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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

Първите 100 дни 
на Кирил Петков:
от осанна  
до разпни го 

За първи път: 
Генералният ни консул 
в Чикаго говори пред 
щатския Конгрес

Русия разруши 
Украйна,  
но губи 
войната

» на 6

» на 25

» на 12

» на 24 - 25 Опростен живот на младини гарантира спокойствие на старини » на 16

» на 38

Български екипаж 
от Чикаго грабна 
купата за своя клас 
на American  
Rally Association

Родители: Детето ни 
беше бито в детска 
градина в Чикаго

„Като за продан“ – как наказват българи, 
източвали банкомати на Бали

» на 20 - 21

Сергей, 
който създаде 
интелигентния 
кошер 
на бъдещето

За 10-ти път: 

BG VOICE на 
червения килим 
на наградите 
„Оскар“ » на 35

» на 14

градина в Чикагоградина в Чикагоградина в Чикаго

https://axz53.app.goo.gl/radio
https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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Нас нищо не ни шокира
Какъв драматичен финал на миналата 

седмица – Бойко Борисов арестуван! Живи 
предавания от пред дома му, от пред поли-
цията, живи вериги и всенародна любов на 
възрастни жени, които гледат бившия пре-
миер по-влюбено от участничките в „Ер-
генът“. И за финал – пореден епизод на се-
риала Бойко-жертвата. Междувременно 
– протест на ГЕРБ пред сградата на Минис-
терски съвет. Малоброен. На следващия ден 
– друг протест, срещу войната – вместо да е 
пред руското посолство, той беше пак пред 
МС и с море от руски знамена. Ако човек 
само гледа видео и снимки от България, без 
звук и коментар, вероятно би останал шоки-
ран от комбинацията на хора, събития, зна-
мена и послания.

Нас обаче нищо не ни шокира.
Не ни шокира, че МВР не се е променило и 

прави показни арести – съобщава за тях във 
Facebook, преди да са се случили.

Не ни шокира, че прокуратурата въобще 
няма никакво намерение да разследва, об-
винява или причинява каквото и да е неу-
добство на предишната власт в лицето на 
ГЕРБ.

Не ни шокира, че лелки възторжено гле-
дат и пляскат на бившия първи партиен и 
държавен ръководител все едно е конгрес 
на комунистическата партия в Северна Ко-
рея, а той всъщност излиза от ареста.

Не ни шокира, че „националистите“ в Бъл-
гария веят знамена на чужда държава, по-
твърждавайки лоялността, а вероятно и фи-
нансирането си, от тази чужда и доказано 
през десетилетията вражеска нам държава.

Не ни шокира, че за 18 години има мно-
го неразбрали, че „НАТО вън от България“ 
не значи нищо – България е част от НАТО и 
няма как да излезе сама от себе си. Че НА-
ТОвски военни, бази и оръжия са наши та-
кива. И че на НАТО основният външен про-
тивник е Русия – по техен избор, след като 
Москва се отказа от сътрудничеството в съ-
вета НАТО-Русия и реши, че пактът е враг.

Не ни шокира, че България продължа-
ва да не взема ясна позиция по критични и 

принципни въпроси и да носи отговорност 
за това. В случая – Украйна. Единствена-
та страна - членка на НАТО, която не е дала 
никаква военна помощ. И не, това не озна-
чава, че България не е взела страна. Когато 
не даваш помощ на Украйна (въпреки мно-
гократните молби), е ясно на чия страна си. 
Още по-ясно е, когато даваш пари на тази 
страна, купувайки стоки от нея – не може да 
е по-ясно на чия страна си. И това, че дър-
жавата избира страната на агресора, уби-
ващ деца, скрити в театър, с огромен надпис 
„Деца“, който се вижда и от Космоса – не ни 
шокира. Всъщност вълнува ли ни чак толко-
ва? Няма да ни шокира, ако бъдем честни и 
установим, че не ни вълнува толкова. Пове-
че ни вълнува, че бензинът е поскъпнал и че 
държавата дава по 40 лв. на вечер на хотели-
ерите, приютили бягащите от руските бомби 
украински майки и децата им. Толкова дава-
ли за майчинство.

