителността на писмения 
изпит е между 2 и 4 часа в за-
висимост от нивото. Изпитът 
проверява и сертифицира 
комуникативните умения на 
кандидатите по 4-те езико-
ви умения – говорене и слу-
шане, разбиране при четене 
и писане.

Писменият изпит се със-
тои от 3 субтеста, включва-
щи задачи с разнообраз-
ни техники на изпълнение 
– multiple choice, drag&drop, select from pull 
down menu, listening, essay writing.

Съдържанието на изпита не е обвързано с 

конкретно учебно помагало, метод на препо-
даване или учебен хорариум.

Устният изпит се провежда от сертифици-
ран екзаминатор, намиращ се в България, в 
онлайн разговор с кандидата по Skype. Разго-
ворът се записва и съхранява като документ 
от изпита. Продължителността на устния из-
пит е около 20 минути максимум за кандидат.

Той се провежда според броя на кандида-
тите. Кандидатите се разпределят на групи 
между изпитващите преподаватели от ДЕО. 
Редът за явяване на кандидатите във всяка 
група се обявява на домакините и на канди-
датите преди изпита.

Изпитите на всички групи кандидати за-
почват едновременно. Поканата за разговор 
се инициира от изпитващия преподавател. 
След като кандидатът приключи изпита, мяс-
тото му се заема от следващия кандидат от 
списъка след пауза от точно 5 минути.

Ориентировъчният край на устния изпит 
се определя според броя на кандидатите в 
групите за устен изпит.

Оценяване на изпита
Устният и писменият изпит се оценяват от-

делно по шестобалната система. Трите оцен-
ки - устен изпит, писмен изпит и обща оценка, 
се вписват в сертификата заедно с описание-
то на езиковата компетентност на кандидата 
по Европейската езикова рамка.

Всеки кандидат, успешно издържал пис-
мения и устния изпит, получава сертификат 
за ниво на владеене на български език като 
чужд. Документът има международна валид-
ност и е безсрочен.

Изпитните тестове на ДЕО отговарят на-
пълно на 17-те стандарта на АЛТЕ - неправи-
телствена организация със статут на участ-
ник в Съвета на Европа и консултант на ООН 
по въпросите на езиковата политика.

Всеки кандидат може да полага изпита за 
всяко ниво неограничен брой пъти.

Сертификатът се равнява 
на оценката от матурата 
в България

„Сертификат за двуезичност“ за владее-
не на български език за сънародниците в 

чужбина ще се равнява на 
оценка от матурата.

По този начин докумен-
тът за ниво на владеене на 
български език носи пре-
ференции и за младите 
българи от чужбина, же-
лаещи да продължат об-
разованието си в Бълга-
рия. Предвидена е дори 
възможността оценката от 
сертификата, с минимално 
ниво не по-ниско от В2, да 
бъде зачитана по решение 

на Академичния съвет на висшето училище 
като балообразуваща оценка за отделни спе-
циалности.

Българският език влиза в дипломите 
за средно образование на 7 щата

ИРИНА ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

XПрограмата „Сертификат за двуезичност“ в САЩ дава допълнително 
предимство на учениците при кандидатстване в университет

Генералният консул в Чикаго Светослав Станков връчи през уикенда дипломите по двуезичност на поредната група 
българчета

https://angelovrealtor.com/
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Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова

М
ного българи, които са работи-
ли в чужбина през последните 
години, не знаят или не търсят 
данъците си, които могат да 
им бъдат възстановени. А сега 

е най-добрият момент за подаване на заявле-
ние за това.

Близо 40% от българите, работили през по-
следните години в Европа, не са потърсили 
парите си, най-вече защото не са запознати с 
тази възможност. Може да се кандидатства за 
детски надбавки, връщане на надвнесени да-
нъци, изплащане на неизползвана годишна 
отпуска, здравно осигуряване – единствено-
то условие е човекът да е работил и да е пла-
щал данъците си.

Възстановяването на данъка върху доходи-
те се полага по закон и по никакъв начин не 
лишава хората от пенсия, обезщетения и дру-
ги социални облаги, обясняват експертите.

Всеки човек, който работи в чужбина, полу-
чава заплата и му се удържат данъци. Накрая 
на данъчната година или след приключване 
на работа и напускане на страната е възмож-

но да си получите обратно удържаните данъ-
ци. Според конкретната данъчна система

всеки човек трябва да подаде 
данъчна декларация

Това е документ, предоставян от данъчни-
те власти в чуждата страна, който декларира 
това, че на данъкоплатеца е удържан данък 
общ доход. След попълването на този доку-
мент данъчните власти го разглеждат и калку-
лират колко е надвнесеният данък. Ако те из-
числят, че данъкоплатецът е надвнесъл този 
данък, би трябвало да си получи обратно су-
мата.

Периодът на връщане на данъци зависи от 
конкретната страна, в която е работил чове-
кът. Например за тези, които са работили в 
Германия, процедурата отнема около 6 ме-
сеца, за тези, които са работили във Велико-
британия - 75-120 дни, а за тези, които са ра-
ботили в Канада – 90-180 дни. Периодите се 
различават в зависимост от страната.

Въпреки това в някои случаи процедурата 
може да продължи повече време. Това зависи 
от работата на данъчните власти и документи-
те, които предоставя данъкоплатецът.

Сумата за възстановяване също зависи от 
много фактори като страната, в която е рабо-

тил човек, за какъв период е работил в чуж-
бина, какъв е бил доходът му. Средно тя е око-
ло $900.

Мигрантите могат да кандидатстват за

възстановяване 
на данъци 4-5 години назад

Това означава, че сега е последният момент, 
в който може да се кандидатства за обезщете-
ния за работа в чужбина през 2017 година.

За да започне процедура по възстановява-
не на данъци, е нужно подаването на данъч-
на декларация, а сега е точният момент за по-
пълването й. В някои страни срокът за нея е 
до края на месец април. Всеки може да пода-
де документите към данъчните институции в 
съответната страна лично или чрез посред-
ническа фирма за възстановяване на данъци.

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

X40% от имащите право на възстановяване 
българи не са потърсили парите си

Работили сте в чужбина? 
Ето как да си върнете 
данъците!

https://www.dpparks.org
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Л
ихвите по ипотечните кредити в 
САЩ нараснаха до най-високото 
си ниво от януари 2020 г. - пре-
ди пандемията да разтърси фи-
нансовите пазари. Това се случи 

в седмицата, в която инфлацията достигна 
40-годишен връх, до 7,5% през януари.

Средната лихва по 30-годишен заем в 
страната е 3,69% спрямо 3,55% миналата 
седмица, съобщи Freddie Mac. Това е най-
високото ниво от 2 януари 2020 г., когато 
средната лихва достигна 3,72%.

Лихвите отново започнаха да растат след 
като останаха относително стабилни за око-
ло месец. Повишаващите се проценти оказ-
ват значително влияние върху потенциал-
ните кредитополучатели, които се отказаха 
от кандидатстване за ипотека поради по-
високи разходи. Заявленията за ипотечни 
кредити за закупуване на жилище са нама-
лели с 10% за седмицата, приключваща на 4 
февруари, в сравнение с предходната сед-
мица, докато заявленията за рефинансира-
не намаляват със 7%.

На фона на растящите цени на жилищата 
и рекордно ниските наличности

намирането на достъпно 
жилище ще бъде 
предизвикателство

Експертите посочват нарастващата инфла-
ция като ключов фактор за по-високите лих-
ви по ипотеките, което ще бъде проблем за 
новите кредитополучатели през следващи-
те месеци.

„Имаме два влака, движещи се с бяс-
на скорост – цените на имотите полудяват 

едновременно с лихвите по ипотечните 
кредити. Това не е добре за купувачите на 
първо жилище“, каза Мелиса Кон, банкер и 
регионален вицепрезидент в компанията 
William Raveis Mortgage.

„Ако купите имот, вероятно ще трябва да 
направите компромис, като закупите по-
малко жилище, или излезете от пазара и из-
чакате нещата да се успокоят“, допълва тя.

Дори без ръста през последно време пла-
щанията по ипотечните кредити за купува-

чите на първо жилище

са нараснали до 25,6% 
от доходите на домакинствата

през четвъртото тримесечие, най-ниското 
ниво на достъпност от три години насам, 
показаха данни на Националната асоциа-
ция на брокерите на недвижими имоти.

При настоящата средна лихва по 30-го-
дишни ипотечни кредити месечната внос-
ка по заем от 300 хил. долара ще бъде 1379 
долара. Това е ръст спрямо 1209 долара по-
малко от година по-рано, когато лихвите 
достигнаха рекордно дъно от 2,65%.

С нарастването на ставките, цената на жи-
лищата става по-скъпа, така че купувачите 
трябва да започнат да предвиждат по-го-
лям жилищен бюджет.

Как да се справите? Експертите препо-
ръчват поддържане на добър кредитен 
рейтинг с цел получаване на възможно най-
изгодна лихва, както и сравняване на офер-
тите на различните банки. Не трябва само 
да търсите най-ниската ставка, но и най-ни-
ските такси на кредитора, която се отразява 
в годишния процент.

Лихвите по ипотечните кредити 
в САЩ бележат двугодишен връх

XКак да се справите с това?
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Войната срещу 
правителството започна

Беше ясно, че войната на новото прави-
телство с окопалите се сили на предходно-
то управление ще е много тежка. Изненада-
та е, че тя започна толкова скоро: от една 
седмица определено може да се говори за 
опозиционна политическа контраатака по 
всички фронтове.

Тази контраатака е неподготвена, нео-
правдана и прибързана - и затова няма да 
успее. Самото ново правителство също до-
принесе за това нападение с определени 
свои не съвсем прецизни действия.

Но всъщност главният виновник за наби-
рането на смелост от страна на опозицията 
стана президентът Румен Радев. С „приятел-
ския огън“, който той откри по Кирил Петков 
заради смяната на ръководството в „Булгар-
газ“, както и с коментарите му по отноше-
ние на Северна Македония, Радев сам из-
стреля червената ракета на опозиционната 
контраатака. И от храсти, хралупи, пещери 
и медийни седенки към правителството се 
понесоха най-различни проектили, закани, 
привиквания на разпит и разнообразни об-
винения.

Критики към управляващите, разбира се, 
трябва да има. Но в този случай нито стана 
ясно защо Радев толкова настоява на старо-
то ръководство на „Булгаргаз“, нито какво 
има против новото. Правителството също 
има вина, защото не обясни добре нуждата 
от смяна, нито пък успя да разкаже внятно 
какъв е проблемът (ако такъв има) с търго-
вете на газ.

Всичко това обаче не оправдава атаката 
на Радев, защото, първо, тя бе също толко-
ва неаргументирана и, второ, просто стана 
най-вече повод за обща опозиционна мо-
билизация. Радев би трябвало да е наясно, 
че цялото му политическо наследство зави-
си от съдбата на това правителство. Ако се 
стигне до негов провал и до реабилитация 
на тандема ГЕРБ-ДПС в един или друг вари-
ант, позитивният принос на Радев за бъл-
гарската политика също би се изпарил.

Стратегията на ГЕРБ е да се противопос-
тавят на всичко, което новите управлява-
щи предлагат - пък каквото излезе. Не се 
наблюдава друг принцип на тяхната опо-
зиционност: предлагат мораториуми на це-
ните на енергоносителите, после ги крити-

куват; подкрепят зелените сертификати, а 
след това са против тях; за Северна Маке-
дония се ориентират полюсно на правител-
ството; по газовите въпроси също са про-
тив правителството, но пък си защитават 
„Турски поток“ и не се чувстват виновни за 
десетилетното забавяне на гръцката газова 
връзка. Иначе са силни пронатовци по от-
ношение на Украйна, но опозиционното ге-
ройство на думи всъщност си е безплатно 
(друго беше, когато трябваше да се заеме 
позиция по скандала „Скрипал").

