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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Това е моментът  
на България да направи 
своя избор

Полша предоставя всичките си руски из-
требители МиГ-29 на САЩ, за да ги прехвър-
лят на Украйна. Вашингтон засега казва, че 
това решение е „нереалистично“, но вице-
президентът Камала Харис пристига на по-
сещение във Варшава в сряда и въпросът 
вероятно ще бъде разрешен. Така 28-те пол-
ски МиГ-а ще се окажат в ръцете на украин-
ските пилоти в помощ да отвоюват свобода-
та си от руския агресор.

От Полша се изпраща голяма част от во-
енната помощ на западните партньори към 
Украйна. Страната посрещна над 1 милион 
бежанци от Украйна и тази цифра със сигур-
ност ще расте в следващите дни.

А какво прави България? Освен да сме-
ни военния си министър, който не може-
ше да даде категорична оценка на войната 
в Украйна – нищо. Премиерът Кирил Петков 
обеща „топли одеяла“ и някаква друга хума-
нитарна помощ, но това изглежда нелепо.

Да, България е зависима от руските енер-
гийни доставки, след като 10-годишното 
управление на Борисов затвърди зависи-
мостта на страната ни от Москва. Газова-
та връзка с Гърция все още не е готова и 
това ограничава значително вариантите 
пред София. Но и Русия става все по-зави-
сима от държави като България, след като 
САЩ спряха вноса на руски енергийни про-
дукти, а ЕС ще го ограничи с 2/3 до края на 
годината. Половината икономика на Русия 
е износ на енергийни носители. Москва не 
може да си позволи да играе твърдо по тази 
линия, защото войните струват много пари. 
А Путин няма много опции за финансиране 
след съкрушителните санкции на нормал-
ния свят.

Сега е моментът на България да събе-
ре смелост и покаже характер. Да утвърди 
своето място в семейството на тези нор-
мални държави, за които доброто и лошото, 

правилното и неправилното са ясни катего-
рии, макар и понякога да не личи. Да пока-
же, че има топки.

Полша призова всички НАТО-вски съю-
зници, които имат руски самолети МиГ, да 
ги предоставят на Украйна. Такива са Бълга-
рия, Словакия и Румъния. И това е най-пра-
вилният ход за София.

От една страна, ще покажем, че наистина 
сме солидарни и на нас може да се разчита.

Но от друга, по-прагматична, това е чу-
десна възможност да се отървем от руски-
те машини, които са стари и не подхождат 
за отбраната на НАТО-вска държава (Пол-
ша вече подменя с F-16 и F-35). Вече няма 
и опция тези самолети да бъдат поддържа-
ни или ремонтирани в Русия или Беларус – 
това изглежда немислимо в следващото де-
сетилетие. А срещу нашите стари МиГ-ове 
е възможно да получим F-16, с които на-
истина да започне модернизацията на во-
енновъздушните ни сили. Но най-вече ще 
направим това, което е правилно, смело и 
почтено.

Един ден, когато се пише историята на 
този мрачен момент в човешката история, 
ще е добре да сме с ясна позиция на страна-
та на доброто, а не да сме онази малка дър-
жавица, която е гледала тънката си, дребна 
сметка. Така, както сме го правили при пре-
дишни военни конфликти. И винаги сме гу-
били.

Да използваме този исторически шанс, 
който ни се дава, и да премахнем съмнени-
ето, че България е слаба държава, която не 
може да реши къде й е мястото. Това е на-
шият момент – да бъдем горди от избора ни. 
Можем.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/milanabash78
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Р
усия е най-големият износител в 
света на петрол и петролни про-
дукти. Те съставляват около 7 ми-
лиона барела на ден или 7% от 
глобалното предлагане.

Налагането на енергийни санкции на Кре-
мъл би довело до незабавен икономически 
ефект. JPMorgan изчислява, че икономика-
та в Русия ще се свие с 12.5%, което ще има 
ефект на рухване в рецесия.

Имайки предвид това, украинските вла-
сти нееднократно поискаха от САЩ да въве-
де по-строги санкции срещу страната агре-
сор, включително и върху енергийните им 
продукти. Украинският министър на външ-
ните работи Дмитро Кулеба заяви пред 
Washington Post, че наред с другите мер-
ки, „държавите трябва да спрат да купуват 
руски петрол, който сега е опетнен с укра-
инска кръв.“

Но ефект от подобни мерки би имало 
не само върху държавата, която трябва да 
бъде наказана, а и върху целия свят.

Въпреки това САЩ решиха да рискуват. 
На 8 март президентът Джо Байдън обяви, 

че Вашингтон забранява вноса на руски пе-
трол още в същия ден.

По думите му по този начин „американ-
ският народ ще нанесе още един мощен 
удар по управлението на Путин". „Ние няма 
да бъдем част от субсидирането на война-
та“, категоричен бе Байдън.

Подобна стъпка, изненадващо предприе 
и Великобритания, макар че по-рано пре-
миерът Борис Джонсън изрази предпазли-
вост: „Напълно правилното нещо е да се от-
далечим от зависимостта от руския газ, но 
трябва да го направим стъпка по стъпка“.

„Трябва да се уверим, че имаме замести-
тели“, каза той.

Мярката

повиши допълнително цените
които вече бяха достигнали до почти 140 
долара за барел на сорта Brent, най-високо-
то му ниво от 2008 г. насам. 

JP Morgan прогнозира, че петролът може 
да достигне рекордните $185 за барел до 
края на 2022 г., ако прекъсването на руския 
износ продължи дълго, въпреки че заедно с 

САЩ и Великобритания забраниха вноса на 
руски петрол, България е твърде зависима

XЗащо ЕС не иска енергийни санкции  
като последен коз за спиране на войната?
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повечето анализатори, анкетирани от „Рой-
терс“, банката очаква средна годишна цена 
под $100.

Последния път когато цените на петрола 
бяха над $100, беше през 2014 г., и нивата, 
достигнати в понеделник, не бяха далеч от 
пика от над $147 през юли 2008 г. Това е ряз-
ко изкачване в сравнение с нивата преди 
две години, когато коронавирусът предиз-
вика спад на търсенето.

„Една продължителна война, която при-
чинява широко разпространени проблеми 
в доставките на суровини, може да доведе 
до покачване цената на Brent над границата 
от 150 долара за барел“, каза Джовани Стау-
ново, анализатор в UBS.

Налагайки строги енергийни санкции 
обаче Европа може

да остане на тъмно и студено
Затова засега Европейският съюз ще се 

въздържи от подобно действие срещу Ру-
сия.

Най-големият потребител на руски газ и 
на руски петрол в Европа е Германия. Тъкмо 
поради това канцлерът Олаф Шолц засега 
се въздържа да подкрепи предложенията 
за налагане на ембарго върху руски енер-
гоносители.

Теоретически Европа може да се справи и 
без руски газ, защото разполага с достатъч-
но капацитети за доставка на втечнен газ, 
коментира Deutsche Welle. Не е ясно обаче 
дали потенциалните доставчици Катар, Ав-
стралия и САЩ, както и държавите, които са 
ключови за преносната мрежа, като Алжир 
и Норвегия, ще съумеят наистина да задо-
волят търсенето, смятат специалистите от 
Института на германската икономика.

Освен това в повечето държави от ЕС, 
включително и в България, липсват терми-

нали, които могат да поемат втечнен газ.
Холандският премиер Марк Рюте също 

предупреди, че ако страните се движат 
твърде бързо, за да забранят руския петрол 
и газ, това може да има обратен ефект с „ог-
ромни последици“.

И България няма да подкрепи ембарго-
то върху руския газ и петрол, ако бъде вне-
сено такова предложение. Това заяви пре-
миерът Кирил Петков в интервю за агенция 
Ройтерс.

„В момента нямаме текущи алтернативи,

ние сме твърде зависими
Напълно подкрепяме украинския народ, 

подкрепихме първия пакет от санкции, 
дори сме отворени и за други санкции, само 
тези две санкции би било много трудно за 
нас да приемем като икономика и като дър-
жава“, каза той.

Петков добави, че в момента България 
води преговори за 
доставка на по-голе-
ми количества газ от 
Азербайджан и проуч-
ва възможностите за 
доставки през гръцки 
пристанища.

Изглежда обаче Запа-
дът оценява, че именно 
енергийните санкции 
са последният коз за 
спирането на Путин.

В своя коментар по 
темата Мартин Ганзл-
майер от телевизия 
ARD пише: „Длъжни сме 

последователно да се откажем от природен 
газ, въглища и петрол от Русия – и то колко-
то е възможно по-бързо. В противен случай 
във военната каса на Путин ще продължат 
да се вливат по един милиард евро на ден. 
Казано в прав текст: когато купуваме енер-
гия от Русия,

ние финансираме 
кървавата война

на Путин срещу Украйна. Имаме нужда от 
доста повече втечнен газ, навярно трябва 
да удължим срока на експлоатация на АЕЦ 
и на каменовъглените мини. А и да ограни-
чим потреблението на енергия.

Енергийните и стопанските експерти каз-
ват, че това е възможно, но ще струва на 
фирмите и на гражданите скъпо, навяр-
но дори много скъпо. Политиката спешно 
трябва да подготви гражданите, че защи-

тата на свободата иска жертви. Днес се за-
щитава свободата на Украйна. Ние също 
трябва да дадем своя принос. Възможно е 
изцяло да се откажем от руска енергия, сти-
га западните държави с общи усилия да за-
претнат ръкави. Само ако бойкотираме 
руската енергия, ние ще раним Путин в не-
говата Ахилесова пета.“

Русия пък, осъзнавайки зависимостта на 
цяла Европа, за пръв път след началото на 
войната в Украйна си позволи да заплаши, 
че може да спре доставките на газ за Герма-
ния по тръбопровода „Северен поток 1“.

Руският вицепремиер Александър Но-
вак заяви, че след като срещу страната му 
са били отправени толкова съвършено не-
обосновани обвинения, а Германия е зам-
разила „Северен поток 2“, неговата страна 
имала право да отговори с огледални мер-
ки. Според Новак в момента Европа упо-
требява 500 милиарда кубически метра газ 
годишно, а Русия осигурява 40% от това ко-
личество.

Вицепремиерът заплаши още, че ако на 
Русия бъдат наложени забрани да продава 
нефтопродукти, цената на петрола ще ско-
чи и може да достигне до 300 долара за ба-
рел. „Напълно очевидно е, че отказът от 
руски петрол

ще доведе 
до катастрофални последици

на световните пазари“, предупреди още Но-
вак.

Тъй като цените на природния газ също 
наближават най-високите си нива за всички 
времена, се очаква покачващите се енер-

гийни разходи да повишат инфлацията над 
7% от двете страни на Атлантическия океан 
през следващите месеци и да навредят на 
покупателната способност на домакинства-
та. Това допълнително ще забави и зараж-
дащото се глобално възстановяване от пан-
демията.

Освен основен доставчик на нефт и газ, 
Русия пък е и най-големият в света изно-
сител на зърнени храни и торове и водещ 
производител на паладий, никел, въглища 
и стомана. Опитът за изключване на иконо-
миката й от търговската система ще засегне 
широк спектър от индустрии и ще добави 
към глобалните страхове за продоволстве-
ната сигурност.

https://angelovrealtor.com/
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К
ирил, Полина, Арсений - три 
деца от различни краища на 
Украйна. Три деца, свързани с 
обща съдба. Деца, които няма да 
пораснат, покосени от вражески 

куршуми.
Към 8 март най-малко 41 са децата, заги-

нали по време на военните действия в Ук-
райна. 76 са ранени. Хиляди други цял жи-
вот ще носят травмите от войната.

„Тези данни не са окончателни, тъй като в 
момента е невъзможно да се установи точ-
на информация за броя на убитите и ране-
ните жители на Мариупол, района на До-
нецк и град Ирпин в покрайнините на Киев“, 
съобщиха украинските власти във вторник.

Снимката на безжизненото телце на 
18-месечния Кирил, увит в окървавено 
одеяло в ръцете на обезумелия си от мъка 
баща, обиколи света. Детето беше тежко 
ранено при бомбардировка в родния му 
Мариупол. Въпреки опитите на лекарите 
да върнат Кирил към живота, той почина 
от сърдечен арест.

10-годишната Полина, сладко русо мо-
миченце, с розови кичури, беше четвър-
токласничка в училище в Киев. Тя се счи-
та за

първото дете, 
станало жертва

на войната, след като беше разстреляна 
със семейството си в първите дни на во-
енните действия. Руска саботажна група 
откри огън срещу автомобила им, като за-
едно с Полина загинаха и родителите й Ан-
тон Кудрин и Светлана Западянская. Три 
дни след момиченцето почина и братчето 
й, 5-годишният Семьон, тежко ранен при 
стрелбата. По-голямата им сестра, 13-го-
дишната София, тежко ранена, продължа-
ва да се бори за живота си, без да знае, че 
цялото й семейство вече го няма.

Няма го и малкото момиченце с пижама 
на розови еднорози от Мариупол. Тя почи-
на въпреки опитите на лекарите да я спа-
сят, след като беше ранена при бомбарди-
ровка над града. Жена, вероятно нейната 
майка, се вижда на снимките с детски че-
хли, шал и шапка, докато медиците отча-
яно се опитват да я върнат към живота.

„Покажете това на Путин. Очите на това 
дете и плачещите лекари.“

Други две деца загинаха заедно с майка 
си, опитвайки се да избягат от град Ирпен, 
в покрайнините на Киев, след като

руските сили откриха огън
срещу бягащите цивилни.

Оцеля единствено баща им и малкото ку-
ченце на семейството.

14-годишният Арсений загина, поразен 
от снаряд в главата.

„Лекарите не успяха да стигнат до мом-
чето заради стрелбата. Арсений почина от 
кръвозагуба“, написа във Facebook съпру-
гата на президента Володимир Зеленски - 
Олена.

Тя съобщи и за семейство, сред което и 
6-годишната София, които са убити, докато 
се опитват да напуснат Украйна.

Кирил, Полина, Арсений, 
Семьон... ще ни простите ли?

Лекари отчаяно се опитват да спасят 18-месечния Кирил. 18-месечният Кирил загина след бомбардировка  
на Мариупол.

Сн.: АП/БТА Сн.: АП/БТА

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XЖертвите на войната, които нямаха шанса да пораснат

От това семейство оцелява само най-голямата сестра, 
13-годишната София.

Сн.: Facebook

Полина е първото дете, жертва на войната в Украйна. 
Сн.: Facebook

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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„Тя заедно с нейния брат, на месец и по-
ловина, и дядо им бяха застреляни в тех-
ния автомобил. Семейството се опитваше 
да напусне Нова Каховка“, написа Олена 
Зеленска.

Алиса от украинския град Охтирка пък

не доживя до 8-мия си 
рожден ден

Тя загина по време на обстрел заедно 
с дядо си, който се опита да я защити със 
собственото си тяло.

В ранните часове на 8 март не спря и 
обстрелът на град Суми в източната част 
на страната въпреки обявения хуманита-
рен коридор за евакуация. 18 са жертвите, 
сред които и поне две деца.

Заради загиналите деца и цивилни 
граждани две международни институции 
разследват действията на Русия в Украйна, 
което може да доведе до изправянето на 
руския президент Владимир Путин пред 
международен съд.

ООН направи първа стъпка към търсе-
нето на съдебна отговорност за това, кое-
то става в Украйна. В петък Съветът на 
ООН по правата на човека създаде коми-
сия, която да разследва наличието на на-
рушени права в страната след нахлува-
нето на руската армия. Международният 
наказателен съд също започна разследва-
не на престъпленията в Украйна, извърш-
вани в момента. Това стана на 28 февруари 
2022 г., на петия ден от войната.

11-годишно украинско момче беше на-
речено „героят на нощта“, след като ус-
пешно пресече сам границата със Слова-
кия.