Всъщност - не ни шокира, че масово оч-
акваме държавата да дава всякакви помо-
щи на всякакви хора по всякакви поводи 
– на майки за децата им, в допълнение на 
2-годишното майчинство (16 седмици във 
Франция, 14 – в Германия, 0 – в САЩ) и поч-
ти безплатната детска градина (60 лв. такса). 
Да имаш дете е като всеки друг разход в жи-
вота – човек отговорно трябва да си напра-
ви преценката дали му е възможно да си го 
позволи и да не очаква някой друг да му по-
мага.

Не ни шокира, че 30 години свободен па-
зар (с всичките му дефекти) мнозинството 
българи очакват държавата да прави нещо 
за тях. Но държавата всъщност прави само 
за такива като Борисов. И 30 години не мо-
жем да намерим решение на това. Защото се 
изискват топки. Както и за смислено, почте-
но и принципно решение по темата „Украй-
на“. Но не можем. И нас това не ни шокира.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/milanabash78
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В
ечерта на 17 март - новинарски-
те емисии преливат от информа-
ции за хода на войната в Украйна, 
а експерти един след друг ни-
щят ще поискат ли НАТО и САЩ 

от България да предостави старото си съ-
ветско въоръжение на Киев. И тогава гръм-
ва новината, която ще измести, макар и за 
кратко, кървавите събития край Мариупол 
и Херсон.

Арестуван е Бойко Борисов, бившият 
премиер и лидер на най-голямата опози-
ционна партия, а заедно с него и бившият 
министър на финансите в последното му 
правителство Владислав Горанов, бившият 
председател на парламентарната Комисия 
по бюджет и финанси Менда Стоянова и PR-
ката Севделина Арнаудова. Информацията 
е от МВР, а премиерът Кирил Петков пише 
във Facebook: „Никой не е над закона“.

Оказва се, нещата не стоят точно така. 
Малко преди съобщението да бъде раз-
пространено до медиите от МВР, служите-
ли, униформени и цивилни, влизат в къщата 
на Борисов в Банкя. Извършени са обиски, 
а малко по-късно той е задържан и откаран 
в Главна дирекция „Национална полиция“ в 
столичния квартал „Младост“.

Още докато текат обиските, пред къща-
та му се събира голяма агитка от депута-
ти и активисти на ГЕРБ. Адвокатът му Мен-
ко Менков пък обяснява пред камерите, че 

Борисов не е обвиняем, а е задържан по 
„действия по неотложност“, само от МВР и 
без съдебно разрешение. Самият той пък 
не е допускан при клиента си повече от час.

Същите действия са извършени и в домо-
вете на Арнаудова и Горанов, но информа-
цията за арест на Менда Стоянова се оказ-
ва невярна.

МВР съобщи, че става дума за „мащабна 
операция на Главна дирекция „Национална 
полиция“ по линия на Европейската проку-
ратура, която

разследва злоупотреби 
с европейски средства“

Говорителката на прокуратурата Сийка 
Милева заяви, че те не са информирани за 
акцията.

Действията на МВР се случиха в деня, в 
който европейският главен прокурор Ла-
ура Кьовеши беше на посещение в Бълга-
рия. От разговорите й в София стана ясно, 
че европейската прокуратура е започнала 
работа по над 120 сигнала за злоупотреби 
в България.

Малко след новината за акцията на МВР 
срещу бившите управляващи обвиняемият 
бизнесмен в изгнание в Дубай Васил Бож-
ков написа във Facebook, че е дал показа-
ния пред Европейската прокуратура, а като 
причина за арестите вече се посочва него-

Шоуто с Борисов
XКакво се случи на 17 март и следва ли продължение?

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Бойко Борисов е посрещнат от десетки активисти на ГЕРБ след освобождаването му. 

Сн.: БТА



23 - 29 март 2022 г. 5

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

5

вото изнудване.
Тримата задържани бяха откарани в Глав-

на дирекция „Национална полиция“, където 
прекараха нощта, преди да бъдат освободе-
ни в петък вечерта.

„Брутално, гадно. Върнаха ни в кому-
низма“, бяха първите думи на освободе-
ния лидер на ГЕРБ. Борисов се възмути, че 
единственият свидетел по разследването е 
действащият премиер Кирил Петков, кой-
то по думите му „се явя-
ва свидетел на Черепа, на 
мафията“.

Малко след освобожда-
ването на тримата гово-
рителката на Софийската 
градска прокуратура Де-
сислава Петрова заяви, 
че наблюдаващите про-
курори са преценили, че 
на този етап евентуално-
то привличане на тримата 
като обвиняеми би било 
незаконосъобразно.