Саботажът от тяхна страна на всичко, 
свързано със съдебна реформа и евентуал-
на смяна на главния прокурор, едва ли е из-
ненада. Просто връзките по линията ГЕРБ-
ДПС-Гешев станаха прекалено видими за 
всички. Всъщност, ако има логика в поведе-
нието на ГЕРБ, то тя е персонална защита и 
обвързване с Борисов: ГЕРБ брани наслед-
ството на лидера си, а и неговото бъдеще.

ДПС също е възприело тактика на защи-
та на своите лидери - Ахмед Доган и Делян 
Пеевски, като за целта се превръща в пер-
гел, който, както и да се завърти, все чер-
тае един разширяващ се кръг - митичния 
кръг „Капитал". В него, освен Иво Прокопи-
ев, вече влиза кажи-речи цялото правител-
ство начело с Кирил Петков и Асен Василев. 
Малко остана и президентът Радев да стане 
почетен член на кръга „Капитал“.

Гешев и Цацаров през последните седми-
ци се изявяват като политически лица, плът-
но застанали до опозицията и критикуващи 
управляващите. Тази опозиционност не би 
била странна, ако се бяха държали така и 
спрямо предходните управляващи и ако 
бяха оказвали същия вербален и институ-
ционален натиск върху тях.

В този смисъл наистина е необходимо 
поне за най-важните скандали от последни-
те години - хазартната афера, магистралите, 
язовирите - да се внесе достатъчно яснота и 
хората да се убедят, че прокуратурата рабо-
ти сериозно по високите етажи на властта, а 
не по тези, които са изнесли парите в чува-
ли и са ги занесли където трябва.

Проблемът на прокуратурата е, че с 
включването си в опозиционната контраа-
така тя изглежда още по-пристрастна и де-
монстрира още по-ярко „слепите си зони“.

Към (без)отечествения фронт на опози-
цията трябва да се прибави и една шарена 
дружина, която атакува правителството по 
културно-идеологически причини и русо-
филска линия. Тук са антиваксърите и кон-
спиратолозите от „Възраждане“ заедно с 
путинофилската част от БСП и нейния при-
датък АБВ. ГЕРБ и ДПС не искат да се иден-
тифицират с нея, но изглежда нямат нищо 
против да я използват като медиен башибо-
зук срещу управлението.

Правителството има ресурси да се спра-
ви с тази офанзива, но не бива да подценява 
нейните мащаби, както и бързата мобилиза-
ция на разнородни по своя характер сили.

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

„Корупцията трябва да се бори със силата и 
легитимността на институциите, а не само с 
популярността на социалните мрежи.“

Президентът Румен Радев коментира хода на 
премиера Кирил Петков от миналата седмица с 

връчване в прокуратурата на списък с лица, спрямо 
които не е имало ефективни разследвания

„Това е голяма мазна кутия от пица, в която 
няма пица.“

Депутатът от ГЕРБ Томислав Дончев 
използва тази аналогия за Бюджет 2022, 

използвана през 2009 г. от тогавашния 
финансов министър Симеон Дянков

„Кръстоносният поход на цар Омикрон 
свършва фатално за него в България.“

Математикът Николай Витанов за хода на 
пандемията в България

„Булгаргаз“ не е фабрика  
за насекоми.“

Бившият изп. директор на 
държавното дружество 

Николай Павлов коментира 
пред БНР критиките на новото 

ръководство, след като Павлов и 
екипът му бяха отстранени

„Украйна може да се откаже от 
стремежа си към присъединяване 
към НАТО, за да избегне война с 
Русия.“

Това изненадващо заяви украинският 
посланик в Лондон Вадим Пристайко, 

с което предизвика критика от 
властите в родината си

https://www.mbglogistics.com/
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Н
ад 4000 българи лежат в затво-
ри в чужбина за извършени 
тежки престъпления. За послед-
ната година обаче малко над 50 
са били върнати в България, къ-

дето да доизлежат присъдите си. За много 
от останалите страните отказват екстради-
ция, тъй като сънародниците ни отговарят 
за престъпления за милиарди долари.

Българите са осъждани основно за нарко-
трафик и сутеньорство. Най-много осъдени 
българи има в Германия и Великобритания. 
Там обаче те са наказани с по-малки присъ-
ди – основно за източване на карти и трафик 
на хора. Наказанията им са между 2 и 5 го-
дини.

Една от последните произнесени тежки 
присъди срещу българи обаче е едва от пре-
ди по-малко от година в Южна Африка. Там 
трима българи бяха осъдени на

общо 60 години затвор 
заради трафик на кокаин

оценен на 34 млн. евро.
Дрогата беше намерена на кораб, акости-

рал на пристанището на югозападния град 
Салданя.

Първоначално се смяташе, че българите 
са само мулета в нечия голяма наркоигра. 
Разследването обаче показва, че те самите 
са организирали трафика на дрогата.

973 пакета пресован кокаин са били скри-
ти в три неизползваеми отделения на кора-
ба, които са били запълнени с бетон и черна 
строителна масивна пластмаса. Екипажът на 
кораба

боядисан в цветовете 
на българския флаг

се е състоял от петима моряци от Мианма 
и капитана - 42-годишният Куау Хан. Те оба-
че бяха напълно оправдани от съда, както и 
единият от българите. Другите ще трябва да 
излежат доста сурови присъди.

25 години затвор е наказанието за един от 
нашенците - Марио Васев. Към присъдата си 
той получава и една година зад решетките 
за незаконно влизане в Южна Африка. Васев 

се прочу в България като един от заподозре-
ните за убийството на писателя Георги Сто-
ев през 2008 г. Той беше разпознат по напра-
вен фоторобот, но след като беше задържан, 
се оказа, че никой не може да потвърди са-
моличността му. Според запознати в мина-
лото Марио гравитирал около известен ро-
ден наркобос.

Най-интересният от четиримата българи 
е 45-годишният Борислав Атанасов с пря-
кор Боби Мекото. Той изобщо не стигна до 
присъда, след като прокуратурата оттегли 
обвиненията срещу него и шестимата миан-
марци, въпреки че хора от подземния свят 
твърдят, че е мозъкът на наркогрупата. В 
България той се занимава със строителство, 
но

това е само 
легалната му дейност

Зад гърба му са и грабежи, и притежание на 
взривни вещества, лежи и в затвор в Герма-

ния за източване на банкови карти. Вече е 
бил арестуван за наркотрафик от Перу за 
Европа. Името му се свързва с Брендо, но 
досега не са намерени доказателства за 
връзка между двамата. Той беше и една от 
жертвите на групата за отвлича-
ния „Наглите“. Те го освободиха 
след 14 дни в плен и платени 300 
000 евро откуп.

Сред излежаващите присъди 
има и българи, крали тайни от 
САЩ, които после продавали на 
Русия.

Един от тях е осъден на 2 го-
дини затвор само преди някол-
ко месеца. Той се е опитал да из-
несе електронно оборудване от 
Съединените щати за руската во-
енно-космическа програма по 
незаконен начин.

49-годишният Цветан Кънев от София се 
е признал за виновен за нарушаване на За-

кона за извънредните международни ико-
номически правомощия през март 2021 г. 
Според съдебните документи обвиняеми-
ят е контактувал с американски производи-
тел относно придобиването на интегрални 
схеми, които често се използват в сатели-
тите. Тъй като това оборудване е контроли-
рана американска технология съгласно Ре-
гламентите за администрация на износа, то 
изисква лиценз от Министерството на тър-
говията на САЩ, за да се изнася в определе-
ни страни, включително Русия.

Подсъдимият е казал, че

оборудването е поискано 
от Българската академия 
на науките

но производителят е заподозрял обвиняем-
ия и е отнесъл въпроса до агенти от Минис-
терството на вътрешната сигурност на САЩ 
и Центъра за разследвания по национална-
та сигурност (HSI) за противодействие на 
разпространението на конфиденциална ин-
формация (CPIC) в Колорадо Спрингс.

Под прикритие, агенти на HSI са се свър-

зали с подсъдимия и са предложили да му 
продадат контролираните части, които той 
е търсил. В обширни комуникации агентите 
на HSI научили, че той възнамерява да прех-
върли износа от България през Финландия 
до краен потребител в Русия. По-конкрет-
но, след изпращането на технологията до 

Финландия подсъдимият е планирал да ги 
реекспортира в Русия с куфар, за да избег-
не документирането на крайната им дести-
нация. По-късно обвиняемият е потвърдил, 
че крайния потребител на контролираната 
американска технология е руската военно-
космическа програма.

Български тираджия беше осъден на 16 г. 
затвор във Великобритания, след като опи-
та да вкара в страната наркотици за над $7 
млн.

34-годишният Кирил Петков Хубавенски 
е арестуван на 20 юни миналата година на 
английското пристанище Дувър. Под ма-
трака на леглото в кабината му британски-
те митничари открили пакети, които съдър-
жали 11 килограма хероин и 26 кг кокаин.

От британската агенция за борба с орга-
низираната престъпност съобщиха, че това 
била втората голяма пратка с дрога през 
миналата година, която залавят на това 

пристанище. През април открили в упра-
вляван от словенец тир 81 кг кокаин и 3 кг 
хероин сред кутии със замразени пици. Той 
е осъден на 15 г. затвор.

„Организираните престъпни групи раз-
читат на корумпирани шофьори като тези, 
за да внасят незаконни стоки във Велико-
британия. Те играят жизненоважна роля в 
престъпната верига, свързвайки картели в 
Южна Америка с улични банди в Обедине-
ното кралство“, коментира Деби Кук, шеф 
на операциите на подразделението на кри-
миналната агенция в Дувър.

Тя се надява сериозните присъди на два-

мата шофьо-
ри да бъдат 
предупрежде-
ние към дру-
ги превозва-
чи, които биха 
помислили да 
постъпят като 
тях.

По време на 
съдебния процес бе съобщено, че Хубавен-
ски е от село Видраре и наскоро е бил осво-
боден от български затвор, след като изле-
жал присъда за убийство през 2014 г.

От октомври 2019 го-
дина начело на ФСИН е 
генерал-лейтенантът от 
ФСБ Александър Калаш-
ников. През 2020 годи-
на той е включен в санк-
ционните списъци на ЕС, 
САЩ и Канада - като отго-
ворен за незаконното за-
държане на Алексей На-
вални. В създадената от 
Путин властова система 
обаче дори и само това 
обстоятелство гарантира 

на Калашников високо ниво 
на неприкосновеност, каквото и да става в 
неговата структура.

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

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

X4000 търкат наровете зад граница, върнали са ни около 50 души

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

8 години зад 
решетките за 
Неделчо, крал от 
магазини в Западна 
Вирджиния

Българи, арестувани за трафик на огромни количества кокаин в Южна Африка. 

Сн.: Полицията в ЮАР

Френският апелативен съд отреди дожи-
вотен затвор за български гражданин, осъ-
ден за убийството на 70-годишен мъж през 
2013 г. и за опит за убийство и за изнасил-
ване на неговата 60-годишна съпруга.

От присъдата 22 години ще бъдат изле-
жавани при строг тъмничен режим. На бъл-
гарския гражданин се налага и пълна за-
брана за достъп до френската територия.

Присъдата на подсъдимия Олег Чиков 
беше произнесена на по-долна инстанция 

на 7 февруари миналата година, след кое-
то защитата му обжалва и така се стигна до 
днешното съдебно решение.