С раница на гръб и телефонен номер, 
записан на ръката му и на лист хартия, по-
ставен в паспорта му, детето пропътува 
над 1100 километра от родния си град За-
порожие в Южна Украйна до свои родни-
ни в Словакия.

„Той пристигна съвсем сам, тъй като ро-
дителите му трябвало да останат в Украй-
на“, написа във Facebook Министерството 
на вътрешните работи на Украйна. „До-
броволци са се грижили за него, отвели 
са го на топло място и са му 
дали храна.“

Детето вече е на-
станено при своите 
роднини.

„Той спече-
ли всички със 
своята усмив-
ка, безстрашие 
и решителност, 
присъща на ис-
тински герой“, 
написаха още от 
словашкото Минис-
терство на вътрешни-
те работи.

11-годишният герой

От това семейство оцелява само бащата, докато се опитват да избягат от Ирпен. 

Сн.: АП/БТА

Сн.: Facebook/Slovakia interior ministry

http://autoboxexpress.com
http://autoboxexpress.com
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В
ластите в Чикаго откриха изчез-
налия в средата на декември м.г. 
Петко Янков. 27-годишният бъл-
гарин беше в неизвестност от 16 
декември 2021 г., когато майка му 

открива апартамента, в който живеят, пра-
зен и личните му вещи и телефон на масата 
в кухнята. Тялото на младия мъж е открито 
едва в понеделник – почти три месеца след 
неговото изчезване. Изглежда, че Петко сам 
е сложил край на живота си, като се е обе-
сил.

Търсенето на Петко продължи с дни в 
парка Catherine Chevalier Woods, в който 
предполагат, че младежът е отишъл, след 
като е излязъл от тях. Тялото обаче е било в 
съвсем друг край на парка от този, в който е 
било издирването.

Последно 27-годишният Петко е видян от 
майка му в четвъртък сутринта, когато тя 
отива на работа, в апартамента им, който е 
на метри от парка. Когато се връща следо-
беда, синът й го няма. „Тя се връща от рабо-
та и вижда, че вратата е заключена само с 
едната ключалка, и се усъмнява. През това 
време му звъни по телефона, той не отгова-

ря. Като влиза в апартамента, намира теле-
фона на масата, търси го из апартамента – 
няма го. Почва да разглежда другите неща, 
оставени са всичките му документи – ID, шо-
фьорска книжка, кредитни карти, всичко, 
което носим в портфейла си“, разказа за BG 
VOICE бащата Неделчо Янков.

Родителите подозират, че той се е за-
ключил и решил да отиде в близкия парк 
Catherine Chevalier Woods, който познавал 
добре.

„Той дойде на 9 годинки, почти всеки ден 
ходихме в парка – да се разхождаме, играем 
футбол, на риболов“, казва Неделчо Янков. 
Момчето е живеело с майка си в апартамен-
та на улица W Summerdale Avenuе – само на 
няколко метра от парка.

Петко Янков, както и родителите му, са 
родом от Стара Загора. Семейството идва в 
Чикаго през 2003 година.

„Това, от което се опасявам, е, че той е 
отишъл в един по-добър свят“, каза тогава 
пред BG VOICE бащата Неделчо Янков. Ба-
щиното предчувствие се оказа и вярно.

Дни преди изчезването си Петко успеш-
но е завършил бакалавърската си степен 
по кинезиология – специалност, която съ-
четава кинезитерапия и диетология - от 
University of Illinois in Chicago. Семейство-
то е планирало да празнува този уикенд ди-
пломирането му.

Намериха обесен 
изчезналия в 
Чикаго Петко

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Бащата на Петко – Неделчо Янев

Няколко полицейски агенции участват в издирването на Петко Янков.

https://www.krilchev.com/
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С
лед години опити за пускане на 
директна линия България - САЩ 
и спънки със сигурността на ле-
тище София, аеропортът получи 
желаното разрешение за изпъл-

няване на директни трансатлантически по-
лети. 

Дългоочакваното решение идва, след като 
в средата на октомври 2021 г. екип от Депар-
тамента по вътрешна сигурност в Админи-
страцията по сигурността на транспорта на 
САЩ бе на инспекция в българската столица.

Оценката на екипа за стандартите и мер-
ките за авиационна сигурност според меж-
дународните изисквания показват, че те се 
прилагат ефективно на най-голямото лети-
ще в България.

За полети без прекачване от България до 
САЩ се говори отдавна, но така и не се стиг-
на до реализирането на тази цел.

Ще доживеем ли директни 
трансатлантически полети?

Изпълнителният директор на летище Со-
фия Хесус Кабайеро заяви, че презокеански-
те полети са с една стъпка по-близо.

„Това е една от нашите стратегически 
цели, за която разработихме специална про-
грама с отстъпки от летищните такси, за да 

стимулираме авиокомпаниите“, уточни той.
Българската авиокомпания „GullivAir“ има 

намерение да изпълнява полети до САЩ, 
като тя има вече разрешение за кацане в 
Ню Йорк, получено още преди около годи-
на. То беше издадено от Департамента по 
транспорт на САЩ и е валидно за две годи-
ни. „GullivAir“ има разрешение за директни 
полети и до международното летище „Пиър-
сън“ в Торонто, Канада.

Авиокомпанията е проектно дружество 
на BH Air, която още преди години праве-
ше опити да получи разрешение за директ-
ни полети. Тя обяви, че планира да лети от 

летище София до летище Кенеди в Ню Йорк 
три пъти седмично.

В момента „GullivAir“ изпълнява само една 
редовна линия - до Бургас, новия маршрут 
до Скопие, както и няколко директни чар-
търни полети от България до далечни дес-
тинации като Малдивите и Доминиканската 
република.

Очакваше се полетите по директната ли-
ния - София - Ню Йорк да се изпълняват от 
март или април тази година.

От „GullivAir“ смятат да пуснат довеждащи 
полети не само от Скопие, а и от други лети-
ща на Балканите - Тирана и Солун, като по-

този начин да гарантира заетостта на 335-те 
места на трите си самолета Airbus A330-200, 
които ще летят до „Джон Ф. Кенеди“ в Ню 
Йорк първоначално два пъти седмично, спо-
ред плановете - в сряда и петък.

Така дори и да са полупразни самолетите 
по късите маршрути на Балканите, ще бъде 
гарантирана заетостта на презокеанските 
директни полети.

Слуховете за директен полет от САЩ до 
България датират от 2017 г. Тогава се появиха 
новини, че линията ще тръгне, но това така и 
не стана, а причината беше, че летище София 
не участва в програмата на американските 
власти FITA – secured �ight information, която 
е задължително условие за полети до САЩ.

Полет София - Ню Йорк 
за последно преди 22 години

Последният директен полет от София до 
Ню Йорк е бил на авиокомпания „Балкан“ 
през 1999 г. Тогава Федералната агенция по 
авиацията (FAA) забрани на наши превозва-
чи да летят до летища в САЩ, но през 2008 г. 
тази забрана бе отменена.

Директният полет между България и САЩ 
е мечта за много български емигранти, но 
заради липса на реализация мнозина вече 
не вярват, че това ще стане факт.

София - Ню Йорк: Директните 
полети на крачка от старта 
XЛетище София покри изискванията

ИРИНА  
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com
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Н
еобичаен за дипломатически-
те среди скандал се разрази на 
3 март по повод церемонията 
по вдигане на националния ни 
флаг в Чикаго. В нетипичен ход 

близкият до Цветан Цветанов бивш генера-
лен консул в Чикаго Иван Анчев нападна 
във Facebook сегашния Светослав Станков. 
Причината – за първи път от много годи-
ни националният празник на България се 
празнува и в Чикаго, когато е - на 3 март, а 
не в уикенда преди това.

„Тази година ГК – Чикаго е решило това 
да стане на самата дата. В работния ден чет-
въртък. Поради какви причини е решено 
събитието да се проведе в работен ден – 
не зная. Кой ще дойде в работен ден, чудех 
се тогава. Кой ще чуе българския химн в за-
бързания ден на големия град, на големия 
Daley Plaza площад? Днес видях. Стотина 
ентусиасти – сънародници, без НИТО ЕДНО 
от 12-те БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА. Нито едно!“, 
пише възмутеният Анчев във Facebook.

Всъщност на площада имаше деца от ня-
колко български училища. Броят на при-
състващите беше по-малък от други годи-
ни, но е имало и такива, в които времето е 
било много студено (както беше сега) и са 
се събирали пак толкова наши сънародни-
ци, показва справка във видеоархива на BG 

VOICE. Медията ни отразява тази церемо-
ния от 11 години като последните 7 я излъч-
ва на живо.

„Ние следваме протокола и след като на-
ционалният празник на България е обявен 
на 3 март – денят на Освобождението, ние 
следваме правилата, поставени от прави-
телството на Република България, и следва-
ме честванията такива, каквито са в Бълга-
рия“, каза в живото предаване на BG VOICE 
Светослав Станков в отговор на въпроса 
защо се променя денят на церемонията в 
Чикаго.

Допълнително обяснение за малкия брой 
българи може да е и

обявеният бойкот 
на празненството заради 
руската война

в Украйна и набиращото сила дви-
жение България да промени датата 
на националния си празник. Множе-
ство постове се появиха в социални-
те мрежи в дните преди церемонията, 
призоваващи българите да не отидат 
на площада „Дейли плаза“ и да бойко-
тират церемонията.

„Не мисля, че е редно един дипло-
мат да коментира подобен род изказ-
вания“, каза за BG VOICE генералният 
ни консул в Чикаго Светослав Стан-
ков, явно намеквайки, че професио-
налното минало на Анчев не е във 
Външно министерство, а като поли-
цейски представител на МВР във Ва-
шингтон. Броени дни след приключ-
ването си на мандата в Чикаго Анчев 
се присъедини като основател на 
партията на Цветан Цветанов – бив-
шият втори човек в ГЕРБ, който беше 
принуден да я напусне след серия 
корупционни скандали. Анчев стана 
член на Изпълнителния съвет на ПП 
„Републиканци за България“ и после 
оглави депутатската листа на партия-
та в Перник.

Междувременно, Анчев коменти-

ра и намачканото знаме, което според него 
е издигнато на площада в Чикаго. „Това ко-
ства 15 мин. от живота на чиновника зад 
граница“, пише той. Знамето обаче беше 
чисто ново и подарък от градската управа 
на Чикаго, а измачканото и натъпкано в ка-
шон така и не беше изкарано, което води на 
мисълта, че Анчев, като добро ченге, има 
своя къртица на предишната си местора-
бота.

„Въобще не смея и да попитам дали е 
имало прием по повод Националния праз-
ник 3 март. Защото COVID-19 вече не може 
да бъде оправдание – вирусът отдавна за-
тихна. Прием трябваше да има – той показ-
ва на местната американска среда силата 
и добротворчеството на българската общ-
ност в Чикаго!“, възмущава се още Анчев. От 
генералното консулство в Чикаго обаче са 
решили тази година приемът да бъде на 22 
септември – Денят на независимостта.

Постът на Анчев във Facebook става още 
по-интересен, когато минути след публику-
ването му се появява коментар от бившия 

служебен министър на отбраната и бъдещ 
посланик на България в САЩ Георги Панай-
отов. Той директно напада генералния кон-
сул в Чикаго Станков, с когото са работили 
в Постоянното ни представителство към 
ООН в Ню Йорк – „Рибата мирише откъм 
главата, Ванка! Много ще е грозно да изпа-
дам в подробности, но едно от последните 
ми действия като постоянен представител 
на България в ООН, бе да предупредя офи-
циално (тоест писмено) ръководството на 
МВнР за абсурдното им решение да назна-
чат за генерален консул в Чикаго сегашния 
титуляр. Тъй като той в продължение на го-
дини бе служител на ПП към ООН, Ню Йорк, 
чийто ръководител бях аз, аргументирано, 
документирано и с примери от работата му 
призовах МВнР да обмисли дали въобще да 
продължава да го ползва.

След моята писмена интервенция обаче 
той бе назначен за генерален консул в Чи-
каго като политическо назначение на пар-
тията, която управляваше преди служеб-
ните правителства (да не й казвам името)“, 
пише Панайотов в това, което изглежда 
като координирана атака срещу Станков. 
Самият Панайотов е също назначение на 
тази партия като ръководител на мисията 
ни в ООН – по предложение на бившия вън-
шен министър Даниел Митов и назначен от 
бившия премиер Бойко Борисов и бившия 
президент Росен Плевнелиев.

Оказва се, че Панайотов и Станков имат 
стара вражда. Станков е пуснал писмено 
оплакване срещу Панайотов в Инспектора-
та на МВнР, което изглежда е потулено, след 
като той става служебен министър. Сигна-
лът бил за злоупотреба със служебно поло-
жение.

Анчев също коментира коментара на Па-
найотов – „Жоро, много хора контактуват с 
мен и споделят разочарованията си от ГК-
Чикаго след мен и моя екип. Не съм комен-
тирал досега, за да запазя добрия тон и за 
да не изглеждам като „критикар“.

Това, което изглежда като координирана 
атака на Анчев-Панайотов, повдига въпро-
са дали не става въпрос за скрит интерес, а 
не просто защита на националната ни иден-
тичност.

Дали бъдещият посланик 
не е обещал нещо на бившия 
ген. консул

и полицейско аташе във Вашингтон – може 
би завръщане на някоя от предишните му 
позиции или друга подходяща в САЩ. Два-
мата се познават от времето, когато работят 
заедно в посолството ни в американската 
столица. Там работи и жената на Панайотов, 
докато той е ръководител на мисията ни 
към ООН в Ню Йорк.

Коментарите в социалните мрежи по по-
вод празнуването на 3 март са разделени на 
две – едни са разочаровани от това, че не 
е в почивен ден, но други са на мнения, че 
празникът трябва да се празнува тогава, ко-
гато е, независимо от неудобството с взима-
нето на почивен ден.

руската война

Иван Анчев е един от най-доверените хора на бившия втори в ГЕРБ

Близкият до Цветанов екс ген. 
консул в Чикаго атакува сегашния
XПовод е празнуването на 3 март, но зад атаката във Facebook прозират други интереси

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Светослав Станков

Сн.: Николай Василев
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Н
овооткритите работни места в 
САЩ отбелязаха седеммесечен 
връх, след като темпът на рас-
теж се ускори през февруари. 
Така пазарът на труда вече се до-

ближава до предпандемичните си нива.
Броят на новооткритите работни места, 

извън селскостопанския сектор, се е увели-
чил с 678 хил. през февруари, докато безра-
ботицата е била на ниво от 3,8%, показват 
данните на министерството на труда, публи-
кувани в петък.

Заплатите са отбелязали незначително по-
вишение през месеца в размер на 0,03%, или 
един цент повече на час, което може да е 
знак за възможно охлаждане на инфлацията. 
На годишна база увеличението се е равнява-
ло на 5,13%, което е значително под прогно-
зите на Dow Jones за ръст в размер на 5,8%.

Данните от доклада показват, че нивото на 
заетостта се е

доближило до 
предпандемичното си 
равнище

въпреки че все още е с 1,14 млн. души под 
него. Недостигът на работна ръка продъл-
жава да е голяма пречка за запълването на 
10,9 млн. работни позиции, открити в края 
на 2021 г.

„Възстановяването на пазара на труда 
продължава да е силно, тъй като много аме-
риканци се връщат на работа“, каза упра-
вляващият директор по световни пазари в 
Citizens Financial Group Ерик Мерлис.

С най-голям ръст е туристическият сектор, 
като е добавил 179 хил. работни места. Сек-

торът на професионалните и бизнес услуги е 
добавил 95 хил. нови позиции, този на здра-
веопазването - 64 хил., а строителството – 60 
хил. Секторът на транспорта и складирането 
е отчел повишение от 48 хил. свободни ра-
ботни места, докато търговията на дребно 
– 37 хил. Производството е допринесло с 36 
хил. позиции, а секторът на финансовите ус-

луги – с 35 хил.
Освен това министерството на труда на 

САЩ ревизира и данните си за предходните 
месеци в посока нагоре. През декември но-
вите работни места са били 588 хил. (със 78 
хил. повече от първоначалната оценка), до-
като през януари новите позиции са били 
481 хил.