Няколко часа по-рано 
МВР обяви, че наблюда-
ващите прокурори по разследването сре-
щу Борисов, Арнаудова и Горанов са се за-
бавили с преценката на доказателствата. 
МВР съобщи, че още в 10:00 часа държав-
ното обвинение е било уведомено с факс 
за образуваното разследване за изнудване. 
Прокуратурата потвърди, но настоя, че не е 
получила самото дело от полицията.

След това от Главна дирекция „Национал-
на полиция“ уточниха, че към 12:00 часа на-

значените по случая двама наблюдаващи 
прокурори

са отказали да се срещнат 
с разследващите полицаи

които да им докладват събраните от тях ма-
териали. Вместо това обвинителите ги ин-
структирали да ги внесат в деловодството 
на СГП.

В понеделник от МВР съобщиха, че пов-

торно са внесли предложенията си за пов-
дигане на обвинения на тримата, които са 
предоставени с придружително писмо „с 
подпис и печат“, а правителството настоя 
Европейската прокуратура да има собстве-
на администрация и персонал в България, 
включително разследващи полицаи и сле-
дователи, които да могат „най-оперативно 
и независимо“ да провеждат необходимите 
разследвания.

Прокуратурата ще разпита Кирил 
Петков, Асен Василев и Бойко Рашков

Премиерът Кирил Петков, вътрешни-
ят министър Бойко Рашков и финансовият 
министър Асен Василев ще бъдат разпита-
ни във връзка със задържането на Бойко 
Борисов, Владислав Горанов и Севдалина 
Арнаудова. 

Петков беше основен свидетел на МВР 
при акцията на 17 март. 

От Софийската градска прокуратура са 
възложили разследването на следовате-
ли в Следствения отдел със задача всич-
ки опорочени действия по разследването, 
които е обективно възможно да бъдат пов-
торени, да се проведат отново по предви-

дения в закона ред. 
„Само тогава събраните чрез тях доказа-

телства могат да бъдат ползвани в наказа-
телното производство“, пише в съобщени-
ето на държавното обвинение.

Софийската градска прокуратура е оп-
ределила също така за незаконни претър-
сванията и изземванията от Бойко Борисов, 
Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова 
в досъдебното производство. Софийският 
градски съд остави без разглеждане вне-
сените искания за одобряване на протоко-
лите от претърсванията и изземванията на 
адресите.

Депутати и активисти на ГЕРБ се струпаха пред дома на Борисов в Банкя по време на ареста му. 

Сн.: БТА

https://www.krilchev.com/
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Н
а 22 март кабинетът Петков от-
беляза своя 100-тен ден, след 
като положи клетва на 13 де-
кември 2021 г. Партията на хар-
вардския възпитаник Кирил 

Петков влезе в политиката ударно с първа-
та си поява на парламентарен вот, като по-
лучи 25.67% подкрепа и „отвя“ дългогодиш-
ната първа политическа сила ГЕРБ.

Още по време на предизборната кампа-
ния мненията за екипа на младия политиче-
ски лидер бяха противоречиви. От едни той 
бе определян като политически проект на 
Румен Радев, от други – като „новото юпи“ 
на българската политическа сцена, от трети 
като алтернатива, спасител и борец с коруп-
цията. И именно в последното най-силно се 

припозна самият Кирил Петков.
С какво още обаче трябваше да се справи 

премиерът?

Поредица от кризи
Премиерът Кирил Петков пое държава-

та във време на поредица от задълбочава-
щи се кризи – политическа, икономическа 
и здравна, предизвикани главно от COVID 
пандемията в световен план и от серията 
избори на родна почва.

За 100 дни правителството успя да прие-
ме и да отмени задължителния зелен серти-
фикат в редица обществени сфери, наложи 
мораториум върху цената на тока до края 
на март и прие бюджет, който предстои да 
се актуализира. Междувременно и Евро-
пейската комисия отчете добър прогрес в 
българския план за възстановяване вслед-
ствие на работата на Кирил Петков.

За кратко България бе изправена пред 
паника заради цените на горивата и някои 
хранителни продукти. Но казусите бяха ре-
шени в рамките на часове.

Войната в Украйна
Кирил Петков отказа да даде въоръже-

ние на Украйна, но обяви, че България ще 
предостави хуманитарна помощ. Оказа се, 
че не всички в Кабинета са единни по тема-
та, което доведе до първата рокада. 