Българският гражданин е бил дървар на 
сезонна работа и е пребивавал три месеца 
в района, където е било извършено прес-
тъплението. В родината си той е бил ос-
ъждан. Сега излежава в български затвор 
присъда за сексуално посегателство над 
непълнолетна. Беше изведен от българ-
ския затвор, за да присъства на процеса 

срещу него във френския град Дижон.
Чиков бе признат за виновен, че в нощта 

на 4 срещу 5 октомври 2013 г. е проник-
нал в дома на пенсионер на 74 години и го 
убил в съня му с удар по главата. После из-
насилил жена му, която била на 63 години, 
и я ударил също по главата. Разследващите 
казват, че при убийството на пенсионера е 
изтекла толкова кръв, че се просмукала в 
пода и протекла в трапезарията на долния 
етаж на къщата.

Доживот за Олег – убил французин и опитал 
да изнасили възрастната му съпруга

Шофьор на камион ще лежи 16 години 
в Англия заради дрога за $7 млн.

Кирил Хубавенски ще лежи  
в затвора заради трафик  

на хероин.

Неделчо е препродал стоки  
за над половин милион долара 

в Щатите.

Далавери за милиарди: Хиляди българи лежат 
в затвори в чужбина за крупни престъпления

Акция срещу българи, крали от камиони, докато 
шоьорите почиват

Сн.: Reuters
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 в цифри

400

лв. достигна средната ме-
сечна работна заплата 

през четвъртото триме-
сечие на 2021 г. Тя на-

раства спрямо третото 
тримесечие на 2021 г. 

с 6,1 на сто. Средната 
брутна месечна работ-

на заплата за октомври 
е 1581 лв., за ноември - 

1579 лв., и за декември - 
1676 лева. Спрямо същия 

период на предходната го-
дина в обществения сектор тя 

нараства с 14,4 на сто, а в частния 
- с 11,4 на сто.

е ръстът на цените в САЩ 
през януари в сравнение с 
година по-рано. Това прави 
инфлацията в страната най-

високата за последните 40 
години. Редица икономисти 

заявиха, че очакват инфлаци-
ята да спадне през следваща-
та година, но демократите се 

опасяват, че високите цени 
в хранителните магазини и 

бензиностанциите могат да 
навредят на шансовете им на 
междинните избори през но-

ември.

7.5%

бългapи ca ce пpeмecти-
ли дa живeят в пo-мaлък 
гpaд пpeз 2020 година, в 
cтpeмeжa cи дa имaт пoвeчe 
дocтъп дo пpиpoдaтa и 
пo-oткpити пpocтpaнcтвa. 
Пандемията, oгpaничeния-
тa, диcтaнциoннaтa paбoтa и 
oнлaйн oбyчeниeтo ca пoд-
тикнaли xopaтa дa тъpcят пo-
пpocтopни жилищa. Гoлямa 
чacт oт xopaтa ce opиeнтиpaт 
и към зaкyпyвaнe нa втopo 
жилищe.

200 000 

лв. достигна средната ме

през четвъртото триме

1676 лева. Спрямо същия 
период на предходната го

дина в обществения сектор тя 
нараства с 14,4 на сто, а в частния 

1612

милиона последователи в 
Instagram натрупа звездата на 
Manchester United Кристиано Ро-
налдо. Той се превърна в първия 
човек в света с подобно пости-
жение. През септември 2021 г. 
нападателят имаше 237 мили-
она последователи. И те му бяха 
достатъчни, за да го превърнат 
в най-следвания човек в соци-
алната мрежа. Но от тогава по-
следователите му са се увеличи-
ли почти два пъти.

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

П
ървият българин, който е бил 
избран за общински съветник 
в САЩ, е Димитър Н. Поповски, 
известен още като Джим По-
повски. Това се случва в 30-те 

години на миналия век. За първи път в ис-
торията на родната ни имиграция в Север-
на Америка по време на общински избори 
в Медисън, щата Илинойс, е избран с голя-
мо мнозинство и сънародникът ни. Той е 
син на Наум Г. Поповски. Димитър бил ро-
ден в село Дъмбени, Костурско, Македония. 
Пристига в Америка още като малко момче, 
през далечната 1906 г.

Димитър/Джим завършва основно учи-
лище в родното си село, но след като прис-
тига в Америка, завършва и американско 
училище. До 1916 г. Джим е чиновник в 
местната електрическа компания, а по-къс-
но заедно с братята си и баща си основава 
компанията „Стандарт Календар Ко.“, която 
се занимава с изработване и продажба на 
стенни календари. Компанията постига за-
видни финансови резултати и развива ак-
тивна търговска дейност в Илинойс и съ-
седните щати.

Поповски се слави с висок интелект, до-
бри ораторски способности и на български, 
и на английски език, както и с либерални 
убеждения. Той се ползва с уважението на 
всички, които го познават.

Информацията е поместена в емигрант-
ския български вестник „Народен глас“. Това 
показва, че новината освен че е интересна 
и любопитна, наистина е новина по всички 
информационни показатели, защото бълга-
рите в Америка по това време са етническо, 
културно, религиозно и национално мал-
цинство. Издигането на един представител 
на това малко и изолирано общество е ис-
тински успех, защото показва признание, 
което дори и местни хора, които не са от 
български произход, гласуват за един пред-

ставител на емиграцията ни.
Джим Поповски олицетворява успелия 

българин в Америка. Обикновено нашенци-
те пристигат в Новия свят и започват да се 
занимават основно с обща работа, в мините, 
по изграждането на железопътните мрежи и 
в градинарството. Рядко някой от тях, който 
е бил занаятчия, е занаятчия и на място.

Образованието е важно, защото то поз-
волява именно издигането и в обществото. 
Джим Поповски постига това да стане об-
щински съветник в Америка, при това за 
първи път от нашата емигрантска общност, 
именно защото е образован. Има дар сло-
во, бива го в обществените дела и има же-
лание да работи и в полза на своите съна-
родници в администрацията.

Образованието дава възможност на 
много българи в емиграцията ни в САЩ 
да станат зъболекари, лекари и ветерина-
ри, адвокати, инженери. Някои от тях дори 
стават преподаватели. Това обаче се по-
стига много бавно и постепенно, докато 
самата емигрантска общност осъзнае, че 
децата трябва да се образоват и че те не 
са родени или доведени в САЩ само за да 
станат черноработници като своите роди-
тели.

Джим Поповски е първият пример за 
успял човек, успял българин - общински 
съветник и администратор. След това на-
шенците все по-активно участват в упра-

влението на своите градове и щати, ор-
ганизират се в общности, клубове и 
дружества по интереси, където споделят 
освен традиционните си културни специ-
фикации, така също и политически възгле-
ди и спорят по актуални административни 
въпроси, касаещи не само общността, но и 
средата, в която тя съществува.

Образованието е и повод нашенците да 
се похвалят с постиженията си. Вестник 
„Народен глас“, който е един от най-попу-
лярните и най-дълго съществували бъл-
гарски вестници в Америка от онези годи-
ни, е изпълнен с рекламни съобщения за 
младежи и девойки, които са се дипломи-
рали в гимназия или в някакво техническо 
училище, или дори и университет.

Това е повод за гордост, това е повод да 
се похвалят и родителите, и самите мла-
ди хора, защото така те се представят и 
пред общността, към която принадлежат, 
но така стартират и кариерата си на добри 
професионалисти в областта, в която са се 
обучавали.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XДимитър Н. Поповски се слави с висок интелект и добри ораторски способности

Първият българин – 
общински съветник в САЩ

Занаятите в Америка са по-различни и ста-
рите традиционни занаяти, с които българи-
те идват от „стария край“, не са актуални в 
новите им местожителства. И все пак някои 
успяват да се реализират, като например се 
пригаждат към условията, когато и ако това 
е възможно, като се образоват и преминават 
нещо като специализирани курсове за ква-
лификация.

Изключителна рядкост са българите, кои-
то успяват да се образоват добре, особено в 
ранния период на емиграцията ни.

Постепенно обаче нашенците понатруп-
ват капитал и развиват свой собствен бизнес. 
Така се появяват първите кафенета, магазин-
чета, ресторанти, където се събират предим-
но българи, което е обяснимо. Тези хора по-
степенно се замогват и отделят средства и за 
образованието на своите деца. Образовани-
ето е важно, защото само така децата могат 
да постигнат нещо повече от родителите си, 
да работят здраво, но да имат шанса по-бър-
зо и по-безпроблемно да достигнат до ре-
зултати, които да ги задоволяват.

Образованието изисква много усилия и се отплаща щедро
Димитър Н. Поповски, известен още като Джим 
Поповски – първият българин - общински съветник в 
САЩ.

Снимка: архив на автора

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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„Оцеляване ли?... При ловно са-
фари такива думи отпадат, 
все едно дали си под пале-
щото слънце на саваната, в 
джунглата, или се катериш 

по хлъзгав заледен път посред зима в Кана-
да“, казва Мариана. „Ако не се слееш с дива-
та природа - отпиши се. Това правя аз вече 
20 години - сливам се с природата - допълва 
тя - защото природата е неутрална и не под-
бира.“

Мариана Филева не приема като оцеля-
ване десетките случаи, при които е оставала 
жива по чудо сред дивите животни на Афри-
ка, Канада, Азия, Южна Америка, като начин 
на живот. Тя е единствената жена в света, во-
дач на ловно сафари от първа линия. От 20 
години членува в световната организация 
„SCI“, или „Международен сафари клуб“, ос-
нован през 1973 г. в Хюстън, Аризона. В него 
членуват над 50 хиляди елитни ловци, сред 
които и

бившият американски 
президент Джордж Буш

Доналд Тръмп - младши, наследникът на 
пушки „Берета“ - Пиетро Гусали Берета, Вис-
конт Д’Ентревес, живеещ в замък, проекти-
ран от Микеланджело, и много други благо-
родници.

„Доналд-младши е на 42 и е от мъжете, кои-
то като ги срещнеш, вече е късно. В смисъл 
- влюбена. Елегантен магнетичен мъжкар“, 
смее се Мариана. С Тръмп е била на официа-
лен обяд на клуба само преди две седмици. 
За какво ли не са си говорили, но най-вече за 
лов. Споменава между другото, че сърцето й 
е заето - �rst lady е на италианския клуб, като 
любима на неговия президент.

Преди това родената и израсла във Варна 
българка

завършва начална педагогика
учителства една година в Родопите и още 
една във варненско село, докато един ден 
не си дава сметка, че й липсва широтата на 
хоризонта пред нея.

Тя среща на автостоп голямата любов в ли-

цето на италианец и го последва във Фло-
ренция. „Още в края на първата година усе-
тих, че животът с този човек, чужд на нашите 
нрави, не е моето, че не съм себе си“, споде-
ля тя. От приятел научава за състезание по 
стрелба на полигона на Ластра Синья и оти-
ва, без да се замисли. „Бях готова на всичко, 
само и само да не съм до печката от сутрин 
до мрак, очакваща единствено завръщането 
на съпруга“, казва тя.

На полигона тя се потопява в един друг 
свят - на елитни ловци от клуба „SCI“, благо-
родници, живеещи в замъци и имения, из-
искани и възпитани, с монограми на ризите, 
цветът на италианската аристокрация. С вре-
мето започва да пише статии за тях. Създава 

и своя рубрика.
По време на локдауна не я свърта на едно 

място нито в Милано, нито в София - живее 
между двата града. През 2020 година, когато 
полетите са невъзможни,

организира ловни сафарита 
из българските планини

Неспокойният й дух я тласка към нови пре-
дизвикателства още през март 2021 г. и зами-
нава за Судан. „Там е съвсем друга Африка, с 
тежки за преход зъбчати планини и чукари“, 
казва тя. През август миналата година пък 
поема към любимото си Зимбабве. Преди 
седмица се е върнала от Ню Мексико - най-
индианският щат в САЩ.