„Ако видим повече подобни данни в бъде-
ще,

може да сме оптимисти 
за тази година“

написа директорът по икономически проуч-
вания в сайта за обяви за работа Indeed Ник 
Бункър. По думите му заетостта расте бързо, 
докато безработицата все повече се добли-
жава до предпандемичните нива.

Икономиката на страната е изправена и 
пред рекордно висока инфлация. Въпреки 
това компаниите продължават да наемат 
служители, запълвайки празните позиции, 
останали в туристическия сектор, както и в 
редица други сектори, засегнати от панде-
мията.

Федералният резерв на САЩ следи отбли-
зо данните за пазара на труда. По-голямата 
част от банкерите смятат, че икономиката е 
близо до постигането на пълна заетост, кое-
то допринася за ценовия натиск.

Затова и очакванията са Фед да започне 
да повишава лихвите от следващото си засе-
дание, което предстои след по-малко от две 
седмици.

Новите работни места 
бележат 7-месечен връх
XРъстът на заплатите обаче е малък

Сн.: АП/БТА
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пари

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

Продължение от миналия брой

Б
их искал да поговоря за момент 
за трите различни фази на пен-
сиониране.

Фаза едно се нарича акуму-
лиране, фаза две е запазване и 

фаза три е постепенно изтегляне.
Акумулирането обикновено започва в 

момента, в който отворим първия си пен-
сионен акаунт 401К или IRA и продължава 
до около 60-годишна възраст. В този много 
дълъг период от време (обикновено около 
35-40 години) инвеститорът трябва да фо-
кусира вниманието си върху акумулира-
нето на възможно най-голям брой акции 

от фондовете, в които инвестира, и, разби-
ра се, да е избрал правилните фондове за 
своята цел и хоризонт на инвестиция. Спа-
дове като този, на който станахме свидете-
ли, са много добри новини през този пери-
од, защото дават шанс да закупим по-голям 
брой акции със същите суми пари, които 
сме вкарвали до момента, поради времен-
ния спад на цените на акциите.

За моя приятна изненада, докато трае-
ше този спад, не малък брой хора, които са 
в процес на акумулиране, ми се обадиха с 
ентусиазъм да добавят нови пари към фон-
довете си, защото искаха да вземат по-го-
лям брой акции с парите, които ще вкарат. 
Това е много обнадеждаващо, защото по-
казва, че има много рационално мислещи 
хора, които са осъзнали тези движения на 
пазарите и са оставили емоциите на „зад-
ната седалка“, а на първо място са постави-

ли логиката и пре-
дишния си личен 
и н в е с т и ц и о н е н 
опит.

Както станахме 
свидетели в нача-
лото на 2018-та и 
отново в 2020 го-
дина, пазарът на-
вакса около 10% 
от спада за по-
следните три месе-
ца на 2018-та, само за 
първите 10 дни на 2019-
та и 30% спад през март 
2020-та за 3-4 месеца и дори 
завърши годината на +20%, 
което математически означава, 
че първо е наваксало загубените 
30% и после е изкачило още 20% наго-
ре. Това е показателно за

стабилността и здравето 
на американската икономика

в момента и за разликата между термини-
те „рецесия“ или „корекция“, за които ще 
говорим в друга статия.

Но все пак нека бъдем обективни. Исто-
рическото движение на пазарите не е га-
ранция, че това ще се случи отново и тази 
година. Може да отнеме и по-дълъг пери-
од на възстановяване на тези стойности, 
каквито периоди е имало и преди. Инве-
стирането не е спекулиране, чрез инвести-
рането ние търсим стабилност и растеж в 
по-дългосрочни периоди напред, въпреки 
че с напредването на технологиите и бър-
зината на обмен на информация се засилва 
и динамиката на спадовете и покачвания-
та в пазарите. Процеси, които са отнемали 
години в миналото, днес могат да отнемат 
само седмици и дори броени дни, което е 
окуражаващо за спокойствието и благопо-
лучието на нас - инвеститорите.

При втората фаза, запазване, която на-
стъпва някъде в периода между 55 и 65-го-
дишна възраст, повечето от инвеститорите 
се опитват да намерят някои по-защитни 
стратегии, чрез които да намалят ампли-
тудата на инвестицията, тоест разликата 
между най-високата точка на растеж и най-
ниската точка при спад. По този начин, при 
един по-сериозен спад, няма да им се на-
лага

да търсят огромен растеж
след това, за да наваксат временните за-
губи. Това е адекватна стратегия за хора, 
които не са могли да натрупат големи суми 
през годините и се опитват да запазят и 
малкото, което имат.

„Запазването“ е една фаза, която може 
да се избегне, ако инвеститорът е започ-
нал от ранна възраст - около 25-годишен - 

и систематично е вкарвал добри суми (не 
огромни, но добри) в пенсионното си оси-
гуряване през годините. Ако този инвес-
титор е следвал по-агресивна стратегия в 
тези ранни години и продължи тази стра-
тегия до около 55-годишна възраст, той 
може би никога няма да се налага да я про-
меня. Причината за това, по мои анализи и 
изчисления, е, че дивидентите и лихвите, 
натрупани през всички години, са толкова 
масивни, че дори при такива спадове той 
няма да се притеснява да запазва сегашно-
то си състояние, а ще гледа направо към 
третата фаза - постепенното изтегляне.

При фаза три - постепенното изтегляне, 
инвеститорът трябва внимателно да кал-
кулира какъв процент от събраната сума 
ще бъде използвана за пенсионен доход. 
Обикновено не препоръчвам на хората да 
теглят повече от 5% на година от сегашната 
стойност на акаунта. Нека обаче не забра-
вяме нещо важно - дивидентите и капитал-
ните печалби продължават да бъдат реин-
вестирани в пенсионния фонд, дори след 
пенсиониране, и това означава, че потен-
циални краткосрочни спадове дори в този 
период са добре дошли, защото ни дават 
шанс да закупим нов, по-голям брой акции 
на временно намалени пазарни цени, кои-
то потенциално да увеличат дохода от ди-
виденти с течение на годините напред.

Ако имате директни въпроси относ-
но вашата ситуация и се нуждаете от 
подробно обяснение и лична среща с мен, 
вие можете да си запазите час за консул-
тация на директния ми телефон - (224) 
522-2413 или на електронната ми поща - 
Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въ-
просите, които четете, са зададени от 
клиенти, с които съм работил по време на 
такива консултации в моя офис.

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

Какви са трите фази на 
пенсионното инвестиране?
XКакво да правим през всяка от тях?

Сн.: Pixabay

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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(Продължение от миналия брой)

Е
дно от многото предимства да ра-
ботите с местни агенти на недви-
жими имоти е, че много от тях 
имат отношения с кредитори, кои-
то ще бъдат в състояние да ви по-

могнат в целия процес. След като сте избра-
ли заемодателя, с когото възнамерявате да 
работите, ще трябва да попълните своите 
заявления за кредит и да му предостави-
те важна информация за „вашите кредити, 
дългове, история на работа, определяне на 
плащане и жилищна история.“

Фреди Мак описва 4 основни компонен-
та, които помагат да се определи сумата, 
която ще бъде квалифициран да заеме:

1.  Капацитет: вашата настояща и бъдеща 
възможност да направите вашите пла-
щания.

2.  Капитал или парични резерви: пари, 
спестявания и инвестиции, които има-
те, които могат да бъдат продадени 
бързо за пари в брой.

3.  Обезпечение: домът, или видът на 
дома, който бихте искали да закупите.

4.  Кредит: вашата история на плащане на 
сметки и други дългове по време.

Предварителното одобрение
е една от многото стъпки, които ще пока-
жат на продавачите, че сте сериозни за за-
купуване, и то винаги ще помага за ускоря-
ване на процеса, след като офертата е била 
приета. Освен това никой продавач не би се 
замислил да приеме офертата ви, ако това 
пре-квалификационно писмо не е изпрате-
но в един пакет заедно с нея.

В заключение, много потенциални купува-
чи надценяват определени плащания и кре-
дитни оценки, необходими, за да отговарят 
на условията за ипотека днес. Ако сте готови 
и склонни да купувате, не отлагайте... Дори 
да ви се струва, че няма да се квалифицира-
те, вие нищо не губите. Обадете се на вашия 
брокер и го попитайте. Ако нямате такъв, 
обадете ми се на мен. Аз работя с няколко, 
които с удоволствие ще ви препоръчам.

„Като агент на недвижими имоти, аз не 
само помагам на своите клиенти със заку-
пуване, продажба и отдаване под наем, но 
и непрестанно да уведомявам относно все-
ки възможен аспект, който би повлиял на 
тяхната дългосрочна инвестиция, която 
всъщност за повечето хора е най-важна-
та и най-голямата, която те са направили 
или ще направят някога в живота си.

Ако имате въпроси, свързани с тази или 

други мои статии досега, или въобще с 
всичко, свързано с пазара на недвижимите 
имоти, ще се радвам да ме потърсите, а 
за мен ще е удоволствие да мога да помог-
на. Моят директен номер е: 773-827-7827, 
или ми пишете на емайл: gergana.todorova@
bairdwarner.com. Също уебсайт, за повече 
информация: GerganaTodorova.BairdWarner.
com Консултацията е винаги безплатна и 
не ви ангажира по никакъв начин.

XКак се определя 
сумата,  
която може  
да заеметеГЕРГАНА  

ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

Важно ли е пре-квалификационното писмо?
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МИНЧЕВ

 блог

Украйна е името на нашата 
застрашена свобода

За трезвомислещите хора оценката на 
случващото се трудно може да бъде по-яс-
на. Днес Украйна е името на нашата обща 
застрашена свобода. Ако днес не подкре-
пим Украйна срещу агресията на Кремъл, 
следващите стъпки на възродения велико-
държавен империализъм ще бъдат Молдо-
ва, Прибалтика, България.

Всичко това вече се е случвало - при това 
нееднократно. Всяка империя се основава 
на амбиция за експанзия - в своята претен-
ция за „универсум". Но за Руската империя 
експанзията, подчиняването на нови и нови 
територии и народи е почти единствен сми-
съл на съществуването й. Насилие, вар-
варство и грабеж - това е съдбата на всеки 
народ, пред чийто праг се изправи завоева-
телната амбиция на Кремъл.

Русия има специални изисквания към 
своята сигурност. Сигурна е само тази гра-
ница, която и от двете страни се пази от 
руски войски. Русия има неограничени ис-
торически права да владее другите. Тя има 
„право“ на излаз на „топли морета". Тя има 
„право“ да осъществи „Третия Рим“, прегаз-
вайки всичко и всички по пътя към втория и 
първия Рим. Никой не е застрахован от по-
падане в списъка на териториите и народи-
те, принадлежащи към „естествената сфера 
на влияние“ на Москва. А ние знаем това по-
добре от всеки друг - с изключение на поля-
ци, литовци, естонци.

В България история не се учи. По-точно - 
учи се странна идеологизирана версия на 
историческа митология, която поставя Ру-
сия - най-сериозното препятствие пред из-
граждането на модерна национална дър-
жава в България - като най-добър приятел 
и „брат“ на българите. Вярно е, че ние дадо-
хме на Москва писменост и култура. Вярно 
е, че като следствие от една руско-турска 
война българската държава бе възродена и 
започна да върви по пътя на европейската 
модерност. Както е вярно също, че няма и 
няма да има по-голям противник на българ-
ската независимост от Русия.

В края на 19 век Стефан Стамболов пари-
ра руската амбиция за покоряване на Бъл-
гария и включването й в руската империя. 
Той се справи толкова добре, че получи-
хме половин век отсрочка на руския импер-
ски натиск. Докато не дойде 1944-та. Когато 

Москва под управлението на най-човеконе-
навистната идеология в човешката история 
- болшевизма (съперничещ само на наци-
зма) - прегази България и унищожи българ-
ската държава. Българската държава, която 
не можем да възстановим и до днес.

Затова сега, през третото десетилетие на 
21 век, продължаваме да говорим за ма-
щабна корупция, за енергиен монопол, за 
продажни лидери и институции, редуцира-
щи България до пария на Европа. Защото и 
днес - 30 години след рухването на съвет-
ския комунизъм - ние сме част от колони-
алната квази империя на Путин - „Газпром“ 
- „Лукойл". За три десетилетия след 1989 г. 
сме платили десетки милиарди колониален 
данък на метрополията Москва. Независи-
мо че можем да членуваме в НАТО и ЕС. За-
щото и парите от ЕС пак отиват в джобове-
те на същата олигархия, която е производна 
на Москва.

В България има нарастващ брой хора, 
които са все по-озлобени на Европа и на 
Запада. Те са упоени от все по-интензивна-
та великодържавна пропаганда - хибрид-
на война, която Кремъл води от повече от 
десетилетие, плащайки за все по-голям дял 
от българския медиен пазар с малка част от 
парите, които ограбва от нас през нефт, газ 
и системна корупция. Нарастващ брой бъл-
гари вярват на тази хибридна свръхманипу-
лация, убеждаваща хората, че Европа и За-
падът „ограбват“ България.

Как? Сигурно като й дават еврофондове и 
необятни пазари.

В днешна България живеят няколко поко-
ления, социализирани след 1989 г., които не 
познават Русия, не знаят руски език, нямат 
житейски опит, свързан с „прелестите“ на 
руското управление на България чрез кому-
нистическата клика през втората половина 
на 20 век. Тези поколения - водени като сле-
пци от руската пета колона с нейните чен-
гета, медийни рупори, продажни политици 
и прикупени олигарси - са в състояние не 
просто да повярват в митологията на „евра-
зийския рай“.

Те са в състояние да пуснат обратно ру-
ския контрол върху България, тотално из-
лъгани и заблудени за реалностите на жи-
вота на Изток и на Запад. Животът никъде 
не е рай. Но има места, където е много по-
беден, несвободен и безперспективен, от-
колкото в останалия свят. И Евразия под 
управлението на великодържавната им-
перия е такова пространство - на бедност, 
диктатура и произвол.

България е все още свободна страна по-
ради факта, че успя да влезе в цивилизова-
ния свят с усилията на поколенията знаещи 
и помнещи комунизма и руското управле-
ние. Ако не ценим тази свобода и не пазим 
свободата - своята и на другите нации око-
ло нас, чака ни ново робство, ново подчи-
нение, поредно смазване на идентичност и 
перспектива. Ако не защитим Украйна днес, 
няма да можем да защитим себе си утре.

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

„Ние - Русия - искаме да сме нация на мира. 
Уви, малко хора биха ни нарекли така 
сега. Но нека поне не ставаме нация на 
изплашени мълчащи хора. На страхливци, 
които се преструват, че не забелязват 
агресивната война срещу Украйна, 
отприщена от очевидно лудия ни цар.“

Алексей Навални призова сънародниците си да 
протестират срещу войната в Украйна

„Това мнозинство се е разпаднало вече по 
геополитическа ос.“

Даниел Митов от ГЕРБ коментира 
оставката на министъра на отбраната 

Стефан Янев

„Известен журналист пита „Къде отиде този министър на 
вътрешните работи? Няма го“, а един отдолу пише „Пази 
паметника". Не искам някой да мисли, че аз пазя или не 
пазя паметник.“
Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков отговаря 

на въпрос на депутат за задържането на трима младежи 
заради надписи върху Паметника на съветската армия

„Борисов да иде 
сега да си вземе 
кученцето от Путин.“

Бившият министър 
на отбраната 

Бойко Ноев 
илюстрира тезата 

си, че незабавно 
трябва да започне 
„депутинизация“ в 

България

„Западните държави се държат като 
бандити, като прекъсват икономическите 
отношения с Русия заради конфликта в 
Украйна.“

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков 
коментира наложените икономически санкции 

на страната му

https://www.mbglogistics.com/
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Е
дно от най-обичаните лица на бъл-
гарските кино, театър и телеви-
зия Васил Василев – Зуека заедно 
с култовия шоумен, певец и сце-
нарист Влади Априлов идват в Чи-

каго с един откровен и личен спектакъл - 
„НИЕ, БЪЛГАРИТЕ"!