От поста военен министър беше освобо-
ден Стефан Янев, премиер в служебния ка-
бинет на Румен Радев. 

Това стана повод и за временно напре-
жение между президент и премиер. На-
прежение, което по-рано се появи отно-
во и във връзка с РС Македония, и заради 
смени в ръководството на „Булгаргаз“.

„Народният съд“ обаче не пожали Кирил 
Петков. 

Премиерът бе улучен от снежна топ-
ка навръх националния ни празник Трети 
март на Шипка от привърженици на „Въз-
раждане“.

Арестите в ГЕРБ
И тъкмо когато темата вече уж започна да 

позаглъхва, в България се разпали нов по-
литически скандал. На 17 март МВР задър-
жа Бойко Борисов, Владислав Горанов и 
Севделина Арнаудова. Акт, който стана при-
чина за сблъсък между МВР и Прокуратура-
та.

Осанна или разпни го?
Въпреки противоречивата народна лю-

бов, лашкаща се от осанна до разпни го, 
Кирил Петков продължава да заявява при-
оритетите на правителството в борбата с 
корупцията. Темата за освобождаването на 
Иван Гешев е все още на дневен ред, закри-
ването на специализираното правосъдие 
вече влезе в Народното събрание.

А кабинетът показва ясна решимост да 
излезе от всички кризи без предсрочни из-
бори.

Първите 100 дни на Кирил Петков: 
от осанна до разпни го

ЙОАНА  
КРЪСТЕВА

joana@bg-voice.com

http://autoboxexpress.com
http://autoboxexpress.com
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С
АЩ предоставят на България 
една рота с бронирани машини 
„Страйкър“ за българската бой-
на група. Тя ще оперира под ръ-
ководството на върховния глав-

нокомандващ на НАТО за Европа. Това стана 
ясно след срещата в събота на премиера 
Кирил Петков с американския секретар по 
отбраната Лойд Остин, който бе на посеще-
ние в България.

Остава неясен точният брой на машини-
те, както и дали ще бъдат изпратени амери-
кански войници в България.

Какво включва ротата
Ротата „Страйкър“ включва три пехотни 

батальона, разузнавателни, артилерийски, 
инженерни и други подразделения. В нея 
са включени над 300 машини „Страйкър“ и 
4500 войници. По спешност те могат да бъ-
дат разположени за до 72 часа.

Петков подчерта, че се надява липсващи-
те капацитети на българската бойна група 
да бъдат попълнени със съдействието на 
други партньори от НАТО. Той подчерта, че 
правителството ще предложи бойната гру-

па да бъде с командир бълга-
рин.

„Много важна стъпка е съз-
даването на мултифункцио-
нална бойна група. Нашето 
партньорство с България ни-
кога не е било толкова силно. 
Лично видях как тези ценнос-
ти се отразяват в топлото по-
срещане, което ни бе оказа-
но. Ние приветстваме всичко, 
което правите, за да изпрати-
те хуманитарна помощ на ук-
раинските граждани“, заяви от 
своя страна Остин.

България няма да изпраща 
оръжие за Украйна

България не поема ангажимент да изпрати 
оръжие и муниции за Украйна във връзка 
с войната срещу Русия, съобщи премиерът.

Преди посещението на Остин в София 
„Financial Times“ излезе с информация, коя-

то посочваше, че целта на посещението му 
е именно да поиска съветски и руски зенит-
ни системи от държави, които разполагат 
с подобен тип въоръжение като България 
и Словакия. Остин проведе среща със сло-
вашкия си колега Ярослав Над в Братисла-
ва. Словакия съобщи, че е готова да предос-
тави на Украйна своите системи С-300, ако 
съюзниците от НАТО осигурят заместител. 
Молбата за предоставяне на ракетни ком-
плекси С-300 бе отправена от президента 
на Украйна Володимир Зеленски, а причи-
ната за това е, че украинците знаят как да 
ги използват.

Петков обаче изрично подчерта няколко 
пъти, че в разговорите с Остин не е ставало 
дума за предоставянето на зенитни ракетни 
комплекси С-300 или каквото и да било дру-
го българско въоръжение на Украйна.

Той определи слуховете от последните 
дни като „фалшиви“. Дни по-рано Петков за-
яви, че до предоставяне на оръжие за Киев 
може да се стигне само след решение на На-
родното събрание.