Не приема да я героизират, макар в ра-
ботата й да има моменти, от които на чо-
век му се изправят косите. В Баха Калифор-
ния - северен щат на Мексико, в планината, 
единственият начин да стигнат до каменната 
пустиня е на мулета, нагоре, по чукари. „На 
моменти съм си стискала очите, за да не гле-
дам труповете на животни, подхлъзнали се и 
паднали в пропастта. „Боже, дано да знаеш 
къде точно да стъпиш!“, мърморех на муле-
то.“ Там ги връхлита и ураган, който помита 
всичко. Отвява палатките, хвърля в очите пя-
сък и пръст. „Подслонихме се в една пещера, 
беше невероятен студ и се навлякох до уши-
те с всичко, което носех“, казва тя.

„Ако по време на такива изпитания дадеш 
воля на страха си, си загубен - казва Мари-
ана. - Тя е една друга концентрация, съо-
бразена с ритъма на природата. Спала съм 
и под звездите. В Африка, като чуеш рев на 
лъв, местните могат да определят на колко 
метра е - 500, 200. Обикаля, нали си е вкъщи. 
Лежиш свит и не шаваш, надяваш се да те по-
дмине...“

Срещала се е челно с 3 лъвици
само на 10 м от нея, в Танзания. През август 
саваната е абсолютно суха, а тревите, дос-
тигащи до метър, стават жълтеникаво бели, 
като цвета на лъвовете. На практика се сли-
ват. Вървиш си и може да са на 3 метра от 
теб и да не ги различиш в ливадите. „В един 
момент видях как три чифта очи, на не пове-
че от 10 м, ни наблюдаваха и заотстъпвахме 
крачка по крачка назад“, казва тя.

Когато синът й Алесандро е на 18 години, 
я моли да го вземе на лов. „Реших да му пока-
жа един истински, ненапудрен свят, защото 
той, с баща италианец, си е глезен от циви-
лизацията италианец отвсякъде. В Зимбабве 

Мариана Филева за рисковете 
да си единствена в света жена, 
водач на ловно сафари

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XБългарката членува в световна организация за елитни ловци

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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той стреля за първи и единствен път“, казва 
Мариана.

Местните ловци организират на Алесан-
дро „кръщение“ като на ловец първак. Из-
кормят антилопата, която той отстрелва. На-
мазват с кръвта й цялото му лице и слагат на 
главата му изчистеното шкембе. Дават му да 
хапне още топлия черен дроб, защото така 
приемал духа на убитото животно. „Алесан-
дро издържа геройски, дори с гордост всич-
ко, защото там критериите за добро и зло се 
различат от тези в цивилизацията“, казва Ма-
риана.

„Страх съм изпитала само 
веднъж, вярвай ми!“, казва 
Мариана. Имала е един поч-
ти челен сблъсък със слон в 
Танзания, когато се отделя от 
групичката, за да снима. „Вър-
вях си в „джесито“ - сиви, опле-
тени храсти, с бодли като ши-
пове. Чувам стъпките му, знам, 
че е „ей там“ - на 2, 3, 5 метра, 
но не го виждам. Отварям ши-
роко очи. Правя две крачки 
назад, опирам в храстите и си 
мисля: „Хайде сега да те видим 

откъде ще дойдеш“.
По ирония на съдбата, на същото място 

загина наш приятел, намушкан в корема от 
бивните на слон. Натъпкахме раните му с ри-
зите си, но докато дойде вертолетът, той за-
гина... Та чакайки слона, с гръб, опрян в бо-
длите, без да мога да мръдна назад, въртях 
едва глава наляво-надясно, да усетя откъ-

де идва страшното. Явно вятърът е духал от 
слона към мен и той не е усетил миризмата 
ми. Тогава, Бога ми, сърцето ми се разтупка 
и усетих как пулсът се „качи“ в гърлото ми. 
В такива случаи зависиш изключително от 
капризите на природата, от вятъра напри-
мер...“.

Никога не е съжалила, че се е захванала с 
това рисковано занимание, макар че заради 
счупване на крак на лов преди 14 години се 
е простила завинаги с любимия си балет. От 
малка танцува във Варна, а във Флоренция 
участва и на сцена, в академия „Фантазия“ 

с хореографа Луиджи Фера-
джоли, в мюзикълите „Котки-
те“, в „Ах, този джаз“, „Цар лъв“.

Готова е за печат книгата й 
„Италианска съпруга“, в коя-
то, на фона на красива любов-
на история, завършила с мъ-
чителен 16-годишен развод, 
представя интересни женски 
съдби и разсъждава за про-
блемите на нежния пол. „Пред 
BG VOICE за пръв път ще на-
правя едно признание: всъщ-

ност аз самата преживях този 
умопомрачителен 16-годишен 
развод.

Описах личното си 
ходене по мъките

след 24-годишен живот в 
Италия - 10 във Флоренция и 
14 в Милано. Когато се пре-
местих в Милано, разводът 
още течеше. А след като при-
ключи разводът, съпругът ми 
заведе срещу мен друго дело. 
Мъжете там са обидчиви зара-

ди стария си манталитет - „ама как така тя ще 
ме зареже“.

Не ти се вярва, че това се случва в циви-
лизованата Италия?... Тяхната система прос-
то ти „изглозгва кокалите“, пишеш фермани, 
водиш безкрайни разговори със съдии, като 
как и защо искаш да се разведеш. Вменяват 
ти вина, а вината принизява и обвързва като 

с паяжина. За таксите за адвокати и съдебни 
разноски да не говорим“, коментира дамата.

Провокирана от всичко това, тя започва да 
прави интервюта с „женичките“ по света и да 
ги наблюдава, докато като журналист, сни-
ма филми за дивата природа за италианска-
та телевизия. „С борбата си за еманципация 
всъщност жените се самонатовариха с още 
ангажименти, като разтовариха мъжете от 
отговорности. Превърнаха се в героини, но 
не придобиха повече стойност. Когато вечер 
се дръпне завесата, мъжът нерядко команд-
ва, под формата на жертва“, разсъждава Ма-
риана.

„И хайде да спрем да лицемерничим ние, 
цивилизованите хора, че видите ли, някакви 
богаташи се разнообразяват, като отстрел-
ват „горките красиви горди животни“, вълну-
ва се Мариана. Обяснява, че елитните ловци 
от нейната организация се грижат изключи-
телно много за опазване на екосистемите в 
страните, където ловуват. Дори софийската 
зоологическа градина е в тясна колабора-

ция с ловните дружинки, защото това са хо-
рата, които познават живота в гората.

В това изключително скъпо занимание те 
наливат огромни средства за такси и подпо-
магане на местните хора. Отстрелват се кон-
тролирано само животни, достигнали края 
на жизнения си път, а месото на един слон 
например осигурява храна на местните бе-
дни хора за месеци напред. Водят непрекъс-
ната война с бракониери. Самата тя е участ-
вала в престрелка с бракониери на езерото 
Кариба. Когато тръгне на лов, освен куфарче, 
пълно с всевъзможни разрешителни и цял 
наръч какви ли не още документи, Мариа-
на взема 3 големи куфара. Личният й багаж 
е само половин куфар, останалото са дре-
хи, тетрадки, химикалки, моливи и всякакви 
други подаръци за бедните африканци.

„Извинявай, но не е ли лицемерие да го-
вориш за жестоките сафари ловци, а после в 
супермаркета да пълниш кошницата с месо 
от претъпкани витрини? Месо от животни, 
създадени, за да бъдат убивани?...“

На лов в Баха Калифорния, Мексико.

„На остров Нова Каледония, зад гърба ми е Мар ди Кортец. Сафари клуб освен лов е и опазване на застрашените видове.“

 „Гледаме се очи в очи с тези животни, кръстоска между диви кучета и хиени, 
а аз се готвя и да ги снимам. Танзания.“

Световният социален проект Save Valley, на границата с Мозамбик. Всеки 
собственик на ловна земя се грижи за хората. Дрехи, училище, животните, 
които паднат, отиват за изхранване на племената.

„Мексико. В каменната пустиня на сутринта след бурята ловецът показва 
къде сме се скрили вечерта по време на урагана.“

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
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С
мята се, че на неговата съвест 
трябва да лежат милиони убий-
ства. По оценка на днешните уче-
ни експериментите на Трофим 
Лисенко са коствали смъртта на 

около 30 000  000 души до средата на мина-
лия век.

Трофим Денисович Лисенко (1898 – 1976) е 
украински агроном, водеща фигура в съвет-
ската агробиология между 30-те и 60-те го-
дини на 20 век. Бил е начело на Института по 
генетика и селекция в Одеса, президент на 
Всесъюзната академия на селскостопанските 
науки на името на В. И. Ленин, директор на 
Института по генетика на Академията на нау-
ките на СССР, а от 1966-а до края на живота си 
завежда експерименталната научноизследо-
вателска база на Академията.

В СССР Лисенко е награден с множество 
ордени и отличия. Освен това е бил и поче-
тен член на Българската академия на науките 
(1952) и на Академията на селскостопанските 
науки на Чехословакия.

Въпреки че е невъзможно да се каже с аб-
солютна точност, Трофим Лисенко вероятно 

е убил повече хора от всеки друг учен в ис-
торията, пише сайтът Readatory. Има и други 
спорни научни постижения

съкратили живота на хиляди
в различни етапи на човешката история. Сред 
тях са създаването на динамита, отровния газ, 
атомната бомба. Но съветският биолог осъж-
да милиони хора на глад чрез фалшиви сел-
скостопански изследвания – и го прави без 
капка колебание. Само оръжията и барутът, 
колективният продукт на много учени и из-
следователи в продължение на няколко века, 
могат да се мерят с такова изтребление.

Детството на Лисенко в началото на 20 век 
е отчайващо бедно и трудно. Може би заради 
това малко по-късно той прегръща от сърце 
комунистическата утопия. Прегръща я толко-
ва силно, че когато науката и идеологията се 
сблъскват пред него, той винаги заема стра-
ната на доктрината, защото вярва, че биоло-
гията в крайна сметка ще се подчини на иде-
ологията.

Така Лисенко успява да се изкачи до върха 
на съветската научна общност с необичайна 
скорост.

Роден в семейство на селски фермери през 
1898 г., той се възползва от Руската револю-
ция и печели прием в няколко земеделски 
училища, където започва да експерименти-
ра с нови методи за отглеждане на грах през 
дългата, тежка съветска зима, наред с някои 
други проекти.

Въпреки че провежда зле проектирани 
експерименти и вероятно

фалшифицира някои 
от резултатите

си, изследването му печели похвала от дър-
жавен вестник през 1927 г.

Макар да е млада научна област, генети-
ката напредва бързо в първите две десети-
летия на 20 век. Първата Нобелова награда 
в областта на генетиката е присъдена през 
1933 г. По това време генетиката набляга на 
фиксираните черти: растенията и животни-
те имат стабилни характеристики, кодирани 
като гени, които предават на потомството си.

Лисенко е биолог, но смята тези идеи за ре-
акционни и зли, тъй като гледа на тях като на 
засилване на статуквото и отричане на вся-
каква способност за промяна. Той всъщност 
отрича съществуването на гени, защото не 
му харесва идеята за каквато и да било пре-
допределеност.

Лисенко пропагандира класическата марк-
систка идея, че единствено околната среда 
оформя хората, растенията и животните. По-
ставете ги в правилната обстановка и ги из-
ложете на правилните стимули, и можете да 
ги преработите както си искате.

За тази цел Лисенко започва да „възпитава“ 
съветските култури да поникват по различно 
време на годината, като ги накисва в замра-
зяваща вода, наред с други странни практи-
ки. Той твърди, че бъдещите поколения кул-
тури ще запомнят тези екологични сигнали и 
ще наследят полезните черти.