Представлението на двамата приятели е 
едновременно супер смешно и супер тъж-
но. Зуека и Влади играят пред световната 
карта, на която трикольорът обозначава ло-
кациите, където има струпване на нашен-
ци. А скечовете им са посветени най-вече 
на абсурдите в нрава на българската нация, 
за които наистина няма рационално обяс-
нение.

Те влизат в кожата на характерни герои, 
които щяха да са супер комични, ако не 
бяха толкова трагични в своята безпомощ-
ност във и пред българския модел.

„Българите сме гордо племе, оцеляло 
през 13 века несгоди, но за съжаление в по-
следно време не се гордеем с много неща. 
Ние разсмиваме с негативни образи от на-
шето ежедневие и говорим за нещата от жи-

вота“, обясняват Зуека и Влади за постанов-
ката.

„Ние, българите“ е първият

спектакъл, посветен и 
предназначен за всички 
българи в чужбина

Идеята е да се покаже на българите зад 
граница как се е променила Родината през 
последните 30 години и какво е останало 
същото.

Скечовете ще побъркат всички от смях, 
категорични са от дуото.

„Играем 10 скеча, осмиваме образи, яв-
ления, нови български герои, всички неща, 
които ни пречат да сме истински българи. 
А ние заслужаваме по-добра съдба. Тър-
сим причината защо стигнахме дотук, какви 
сме били и какви сме сега. Идеята ни е чрез 
скечовете да кажем важните неща“, разказ-
ва Влади.

Постановката „Ние, българите“, събрала 
двамата мъже на една сцена, е предназна-
чена за българските емигранти, впуснали 
се в търсене на по-добър живот, отвело ги 
извън очертанията на Родината ни. С нея 
те се опитват да зарадват разпръснатите из 
света наши сънародници, чиято носталгия 
по отечеството е изострила жаждата им за 
българско изкуство.

„Досега на представленията ни всички 
идват изключително 100% сигурни, че през 
цялото време ще се кикотят, но когато запо-
чнат да излизат, са с разплакани очи... Ва-
жно е, че със средствата на сатирата гово-
рим за много важни неща, които се случват 
в България в момента“, споделя Априлов.

„Задаваме въпросите защо българите ос-
танахме без добро образование, защо не 
възпитаваме добре децата си, защо не пра-
вим правилните избори, защо това, което 
избираме, накрая се оказва грешно. Опит-
ваме се да задаваме въпроси, а зрителите 
сами да си отговорят“, обяснява пък Зуека.

Василев признава, че винаги ще продъл-

жава да се гордее с това, че е българин не-
зависимо къде се намира, въпреки че в 
края на м.г. емигрира в Испания.

„56 години съм живял в България, всичко 
съм постигнал в България, да - имам успе-
хи и по света с театъра, но в крайна сметка

където и да живея, 
ще си остана българин

сподели той.
„С малки стъпки може да се направи мно-

го. Ако нещо не ни е харесало, можем да го 
променим. Не може само да избираме, без 
да изискваме. От избора започват нещата. 
Оттук нататък трябва да търсим сметка на 
тези, които сме избрали“, каза той в интер-
вю за BG VOICE.

Неговият партньор в съвместното им 
представление също е решил да емигрира. 
Двамата досега имаха много представления 
в големи европейски столици с българска 
общност там и с много голям успех.

„Най-омразното нещо на света - това е 
убийството. Винаги съм се страхувал от ед-
но-единствено нещо на този свят и това е 
войната. Няма по-унизително нещо от това 
да видиш как човек убива човека. Аз съм 
против войната! Където и да е било по све-
та!“, откровен е Зуека, попитан как приема 
инвазията на Русия над Украйна.

Зуека идва в Чикаго със 
спектакъла „Ние, българите“

XАктьорът обещава смях, смях, но и малко сълзи...

Неделя, 10 април, 5 PM
Copernicus Center*

Билети и инфо на BG-CHICAGO.com

*не се изисква ваксинация и маски

„Ние Българите“

https://connectmortgagecorp.com/
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М
айкъл Стайнхард, милиардер, 
един от първите създатели 
на хеджфондове, филантроп 
предимно за каузи за еврей-
ската култура и страстен ко-

лекционер, получи уникална за САЩ забрана 
до края на живота му да колекционира анти-
ки. В допълнение той предава 180 открадна-
ти произведения на изкуството на стойност 
70 милиона долара. Част от тях са с произход 
от българските земи.

„Десетилетия наред Стейнхард демонстри-
ра ненаситен апетит за плячкосани артефа-
кти, без да се притеснява за законността на 
своите действия, без да се интересува от

легитимния произход 
на нещата

които е купувал и продавал, или от тежките 
културни щети, които е нанасял по планета-
та. Преследването от негова страна на „нови“ 
добавки към това, което демонстрира и про-
дава, не познава географски и морални гра-
ници, което си личи от разпрострялата се 
мрежа от престъпни мрежи от трафиканти на 
антики, престъпни босове, перачи на пари и 
иманяри, на които той разчитал, за да увели-
чава колекцията си“, заявява Сайръс Ванс.

„Стейнхрад е гледал на тези артефакти 
просто като на стока за колекциониране и 
притежаване. Той не е зачитал какво съкро-
вище представляват те за наследството на 
култури по света, от които са били открад-
нати“, се казва в съобщението на специален 
агент от Ню Йорк, представляващ разслед-
ванията от министерството за вътрешна си-
гурност на САЩ.

Сред тях е ритон за ритуални възлияния с 
изящно изработена глава на елен от IV в. пр 
Хр., 

оценен на 3.5 млн. долара 
който той дава под наем на „Метрополитън“ 
през 1993 г. Ритонът излиза на световния па-
зар след грабежи в Милас (гръцкият Миласа, 
в днешната провинция Мугла). В недатира-
на ръкописна бележка от записките на Рейн-
хард се посочва, че той „е открит в Западна 
Турция“.

„Информация от продавач, посочващ мяс-
то на откриването на недокументирана анти-
ка, често е знак, че тя е открадната“, се казва в 
документа на прокуратурата.

Милиардер от САЩ крал 
антики от България
XТой получи уникално доживотно наказание

Сн.: Reuters

https://www.mbglogistics.com/
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 в цифри
процента от 
жените в Бъл-
гария работят 
в нископлате-
ните отрасли. 

Над половината от българ-
ките получават заплащане 
в диапазона от 900 до 1250 
лева, което е с 25 процен-
та по-ниско от средното за 

страната. Заетостта на мъ-
жете доминира в две от три-

те най-високо платени иконо-
мически дейности, а различията 

в заплащането се запазват на ви-
соки нива.

Над половината от българ

страната. Заетостта на мъ
жете доминира в две от три

те най-високо платени иконо
мически дейности, а различията 

в заплащането се запазват на ви
соки нива.

тона космически 
боклук летят към Лу-
ната, като при удара 
се очаква да се обра-
зува кратер. Остан-

ките от ракета се разбиха в 
далечната страна на спът-
ника ни със скорост от 9300 
км/ч. Може да отнеме седми-
ци, дори месеци, за да станат 
ясни последствията от удара 
чрез сателитни изображения. 
Според експертите отпадъкът 
се носи хаотично из Космо-
са, след като Китай изстреля 
ракетата преди почти десе-
тилетие.

3
Според експертите отпадъкът 

5020 000
чужденци са изразили желание 
да се включат като доброволци 

на страната на Украйна в сра-
женията срещу Русия, съобщи 

украинският външен министър 
Дмитро Кулеба. Те идват основ-
но от европейски страни, уточни 

той. В края на февруари украински-
ят президент Володимир Зеленски 
обяви създаването на междунаро-
ден легион от чужди бойци, които 

да помогнат за отблъскването на 
руската инвазия.

    128.5

млн. долара генерира в САЩ новата 
адаптация на класическия супергерой 
Батман през изминалия уикенд, а пър-
вите 3 дни счупиха няколко рекорда. 
Почти 3-часовата продукция стана най-
доходоносният филм на 2022 година към 
днешна дата. Това е първо заглавие на 
Warner Bros, което минава $100 млн. през 
първия уикенд от 5 години насам.

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

И
нициативата за възстановява-
не на българо-американски-
те дипломатически отношения 
през ХХ в. започва от София. 
Сред исканията към българ-

ската страна обаче има и едно, което касае 
причините за скъсването на дипломатиче-
ските отношения по-рано, а именно - стату-
тът на бившия пълномощен министър в Со-
фия Доналд Хийт.

Изострянето на двуполюсното противо-
поставяне в света се отразява пряко и на 
българо-американските отношения. В съ-
дебния процес срещу комунистическия 
функционер Трайчо Костов от 1949 г. е във-
лечено и името на Хийт. Твърди се, че той 
дал указания на Костов за подкрепа на юго-
славско-американски заговор срещу Бълга-
рия. Пълномощният министър в САЩ Петър 
Вутов е извикан по спешност в Държавния 
департамент.

На 19 януари 1950 г. ръководителят на ди-
пломатическата мисия на САЩ в София До-
налд Хийт е обявен за

персона нон грата
На следващия ден САЩ искат обяснение. 

В продължение на месец няма такова. Едва 
на 19 февруари вечерта в София се сещат да 
оттеглят искането за отзоваване на дипло-
мата. На 20 февруари дипломатическите от-
ношения между София и Вашингтон са пре-
къснати.

Искането по-късно през 1956 г. за реаби-
литация на Доналд Хийт като условие за 
възстановяване на дипломатическите отно-
шения е ключово. Следват преговори меж-
ду представителя на България в ООН Петър 
Вутов и помощник държавния секретар на 
САЩ по европейските въпроси Фой Колер. 
Постигнато е споразумение за подновяване 
на нормалните дипломатически отношения 
между двете страни.

Ричард Столц е един от първите амери-
кански представители, пристигнали в Со-
фия през януари 1960 г. Това е кратката хро-
ника на големите събития в историята на 
българо-американските дипломатически 
отношения през ХХ в.

Тези събития обаче имат отзвук в една 
частна история на Георги Иванов от Со-
фия, ветеран от Втората световна война. В 
досието му в архивите на комунистическа-
та служба „Държавна сигурност“ е запазено 
донесение на двама агенти спрямо намере-
нията на Георги и надеждите му да работи 
във възстановената американска легация 
в София. Агент Бончо докладва на 6 август 
1959 г., че Георги бил споделил, че „…хора-
та в САЩ

си живеят много добре
и изразил надежда да си намери добра ра-
бота в легацията.

В друго агентурно донесение от 17 февру-
ари 1960 г. отново агент Бончо докладва, че 
семейството на Георги Иванов „…едва след 
Втората световна война проявява призна-
ци на съжаление, че не са се изселили свое-
временно в САЩ…!

Същият агент донася, че Георги иска да 
„…се нареди по някакъв начин при амери-
канците, които ще открият своя легация в 
София. Той би приел да им стане даже ме-
тач (слуга)…“.

Според същия агент Георги смятал че има 
много качества, 
като думата е по-
ставена от агента 
в кавички, които 
му позволявали да 
бъде предпочетен 
от американците 
за работа при тях.

Георги обаче, 
за разлика от дру-
ги българи, не на-
мира сили и сме-
лост да отиде и да 
предложи услуги-
те си да работи в 
американската ле-
гация. Още пове-
че, кой би го взел 
на работа там, при 
положение, че сес-

тра му и баща му са емигранти в САЩ. Те са 
от така наречената „стара емиграция“, не са 
считани за

„изменници на родината“
както новите емигранти след налагането на 
комунистическата система в България. Въ-
преки това Георги, дори и да беше опитал, 
едва ли щяха да му позволят властите у нас 
да отиде на работа в американската лега-
ция.

„…Аз смятах, когато дойдоха америка-
нците, да потърся работа при тях, но ме 
беше страх да направя това. Търсих някои 
приятели да ми помогнат, но всеки отбягва-
ше, а пък и аз не се престраших да отида и 
да питам…“, споделя Георги пред свои „близ-
ки“, което след това е донесено отново от аг-
ент на „Държавна сигурност“ с кодовото име 
Динко на 22 юни 1960 г.

Цяло щастие е, че в един момент тайните 
служби решават, че 
Георги не е интере-
сен и го снемат от 
отчет, тоест, спират 
шпионирането му 
с агенти на „Дър-
жавна сигурност“. 
Така той се отър-
вава от лапите на 
комунистически-
те служби, но така 
и не започва рабо-
та в легацията на 
САЩ.

Едва 11 години 
по-късно, при това 
след множество 
перипетии и гаран-
ция от най-висшес-
тоящи служители,

Георги успява 
да замине за САЩ

заедно с втората си съпруга Елена. Завръщат 
се в България в края на 1971 г., след почти 
една година престой там. САЩ и България се 
споразумяват да възобновят дипломатиче-
ските си отношения още на 24 март 1959 г. 
Едуард Пейдж младши е назначен като пъл-
номощен министър за България на 23 ноем-
ври 1959 г. и връчва акредитивните си писма 
на 14 март 1960 г. Петър Вутов е назначен за 
български пълномощен министър в САЩ на 
2 декември 1959 г. и връчва акредитивните 
си писма на 15 януари 1960 г.

Така голямата история на дипломацията 
се преплита с малката история, за да се оч-
ертае истинската пълна история - глобална-
та и частната - и да се опише войнстващото 
безвремие, в което страната ни попада след 
първата половина на ХХ в.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Семейството на Георги Иванов в София – втората му съпруга Елена и дъщеря му Николинка. 

Как голямата история се 
преплита с малката история
XЕдин българин иска да работи в посолството на САЩ в София, но дали успява…!?

Сн.: Архив на автора

Георги и Елена във Вашингтон, есента на 1971 г. Домът на Георги в София. 

Сн.: Архив на автора Сн.: Архив на автора
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„Ако видя някой морски вълк, 
ще ти го покажа“, шегува се 
Емил. Лаконичен и сдържан, 
като всеки морски вълк... „На 
път съм обратно към Бъл-

гария, връщам се. Завърши и третата ми 
поред полярна експедиция. Тръгвам си с 
чувство за добре свършена работа и при-
знателност за шанса да съм тук. Следват 
трансфер с кораб и четири полета до дома. 
Живот и здраве, на 12-13 март ще се прибе-
рем“, казва той.

Над 30 години Емил Иванов кръстосва 
морета и океани като екипаж и шкипер (ка-
питан), преди българските полярници да го 
поканят в екипа си. В базата ни „Св. Климент 
Охридски“ на остров Ливингстън, Южните 
Шетландски острови, Емил се грижи за ко-
муникациите и за безпрепятственото прид-
вижване с лодки на учените при техните 
изследвания из ледовитите и криещи опас-
ности води на Антарктида.

Емил разказва как са изпращали коле-
ги до испански кораб обратно в България. 
„Много хора си представят качването на ко-
раб като от морската гара във Варна, но

на Антарктида 
пристанище няма

казва той. - Багажът се опакова в непромо-
каеми торби, а хората обличат тежки сухи 
костюми, придаващи им героичен вид. 
Всичко това, след малко газене във вода до 
кръста с температура около нулата и плава-
не в „ледена супа“ със зодиака, или гумена-
та лодка, се доставя до кораба.