По време на срещата стана ясно, че двете 
страни са говорили за изграждането и по-

добряването на инфраструктурата, свърза-
на с транспортните коридори между Гър-
ция, България и Румъния. По-конкретно 
Петков спомена път, влакова линия и енер-
гийна връзка между Александруполис, Ва-
рна, Бургас и Констанца и „мост над Дунав“.

„Българското общество може да бъде 
спокойно, защото ние сме съюзници и уве-
личаваме нашата защита заедно“, каза Пе-
тков.

Лойд Остин се срещна и с министъра на 
отбраната Драгомир Заков. Двамата са об-
съдили единството на страните членки на 
НАТО в укрепването на сигурността в реги-
она с предприетите мерки за усилване на 
възпиращия и отбранителен потенциал на 
Източния фланг.

За последните 25 години това бе първа 
визита в нашата страна на ниво министър 
на отбраната.

САЩ изпращат в България 
рота бронирани машини

Националистически речи и 
развяване на руски знамена

Визитата на Остин бе по-
срещната и с протест на про-
руската партия „Възраждане". 
Той се проведе пред военно-
то министерство, а лидерът 
на партията Костадин Коста-
динов обяви, че това е „пре-
вантивно“ действие, с което 
се декларира нежелание Бъл-
гария да предоставя оръжие 
за Украйна. Събитието бе под 
надслов „Не на войната“.

Протестиращите заявиха, че „Възражда-
не“ няма да допусне България да даде мал-
кото си останало въоръжение под амери-
кански диктат на Украйна и с това да бъде 
замесена във военен конфликт. Костадинов 
обяви, че ако някой можеше да посредни-
чи, това можеше да бъде българската дър-
жава, а за съжаление страната играе ос-
новно ролята на „американска пешка на 

голямата шахматна дъска“.
Интересното бе, че докато се изнасяха 

националистически речи от страна на Кос-
тадинов, протестиращите развяваха руски 
знамена.

В седмиците след инвазията на Русия в Ук-
райна от партията гласуваха срещу осъди-
телната декларация на парламента спрямо 
действията на Москва, както и срещу при-
зива за налагане на икономически санкции.

ИРИНА  
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

XРодината няма да помогне на Украйна с оръжие

Сн.: БТА

Сн.: dvidshub

Сн.: БТА

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Н
АТО представи данни, които по-
казват количеството на допъл-
нителните съюзнически сили, 
разположени по източния 
фланг на алианса, след като Ру-

сия нападна Украйна на 24 февруари.
Според информацията към 16 март най-

много съюзнически сили са изпратени в 
Полша - 10 500 военнослужещи от четири 
държави. В Румъния са изпратени 3300 бой-
ци от пет страни от пакта.

В Естония допълнителните сили са 2000 
бойци, в Латвия - 1700, в Литва - 4000, в Сло-
вакия - 2100, в България – 900, и в Унгария 
- 800 военни.

В Балтийските държави съюзниците оси-
гуряват военновъздушни сили, а в Полша 
и Словакия - средства за противовъздушна 
отбрана.

НАТО уточнява, че разполага с

40 000 бойци под 
пряко командване

и допълва, че в Европа присъстват 100 000 

военни от САЩ. В повишена готовност са 
130 самолета и 140 военни кораба на съюз-
ническите сили.

Малко по-рано НАТО съобщи, че изпраща 
и авиорадарни системи по източния фланг 
на алианса, в отговор на руското нападение 
срещу Украйна.

От самолетите, с които се извършва на-
блюдението, може да се следи площ, голя-
ма колкото Полша, се отбелязва в съобще-
нието.

От тези машини се извършват също дей-
ности, свързани с командването на въоръ-
жените сили, включително по време на сра-
жения.

НАТО отбелязва, че самолетите E-3A са 
едни от малкото видове средства, собстве-
ност на алианса. Самолетите служат за ох-
рана на въздушното пространство в мирно 
време, за поддръжка на операции срещу 
тероризма, при евакуации, налагане на ем-
барго, както и множество дейности над во-
дно пространство.

Обичайно машините остават във въздуха

без презареждане 
по близо девет часа

като могат да служат и за въздушни цистер-
ни. В мирно време тези самолети осигуря-
ват въздушното пространство при събития 
от мащаба на срещите на върха на НАТО.

Пактът уточни по-рано, че укрепването 

на източния фланг е предприето първона-
чално след завземането на Крим от Русия 
през 2014 година. 

Очаква се през юни алиансът да утвърди 
дългосрочни планове за изнесеното при-
съствие заради променената обстановка 
със сигурността от началото на войната в 
Украйна.