В края на 20-те и началото на 30-те годи-
ни Йосиф Сталин – с научната подкрепа на 
Лисенко – създава катастрофална схема за 
„модернизиране“ на съветското земеделие, 
принуждавайки милиони хора да се присъе-
динят към колективни държавни ферми.

Резултатът е ужасяващ
по мащабите си масов глад. Сталин обаче 
отказва да промени курса и нарежда на Ли-
сенко да отстрани бедствието с методи, ос-
новани на неговите радикални, нови идеи. 
Например, Лисенко принуждава фермерите 
да засаждат семената много близо едно до 
друго, тъй като според неговия „закон за жи-
вота на видовете“ растенията от една и съща 
„класа“ никога не се съревновават помежду 
си. Той вярва, че колкото по-дълбоко се оре 
полето, толкова по-дълбоко ще растат коре-
ните на растението, увеличавайки добива. 
В резултат на това на фермерите бива наре-
дено да изорат ниви с дълбочина пет фута. 
Това освен че изисква огромни усилия, няма 
и положителен ефект върху добивите. Освен 
всичко друго, Лисенко забранява използва-
нето на торове и пестициди.

Пшеница, ръж, картофи, цвекло – почти 
всичко, отглеждано по методите на Лисен-
ко, умира или изгнива. Сталин носи вината за 
глада, отнел живота на най-малко 7 милиона 
души, но практиките на Лисенко причиняват 
недостиг на храна и по други места. Съвет-
ските съюзници също си патят от великите му 
научни открития. Комунистически Китай въз-
приема неговите методи в края на 50-те годи-
ни и понася още по-голям глад - около 15 ми-
лиона китайци умират от глад.

Тъй като се радва на подкрепата на Сталин, 
неуспехите на Лисенко по никакъв начин не 
намаляват властта му в Съветския съюз. Порт-
ретът му виси в научните институти навсякъ-
де и всеки път, когато държи реч, духов оркес-
тър свири и хор пее песен, написана в негова 
чест. Бруталните му възгледи предизвикват 
сериозен отпор сред научната общност, но 
всеки, който ги оспорва публично, се възпри-
ема като политически враг. Така над 3000 уче-
ни са преследвани, уволнявани, арестувани, а 
някои от тях умират в затвори и лагери.

Едва след смъртта на Сталин и оставката на 
Хрушчов пред 1965 година, Лисенко е увол-
нен като директор на Института по генетика 
при Академията на науките на СССР, а „теори-
ите“ му са разкритикувани из основи. Дотога-
ва обаче неговите научни достижения вече 
са отнели живота на между 20 и 30 млн. души 
според изчисленията на учените.

Лисенко уби повече хора  
от всеки друг учен в историята

мята се, че на неговата съвест 
трябва да лежат милиони убий-
ства. По оценка на днешните уче- е убил повече хора от всеки друг учен в ис-

от всеки друг учен в историята
XТой експериментира с генетични методи за отглеждане на растения

Сн.: life.ru

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Г
лавоболието е често срещан про-
блем, с който милиони хора по све-
та се сблъскват ежедневно. Уви, все 
още не е открита 100% превенция 
от него, тъй като може да бъде при-

чинено от различни фактори.
Главоболието понякога се появява спон-

танно, незабавно, унищожавайки способ-
ността ни да се наслаждаваме на деня си, 
да се концентрираме върху работата си или 
просто да функционираме като нормално 
човешко същество.

Друг път получаваме първо лека, а после 
увеличаваща се болка в задната част на гла-
вата или чрез натиск зад очите, което също 
ни кара да взимаме отчаяни мерки, преди 
главоболието да е станало непоносимо.

И все пак, преди да се натъпчете с лекар-
ства, опитайте да го намалите по

естествен начин 
със следните храни:

Ниският прием на въглехидрати също 
може да доведе до главоболие, така че ако 
сте на кеторежим, не е необичайно да из-
питвате главоболие. Причината е, 
че с липсата на въглехидрати 
намалява и гликогенът в ор-
ганизма, който е основни-
ят източник на енергия 
за мозъка. Този режим 
също така причинява 
загуба на течности, а 
дехидратацията води 
до главоболие. Хапва-
нето на малко въгле-
хидрати при болки в 
главата може да намали 
интензивността им.

Джинджифилът е супер-
храна, която е ефективна за 
облекчаване на няколко здраво-
словни състояния. Коренът може да бло-
кира простагландините - невротрансмите-
ри, които играят роля при възпаление) - и 
може да осигури облекчение при главобо-
лие и мигрена. Джинджифилът може да 
бъде ефективен и

при справяне с вируси и грип
Можете да пиете чай от джинджифил или 

да добавяте джинджифил към храната си.

Основна причина за главоболието е де-
хидратацията. Така че пиенето на вода или 
приемът на богата на вода храна може да 
помогне за успокояване на състоянието ви. 
Динята съдържа 92% вода и може да бъде 
добър вариант за бърза хидратация. Алтер-
натива е и хапването на краставици.

Листните зелени зеленчуци като спанак 
и зеле съдържат голямо количество магне-
зий, хранително вещество, което е извест-
но със свойствата си

за облекчаване 
на главоболието

Една чаша спанак съдържа 24 милигра-
ма магнезий. Проучванията показват, че ре-
довният прием на магнезий може да нама-
ли пристъпите на мигрена с 41,2%.

Наличието на богата на калций храна 
също може да помогне за облекчение на 
главоболието. Дефицитът на калций на-
малява способността на мозъка да работи 
ефективно. Киселото мляко съдържа ви-
соко количество рибофлавин, част от ви-
таминния комплекс В, който може да бъде 
ефективен при главоболие. Също така е по-
лезно за здравето на червата.

Вкусни и подходящи за диета, сладки-
те картофи са другата полезна храна, коя-
то може да ви помогне да облекчите гла-
воболието. Те съдържат важни хранителни 
елементи, които спомагат за намаляване на 
неразположението, като витамини С, В1 и 
калий.

Една от причините за обострянето на 
мигрената е

дехидратацията 
на организма

Ето защо, освен пре-
поръчителните 8 
чаши вода на ден, до-
бавете към менюто 
си плодове и зелен-
чуци, които ще ви 
хидратират допъл-

нително, като мор-
кови, тиквички, крас-

тавици, селъри, диня, 
пъпеш, ябълки.

Пресният лимонов сок 
също може да намали главоболи-

ето ви, тъй като е богат на витамин С. С него 
може да си приготвите и напитка за облек-
чаване на мигрената.

Авокадото е чудесно за нашите здраво-
словни режими на хранене и диети. Освен 
че е вкусно и полезно, то е богато и на ан-
тиоксиданти като лутеин и зеаксантин. Ре-
довната му консумация може да помогне за 
облекчаване на главоболието и за неговото 
по-рядко проявление.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

питвате главоболие. Причината е, 
че с липсата на въглехидрати 
намалява и гликогенът в ор-
ганизма, който е основни-
ят източник на енергия 

главата може да намали 

Джинджифилът е супер-
храна, която е ефективна за 
облекчаване на няколко здраво-

мигрената е

дехидратацията 

поръчителните 8 

нително, като мор
кови, тиквички, крас

тавици, селъри, диня, 
пъпеш, ябълки.

Пресният лимонов сок 
също може да намали главоболи

Главоболието: Преди да 
посегнете към хапчетата, 
хапнете нещо вкусно
Дефицитът на калций намалява способността на мозъка да работи ефективно

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, системен 
интегратор търси Field/Network engineer за района на 
Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля в дейностите по 
внедряване и поддръжка, отговаря за предоставянето на 
професионални мрежови услуги. Контакт: simona.zareva@tbs.
tech 359877980442 №19092
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
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
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 $500 per day .Midwest 
loads. 2246598342 №19087
CDL DRIVER , 
Цена US$ 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 за-
дължителен, но е препоръчителен. За повече информация, 
моля позвънете на 773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business is looking 
for a self-motivated truck and trailer mechanic. Experience is a 
plus own set of tools is required. For additional info please call 
630-948-4547 or text 773-946-7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR за dry 
van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. 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

Chicago + suburbs

$$$ OWNERS $$$, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага рабо-
та за Owner Operators! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up 
to 70 c/gal.; Предимно леки товари; Постоянни курсове;Direct 
Deposit всеки петък! -Tel. (847) 483-8787 №19183

ONLY 8% DISPATCH FEE, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна компания набира 
Owner operators.Добро заплащане и само 8 % dispatch fee. 
Con� rmations директно от брокера! Всеки уикенд в къщи. За 
повече информация се обадете на 630-290-7566. №19185

ASSEMBLERS NEEDED, 
Цена US$  , Зипкод 60714, Компания в областта на военната 
промишленост намираща се в Найлс, Илинойс предлага ра-
бота за асемблери, инспектори, инженери. Добро заплащане, 
овъртайм, много добри осигуровки. За повече информа-
ция и препоръки пишете на � oro� @yahoo.com или текст на 
224-пет,седем,осем-0812 Миро №19187

ASSEMBLERS NEEDED, 
Цена US$  , Зипкод 60714, Компания в областта на военната 
промишленост намираща се в Найлс, Илинойс предлага ра-
бота за асемблери, инспектори, инженери. Добро заплащане, 
овъртайм, много добри осигуровки. За повече информа-
ция и препоръки пишете на � oro� @yahoo.com или текст на 
224-пет,седем,осем-0812 Миро №19188

ASSEMBLERS NEEDED, 
Цена US$  , Зипкод 60714, Компания в областта на военната 
промишленост намираща се в Найлс, Илинойс предлага ра-
бота за асемблери, инспектори, инженери. Добро заплащане, 
овъртайм, много добри осигуровки. За повече информа-
ция и препоръки пишете на � oro� @yahoo.com или текст на 
224-пет,седем,осем-0812 Миро №19189

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

ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$  , Зипкод 4, Ако сте малка компания и искате най-
доброто за своите камиони, не си губете времето  Neo Log 
Systems LLC е компания, която извършва диспечерски,сейфти 
и акаунтинг 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 ра-
бота с 53 dry van.Всеки ден вкъши.Заплащане на час,ден или 
процент.Телефон 8476306652, №19162
ТЪРСИМ ДЕТЕГЛЕДАЧКА , 
Цена US$ , Зипкод 60661, Търсим детегледачка да помага с 
едногодишно момче. Почасово за няколко часа на седмица 
първоначално по договаряне. Zip 60661 3125201777 №19167
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  , Зипкод 60056, MR 13 Trucking is hiring experienced 
owner-operators and CDL drivers with clean driving record for 
Box and Semi trucks , tel. 224-795-5588 №19134
CAREGIVER SUB NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Live-In Caregiver Sub needed - every 
other weekend, good pay. Patient is in Northeast Indiana, 45 min 
or less from Chicago. 2247351987 №19137
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 ками-
они. Предлага безплатно ремарке,застраховка,номера,парки
нг. Телефон 847 630 6652, №19143
SAFETY DEPARTMENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60403, Компания за камиони в Joliet, IL 
търси да назначи safety.Телефон 815-205-4060. №19145
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

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

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 $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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СТРОИТЕЛНА ФИРМА, 
Цена US$  , Зипкод 60056, Строителна фирма търси да назначи 
майстори за полагане на плочки. Опит в областта задължите-
лен. Много добро заплащане. Повече информация и въпроси 
773-656-1757 7736561757 №19186
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Неголяма компания набира 
контрактори със собствени камиони и драй ван ремаркета 
. Диспач 24/7. За повече информация се обадете на телефон 
224-659-2356. №19178
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
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/$380 
na den. Za poveche info call 224-659-1690 Evgeni. №19159
BOX TRUCKS, 
Цена US$  , 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