След припряно сбогуване си махаме с 
колегите, с надеждата да се видим скоро в 
София, като подскачаме срещу бързо рас-
тящата вълна по обратния път към базата. 
Като се приберем, лодките се вадят на су-
шата, връзват се една за друга и се закот-
вят. Котвите се затискат с камъни, за да не 
ги отвее вятърът, тъй като поривите често 
са много силни. В деня, когато изпращахме 
колегите например, бяха със скорост 80 км/
час.“

Емил е завършил радиоелектронна тех-
ника и смята, че е от късметлиите, които 
дълго време са работили по специалност-
та си. „Животът ме е сблъсквал с работа в 
много различни сфери, докато открия приз-
ванието си - да показвам и споделям кра-
сотата на яхтинга с онези, които имат въз-
приятия за това“, казва той пред „Труд“.

„Сбъдвам мечти. С яхти“
така Емил Иванов определя накратко ра-

ботата си с компанията си BulSailing. Дълги 
години за него ветроходството е хоби, кое-
то превръща в професия. Отдаденият на ях-
тинга мъж е с над 30-годишен стаж като еки-
паж и шкипер на всякакъв тип ветроходни 
яхти. Организатор е и участник в регати, 
трансфери на яхти, круизни плавания и обу-
чения по Черно море, Средиземноморския 
басейн и Атлантическия океан.

„За много хора яхтата е свързана с вакан-
ция, за други мечтата е сами да могат да я 
управляват и да се отдадат на стихиите на 
вятъра и водата“, казва мъжът. Той органи-
зира плавания с ветроходни яхти, практи-
чески курсове и обучения в дестинации по 
цял свят. В зависимост от акваторията и се-
зона, изживяването може да варира от „ле-
жерно припичане на слънце на палубата с 
питие в ръка до интензивно плаване за тру-
пане на опит“.

Емил и екипът му консултират и дават 
оценка на техническото състояние на яхти 
при покупка. В процес на изграждане са и 
на ветроходен център на язовир Искър до 
Ихтиман, където деца и възрастни да могат 
да се докоснат до магията на ветроходния 
спорт.

На Антарктида Емил попада след дълго 
съдружие във фирма с експертиза в сате-

литните комуникации. Поканен е от Българ-
ски Антарктически институт за първи път на 
28-мата експедиция. Сега е завършил рабо-
тата си на 30-тата, а за него третата поред 
експедиция. Основната му задача е била да 
оживи сателитната връзка на базата. След 
успеха му при първата експедиция го канят 
за следващите две.

Екипът е от многофункционални хора, 
които влизат в различни роли за изпълне-
нието на стотиците задачи на базата или 
при логистиката по научните проекти. На 
Ливингстън

всеки помага на всеки
независимо дали е командир на базата, 
учен, лекар, механик, лодкар, инженер, гот-
вач, водач. „Безусловната взаимопомощ на 
подобни изолирани места е в основата на 

Емил - един морски 
вълк на АнтарктидаБОРЯНА 

АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

XВ полярната ни база на остров Ливингстън българинът 
осигурява комуникациите и безопасното плаване на екипа

Като шкипер на яхта по морета и океани.

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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създаването на добре смазан механизъм, 
както и на приятелства, оставащи за цял жи-
вот“, допълва Емил.

Основната цел на българската антаркти-
ческа програма е работата по научни про-
екти и принос към световното знание, като 
се стъпва на опита на предишните експеди-
ции, уточнява той. Тазгодишната работи по 
изграждането на новия лабораторен блок 
на базата, както и по няколко научни про-
екта, одобрени от Националния център за 
полярни изследвания.

Един от най-любопитните проекти е из-
следването на ключа към човешкото съзна-
ние и сън в екстремални условия. Проучват 
твърдението, че хората на Антарктида съ-
нуват много ясно своите починали близки. 
„При мен не беше така, там аз сънувах други 
неща - казва Емил. - Д-р Нейко Нейков е към 
края на изследването си, има много любо-
питни данни, но когато ги обработи, ще ги 
сподели.“

Един от основните приоритети на антар-
ктическите програми е да запазят природа-
та непокътната и максимално близо до ес-
тествения й вид. „Базата ни беше обкръжена 
от забавни гости - пингвини, тюлени. Те бяха 
навсякъде около нас, особено пингвините, 
за които се шегувахме, че са адски любопит-
ни като кокошлетата - разказва Емо. - Опит-
вахме се да не нарушаваме естествения им 
ритъм на живот. Бяха дружелюбни с нас, а 
това означаваше, че не се чувстват застра-
шени. Има една пингвинария на полуос-
тров Хана Пойнт, на Ливингстън, на 7 мор-
ски мили от базата ни, там са хиляди. Един 
от проектите ни беше да разберем колко 
са точно, като Олег Василев ги заснемаше с 
много сложна техника с дрон.“

„Ако някой ми беше казал преди години, 
че ще видя водорасли в ледник, вероятно 
щях да се изсмея - казва българинът. - Оба-
че ги видях отблизо, при рутинна задача на 
терен. Вътре в леда! Някои от тях може даже 
да са от праисторически времена...“

Най-големите опасности на Антарктида 
са тежките инциденти - контузии и боле-
сти, изискващи специализирани медицин-
ски грижи, защото най-близката болница е 
на няколко дни път, и то при „благосклонно“ 
време. Затова лекарят на експедицията д-р 
Елена Иванова следи за стриктното спазва-
не на мерките за безопасност.

Сега на Антарктида е лято, а часовата раз-
лика е 5 часа назад от България. Температу-
рите на Ливингстън са сходни с тези през 
зимата в Родината, но предизвикателства 
са не само те. При почти 100-процентова 
влажност и вятър, често достигащ ураган-
на сила, с изключително бърза и интензив-
на смяна на метеорологичната обстановка, 
планирането и изпълнението на дейности-
те често е голямо предизвикателство. Зато-
ва една от най-отговорните задачи на Емил 
е била да осигури всички дейности в океа-
на, така че изследванията да се провеждат 
при висок стандарт за безопасност и адек-
ватна оценка на риска.

Денят на остров Ливингстън започва със 
закуска и брифинг. Според прогнозата за 
времето се определят задачите и всеки пое-
ма по своята, като са в постоянен контакт по 
радиостанция и в готовност да се отзоват 
при проблем. „След вечеря разпускахме, го-
ворехме си, смеехме се, слушахме музика, 
пиехме по питие. Горе-долу това беше рути-
ната в базата“, казва Емо.

В свободното си време той говори със се-
мейството си, с прия-
тели, чете, слуша му-
зика. Публикува във 
фейсбук впечатля-
ващи снимки и пост-
ове на великолепен, 
много грамотен език, 
с което си печели хи-
ляди фенове в Роди-
ната и по света. „Да 
ги издам в книга? 
Май нямам още това 
самочувствие“, каз-
ва Емо. Някак между 
другото споделя, че 
тези постове често е 
пишел с премръзна-
ли пръсти навън, от 
телефона.

Логистиците пола-

гат усилия да осигурят разнообразна храна, 
като основните доставки са от Южна Аме-
рика с кораб, разказва Емо. Заради изнена-
дите на времето трудно си набавят разно-
образие от плодове и зеленчуци. Доставят 
се и българско бяло саламурено сирене и 
кашкавал. Кисело мляко си правят на място. 
Кухнята е близка до тази у дома, като всеки 
помага в готвенето с това, в което е добър - 
месене на хляб, подквасване на мляко, пе-
чене на курабии или правене на десерт.

„Дали е по-страшно на Антарктида, от-
колкото в открито море на яхта? Страшно е, 
когато осъзнаеш, че си неподготвен за от-

работване на екстремна ситуация - казва 
Емил. - Досега на Антарктида не съм попа-
дал на много страшни ситуации, но и нямам 
много опит. В морето съм видял много по-
вече. Страхувал съм се и съм научил много. 
И продължавам да се уча. Макар на Антар-
ктида голяма част от всекидневието ми да 
беше свързана с работа във водите на Юж-
ния океан, е трудно да ги съпоставя. Аква-
торията, мобилизацията, настройката, лод-
ките и спътниците са различни.“

Всеки ден Емил е влизал в морето. Какво 
море?! Не беше ли студено?... „Не особено, 
около 0 градуса“, казва морският вълк...

Българският флаг на остров Ливингстън. Екипът на база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън, Емил Иванов е първият вляво.

Придвижването по заледените хълмове е предизвикателство.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
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Б
ългарката д-р Даниела Атанасо-
ва-Линева, лекар в клиника Peds 
4 Kids в Ню Йорк, е обявена за Топ 
педиатър на годината за 2022 г. от 
Международната асоциация на 

най-добрите професионалисти (IAOTP). Тя е 
отличена заради нейната изключителна отда-
деност и етични практики в педиатрията.

Д-р Даниела, както сама се подписва, е до-
бре позната сред българите в Ню Йорк. Тя 
притежава над 15-годишен опит в детската и 
юношеска медицина. Специалист е в облас-
тта на първична педиатрична помощ, юно-
шеска медицина, спешна медицина, дермато-
логия, интегрирана и естетична медицина и е 
със специализации по астма, алергични забо-
лявания, затлъстяване и хранене и сътрудник 
на Академията по педиатрия.

За себе си Даниела Атанасова-Линева раз-
казва, че искала да стане лекарка още от дете. 
„Повече от въображаемите игри, които игра-
ех, бяха с кукли, на които извършвах различ-
ни манипулации, операции и т.н. Използвах 
борови иглички вместо инжекции, правех ле-
карства, като смесвах различни растения и 
цветя с кал, и се преструвах на лекар“, разка-
за преди време тя пред BG VOICE. Приета е с 
максимален бал в Медицинския университет 

във Варна, а след това завършва и специали-
зация по педиатрия в Медицинското учили-
ще Маунт Синай, САЩ. Започва работа като 
асистент в детско спешно отделение и обуча-
ва студенти и специализанти.

Освен това д-р Атанасова-Линева е търсен 
лектор, който владее пет езика.

„Баща ми прекара 4 години в Мароко, къ-
дето работеше. Там посещавах училище и 
научих френски. По времето, когато живях в 

България, руският беше задължителен език. 
Английски и испански научих естествено, 
след като се преместих в Америка. Има дни, 
в които говоря и петте езика едновременно. 
Това ме прави по-специална и близка за па-
циентите ми и техните близки, защото можем 
да разговаряме на родния им език“, разказва 
тя.

Наградата тази година не е първата в кари-
ерата на българката. През 2010 г. тя е призна-

та от Международната асоциация по педиа-
трия като водещ лекар и най-добър педиатър 
в Куинс, Ню Йорк. През 2011 година получава 
награда за най-добър избор на пациента.

А трагичната й лична история преди годи-
ни разтърси цяла България. Тя загуби своя-
та дъщеря Стефани в необясним инцидент в 
университетското градче в Ню Йорк, където 
момичето учи и тренира тенис. Тялото й беше 
открито на магистрален път. Полицейското 
разследване разкри, че в кръвта на Стефани 
е имало date rape drug – хапче, което се слага 
в напитките на нищо неподозиращи момиче-
та, за да бъдат по-лесни жертви на сексуално 
насилие. В нейна памет д-р Атанасова-Линева 
създаде фондация „Stefani Forever 20“.

Българка е Топ педиатър 
на годината

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XД-р Даниела Атанасова-Линева практикува в Ню Йорк

Сн.: Facebook

Сн.: Peds 4 Kids

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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В
сички сме чували някои правила 
за здравословен начин на живот 
- пиенето на 2 литра вода на ден, 
правенето на минимум 10 000 
крачки на ден, спането по 8 часа 

на нощ и т.н. Но дали някои от тях не са само 
мит? Ето какво обясняват от „The Sun“.

10 000 крачки на ден - мит
Истината е, че магичният брой крачки 

може да е по-малко - 5500. Изследване на 
училището по медицина на Харвард уста-
новява, че жените, които живеят по-дъл-
го, правят около 5500 крачки на ден. Педо-
метърът станал популярен през 1964 г. на 
олимпийските игри в Токио. Той бил много 

популярен и признавал 10 000 крачки за ус-
пех - така тази цифра остава в историята.

5 порции плодове 
и зеленчуци - мит

Изследователи от Imperial College в Лон-
дон установили, че хапването на 5 порции, 
пълни с плодове и зеленчуци, на ден, на-
малява риска от рак, инфаркт и сърдечни 
болести. Но най-голяма защита срещу тези 
здравословни проблеми дава хапването 
на 800 г плодове и зеленчуци на ден, което 
значи 10 порции.

8 часа сън - мит
Качественият сън е много важен - той 

подсилва имунната система и подобрява 
психичното състояние. Намалява риска и от 
сериозни заболявания - диабет тип 2 и сър-
дечни болести. Но от колко сън се нуждаем? 
8 часа не е универсален отговор за всички.

Националната фондация за сън посочва, 
че здравите възрастни се нуждаят от меж-
ду 7 и 9 часа сън на нощ. Бебетата, децата и 
тийнейджърите се нуждаят от повече, а хо-
рата над 65 г. - от между 7 и 8 часа сън. За хо-
рата, които спят по-малко от 6 часа, е с 30% 
по-вероятно да развият деменция, когато 
остареят, казват експерти от университета 
в Единбург.

2000 калории за жените, 
за мъжете - 2500 - истина

Здравните експерти препоръчват жените 
да консумират 2000 калории на ден, а мъ-
жете - 2500. Хубаво е да се поемат по 400 ка-
лории на закуска, 600 на обяд и 600 на ве-
черя. Останалите калории се разпределят в 
междинни хапвания.

8 чаши вода на ден - мит
Повечето специалисти се съгласяват, че 

хората трябва да поемат минимум 8 чаши 
вода на ден или 2 литра. Но лекари посоч-
ват, че голяма част от водата, 
която поемаме, идва от пло-
дове, зеленчуци, бира, чай, 
кафе. А и нуждата ни от вода 
е според физическата ни ак-
тивност, теглото ни, темпера-
турите навън - когато е горе-
що, хората се потят повече и 
се нуждаят от повече вода.

6 г сол - истина
Поемането на твърде мно-

го сол повишава риска от ин-
фаркт и инсулт. Солта ни е не-
обходима за здрава нервна 
система и за движението на 
мускулите. Но не трябва да 
прекаляваме с нея. Хубаво е 

да се поемат максимум 6 г сол на ден.

15 мин. на слънце - истина
Наскоро британски учени предупредиха 

за драстичeн скок на кожните заболявания 
в резултат от въздействието на ултравиоле-
товите лъчи. Но ако постоянно търсим сян-
ката, това също може да се окаже вредно за 
здравето.

Причината се крие във въздействието 
на витамин D, чийто основен доставчик са 
слънчевите лъчи.

Цяла поредица от медицински изслед-
вания недвусмислено показва, че този ви-
тамин пряко влияе върху нашето здраво-
словно състояние, особено при хората на 
възраст между 40 и 80 г.

Отдавна учените знаят, че недостигът на 
витамин D увеличава рисковете от кост-
ни заболявания като остеопороза и рахит. 
Едва наскоро обаче те откриха, че същест-
вува пряка и здрава връзка между липса-
та на витамин D и рака на дебелото черво, 
рака на гърдата, диабета, сърдечните забо-
лявания, артрозата, множествената скле-
роза, деменцията, аутизма и усложненията 
при раждане.

Знаем за рисковете от слънчевото изга-
ряне и за вредите от UV лъчите. Трябва да 
се пазим, да се мажем със слънцезащитни 
кремове, но е хубаво да прекарваме меж-
ду 5 и 15 мин. под слънчевите лъчи 2 или 3 
пъти в седмицата. Това помага на организма 
да произвежда витамин D, важен за имунна-
та система и абсорбацията на калций, който 
прави костите здрави.

75 мин. тренировки 
на седмица - истина

Всекидневното трениране в зала може 
би е вярно за професионалните спортисти, 
които са с много по-подготвени мускули за 
постоянно натоварване, но за обикнове-
ния човек това въобще не е вярно. Дори и 
да сте много въодушевени да ходите в зала-
та всеки ден, това ще ви навреди много, ще 
се пренатоварите и ще започнат да ви бо-
лят не само мускулите, но и костите. После 
ще имаме нужда от дълго възстановяване. 
Ако искате да правите нещо всеки ден оба-
че, най-подходящо за това са гимнастиката 
или йога.