НАТО подсили 
източния фланг
XНай-много съюзнически войски са изпратени в Полша

16 март 2022 г.

24/7 ВЪЗДУШЕН ПАТРУЛ И НАБЛЮДЕНИЕ

ОРИЕНТИРОВЪЧЕН БРОЙ

ВЪЗДУШНИ СИЛИ

ВЪЗДУШНИ СИЛИ

ПРОТИВОВЪЗДУШНА 
ОТБРАНА

ПРОТИВОВЪЗДУШНА 
ОТБРАНА

ВЪЗДУШНИ СИЛИ

СЪЮЗНИЧЕСКИ СИЛИ

СЪЮЗНИЧЕСКИ СИЛИ

СЪЮЗНИЧЕСКИ СИЛИ

ЕСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

ПОЛША

СЛОВАКИЯ

УНГАРИЯ
РУМЪНИЯ

БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗНИЧЕСКИ СИЛИ

СЪЮЗНИЧЕСКИ СИЛИ

СЪЮЗНИЧЕСКИ СИЛИ

СЪЮЗНИЧЕСКИ СИЛИ

СЪЮЗНИЧЕСКИ СИЛИ

МЕСТНИ ВОЙСКИ

МЕСТНИ ВОЙСКИ

МЕСТНИ ВОЙСКИ

МЕСТНИ ВОЙСКИ

МЕСТНИ ВОЙСКИ

МЕСТНИ ВОЙСКИ

МЕСТНИ ВОЙСКИ

МЕСТНИ ВОЙСКИ

Източният фланг на НАТО

ВОЙСКИ ПОД ПРЯКО 
КОМАНДВАНЕ НА НАТО40 000 130

140100 000 АМЕРИКАНСКИ ВОЙСКИ 
РАЗПОЛОЖЕНИ В ЕВРОПА

КОРАБИ НА СЪЮЗНИЧЕСКИТЕ 
СИЛИ ПО МОРЕТО
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Б
ункерите не са добро място за уп-
равление на държавата и света. 
В берлинския Фюрербункер Хит-
лер прекарва последните 4 месе-
ци от живота си през 1945 година. 

Усойната обстановка действа потискащо и 
няма как да подпомогне отрезвяващото ре-
шение за капитулация, за да се спасят поне 
малко човешки животи на фона на отишли-
те си милиони през Втората световна война.

Путин живее в бункера си в Ново Огарьо-
во край село Усово вече трета година. Изли-
за оттам рядко, само за важни срещи, кои-
то трябва да проведе в Москва. Но никога 
не нощува в руската столица. Той ръководи 
страната и взима тежките си решения тъкмо 
под земята. Колкото и луксозно да е уреде-
но всичко наоколо, това е бункер. Не е учуд-
ващо, че точно в тези последни три години 
диктатурата в Русия достигна върха си.

Рупорите на Путин, особено в послед-
ните три години, рисуват украинците като 
измислица на Ленин, които не са никаква 
отделна нация, а руснаци, които някой е из-
лъгал, че са нещо различно. За днешната 
руска пропаганда Украйна е историческо 
недоразумение, на което се полага да съ-
ществува единствено като руска провинция 
или присъдружна марионетна държава, ка-
квато е Беларус.

На тази основа са подчинени всички ва-
жни държавни решения, които Путин взе 
напоследък. Най-главното сред тях – нахлу-
ването в Украйна, може да се окаже и най-
фатално за него и страната му. Но не е учуд-
ващо, защото е сътворено в условията на 
бункер.

Несбъдналите се мечти 
на Путин

От всички изтекли данни, от плановете, 
до които американското разузнаване успя 
да се добере седмици преди войната, от по-
ложението на фронта днес и масовите убий-
ства на мирни граждани, основно жени и 
деца, които Русия планомерно се зае да 

извършва в последните две седмици в Ук-
райна, е ясно, че Путин не е имал План Б. В 
подземието му се е разработвал единстве-
но светкавичен блицкриг, при който още 
първите три-четири бомби над различни 
украински градове е трябвало да доведат 
до пълна парализа на нападнатата държа-
ва, до избухването на вътрешна революция, 
военен преврат в Киев и настаняването там 
най-късно до 48 часа на руска марионетка. 
Какво е трябвало да стане след това, не е 
много ясно, но не е и толкова важно, защо-
то нищо от това не се случи.