DENTAL RECEPTIONIST AND ASSISTANT, 
Цена US$  , Зипкод 60015, Deer� eld Dental O�  ce 
търси да назначи на пълно работно време 
Dental Receptionist. Заплащане : $16 -$17 на час 
за старт в зависимост от опита. Обадете се на 
тел: 847-312-5549 Говорим български. №18931

MEXANIK, 
Цена US$  25.00, Зипкод 60118, trasportna 
kompania tarsi 4ovek za podragka na kamioni , 
moge i bez opit 7085160360 №19191

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

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. 
Твърдо заплащане започващо от 1500 с бонуси. 7734954405 
№18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене на къщи. 
Търсете Къдрин на 708-770-8483 7087708483 №18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори за 
dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx Ground, 
doubles endorsement and 1 year experience. 6302903092 
№18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time Caregiveri/
Companions. Locations: Suburbs (Ho� man Estates, Highland 
Park,Schaumburg), City Chicago. Zaplashtane $15.00-$18.00 na 
chas. Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-5108, 224-500-
2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 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 локал-
на/регионална работа в радиус от 200 мили от вашия паркинг. 
$800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка вечер. Нови Dry Van 
ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa компания 
набира котрактори с CDL за съвместна работа. За повече ин-
формация търсете Зори 224-659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & Maintenance 
is looking to hire front desk associate at full time. For more 
information please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin търси 
да назначи момиче за работа като офис асистент и касиер. 
Опит не се изисква. За повече информация, моля позвънете 
на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR LOAD 
from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines more info 
tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компания 
предлага работа за CDL class A шофьор $275 per day or 30% 
load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За повече ин-
формация се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чикаго 
до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, за 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 
партньорство 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 шофьо-
ри с опит за Interstate Driving – Long Distance! Предлагаме: ре-
довни 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 години опит зад волана! За Owner Operators пред-
лагаме оборот между $8000 - $10000 на седмица. Hazmat и 
Специализирани Рифери оборот между $9500-13000 на сед-
мица 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 Бълга-
рия 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 $450. Звънете сутрин за повече инфор-
мация. 6308500701 №19177
FOR RENT, 
Цена US$  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 
района на Лорънс и Пуласки, Чикаго - $285 месечно + ток. zip 
60630. За подробности тел. 773-616 3323. №19166
1 BDR ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, 1BDR апарнамент под наем в 
центъра на Des Plaines. Цената включва нови уреди (вклю-
чително пералня и сушилна), газ, топла и студена вода, об-
завеждане, отопление, отопляем вътрешен гараж за 1 кола и 
улично паркиране за повече. За повече информация на: Тел. 
224.875.0402 №19131

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

СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, за стая в двустаен Iет.Ши-
лер Парк.Наемът е $475 на месец и включва вода – то-
пла и студена,парно,паркинг,газ.Ток и Интернет се запла-
щат.Депозит договор-задължителни,дават и се сключват 
с хазяина!Свободна 03-01-22г .Тел 7737042622.Оглед : 
Събота,Неделя! №19100
СТАЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в Des 
Plaines IL 7739344547 №19090
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 бли-
зо 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 вътре-
шен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по всяко време. 
Отопление на ток. Цена 1050$ За повече инфо: 2246560753 
№1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b къща в 
Elk Grove village 60007. Перално помещение, паркинг, обзаве-
дени 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 ка-
мион за сняг. Нови , неупотребявани. 3 комплекта x 2 бр. Цена 
300 $. в Wheeling, IL. За контакт Тел .904-868-6875 №19113
2015 VOLVO VNL670, 
Цена US$ 100.00, Зипкод 60634, 2015 Volvo VNL670 Ishift D13 
- 676000 miles. $ 60000 . 2006 Volvo VNL670 Automatic D12 
- 1363000 miles. $ 35000 Trucks still running with drivers! If 
interested i can sell it with drivers running the same local trips 
with that company i work with. 7739837254 №19119
IONCAL, 
Цена US$  550.00, Зипкод 60016, Продавам Електронни сис-
теми за предотвратяване на варовик във водни 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 електро-
технически услуги! Смяна на панели , инсталация на лампи , 
ключове,, контакти, зарядни за електрически автомобили, ба-
сейни , джакузита. Диагностика на консумираното електри-
чество и откриване на проблеми с липса на електричество! 
773-494-1700 Крис №19136
SAFETY FOR TRUCKING, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, A� ordable Safety Compliance 
Support for trucking companies - MC Registration and Permits 
Driver Safety Trainings Personnel Safety Trainings Call Black Cat 
Safety at 224-441-6667 or email to smarttruckingsafety@gmail.
com 2244416667 №19146
БРОКЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Cъдействие при купуване и 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 пси-
хотерапевтична подкрепа. В сайта ни пише повече информа-
ция относно направленията, в които работим. 359889291674 
№19105
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите домашни фил-
ми като ги презапишете на DVD преди касетите да станат не-
използваеми. 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 неиз-
ползваеми. 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 неиз-
ползваеми. 630-456-1366 №19076
IFTA -PREPARATION , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, If need preparation we $45 call 
3312456314 3312456314 №19080
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 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 спе-
циалисти, 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 строите-
лен проект, моля свържете се с нас и ще бъдете доволни мно-
го бързо без никакъв протокол. Имейл: help.family@aol.com 
231420644 №19125

SOMEWHERE ELSE
ФИРМА В БЪЛГАРИЯ 
Цена US$  , Зипкод , Цялостно правно обслужване. Регистри-
ране на фирми, фирмени промени, ликвидация и заличаване 
на фирми, изготвяне на качествени правни документи. Або-
наментно обслужване. Проверка на недвижим имот. Догово-
ри. +359883483170 №19190

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 (пис-
толети, 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

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



16 - 22 февруари 2022 г.32

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

ВОДОРАВНО: “Всяко чудо за три дни”. Арапи. АПОЛО. Крит. Предели. Акарида. Еб. Ракаров (Кирил) . Поп. Клика. 
“Ана Каренина”. Цаца. Ято. Ели. Скарида. Опити. Око. А-Я. Пориви. Ерик. Краб. Вани. Накити. Атина. Ананас. Ивано-
ва (Лили). Кра. АТО. Екери. “То”. Кодекс. Клир. Лаик. АРОМА. Ипон. Овес. Ок. Ева. Аниони. Канали. Бал. Трал. Азарян 
(Крикор). Амонал. Абур. Ине. Аретир. Кротали. Грим. Нада. Ри. Си. Аго. Цвекло. Акар. “Атене”. “Илиада”. Кер. Мона-
хиня. Пирамида. Ани. Олин. Анатомия.

ОТВЕСНО: Ама. Асарел. Каравелов (Любен). Маратон. Яребица. Атаки. Аборигени. Акад. Карабинери. Анемона. 
Операция. Нор. Палат. Ехо. Очила. Ад. Вавилон. Линц. ИЛ. Ика. АПА. Анит. Равини. Ода. “Аня”. Она. Ти. “Оро”. Делян. 
Оператори. Кокона. Каки. Узо. Окопи. Ар. Вилар (Жан). Лапа. Алава. Ив. Акне. Бородин (Александър). Оток. Ретина. 
Скаути. Ара. Апели. Анада. “Азра”. Ат. Микрони. Екатерина. Лик. Мо. Дрипи. Ориноко. Арии. Аким. Анид. “Никита”. 
Смолян. Среди. Итака. Окиси. Акинети. Рая.
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- Ами преди като искаше да го разхождам, идваше 
и ми носеше каишката. А сега идва и ми носи ключо-
вете от колата.

  
- Знаеш ли, че майстора, който ни поправя покри-

ва, вчера го блъснала кола!
- Брей! То стана опасно и по покривите да ходиш!

  
В кабинета на лекаря:
- Трябва да спрете алкохола!
- Но как така, докторе?
- Ами, например, вместо една бира, изяждате по 

една ябълка.
- Докторе, вие нормален ли сте? Кой яде по 30 

ябълки на ден?

  
Туристическа обиколка с лодка по езерото Лох 

Нес.
- Извинете, кога чудовището се появява на по-

върхността?
- Обикновено след петата чаша, сър...

  
Млад ветеринарен лекар започва работа на село. 

Кметът идва да го поздрави и казва:
- Вие ли сте докторът за говедата?
- Да, аз съм. А какво ви боли?

  
Пиян мъж лежи в канавка, пълна с вода. Към него 

се приближава полицай:
- Гражданино, защо седите в канавката?
- А ти кой си пък?
- Аз съм полицай.
- Морски или сухопътен?
- Естествено, че сухопътен.
- Тогава какво се вреш в нашите морски дела!?

  
- Какво работиш? 
- В сенчестия бизнес съм... 
- Моля?!? 
- Външни щори, дограми, сенници монтирам...
- Ти в развод ли си? 
- Не. В „Брекзит” съм, вече почти три години жена 

ми казва, че ме напуска и все стои вкъщи...

  
- Докторе, всичко ме боли... 
- Много ви моля да се съсредоточите - за всичко 

няма да ви стигнат парите...

  
- По телевизията казаха, че доходите на българите 

са се увеличили - погледнах моите: не съм българин!

  
- Огледалце,огледалце,я кажи ми...
- Гледай си пътя, ма! Пак ша са натресеш някъде... 

Жена крещи на мъжа си:

- И повече кракът на твоя 

приятел Иван да не е стъпил 

в нашата къща!

- Защо?

- Той е откраднал сервиза 

ни със сребърни прибори!

- Онзи, който ни подариха 

за сватбата ли?

- Не, онзи, на който пише 

„Хотел Хилтън“.

33

  
- Докторе, по цяла нощ не мога да заспя, защото 

мисля за хиляди неща наведнъж.
- В такъв случай ви препоръчвам преди лягане да 

пиете по три лъжици разхлабително.
- И тогава ще заспя ли?
- Не, разбира се, но пък ще мислите само за едно 

нещо...

  
Шофьор към катаджия:
- Тук левият завоя разрешен ли е?
- Разрешен е, но е платен...

  
Автомобил се блъска в стълб, намиращ се на края 

на тротоара. От автомобила излиза жена. Стоящият 
наблизо полицай се приближава, отдава чест и каз-
ва:

- Госпожо, можете ли да ми обясните какво...
Жената го прекъсва и започва да крещи:
- Не, не, вие ми обяснете, моля, какво прави тук 

стълб в два часа посред бял ден?

  
Обикновена нощ. Мъж и жена в леглото, не могат 

да заспят от бебешкия плач от съседния апартамент.
Тя:
- Все още ли искаш да имаме дете?
Той:
- Да, трябва някак да им отмъстим!

  
Двама финландци седят пред селска къща. Навън 

е страхотен студ. Единият мъж е с кожена шапка, 
другият е гологлав.

- Слушай, Хейки, ти защо си с гола глава? Ще се 
простудиш! 40 градуса под нулата е!

- Гледай сега, Перти, един път седях пред къщата с 
ушанка на главата, съседът ме повикал да пием вод-
ка, пък аз не съм го и чул!

  
Бръснар, бръснейки клиент, го порязал два пъти. 

За да заглади положението, подхванал разговор:
- За първи път ли идвате при нас?
- Да - отговорил клиентът - ръката си загубих във 

войната.

  
Съпрузи програмисти се карат:
- Гадняр!
- А ти си глупачка!
- Да си забравиш всичките пароли дано!
- Тук вече прекали!

  
- Тате, какви хора са пияниците?
- Те са лоши хора!
- А как да ги разпознавам?
- Виж, сине, там има четири дървета, а пияниците 

ги виждат осем!
- Тате, ама там има само две дървета!
- Ех, сине, не започвай и ти...

  
- Може ли два черни чорапогащника?
- Кой размер желаете?
- Няма значение, ние отиваме в банката.