От „NHS"и СЗО препоръчват да правим по 
75 мин. енергични тренировки на седмица 
или 150 мин. тренировки в умерено темпо. 
Това носи ползи на сърцето, тялото и пови-
шава тонуса.

Разбира се, ако държите да бягате и оби-
чате да го правите, го правете с по-баланси-
рана скорост и времетраене и когато усе-
щате, че умората ви настъпва и тялото ви 
отказва, спирайте и си почивайте, колкото 
време ви е нужно.

Мит или истина са някои от най-популярните 
здравни съвети? Ето някои отговори:

Магичният брой от  
10 000 крачки на ден 
може да е и по-малко

http://www.trifonovalaw.com/
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И
сторията на парфюмите е ста-
ра колкото историята на чове-
чеството. Били са използвани 
първо от египтяните за рели-
гиозни ритуали и церемонии – 

има доказателства за употребата на парфю-
ми в Древен Египет, които датират от 3500 г. 
преди Христа. Думата „парфюм“ обаче про-
излиза от римляните. Парфюмите там са 
били използвани за церемониални изгаря-
ния, или „per fumum“, което означава „чрез 
пушек“, така че тази латинска фраза е дала 
на парфюмите тяхното съвременно име.

Гърците са първите, които правят течни 
парфюми, но те доста са се различавали от 
тези, които използваме днес – състояли са 
се от много

тежки масла 
и ароматни пудри

Освен за духовни ритуали, парфюмите са 
се използвали за прикриване на лоша ми-
ризма. Те също така са се използвали върху 
домашни любимци, както и върху предмети 
от бита, което бързо ги е поставило в благо-
приятна позиция сред кралските семейства 

и аристокрацията.
Ароматът им е като красива усмивка, той 

може да ни направи по-приветливи, атрак-
тивни и желани. Един парфюм може да из-
куши или буквално да отврати. При избора 
на вашия аромат обаче трябва да прецени-
те не само мириса, а и неговата дълготрай-
ност.

От най-голямо значение е собственият ни 
вкус. Никога

не избирайте парфюм 
по мостра

пръсната върху памук или в капачката на 
парфюма, или по мостра, която известно 
време е оставена свободно да диша. Такава 
мостра не съответства на аромата на затво-
рения парфюм.

На първо мяс-
то трайността 
на един аро-
мат зависи от 

съставките, след това от нотките и концен-
трацията. Най-бързо изветряват аромати с 
флорални, зелени, морски и цитрусови нот-
ки. Ориенталските и дървесни нотки

са доста по-трайни
С е з о н ъ т също е от значение 

– през лятото аро-
матите изветря-

ват по-бързо 
от през 

зимата заради жегата и потта. Влажността 
обаче помага за запазване на аромата. И не 
на последно място – ароматите ухаят по-
дълго, ако са пръскани и върху дрехите, не 
само върху кожата.

Ако се питате кой вид аромати издържа 
най-дълго, отговорът се крие в пропор-

цията на парфюмното масло и ал-
кохола.

Ето няколко съвета как 
да запазите по-дълго 

аромата върху себе 
си:

Алкохолът в пар-
фюма

може да 
изсуши 

косата ви
така че не 
се пръскай-
те директ-

но в косата. 
Вместо това на-

пръскайте четка-
та си за коса с нея 

и се срешете.
Влажността и по-

високата температу-
ра в банята ще разрушат 

парфюма и ще отслабят 
аромата, така че го дръжте в 

спалнята си.
Мазната и добре хидратираната 

кожа задържат аромата по-дълго, така че 
когато мажете тялото си, не забравяйте и 
врата и раменете.

Влажната кожа ще задържи аромата. 
След баня е най-подходящото време за 
парфюмиране, но

не бързайте да се обличате
Изчакайте няколко минути, докато аро-

матът попие в кожата, и след това се обле-
чете.

Триенето на китките едновременно ще 
доведе до по-бързо изветряване на първи-
те нотки на парфюма и той няма да издър-
жи толкова дълго.

Парфюмите трябва да се съхраняват да-
леч от дневната светлина, тъй като тя раз-
гражда маслото и съответно аромата. За-
това ги дръжте на тъмно и сухо място, 
например и в кухнята.

Избягвайте да смесвате различни арома-
ти – продукти за коса, кремове за тяло с на-
ситен аромат и т.н., с парфюм или парфюм-
на вода.

Ароматите са най-добрата инвестиция, 
която може да ни прави атрактивни и желани

Парфюмът – от участник 
в духовни ритуали  
до съблазнител

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

най-дълго, отговорът се крие в пропор
цията на парфюмното масло и ал

кохола.
Ето няколко съвета как 
да запазите по-дълго 

аромата върху себе 
си:

Алкохолът в пар
фюма

но в косата. 
Вместо това на

пръскайте четка
та си за коса с нея 

и се срешете.
Влажността и по-

високата температу
ра в банята ще разрушат 

парфюма и ще отслабят 
аромата, така че го дръжте в 

спалнята си.
Мазната и добре хидратираната 

в духовни ритуали 

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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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
SAFETY DEPARTMENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60403, Компания за камиони в Joliet, IL 
търси да назначи safety.Телефон 815-205-4060. №19145
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
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, системен интегра-
тор търси Field/Network engineer за района на Чикаго,САЩ. 
Служителят има ключова роля в дейностите по внедряване и 
поддръжка, отговаря за предоставянето на професионални 
мрежови услуги. Контакт: simona.zareva@tbs.tech 359877980442 
№19092
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver for 
Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every Week. Sighn 
Up Bonus! Volvo Automatic. For more info Call 7739837254 $2000 
- $2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin търси да 
назначи механици на камиони и трейлъри. Опит не е задължи-
телен, но е препоръчителен. За повече информация, моля поз-
вънете на 773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business is looking 
for a self-motivated truck and trailer mechanic. Experience is a plus 
own set of tools is required. For additional info please call 630-948-
4547 or text 773-946-7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR за dry 
van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. Заплащането е 
0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in business need 
experienced dispatcher and safety to work in o�  ce / not from 
distance/ 2245202269 №18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас C за Straight 
truck local. Заплащане процент от рейта с договаряне. Може и 
без опит. Monday-Friday 6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шофьор за 
dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи всеки уийкенд. 
Твърдо заплащане започващо от 1500 с бонуси. 7734954405 
№18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене на къщи. 
Търсете Къдрин на 708-770-8483 7087708483 №18838

Chicago + suburbs
CAREGIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Търся caregiver гледане на въз-
растна дама в Lombard (part-time live-in - Четвъртък до Неделя). 
Английски. 7738073058 №19222
TRUCKS OWNER WANTED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Транспортна Фирма набира соб-
ственици на камиони за p/u-delivery за вен,рифер,dedicated 
товари,10% диспеч! 7739642928 №19224
PART-TIME CAREGIVER, 
Цена US$  250.00, Зипкод 60193, We are looking for a caregiver to 
assist with having meals, shopping, transportation, and play time 
activities of a 68-year-old lady - 3 hours/day, 4 days/week. Hours 
are � exible and we can work around your schedule. If interested, 
please call 773-948-7737 №19225
TARSYA CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver s opit. Plasham 
$1.00 na milya. Moje i $400 na den. Za poveche info call 224-659-
1690 Evgeni. 2246591690 №19226
DRIVERS/OWNERS, 
Цена US$  , Зипкод 1, Neo Log Systems LLC предлага работа 
на шофьори и оунър оператори на най- добрите условия на 
пазара* За повече информация ни се обадете на телефон# 
2242316080 или пишете на имейл: sales@neologsystems.com * 
www.neologsystems.com 2242316080 №19227
CONSTRUCTION, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Строителна фирма търси боя-
джия по възможност с опит тел: 773-964-5573 №19206
ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод , Дава се малка стая под наем в Чикаго. 
До улиците Lawrence и Pulaski. В близост до Jewel-Osco, Aldi, 
Walgreens... Удобен градски транспорт и в близост до I - 90, 94. 
$285 месечно + ток. 7736163323 №19213

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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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

OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 53940, Малка транспортна компания на-
бира Owner Operators. За повече информация, моля позвънете 
на 608-254-9977 №19194
$$$ OWNERS $$$, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага работа 
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
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
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 кон-
трактори 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-$4000 clear 
per week after fuel and deductions. 8476370772 №19170
TARSYA CDL DRIVER, 
Цена US$ 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
ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$  , Зипкод 4, Ако сте малка компания и искате най-до-
брото за своите камиони, не си губете времето  Neo Log Systems 
LLC е компания, която извършва диспечерски,сейфти и акаун-
тинг услуги на най-ниски цени %4 от гроса. Нужно е само да 
имате MC#, всичко друго оставете на нас  www.neologsystems.
com 2242316080 №19171
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

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 $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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LOCAL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60172, Srd Freight Inc nabira Local Driver 
za Chicago ,IL - dobro zaplashtane .Dobri uslovia ,dobur dispetch 
,dobri otnoshenia 7738274439 №19214

RECRUITER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60067, Trucking company looking to 
hire an experienced recruiter to take calls and make calls on new 
applicants. Great pay plus commission. Call Vesso - 224.814.2615 
№19200

ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers предлага почасова 
работа за почистване на домове и офиси. Опит и собствен пре-
воз. 312-593-1392 №19204

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

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$  750.00, Зипкод 60010, Търсим жена на 
фул тайм позиция да помага с грижата на две 
малки деца (1г. и новородено). Понеделник до 
Петък от 7ам до 7пм и някои уикенди - може и 
с преспиване. Заплата ежеседмично по догова-
ряне. Деси 360.970.6448 №19198CDL STEADY TEAM 0,90, 

Цена US$  , Зипкод 2500000, Постоянен курс от 
Чикаго до Лас Вегас пощта целогодишно пове-
че информация 3312456314 №19208

ДОМАКИНСКА РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Търсим жена 
за домакинска работа по 1 ден в седмицата 
за 3 часа в Park Ridge. Телефон 415-680-8588 
№19219

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

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-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка вечер. Нови Dry Van ре-
мъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa компания на-
бира котрактори с CDL за съвместна работа. За повече инфор-
мация търсете Зори 224-659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & Maintenance 
is looking to hire front desk associate at full time. For more 
information please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin търси да 
назначи момиче за работа като офис асистент и касиер. Опит 
не се изисква. За повече информация, моля позвънете на 224-
428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR LOAD 
from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines more info tel 
847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компания 
предлага работа за CDL class A шофьор $275 per day or 30% load 
rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За повече информация 
се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чикаго до 
Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, за сингъл драй-
вър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-
877-4745 №18359

COAST TO COAST

АМАЗОН ***, 
Цена US$  , Зипкод 1, Фирма търси CDL class A 
шофьори OTR , възможни договори на Амазон 
, цена на миля по договаряне според опита 
2248014469 №19215

SEMI BOX TRUCKS, 
Цена US$  , Зипкод 1, Фирма търси “owner 
operators” за Semi and Box trucks , възмож-
но партньорство и договори на Амазон 
2248014469 №19216

RECRUITER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60067, Trucking company is seeking to hire 
a recruiter for our Plovdiv, BG o�  ce. Experience is a must! Great pay 
plus commission. Call Vesso - 224.814.2615 №19201

OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 53940, Малка транспортна компания на-
бира Owner Operators. За повече информация, моля позвънете 
на 608-254-9977 №19193
AMAZON , 
Цена US$  , Зипкод 0, CDL and Box truck owner operators 
2247955588 №19168
DRIVERS, 
Цена US$  , Зипкод 0, Фирма тъси CDL drivers for OTR , търсят се 
също owner operators за Box and Semi trucks , възможно е парт-
ньорство с Амазон 2247955588 №19169
CDL DRIVERS NEEDED60, 
Цена US$  , Зипкод 0, Компания търси да назначи CDL drivers 
class A с минимум 2 годишен опит цена по договаряне 
2244366448 №19139
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асистент за 
20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 3039748716 
№18968
DRIVERS/OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, SRD FREIGHT INC търси шофьори с 
опит за Interstate Driving – Long Distance! Предлагаме: редовни 
товари за West Coast , платен Restart на пътя, Pre-Loaded Trailers 
в Чикаго! Свободен нов камион Freightliner Cascadia 2022 с 
всички екстри и нови ремаркета 2022. Първокласен диспеч с 
15 години опит зад волана! За Owner Operators предлагаме обо-
рот между $8000 - $10000 на седмица. Hazmat и Специализира-
ни Рифери оборот между $9500-13000 на седмица 7738274439 
№19111

Работа  
Търся

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

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

ФЛОРИДА
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 33480, Диспечер с опит 53R/V/F/HZ от 
България 5618770865 Text/SMS/Email +359 877981874 Viber 
5618770865 №19223
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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  600.00, Зипкод 60193, Търся съквартирант/ка 
в Schaumburg. Самостоятелна стая,баня+тоалетна.Общ 
хол,кухня и паркомясто.Апартаментът е просторен с всички ел 
уреди.Намира се на Roselle rd/Weathers� eld Way.Бърз достъп 
до I90,I290,I390,I355.Наемът е $600/месец+ток(обикновенно е 
около $30/месец на човек)Свободен от 1ви март. 3129532101 
№19207
3BED/2 BATH CONDO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, AVAILABLE 4/1/22 RECENTLY 
RENOVATED 3 BERDOOM 2 FULL BATHROOM GARDEN UNIT 
IN CHICAGO. GRANITE COUNTERTOPS AND STAINLESS STEEL 
APPLIANCES. HARD FLOORS THROUGHOUT. PETS ALLOWED. IN 
UNIT WASHER DRYER. 2075708504 №19210
CONDO FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Под наем едностаен напълно об-
заведен етаж 4 Palatine, Twin LAKES.Комлексът има басейн,клуб 
за гости с фитнес и голям паркинг.Рентата включва вода и пар-
но. 12246233299 №19212
СТАЯ ЗА НЕПУШАЧИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в Des Plaines, за 
непушач. 7739344547 №19196

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60630, Стая под наем, Северната част на 
Чикаго - $450 6308500701 №19197
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  450.00, Зипкод 60630, Стая под наем от апартамент в 
North Chicago.Наем $450. Звънете сутрин за повече информа-
ция. 6308500701 №19177
FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, Schaumburg – For Rent ROOM IN 
Townhouse, Furnished Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/month 
- All inclusive 847-630-7078 Please, leave a detailed message 
8476307078 №19179
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  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. $800 на 
месец, всички разходи включени. 5082926787 №19133
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, за стая в двустаен Iет.Ши-
лер Парк.Наемът е $475 на месец и включва вода – топла и 
студена,парно,паркинг,газ.Ток и Интернет се заплащат.Депозит 
договор-задължителни,дават и се сключват с хазяина!Свободна 
03-01-22г .Тел 7737042622.Оглед : Събота,Неделя! №19100
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse in 
SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/month , 
Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, leave a detailed 
message 18476307078 №19053
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведена стая под наем, 
хол и кухня за общо ползване. Cumberland & Foster близо до I-90 
близо до Blue Line обща пералня и сушилня $600, вода и газ са 
включени в цената. За контакт Мирко (773) 510-4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, CUMBERLAND&LAWRENCE BEHIND 
UCRAINIAN CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE AND CLEAN 
UPDATED APPTMNT,6305394849 READY NOVEMBER 1ST.GOOD 
PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включено всич-
ко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/Narragansett 
7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен гараж в 
Glenview Разполага с огромно patio. В комплекаса има вътре-
шен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по всяко вре-
ме. Отопление на ток. Цена 1050$ За повече инфо: 2246560753 
№1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b къща в Elk 
Grove village 60007. Перално помещение, паркинг, обзаведени 
общи части, WiFi и нетфликс са гарантирани :) френдли съм, но 
не pet friendly, sorry. За повече инфо моля драснете съобщение 
на 305-916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, great 
schools, brand new kitchen remodeled, freshly painted, call 708 
415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment available 
for RENT in Schaumburg as of July 1st. Convenient location near 
Costco, Wood� eld Mall, I-90. Second � oor with balcony. Central 
A/C. Pool in the complex. For more information call 847 312 0278 
or 773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for rent in 
Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, great location and 
schools! For information: 847 630 8884 Stancho №18755