Мешките, натъпкани само с парадни уни-
форми, в които е нямало никакви запаси 
храна, у убитите руски офицери, нахлули в 

Украйна, говорят, че никой не се е готвил да 
остава там дълго, че всички са вярвали във 
вълшебните първи 48 часа, подир които ще 
се пременят парадно и ще маршируват по-
бедоносно насред Киев.

Но Украйна изненада всички. Даже Ва-
шингтон признава това. В докладите, които 
ЦРУ предаваше на президента Джо Байдън, 
имаше очаквания Киев да падне, ако не за 
48 часа, поне в рамките на четири-пет дни. 
Четири седмици след агресията не просто 
Киев, а нито един областен град в Украй-
на не се е предал. Дори най-източните Ма-
риупол и Харков, където една трета от на-
селението са етнически руснаци, а почти 
всички говорят като матерен език руски, а 
не украински език. Даже там съпротивата 
е твърда и геройска. След като отказаха да 
се предадат сами, двата града в момента са 
най-жестоко бомбардираните от Путин. Там 
загинаха най-много мирни жители. Само в 
Мариупол убитите до момента са 2500, по-
вечето жени и деца. В този град вече няма 
нито една сграда, която да не е разрушена 
– напълно или частично, от руските бом-
би. Така Путин отмъщава на онези, на кои-
то възлагаше надежди първи да се вдигнат 
на бунтове срещу „украинските нацисти“, да 
свалят кметовете си и да посрещнат „осво-
бодителите си“ с хляб и мерудия.

Плановете за окупация, с които ЦРУ раз-
полагаше седмици преди 24 февруари, са 
предвиждали още в първия ден хакери да 
извадят от строя цялата украинска банкова 
система, а екип диверсанти да подпомогнат 
военната върхушка на Украйна в занулява-
нето на президента Володимир Зеленски.

Путин започна и затъва в момента в тази 
война, защото прояви типичния за всеки са-
модържец имперски рефлекс. Конкретно 
към Украйна той се градеше на фантазиите 

Русия разруши Украйна, 
но губи войната
XСветкавичната окупация, за която Путин си мечтаеше, не се случи. Какво следва?

Путин отмъщава на Мариупол най-жестоко, защото възприема рускоезичните му жители за предатели - не свалиха сами кмета си и не приветстваха окупаторите с хляб и сол, а се 
съпротивляват и до момента. 

Сн.: АП/БТА

Путин говори от бункера си в Ново Огарьово. 

Сн.: АП/БТА

БОЖИДАР  
БОЖКОВ

bojkov@bg-voice.com
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му, поддържани от слугинажа, с който се бе 
обградил в бункера, и от

пропагандата на сресаните 
руски медии

че в Киев управлява „фашистка клика“, коя-
то потиска населението, а то не просто меч-
тае да бъде освободено от „тази гнет“, но 
дори не се чувства част от „измислената“ ук-
раинска нация и с радост ще се нарече от-
ново руско, стига да има кой да му помогне 
за това. Цялата тази фантасмагория можеше 
да се чуе в новините, публицистиката, доку-
менталните филми, почти във всички пре-
давания на руските телевизии и радиостан-
ции или да се прочете в руските издания в 
последните 8 години. Осем, защото толкова 
минаха от 2014-та, когато украинците свали-
ха от власт натресената им от московските 
спецслужби марионетка Виктор Янукович и 
се еманципираха от Москва.

Това, че Москва не е била подготвена за 
нищо друго, освен за светкавична окупация, 
говори и термина, който бе наложен от Кре-
мъл за продължаващото вече трета седми-
ца братоубийствено междуславянско клане 
– специализирана военна операция.

Но и западните държави също бяха стъпи-
сани от случващото се. Затова им бяха нуж-
ни два дни, преди да решат как да отговорят 
на Москва. Самият Джо Байдън в седмиците 
преди агресията бе склонен да прости „едно 
ограничено нахлуване“ и се заканваше да 
накаже само „пълномащабна война“. Всич-
ки тези сигнали, а и непрестанното повтаря-
не на говорителката му Джен Саки, че „ние 
няма да се включим в този конфликт“, дадо-
ха увереност на Путин, че ще е както вина-
ги досега. Нахлува в Грузия, окупира Абха-
зия и Южна Осетия и му се разминава с леки 
приятелски санкцийки. Нахлува в Крим, оку-
пира го с прословутите „зелени човечета“ и 
го жилват галено с малки рехави наказания. 
Организира кланетата в Донбас и подпома-
га създаването на т.нар. Донецка и Луганска 
народни републики, за да отслабва Украйна, 
а френският президент Макрон го посреща 
като скъп гост. Впрочем и сега

Макрон продължава 
да си говори с Путин

почти всеки ден по няколко часа, но всичко 
останало е вече различно.