  
Пълзи пиян мъж по тревата в парка. Към него се 

приближава полицай, посочва му табела с надпис 
„Не ходете по тревата!“ и пита:

- Вие какво? Не можете да четете ли?
- Че аз да не би да ходя, бе! - отговаря пияният.

  
- Ти какво правиш през лятото?
- Пия ракия, ходя за риба...
- А зимата?
- Зимата не ходя за риба...

  
- Кучето ми съвсем мързеливо стана...
- Защо мислиш така?

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


16 - 22 февруари 2022 г.34

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

Астрологична прогноза 
ОВЕН
Предстоят изненади, но не всич-
ки ще са приятни. Попадайки в 
странна ситуация, анализирай-
те събитията преди нея и не бър-
зайте с ожесточените самооб-

винения, които ще ви лишат от енергия, нужна за 
по-важни цели. Събитията ще са непредсказуеми и 
начинът да се справите с тях е или да се заредите 
с търпение, или да „активирате“ чувството си за ху-
мор. И като се знае, че търпението не е най-силната 
ви страна, значи е за предпочитане да се ориентира-
те към втория вариант.

РАК
Придържайте се към правило-
то, че когато излизате от дома, 
трябва да оставяте там и гри-
жите си, а когато си тръгвате от 
работа, трябва да забравяте за 

професионалните задължения. Не го ли направи-
те, ще навредите на деловите и на личните отноше-
ния. Не си набелязвайте амбициозна програма. Ще 
се получи така, че в крайна сметка ще навредите на 
себе си. С отговорността за чужди задачи се анга-
жирайте само ако е неизбежно или пък се налага да 
помогнете на много близък човек.

ВЕЗНИ
Лесно ще постигате успехи в 
работата, защото имате мно-
го енергия, а и нагласата ви ще 
бъде особено оптимистична. 
Периодът е изключително под-

ходящ за финансови и за свързаните с бизнес дела 
– положете малко повече усилия и ще видите, че ще 
бъдете възнаградени. Близък роднина или приятел 
ще ви потърси за съвет или помощ заради здраво-
словен проблем, не му отказвайте. Посетете фит-
нес или спа център, което прогонва вътрешните ви 
страхове. Ще се почувствате преродени.

КОЗИРОГ
Отношенията ви с околните ще 
се развиват чудесно и занима-
нията ви ще имат успех. Един-
ственото, което може да попре-
чи да постигнете хармония, е да 

се опитвате да накарате хората да играят по ваши-
те правила. Ако проявите безотговорност, без да 
правите нищо, после може да се сърдите само на 
себе си. Трудно ще се съсредоточите върху нещо 
конкретно. Вечерта ще имате приятна компания с 
близки или приятели. Разговорите ще бъдат много 
приятни и ще сте център на внимание.

ТЕЛЕЦ
Преценявайте внимателно из-
казванията си и се въздържай-
те от „солени“ шегички, особено 
ако в компанията присъстват и 
непознати. Усетите ли, че сте за-

сегнали нечие самочувствие, побързайте да се из-
вините. Ще предотвратите възможността да си „от-
гледате“ врагове. Ще напреднете забележимо, ако 
успеете да класирате правилно ангажиментите си. 
Отделете важното от второстепенното и не позво-
лявайте на хората от обкръжението ви да ви раз-
сейват и ангажират с проблемите си.

ЛЪВ
С каквото и да се заемете, не 
надценявайте възможностите 
си. Ограничете контактите до 
неизбежните. Нищо ново, нито 
полезно няма да научите от съ-

беседниците си, но възможността да ви ядосат и да 
си размените остри реплики съвсем не е за прене-
брегване. Ако усещате раздразнителност и безпри-
чинно напрежение, намалете контактите и изли-
зайте на чист въздух на открито, макар и за кратко. 
Няколко минути медитация и дихателни упражне-
ния ще възстановят спокойствието ви.

СКОРПИОН
Разчитайте на познанствата и 
приятелствата си, независимо 
дали искате да си изкарате при-
ятно в компания, или имате нуж-
да от съвет и подкрепа. Динами-

ката и общуването ще ви подействат чудесно, така 
че не се заседявайте на едно място. ще проявите 
чувството си за хумор и каквото и да се случва, едва 
ли някой или нещо ще успее да развали доброто ви 
настроение. Не е подходящо да се впускате в нови 
инициативи или да изпълнявате важни задачи – ос-
тавете ги за другата седмица.

ВОДОЛЕЙ
Ако не положите усилия, за да се 
концентрирате и да определи-
те на какво трябва да обърнете 
внимание, умът ви ще скача от 
едно нещо на друго. Може да на-

правите нещо, за да се усъвършенствате в някаква 
област. Ако искате да се запишете на спорт, да посе-
тите семинар или да си купите някаква книга за ду-
ховно развитие, сега е моментът да действате. В ли-
чен план ви очаква приятна изненада. Общуването 
с колегите ще ви подейства зареждащо. Очаква ви 
приятна изненада.

БЛИЗНАЦИ
Ще са ви нужни часове, за да 
компенсирате всяка напразно 
пропиляна минута. Концентри-
райте се в текущите си задълже-
ния максимално, за да се изоли-

рате от предизвикателствата около вас, доколкото 
е възможно. Заетостта ще ви отдалечи от околните 
и ще предотврати участието ви в конфликтни ситу-
ации. Поне няколко пъти ще попаднете в ситуации, 
в които е ясно, че някой има нужда от съдействие. 
Овладейте прословутата си услужливост и не се 
втурвайте да помагате, ако никой не ви е помолил.

ДЕВА
Ако не сте в състояние да реа-
гирате гъвкаво на непрекъсна-
то променящата се и динамична 
обстановка, то по-добре се въз-
държайте от перспективни ре-

шения с особена важност. Не го ли направите, ще 
предизвикате повече разрушения от „слон в стък-
ларски магазин“, а лошото е, че ще са предимно от 
духовен характер. Осигурете си лично време. Отде-
лете поне час-два за удоволствията, които предпо-
читате, но все отлагате заради прекалена заетост. 
Обърнете внимание и на половинката си.

СТРЕЛЕЦ
Не бързайте – повече наблюда-
вайте и по-малко действайте. 
Ако имате усещане, че трябва да 
поемете в нова посока, най-ве-
роятно сте прави, но направете 

първите стъпки в четвъртък. Ако нечие поведение 
не ви допада, опитайте се да погледнете на ситуа-
цията от гледната точка на въпросния човек – така 
няма да трупате излишно огорчение. Отнасяйте се 
сериозно към всякакви служебни или здравни въ-
проси, които излизат на дневен ред. Вечерта не си 
оставайте вкъщи, излезте навън.

РИБИ
Ще бъдете доста активни и ще 
имате енергия да се заемете с 
много неща. Ще постъпите до-
бре, ако довършите докрай оно-
ва, което сте започнали, и не го 

отлагате. Колкото и да не ви се мисли за работа, по-
добре приключете със старите ангажименти, за да 
не се претоварите после. Очаква ви чудесен пери-
од, в който ще се насладите на приятно общуване 
на работното място и на забавления в свободното 
време с половинката си. Лесно ще убеждавате окол-
ните да направят това, което искате.

Лесно ще постигате успехи в 

https://www.brookhavenmarket.com/
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А
нди Брабин определя себе си 
като професионален пътник и 
дизайнер на пътешествия. От 
1987 г., когато за първи път се 
качва на влак, британецът се е 

заел да се повози по всяка една железопът-
на линия в Европа.

Той вече е пропътувал всички линии във 
Франция, Германия, скандинавските стра-
ни, Великобритания, Португалия, Словакия, 
Чехия, а от повечето държави му остават 
само по няколко маршрута. COVID панде-
мията обаче леко спъва плановете му, тъй 
като, по думите му, международните жп 
връзки на Балканите през последните две 
години са почти изчезнали.

„Преди можеше да се пътува от Белград и 
Истанбул до София. Имаше и турски спални 
вагони, които бяха доста добри, и пътуване-
то беше много комфортно. Връзката с Гър-
ция беше прекратена по време на мигрант-
ската криза. Пуснаха един влак седмично, 
но отново заради пандемията беше спрян и 
той“, разказва Анди пред „24 часа“.

Той определя международните линии 
като изключително важни, защото стимули-
рат туризма.

Хората, които избират да пътуват с влак в 
чужбина,

обикновено са заможни
защото самолетните билети са по-евтини, 
аргументира се Анди. Тези туристи искат да 

усетят чуждите култури, правят спирки по 
маршрутите и съответно инвестират пари в 
икономиката.

„Например, ако аз пътувам от Великобри-
тания до Истанбул, мина през България и 
вляза от Румъния, със сигурност ще оста-
на за вечер или две във Велико Търново. По 
този начин аз ще инвестирам пари в бъл-
гарската икономика. Тези хора ще дойдат в 
България и ще похарчат пари за транспорт, 
хотели, храна, магазини“, дава пример бри-
танецът.

Анди не отрича негативните страни на 
влаковете в България. Казва обаче, че не 
е имал опасни преживявания в български 
влак, а според него в Румъния е доста по-
рисковано. Съгласен е обаче, че жп транс-
портът не е особено бърз, но като пъте-
шественик

той вижда и хубавата страна 
на бавното пътуване

защото то дава възможност да се насладиш 
на панорамата през прозореца.

„Гледките в България са уникални. Те раз-
сейват пътуващите от обстановката във вла-
ковете“, коментира той състоянието им.

Забелязал странна за него тенденция - 
българите възприемат колата като признак 
на социален статус. „В другите държави хо-

рата с коли също се возят на влакове“, ко-
ментира британецът.

В България му остават да измине само 
още няколко линии, а от тези, които вече 
са зад гърба му, има и любими: София – Ме-
здра, София – Карлово – Бургас, Перник – 
Гюешево и Горна Оряховица – Тулово. Зара-
ди пътуванията си е имал шанса да посети 
Русе и Велико Търново, които вече препо-
ръчва на клиенти, има собствен бизнес, 
който проектира пътувания, като придвиж-
ването става изцяло чрез влакове.

Анди все пак вижда подобрение: „Преди 
15-20 години жп транспортът в Централ-
на Европа беше на нивото на този в Източ-
на в момента. Инвестициите на ЕС там са 
трансформирали линиите напълно“. Затова 
е убеден, че промяната предстои за Бълга-
рия и Румъния, тъй като сега инвестициите 
се пренасочват на изток.

Британски пътешественик 
„колекционира“  
жп маршрути из Европа

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XСофия-Мездра  
е любимата му линия

Сн.: Twitter/Andy Brabin

http://www.trifonovalaw.com/
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Серина Уи-
лямс мечтае 
за още деца. 

40-годишната те-
нисистка, която е 
щастлива майка на 
малката Олимпия, 
е категорична, че с 
Алексис Оханян ще 
имат още наслед-
ници. Това стана 
ясно от нейно ин-
тервю за Еtonline, в 
което разкрива какво й пред-
стои в личен, но и в професи-
онален план.

„Определено искам да 
имам повече деца“, споделя 
още тя за намеренията си да 
направи 4-годишната си дъ-
щеря кака.

По думите й, човек вина-
ги се пита дали е готов, но от 

друга страна, биологичният 
му часовник тиктака и го кара 
да побърза. Все пак тя е благо-
дарна за това, че роднините й 
не я притискат.

Звездата изтъкна, че е го-
това да сложи край на своята 
състезателна кариера на кор-
та. Въпреки това все още не е 
планирала това във времето.

Серина Уилямс мечтае  
за още деца

Селена Гомес призна, че е имала 
наистина опасна връзка със со-
циалните мрежи, преди да си взе-

ме почивка от тях и да даде паролите на 
екипа си, за да не управлява профилите 
си лично.