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

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Търся стая под наем в района на 
Schaumburg , Ho� man Estates , Elk Grove Village. Телефон за 
връзка 312.881.0970 , ако не вдигна пишете SMS. 3128810970 
№19205

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
VOLVO VNL670 D12, 
Цена US$  32.00, Зипкод 60656, Im selling 2006 VOLVO Vnl670 
D12 Automatic in Very Good Condition! 1366000 miles. Alot of 
New Parts on it! Ready for Road! No Any Problems with Truck. 
7739837254 №19217
VOLVO VNL670 D12, 
Цена US$  32.00, Зипкод 60656, Im selling 2006 VOLVO Vnl670 
D12 Automatic in Very Good Condition! 1366000 miles. Alot of 
New Parts on it! Ready for Road! No Any Problems with Truck. 
7739837254 №19218
KAБЕЛИ ЗА СНЯГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Продавам кабели за гуми на ками-
он за сняг. Нови , неупотребявани. 3 комплекта x 2 бр. Цена 300 
$. в Wheeling, IL. За контакт Тел .904-868-6875 №19113

2015 VOLVO VNL670, 
Цена US$ 100.00, Зипкод 60634, 2015 Volvo VNL670 Ishift D13 
- 676000 miles. $ 60000 . 2006 Volvo VNL670 Automatic D12 
- 1363000 miles. $ 35000 Trucks still running with drivers! If 
interested i can sell it with drivers running the same local trips with 
that company i work with. 7739837254 №19119

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

ПРОФЕСИОНАЛЕН МАСАЖ , 
Цена US$  65, Зипкод 60714, Здравейте, казвам се Никола и съм 
масажист със 7 годишен опит. Специализиран съм в deep tissue, 
swedish, sports. Имам студио в домът ми(Niles,IL).Бих могъл 
също да путувам в близост до мен райони. 60мин- 65$ , 90мин-
90$. Телефон- 7735108654 №19220

ПРОФЕСИОНАЛЕН МАСАЖ, 
Цена US$  65, Зипкод 60714, Здравейте, казвам се Никола и 
имам 7 годишен опит като масажист. Специализиран съм в 
deep tissue, swedish, sport accupressure, trigger point. Имам сту-
дио в домът ми в Niles,IL. Бих могъл и да пътувам в близки до 
мен райони. 60мин- 65$, 90мин- 90$. 7735108654 №19221

ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Предлагаме психотерапевтични услуги 
от сънародници терапевти. За повече информация посетете 
сайта ни: ptpool.net 889291674 №19184

GPS TRACKERS,DASHCAM, 
Цена US$  , Зипкод 15, GPS trackers,dashcams,remote starts,starter 
kills sales and installs 6084660182 №19176

GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma si v Ho� man 
estate Predlagam domashno prigotvena hrana ,igri i zabavleniq Tel 
224 659 1156 №19161

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Предлагам всякакви електротех-
нически услуги! Смяна на панели , инсталация на лампи , клю-
чове,, контакти, зарядни за електрически автомобили, басей-
ни , джакузита. Диагностика на консумираното електричество 
и откриване на проблеми с липса на електричество! 773-494-
1700 Крис №19136

SAFETY FOR TRUCKING, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, A� ordable Safety Compliance 
Support for trucking companies - MC Registration and Permits 
Driver Safety Trainings Personnel Safety Trainings Call Black Cat 
Safety at 224-441-6667 or email to smarttruckingsafety@gmail.
com 2244416667 №19146

SAFETY CONSULT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, IFTA, IRP, PERMITS -KY, NY, NM, OR, 
HWY TAX 2290, CORPORATIONS, MCS150, CORPORATIONS, DOT 
AUDIT ASSISTANCE AND MUCH MORE 2523052273 №19102

ПСИХОТЕРАПЕВТИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , www.ptpool.net Предлагаме ти психоте-
рапевтична подкрепа. В сайта ни пише повече информация от-
носно направленията, в които работим. 359889291674 №19105

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

ХОСПИС В БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Професионална медицинска грижа за 
възрастни хора в България,на която може да се доверите. www.
hospicesvetaanna.bg 359898711600 №19211

КУПУВАМ

Chicago + suburbs

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

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

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

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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ВОДОРАВНО: “Да разлаем кучетата”, Рибак (Натан), Ленти, Алор, Иглика, Етер, “Ана-не”, Акра, Ара, Октан, Оре, “На-
нина”, Лисици, Таран, Клин, Нар, Атар, Етана, Мак, Аниони, Арка, Орех, Идиоми, Иви, Тала, Не, “Ема”, Никотин, Апи, 
Галерии, Инари, Арда, “Ена”, Нонан, Урал, Ска, Карат, Ана, Ма, АК, Вар, Анон, Канарин, Кани, Ом, Коралов (Емил), 
Масив, Квота, Ири, Еноти, Анани, Инат, Ролан (Ромен), “Ирина”, Арак, Дело, “Камино”, Ока, АН, Вол, Атик (Тит Помпо-
ний), Ком, Репин (Иля), Локал, Ливан, Лимит, Амати, Аратор, Рима. 

ОТВЕСНО: Скала, Маргарита Дупаринова, Атом, Рилке (Райнер), Ани, Ира, Омонимика, Сабир (Мирза), Трион, 
Длан, Тарикат, Закана, ОМЕГА, Канин, Ли, “Елка”, Арени, Сако, Инок, Анати, Елек, Ари, “Ола”, Пелерина,
Имена, Нари, Омир, Метан, Навара, Малинак, Ва, Акне, Акари, Каро, “Арарат”, Утро, “Нина”, “Ивета”, Ено, Очи, “Кли-
мати”, Оран, Кап, Атина, Акинак, Мор (Томас), Нил, Атанас, Колонат, Катод, Нир, Аланин, РАТАН, Василев (Дойчин), 
Ми, Атон, Царе, Ир, Бани, Алоним, Аретир, Хинин, Риванол, ТА.
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В мъжка компания един от групата, доста слаби-

чък, се обръща към наливащия ракия:
- Не ми наливай, няма да пия, моята вяра не ми 

позволява!
- Ти да не си мюсюлманин? - пита го мъжът.
Обажда се друг от тайфата:
- Не бе, колега! Жена му се казва Вяра и тежи 105 

килограма.

  
Син отива при баща си и му казва:
- Тате, намерих пари за бензин за колата!
- Браво, сине, но откъде?
- Продадох колата.

  
- Жоре, и къде се запозна с това момиче?
- Как къде? Под стария фар в Несебър!
- Е, тоя фар не работеше ли, бе?

  
Приказват си трима дядовци:
- Аз, като умра, искам да ме погребат. - казал пър-

вият.
- Аз пък да ме кремират. - продължил вторият, а 

третият с дълбока въздишка споделил:
- Като знам колко вино съм изпил през тоя живот, 

най-вероятно ще ме бутилират.

  
Говорят си две приятелки:
- Защо се разведе с Пешо?
- Ти би ли живяла с човек, който скита насам-на-

там, пие всеки ден, а като се напие, прави скандали?
- Разбира се, че не!
- И Пешо не искаше...

  
Залюбили се козата и охлювът и тя му казала: 
- Бих умряла за тебе! 
- Признай си, кифло, заради къщата е!

  
На мястото на автомобилна катастрофа идва ев-

реин, вижда ранените и пита: 
- Извинете, застрахователите дойдоха ли? 
- Не. 
- Тогава е свийте малко да легна до вас.

  
Докторът ми предписа редовен се*с - но апте-

карката отказва да изпълни рецептата!

  
- Знаеш ли кои са най-използваните уреди в 

един фитнес?
- Не.
- Кантар и огледало...

  
Иванчо, кажи какви редки австралийски живот-

ни познаваш?
- Слон.
- В Австралия няма слонове.
- Точно затова са рядкост.

  
Дядо Боже решил да разхвърля малко красиви 

жени по света. Взел един самолет под наем и за-
почнал - Америка, Германия, Австрия, Чехия, Ун-
гария... Стигнал до България и помощникът му го 
пита:

- Дядо Боже, ами тука?
- Ти луд ли си? Нали от тук ги взимаме

При доктора.

- Да, днес вашата кашлица 

е доста по-добре.

- Ами, разбира се, цяла 

нощ се упражнявах.

  
Гражданин минава край селски двор и пита сто-

панина:
- Защо тази крава няма рога?
- Понякога кравите се бият помежду си и рогата 

им се чупят, а понякога се раждат без рога - обясня-
ва селянинът.

- А тази към кой от двата случая спада?
- В случая тази крава няма рога, защото е кон!

  
Акули си говорят, след като току-що са обядвали 

край потънал презокеански лайнер.
- Аз изядох един англичанин и пишман станах - це-

лият прокиснат от уиски и вмирисан на пури, полу-
чих страшни киселини - оплакала се едната.

- Оф, остай се, ами аз пък глътнах един руски гене-
рали, целият в ордени, еполети и значки и сега ми 
тракат тия ламарини из стомаха, не мога да заспя - 
жалвала се другата.

- Лесна е вашата - въздъхнала третата - аз пък имах 
глупостта да погълна един български политик и сега 
изобщо не мога да потъна - толкова въздух под на-
лягане не съм имала в корема си.

  
Полицай спира кола, а вътре класната му от гим-

назията. Тогава полицаят прибира фишовете с гло-
бите и изважда лист и молив и казва:

- Госпожо Цонева, до утре да сте ми написали ей 
тук сто пъти „Аз повече няма да превишавам ско-
ростта.“

  
Окончателно разбрах, че животът ми е кофти, ко-

гато черната котка ми направи път.

  
- Ванка, здравей! Разбра ли, че твоята Лили са я от-

вели в родилното?
- А какво й е?
- Не знам...

  
Пенсионер в почивна станция се запознава с дама 

на неговата възраст. От дума на дума стигат до про-
фесиите си и той казва:

- Аз съм представител на най-древната професия. 
Спя за пари.

-???
- Нощна охрана съм, бе...

  
Съседът ми е егати и гадината! Тази нощ в 3 часа 

такъв шут наби на външната ми врата, че за малко да 
изпусна бормашината...

  
Жена към мъжа си:
- Пиеш като смок...
- Намерихме се с теб, пепелянке...

  
Клиент в бара пита сервитьорката:
- Бирата хубава ли е?
- Ми, гледай ме мене и прецени!
- Хм... Дай тогава две ракии.

  
Редактор говори на млад репортер:
- Статията, която си написал, е много хубава, но 

може би трябваше да я напишеш така, че дори нео-
бразованите хора да могат да я разберат.

- Извинявайте, но какво точно не разбрахте?

  
Между съпрузи:
- Какво си ме зяпнала? Не си ли виждала как се 

мие кола?
- Виждала съм, но ти никога не си ми търкал гър-

ба с такава обич.

  
Знаете ли, че ако си измиете краката, си измива-

те и ръцете!?

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


9 - 15 март 2022 г.34

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

Астрологична прогноза 
ОВЕН
Може да вземете предвид пол-
зите, които получавате от рабо-
тата си. Най-доброто използване 
на тази енергия е да направите 
нещо приятно и приключенско с 

партньора си. Отделете време, за да се съсредоточи-
те върху нещо, което наистина искате да внесете в жи-
вота си като подобрение. Запазете фокуса и добрите 
си намерения, за да завършите това, което е необхо-
димо. Не се увличайте от излишна суета. Засилва се 
удоволствието, което получавате от удоволствията 
на живота.

РАК
Не предявявайте големи амби-
ции, защото производителнос-
тта ви не е голяма и тенденцията 
е дните да минават по-хаотично. 
Обичате своите удобства и на-

вици, но ще бъдете отворени за нови възможнос-
ти. Понякога имаме пълен контрол над ситуациите 
в живота си, а друг път не толкова. Колелото на къс-
мета подсказва, че силите на съдбата ръководят ва-
шия път, а не вие. Тази загуба на контрол може да 
доведе до чувство на тревожност и страх, но ще 
срещнете и някои предизвикателства.

ВЕЗНИ
Тази седмица ще бъде много 
положителна за вас, както в ли-
чен, така и в професионален 
план, тъй като ще получите по-
ложителни влияния от звезди-

те. Планетарната обстановка ще направи емоциите 
ви по-силни, по-дълбоки, настроението ще бъде из-
ключително чувствено и удоволствието ще бъде ва-
шата основна цел. Едно желание може да се сбъдне 
по невероятен начин. Ако напоследък сте били не-
активни поради някои ситуации, време е да се бо-
рите за това, в което вярвате и искате.

КОЗИРОГ
Ще бъдете много флиртуващи, 
независимо дали сте необвър-
зани или във връзка. Ще може-
те да предприемете важни стъп-
ки, водени от вашата увереност 

в силните си страни и способностите си. Не напря-
гайте ума си с тревоги и постоянно мислене. Позво-
лете си да се насладите на приятни емоции. Ваши-
те преживявания ще бъдат силни и дълбоки. Това е 
период на повишена енергия и жизненост. Можете 
да направите много за своите цели и да повишите 
ефективността на действията си.

ТЕЛЕЦ
Отношенията могат да бъдат 
сложни, защото емоциите ви 
може да са наистина смесени 
или защото имате нужда от вре-
ме за себе си. Една връзка може 

да се разгори отново или ако сте необвързани и си 
търсите партньор, може да има силна химия меж-
ду вас и някой, когото вече сте срещнали. Периодът 
носи естествено намаляване на вашите импулси, но 
това не означава, че няма да постигнете целите си. 
Опитайте се да си починете, ако се чувствате леко 
притеснени или объркани.

ЛЪВ
В дългосрочен план всичко ще 
се случва с причина - дори и да 
не я разбирате в момента. Ва-
жно е да намалите темпото и да 
споделяте отговорностите. Оч-

аквайте промени и известна нестабилност. Можете 
да получите много помощ от хората при реализира-
нето на вашите намерения. Нови лица могат да се 
появят до вас. Лесно ще се осъществява разбира-
телството между вас и хората като цяло. В хаоса на 
рутината ви трябва да намерите време да се грижи-
те по-добре за здравето си.

СКОРПИОН
В професионалния ви живот ва-
шето отношение към нещата ще 
ви помогне да подобрите рабо-
тата си. Ще почувствате оптими-
зъм, динамика и самочувствие. 

Контролирайте напрежението или раздразнение-
то. Поемете контрола над емоциите си, като използ-
вате логиката си. Искате да продължите напред, но 
животът ви поставя някои препятствия. Вместо да 
се изтощавате, за да ги преодолявате, приемете, че 
не можете да промените някои неща. Опитайте се 
да видите нещата от различна гледна точка.

ВОДОЛЕЙ
Заемете се със задачите си, на-
мирайте практически решения. 
Енергията ви може да е ниска, 
но ако можете да останете фоку-
сирани, можете да бъдете много 

продуктивни, да махнете много натрупани неща и 
да решите безброй проблеми или задачи. Сега е ва-
шият шанс да се освободите от неща или хора, кои-
то ви пречат и дърпат назад. Важно е да уважавате 
тялото си и неговия ритъм, като се грижите за здра-
вето. Запознайте се с нови хора, осмелете се да из-
лезете от зоната си на комфорт.

БЛИЗНАЦИ
Трябва да внимавате с харченето 
на пари и да не поемате иници-
атива, без да мислите за плюсо-
вете и минусите. Насочете ми-
сленето си към добрите неща в 

живота. С настроението ви, което предизвиква за-
бавни настроения, можете да очаквате почти всич-
ко, освен че нещата ще са скучни. Периодът ще ви 
донесе нуждата да поддържате баланс във всичко, 
а това ще бъде предизвикателство за вас. Вашата от-
даденост ще трябва да бъде голяма, но ще трябва да 
се откажете от някои неща.

ДЕВА
Използвайте опита от минало-
то, за да намерите решения на 
настоящите си проблеми. Опи-
тайте се да ги видите с по-обек-
тивен поглед и не позволявайте 

на малките препятствия да ви изплашат. Не забра-
вяйте, че имате способността да се справяте с всич-
ко, което животът ви поднася. Нова връзка може да 
възникне от там, където най-малко очаквате, започ-
вайки да набира сила от самото начало. Пазете се от 
непреодолими страсти. Изграждайте отношенията 
с половинката си малко по малко.

СТРЕЛЕЦ
Нещата ще вървят доста добре, 
стига да останете фокусирани 
върху задълженията си. Може-
те да организирате срещи и дис-
кусии по сериозни въпроси. Във 

вашите финанси се опитайте да правите правилни-
те ходове, които ще осигурят просперитет. Ще се 
съсредоточите върху любовния си живот и ще се 
чувствате по-живи, динамични, изпълнени с емо-
ции и сила. Чувствате нужда да правите разни неща, 
да се справяте с висящи проблеми, да взимате ре-
шения, да се забавлявате, да експериментирате.

РИБИ
Ще проявявате склонност да 
преувеличавате драматизирате 
прекалено, както и да гледате 
на света през розови очила. Как-
вото и да се случва, знайте, че 

нещата не са толкова черни, колкото ви се струва. 
Периодът е подходящ за уреждане на финансови 
въпроси. Погрижете се за себе си както намерите за 
добре – поглезете се с нещо, купете си подарък. На-
правете го, ако се чувствате недооценени от парт-
ньора или от близките си хора – грижата за себе си 
ще ви подейства добре.

Тази седмица ще бъде много 

https://www.brookhavenmarket.com/
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Б
ългари от цял свят за поредна го-
дина отбелязаха Националния 
празник на 3 март с редица ини-
циативи.

Родният трибагреник се развя 
за пореден път на площад „Дейли Плаза“ в 
Чикаго. Представители на българо-амери-
канската полицейска асоциация внесоха 
флага, а двама представители на българска-
та общност във Ветровития град - архитект 
Кирил Дочев и професор Самуил Рефетов, 
издигнаха знамето.

Традицията за издигане на българското 
знаме в Чикаго датира от 1963 година, ко-
гато група българи се срещат с тогавашния 
кмет Ричард Дж. Дейли. Впечатлен и раз-
чувстван от историята на България, той из-
дава прокламация, с която обявява Трети 
март за български ден в Чикаго.

За пръв път Националният празник на 
България беше отбелязан и на Западния 
бряг на САЩ, където сградата на Общин-
ския съвет в Лос Анджелис грейна в цвето-
вете на българското знаме.

„На събитието присъстваха актрисата Ма-
рия Бакалова, бившата професионална бок-

сьорка Дейзи Ланг и българската кеч звез-
да Мирослав Барняшев, както и деца от 
българското училище в Лос Анджелис „Св.
св. Кирил и Методий“, придружавани от ди-
ректорката на учебното заведение и техни-
те родители“, съобщи генералният консул 
Бойко Христов.

Българският три-
багреник за вто-
ра поредна година 
огря и Ниагарския 
водопад. Инициати-
вата е без аналог в 
дипломатическите 
отношения с Канада 
и е израз на доброто 
партньорство между 
Генералното консул-
ство в Торонто и об-
щина Ниагара фолс, 
Онтарио.

„Гледайки водопа-
да, осветяването на 

българския флаг, ми идва да коленича. Емо-
цията е много силна, защото България е в 
сърцата на хората. Ние сме второ поколе-

ние българи, живеещи тук. 
Спазваме традициите, оби-
чаме си България. Малката 
България, тя е в нас“, споделя 
Катя Копулкова.

В рамките на програма-
та по отбелязване на нацио-
налния празник в Канада, 
генералното консулство ор-
ганизира още няколко ини-
циативи в отделните про-
винции в страната, където 
знакови сгради и съоръже-
ния грейнаха в цветовете на 
българското знаме.

В провинция Британска Ко-
лумбия в цветовете на три-
багреника беше осветена 
сградата на общината във 
Ванкувър. За първи път беше 
осветен и парламентът в сто-
лицата на провинцията Вик-

тория. В провинция Албърта в цветовете на 
българския трибагреник беше осветен цен-
тралният мост в столицата Едмънтън – High 
Level Bridge.

Милениум Бридж в столицата на Черна 
гора - Подгорица - също светна в цветовете 

на българското знаме. Светлинното шоу за-
почна в 18:00 часа и продължи до полунощ. 

През целия празничен ден билбордове в 

центъра на Подгорица излъчваха видеокли-
пове с емблематични български забележи-
телности и поздрав към Черна гора.

Българският трибагреник грейна  
на редица забележителности по света

XБългарите по цял свят отбелязаха 144 години от Освобождението

Българи в Черна гора отбелязват Националния празник. Ниагарският водопад, озарен в цветовете на българския трибагреник.

Актрисата Мария Бакалова беше сред българите, отбелязали Националния празник в 
Лос Анджелис. 

Издигане на българското знаме в Чикаго. 

Сн.: БТА

Сн.: БТА

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Зендая призна, 
че винаги е ис-
кала да започне 

да се занимава с фо-
тография.

25-годишната звез-
да започва кариера 
на модел и танцьор, 
още когато е дете, но 
винаги е имала си-
лен интерес към фо-
тографията.

„Винаги съм иска-
ла да се занимавам с 
фотография. Моят дядо беше 
фотограф - той беше също ад-
вокат, но в периодите, в кои-
то не беше адвокат, той беше 
фотограф. И моят прадядо 
беше фотограф също, в Холи-
вуд. Така че винаги съм се въз-
хищавала на техните снимки. 
Моят дядо почина, когато бях 

на 11 г., но аз имам много от 
неговите снимки в дома си. И 
майка ми ми разказваше исто-
рии как той е излизал и е из-
ползвал светломер, понякога 
е прекарвал цял ден, правей-
ки снимки на едно и също 
нещо, докато светлината се 
променя“, разкри тя.

Зендая искала да се занимава 
с фотография

Бен Афлек каза, че е най-щастлив, 
когато е около децата си и пре-
карва време с тях. 49-годишният 

актьор има 3 деца от бившата си съ-
пруга Дженифър Гарнър.

„Единствената биография, която се 
нуждае от нещо, е тази, която е напи-
сана на сърцата на децата ви. Тогава 
ще знам защо си е струвал животът 
ми. По-щастлив съм, колкото повече 
съм край децата ми. Ние всички иска-
ме да предадем най-доброто от нас 
на децата си. Никой не иска да преда-
де това на децата си и това е истин-
ска задача, срещу която всеки се из-
правя, каквито и да са проблемите"1 
коментира той.

Скоро Бен каза, че ако още е бил 
женен за Дженифър, вероятно е щял 
да продължава да пие, тъй като се е 
чувствал в капан в брака си.

Памела Андерсън разказва  
живота си в документален филм

Бен Афлек е най-щастлив 
покрай децата си

Биолози откриха странна 
жаба с нос като на тапир 
в перуанската амазон-

ска джунгла. Дългият и извит 
надолу нос на жабата й служи, 
за да се зарива под земята. 
Учените са я открили благода-
рение на характерните звуци, 
които издава.

Видът има тъмна червени-

каво-кафява кожа, 
но коремът е крема-
во-жълт с кафяви пе-
тънца към страните. 
Тялото е дълго едва 
1,8 см. 

„Тези жаби се от-
криват трудно и за-
това са недостатъч-
но изучени - казва 
Мишел Томпсън от 
чикагския музей 

„Фийлд". - Те са пример за 
скритото разнообразие в ба-
сейна на Амазонка. Приличат 
на карикатура на тапир зара-
ди голямото пихтиесто тяло с 
тази малка заострена глава“.

Жабата е известна отдавна 
на местното население, но до-
сега е била непозната на био-
лозите.

В Перу откриха странна жаба  
с нос като на тапир

Памела Андерсън снима документа-
лен филм, в който да разкаже своя-
та история. Звездата работи с режи-

сьора Райън Уайт по неозаглавен проект на 
Net�ix от няколко години.

Според стрийминг платформата 54-го-
дишната актриса е готова да разкаже собст-
вената си история в документалния филм.

„Филмът, който се правеше в продълже-
ние на няколко години, ще покаже поп ико-
ната, която ще внесе яснота, поглеждайки 
назад към професионалния си път и лично-
то си пътешествие“, съобщават от Net�ix.

Все още не е известно на коя дата изли-
за филмът.

Памела сподели новината и в Instagram.
„Животът ми, милиони погрешни схва-

щания, проклета, дива и изгубена, мога 
само да ви изненадам“, написала е звезда-
та на бележка.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Новото музикално ви-
део на Кание Уест е „на-
истина страшно“, казва 

приятел на Пийт Дейвидсън. 
Във въпросния клип бившият 
съпруг на Ким Кардашян от-
влича и погребва настоящо-
то й гадже, а именно коми-
ка Пийт Дейвидсън. Според 
всички този път Кание е оти-
шъл твърде да-
леч в агресията 
си към настоящ-
ия любим на ри-
алити звездата.

Уест пусна ви-
деото „Eazy“ в 
Instagram и в 
него се вижда 
п л а с ти л и н о в а 
версия на ра-
пъра, който по-

ставя торба върху главата на 
персонаж, който силно напо-
добява Дейвидсън, след кое-
то го отвлича. След това той 
завързва героя, като го кара 
до изоставен район, заравяй-
ки анимационния двойник на 
Пийт до врата, а накрая за-
сажда розови семена около 
главата му.

Кание Уест отвлече и погреба  
жив Пийт Дейвидсън

Присадил ли си е коса 
Матю Макконъхи? Пре-
ди години се заговори, 

че холивудската звезда се е 
справил с косопада, подла-
гайки се на козметична интер-
венция. Дори лекар се опита 
да си спечели клиенти, комен-
тирайки, че той му е помог-
нал. Но актьорът опровергава 
твърденията, казвайки исти-
ната.

Той разкри, че е започнал 
да си бръсне главата, за да не 
се вижда изтъняването й.

Матю започнал да втрива 
„мехлем за локално приложе-
ние“ в скалпа си. След използ-
ването на продукта по един 
път на ден резултатите не за-
къснели.

Матю е категоричен, че ле-
карят, похвалил се, че гъстата 

му коса се дължи на неговата 
намеса, лъже. След вълшеб-
ния серум той се запознал с 
лекар от Бевърли Хилс, кой-
то държал да види по-отблизо 
главата му.

Певицата ДжоДжо отново про-
говори за клиничната си де-
пресия. Звездата призна, че 

не се е срамувала да потърси профе-
сионална помощ, тъй като в семей-
ството й e имало и други хора, които 
са страдали от психични заболява-
ния.

„Не почувствах срам, когато по-
търсих помощ, защото в семейство-
то ми има хора с психични заболява-
ния“, коментира тя преди време.

29-годишната изпълнителка казва, 
че е била погълната от кариерата си 
и затова се обърнала към алкохола.

„Чувствах се смазана и открих, че 
искам да избягам от ума си, бях из-
плашена и тъжна. Аз съм продукт на 
семейство, което е злоупотребявало 
с наркотични вещества“, разкри тя.

Бащата на певицата умира имен-
но заради наркотици и тя преодоля-
ва своите зависимости след негова-
та смърт.

Японският милиардер Юсаку Маедзава, който 
бе на Международната космическа станция 
през декември миналата година, продава на 

търг известна картина на Баския за $70 млн. в очак-
ване да спечели $13 млн..

Аукционна къща „Филипс“ обяви в прессъоб-
щение от Ню Йорк, че творбата „Неозаглавена“ на 
Жан-Мишел Баския от 1982 г. ще бъде предложе-
на на търг на 18 май при първоначална цена от $70 
млн.

Маедзава купи гигантската картина през 2016 г. 
за $57, 3 млн. Следващата година той постави ре-
корд с покупката на друг шедьовър на Баския за 
$110,5 млн.

Японският милиардер Маедзава, който е на 46 го-
дини, е основател на най-големия сайт за модни об-
лекла и аксесоари в Япония „Зозотаун“.

Милиардер продава на търг 
картина на Баския за $70 млн.

ДжоДжо загубила баща си 
заради наркотиците Матю Макконъхи отрича,  

че си е присадил коса

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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П
амуккале е природна забележи-
телност в Турция, която ежегод-
но привлича огромен брой ту-
ристи от всички краища на света. 
Представлява поредица от тера-

си върху масив от бял шуплест варовик, кои-
то се спускат стъпаловидно надолу по него 
в продължение на почти 200 метра. Твърди-
те бели минерални отлагания, които отдалеч 
приличат на сняг, се образуват заради висо-
кото минерално съдържание на изворната 
вода, стичаща се по склона и събираща се в 
топли басейни по терасите. Мястото се нами-
ра в провинция Денизли, а името му в пре-
вод означава „замък от памук“.

Природната забележителност се е обра-
зувала от тектонични движения в падината 
на река Мендерес, където в миналото са се 
случвали и множество земетресения. Вслед-
ствие се получават множество минерални 
извори.

Водни струи, идващи от древния град Хи-
ераполис, богати на минерални соли, падат 
от голяма височина и създават

причудливи, вкаменени, 
ослепително бели каскади

които се дължат на калциевия карбонат. За-
ради голямото количество варовик се е об-
разувал Памуккале.

Мястото наподобява замръзнал водопад 
и е изключително красиво. Според легенди-
те Клеопатра е посещавала Памуккале, а ту-
ристите имат възможността да се потопят в 
нейния извор.

Горещите извори на Памуккале извират 
от недрата на планината Кал Даъ в Западен 
Анадол, Турция. Водата с температура 37°C 
достига повърхността и продължава пътя си 
надолу по поредица от около сто тераси.

Водните струи са издълбали терасите и 
във вдлъбнатините са образували топли во-
дни басейни. Повечето имат ослепително 

бял цвят, но някои са жълтеникави или ка-
фяви.

До Памуккале може да се стигне от пове-
чето крайбрежни курорти, като се органи-
зира пътуване за един или два дни, но са 
най-близо до Кушадасъ - около 4 часа път с 
автомобил. Мястото е толкова привлекател-
но за туристи, че се е наложило

въвеждането 
на строги правила

за да се съхрани красотата му, например по-
сетителите вече не могат да ходят по тера-

сите. Тези, които имат желание да се насла-
дят на топлите извори, могат да се потопят в 
близкия басейн, в който има отломки от мра-
морни колони.

Именно благодарение на топлите води е 
бил основан балнеоложкият град Хиерапо-
лис в края на 2-ри век пр. Хр. от династия-
та на Аталидите - царете на Пергамон. Сред 
останките може да се видят руини от бани, 
храмове, добре запазен театър и най-голе-
мият некропол в Анадола с над 1200 гроб-
ници. Във всеки голям курорт може лесно да 
се резервира екскурзия за посещение на Па-
муккале, понякога в съчетание с посещение 
на Ефес.

Древният град Хиераполис, мястото, къде-
то сега е Памуккале, е бил известен като Све-
щения град в археологическата литература 
поради изобилието на храмове и религиоз-
ни строежи в околността.

Историческите артефакти, открити при 
разкопките, са изложени в археологическия 
музей на Хиераполис. Античният град Три-
полис (Tripolis) в окръг Булдан (Buldan) и ан-
тичното селище Колосеа (Colossea) в окръг 
Хозанз (Hozanz) са най-значимите от всички 
антични селища в региона.

Тази свещена земя, обвита в бяло, очаква 
онези, които искат да се излекуват чрез при-
родната терапия на водите й.

Магията на Памуккале
XЕто къде може да се потопите в „замръзналите водопади“ на Клеопатра

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com
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