29-годишната певица преди години 
си е вземала почивка от Instagram, за да 
подобри психичното си здраве. Сега тя 
признава, че преди е развила негатив-
на връзка с тази социална мрежа и това 
повлияло зле на нейното самочувствие.

„В един момент Instagram се превър-
на в целия ми свят и това беше наистина 
опасно“, сподели тя.

Изпълнителката вече няма достъп до 
паролите на акаунтите си в социални-
те мрежи и вместо това оставя нейният 
екип да публикува от нейно име. Гомес 
смята, че това е най-доброто решение, 
което е вземала.

Ема Бънтън каза, че децата са най-
големият й успех. 45-годишната 
певица придоби световна слава в 

средата на 90-те, когато беше част от мо-
мичешката банда Spice Girls и въпреки 
огромния успех с групата, тя смята, че 
децата й са най-голямото й постижение 
в живота.

Изпълнителката има двама сина от съ-
пруга си Джейд Джоунс - Тейт на 10 г. и 
Бо на 14 г.

Ема и Джейд сключиха брак през 2021 
г. Те са заедно от 21 години и поп звезда-
та твърди, че винаги е знаела, че са срод-
ни души.

Но тя се радва, че в началото на връз-
ката си двамата прекарали известно вре-
ме отделно и се разделили за кратко - 
това им позволило после да формират 
по-стабилна връзка, както и да израснат.

Ема Бънтън: Децата са  
най-голямото ми постижение

Селена Гомес имала „опасна“ 
връзка със социалните мрежи

Палентолози описаха 
динозавър, живял пре-
ди 150 милиона години 

на територията на днешния 
щат Монтана, който е страдал 
от симптоми на грип и пнев-
мония.

Фосилът, наречен Доли, 
е първото доказателство за 
дихателна болест при дино-

заврите. На три от 
шийните му пре-
шлени има разра-
ствания, подобни на 
броколи, образува-
ли се заради инфек-
ция във въздушните 
пътища, свързани с 
белите дробове. За-
ради нея младият 
екземпляр вероятно 
е имал треска, бил е 

летаргичен, дишал е трудно, 
кашлял е, кихал е, а е страдал 
и от диария. Инфекцията е по-
добна на аспергилозата при 
съвременните птици. Тя може 
да е коствала живота на Доли.

Динозаврите са боледува-
ли, както и другите животни, 
но фосилните доказателства 
са редки.

Динозаврите страдали  
от хрема и пневмония

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Носителят на 
„Оскар“ Куентин 
Тарантино и съ-

пругата му, която е пе-
вица и модел, очакват 
второто си дете. Холи-
вудският режисьор и 
израелската му жена 
Даниела Пик ще имат 
второ дете малко пове-
че от две години, след 
като посрещнаха пър-
вородния си син Лео.

Преди известно време Та-
рантино обясни в медиите, че 
синът му не е кръстен на Ле-
онардо ди Каприо, както мно-
го хора си мислят, а на бащата 
на жена му Даниела.

Първото дете на Куентин 
се роди в болница „Ихилов“ в 
Тел Авив. Откакто се ожениха 

през 2018 г., двойката живее 
в родината на Даниела, като 
същевременно прави чести 
посещения в Лос Анджелис. 
Режисьорът е бил улавян от 
папараци да се разхожда из 
улиците на Тел Авив, привли-
чайки вниманието на минува-
чите.

Куентин Тарантино в очакване 
на още едно дете

Кание Уест е ядосан на 
Били Айлиш за случка, в 
която не е замесен. Зато-

ва пък използва Instagram, за 
да сподели със своите над 11 
млн. последователи разочаро-
ванието си от певицата. 

44-годишният Уест обвини 
Айлиш, че е „очернила“ име-
то на Травис Скот по време 
на концерта си в Атланта. Ста-
ва дума за случката, при коя-
то 20-годишната певица спря 

изпълнението си, защото видя 
задушаваща се жена в публи-
ката. Тя й осигури инхалатор 
и каза: „Трябва да съм сигурна, 
че хората са добре, преди да 
продължа с концерта“.

Според Уест това е инди-
ректна обида към Скот - на 
концерта му от фестивала 
Astroworld загинаха 10 души, 
които бяха стъпкани в тълпа-
та. Самият той не спря изпъл-
нението си на сцената.

Кание нападна Били Айлиш 
заради Травис Скот

Принц Хари ще опита да е по-тих през 2022 г. и да 
не предизвиква много медийно внимание заради 
баба си - кралица Елизабет Втора.

Заради напускането на кралското семейство на Хари и 
Меган през 2020 г. и интервюто, което дадоха те за Опра 
Уинфри през 2021 г. и в което бяха разкрити много неща 
за кралското семейство, медиите постоянно пишеха и 

говореха за кралските особи и последните години бяха 
драматични за тях.

Явно това се е отразило на кралицата, затова Хари едва 
ли повече ще говори за отношенията си със семейството.

Кралският експерт Кейти Никол казва, че Хари осъзнал 
колко тежко може да се е отразила последната година на 
баба му и не искал повече да я разстройва.

Шарън Стоун смята, че има нещо общо с по-
койната принцеса Даяна, която беше най-
известната жена в света до смъртта си през 

1997 г.
Актрисата застава на корицата на списание Rake и 

разказва за това как двете с Даяна са били постоян-
но преследвани от фенове и това е нещото, което ги 
свързва.

„Ние станахме известни по едно и също време. 
Всеки, който беше известен колкото мен или Дая-
на, беше преследван от стотици, ако не и от хиляди 
хора“, признава Стоун, която се превръща в истинска 
звезда след играта си в „Първичен инстинкт“ през 
1992 г. Споделя, че понякога тълпата е дърпала бро-
нята на колата, чупила е огледалата за обратно виж-
дане, регистрационните табели и дори се е качвала 
върху автомобила й.

Шарън Стоун била преследвана 
от фенове като Даяна

Хари загрижен за баба си, не 
иска да я разстройва отново

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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С
елището е разположено в подно-
жието на Североизточен Пирин, в 
близост до река Места, под най-ви-
сокия и най-красивия карст на пла-
нината.

Банско не само е едно от най-снежните 
места в България, но и притежава богато ар-
хитектурно-историческо наследство. Банско 
привлича голям брой туристи не само през 
зимата с перфектните си ски условия, но и 
през лятото - с живия си фолклор и неповто-
рима природа.

Днешният административен център е раз-
положен на мястото на селище, обитавано по-
следователно от траки, римляни, византийци 
и славяни. Останките от антични крепости, 
тракийски надгробни могили, средновековни 
поселения, оброчища, черкви и параклиси в 
землището на града свидетелстват

за няколко 
исторически епохи

В местността Старото градище, на около 4 км 
югозападно от града, и в местността Юлен (по 
течението на река Дамяница) има останки от 
антични крепости. Предполага се, че средно-
вековното селище се е намирало в местност-
та Света Троица. В близост до Старото гради-
ще са разкрити тракийски надгробни могили. 
Югоизточно от Банско се намират останките 
от късносредновековните черкви „Св. Геор-
ги“ и „Св. Илия“, които са паметници на култу-
рата.

В по-късните години Банско се обособява 
като значителен търговски и занаятчийски 
център от нов, възрожденски тип. Замогват се 
големи родове, които не само пренасят култу-
рата на посещаваните страни в Родината, но и 
изпращат децата си да учат в чужбина. Съпри-
косновението с богатата европейска култура 
оказва изключително плодотворно влияние

върху духовния напредък 
на града

Подобрява се битът на хората, строят се 
здрави двукатни каменни къщи, с високи зи-

дове и тежки масивни порти, с дълги стрехи 
от черна мура. Този архитектурен стил дос-
тига пълен разцвет през Възраждането. Най-
ранните къщи - Хадживълчовата, Хаджирус-
ковата и Веляновата, са защитени с вътрешни 
скривалища и бойници.

Като богат на история град, Банско има как-
во да ви покаже. Интерес представлява архи-
тектурно-строителният и исторически памет-
ник на културата - къщата музей на Неофит 
Рилски. Роден през 1793 г., той е патриархът 
на новобългарското образование и просвета. 
Учи иконопис при основоположника на Бан-
ската художествена школа Тома Вишанов-Мо-
лера. В Рилския манастир по-късно става мо-
нах.

Друг символ на Банско е черквата „Св. Тро-
ица“, към която е построена и единствената 
часовникова кула в града. На 26 декември с 
тържествена литургия се чества съграждане-
то й. Историята ни връща във времето на тур-
ското робство, когато султанският указ гласял, 
че християнски храм може да се издига само 
на място, където и преди е имало черква на 
„езичници“.

Банскалиите прибегнали 
до хитрост

За да покажат, че това е така, през есента 
на 1831 г. те заровили няколко стари икони 
на избраното място и през пролетта получи-
ли разрешение за строеж. За да омилостивят 
разгневените поробители, жителите на кит-
ния пирински град издълбали два полуме-
сеца до кръста над централния вход на черк-
вата, които и до днес са там. Иконостасът, 
стенописите на свода и всички икони са дело 
на майстори от Банската иконописна школа, 
която е една от четирите възрожденски шко-
ли в България.

Преди построяването на храма „Св. Алек-

сандър Невски“ в София черквата „Света Тро-
ица“ е била най-голямата в страната ни.

Часовникът на кулата вече над 150 г. отмер-
ва часовете и минутите с

пословичната 
английска точност

Изграждането й и поставянето на прециз-
ния часовников механизъм е голямо техни-
ческо постижение за времето си. Още по-зна-
чима я прави и фактът, че е дело на самоуки 
майстори.

Великолепна експозиция представя родна-
та къща на поета Никола Вапцаров, превър-
ната в къща музей. Не заобикаляйте дома му 
с убеждението, че ще загубите времето си в 
отегчителни детайли за живота му. Колкото 
и банално да звучи - в житейската история на 
такива хора просто няма досадни подробнос-
ти. От дистанцията на времето те дори звучат 
още по-вълнуващо.

Традиционен празник в Банско е летният 
джаз фестивал с участието на популярни из-
пълнители от страната и чужбина. Не е ли това 
добър повод да идете в Банско? Няма да ви е 
лесно да устоите на великолепието му. Защо-
то в Банско, като в старо злато, се преплитат 
красота, благородство и твърдост. То по-мал-
ко блести, но повече топли, а не е ли точно 
това, от което имаме нужда всички ние...

Банско: Домът на поезията и 
черквата, построена с хитрост

Много са местата, където можете да 
пренощувате. Едно от тях е Веляновата 
къща. Това е една от най-красивите къщи 
със стенопис и дърворезба. Разположена 
е в близост до „Св. Троица". Позната е още 
като най-оригиналната банска укрепена 
къща от епохата на Възраждането, запазе-
на до наши дни.

Къщата е подарена от банскалии на Уста 
(майстор) Велян Огнев, който я изографи-
сва отвътре и отвън и я превръща в ис-
тинско произведение на изкуството. Мо-

дерна за времето си, двукатната къща е 
градена само от камък и дърво, с харак-
терните 2 взаимосвързани в приземието 
скривалища и 5 стаи на етажа с чардак.

Особена ценност представляват стено-
писната украса на Синята стая, изкусната 
дърворезба на чардака, геометричните и 
растителни мотиви в югоизточната стая на 
южната фасада.

В наши дни в едно от приземните по-
мещения е организирана етнографска из-
ложба базар.

Райско кътче за отмора

XЧасовникът на кулата над 150 г. отмерва часовете 
и минутите с пословичната английска точност

Часовниковата кула е дело на самоуки майстори.Банско е едно от най-снежните места в България.

Веляновата къща има малки прозорци с железни решетки и залостващи се врати.

Сн.: Wikipedia
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