Впечатлен от геройството на Украйна, 
която абсолютно сама се бори мъжки сре-

щу новата тирания на имперска Русия, За-
падът затисна Путин и кликата му с такива 
санкции, които в човешката история не са се 
случвали никога досега. Те вече не са целе-
ви – само към конкретни хора и браншове, а 
масови. Целта е не просто да бъдат наказани 
Путин, обслужващият го елит и назначените 
от него за милиардери пионки, като Роман 
Абрамович, а да бъде подтикнато самото ру-
ско общество да се разбунтува. Досегашни-
ят живот в доволство на руската върхушка 
да бъде вгорчен дотолкова, че тя да се реши 
да отстрани величието от бункера.

Висшите кръгове във Вашингтон не крият, 
че крайната цел наистина е отстраняването 
на Путин като единствена възможност да се 
спре най-голямото кръвопролитие в Евро-
па след американските бомбардировки над 
Югославия през 1999 година. Войната вече 
взе над 12 000 руски жертви – войници и 
офицери, и много повече украински, защо-
то там умират и мирни жители.

След като не постигна нито една от цели-
те си, Путин в момента се опитва да изгради 
коридор между окупирания Крим и Донец-
ката и Луганската народни републики, като 
междувременно подготвя „референдум“ за 
създаването и на Херсонска народна ре-
публика. Херсон е всъщност единственият 
град в Украйна, който руснаците успяха да 
превземат частично. Те отвлякоха украин-
ския му кмет, а смелото местно население, 
дори и под окупация, всекидневно излиза 
на улицата с украински знамена, за да про-
тестира.

Втората по мощ в света армия се оказа 
смешна и жалка на бойното поле. Украи-
нците смазаха почти цялата руска танкова 
колона (насред която се движеше и опис-
ваният от руските медии като страшилище 
– чеченският батальон, пратен лично от 
Рамзан Кадиров), която се бе запътила да 
превзема Киев. Остатъците от нея в момен-
та се насочват или обратно към Русия, или 
на юг към Херсон. Почти навсякъде агре-
сорите са или в отбрана, или са се окопали 
в позициите си, без изгледи да напредват 
повече. Единственото място, където Русия 
бе силна, е въздухът. До тази седмица ней-
ните самолети кръжаха денонощно и сипе-
ха бомби навсякъде. Това се промени, след 
като американците доставиха на Украйна 
нови противосамолетни комплекси. В мо-
мента руските ракети летят вече изключи-
телно от руска територия. Но дори и те ще 

бъдат спрени в скоро време, когато се очак-
ва в Украйна да пристигнат противоракетни 
установки.

Украинският президент Володимир Зе-
ленски неколкократно призоваваше НАТО 
да закрие небето над Украйна, за да улесни 
армията му на фронта. Това така и не се слу-
чи, което разочарова много самите украи-
нци. Като блок

НАТО се оказа бюрократична 
организация

която трудно взима общи решения в по-
мощ на Украйна. В момента цялата помощ за 
страната се осъществява от отделните пра-
вителства на западните страни. Българско-
то, например, бе почти готово да предос-
тави на Киев своите руски, но достатъчно 
ефективни противоракетни установки, като 
срещу това получи обещание да бъде въз-
мездено с нови такива от Америка. Но ос-
новната проруска партия в коалицията в Со-
фия – БСП, подпомагана от другата проруска 
парламентарна сила - „Възраждане“, се обя-
виха категорично против. Украйна няма да 
остане без оръжия, с които да сваля ракети-
те на Русия, дори и България да клекне под 
русофилския натиск. А когато сама затвори 
небето си, можем да станем свидетели на 
контранастъпление на фронта. Едва такова 
развитие на събитията би помогнало за по-
бързото подписване на мирно споразуме-
ние, доколкото за мирен договор в момента 
все още никой не е готов.

Но дори и сега може да се проследи как 
Русия вече се е примирила с провала на 
своята „ограничена военна операция“. Ако 

в първата седмица от агресията външният 
министър на Русия Сергей Лавров поста-
вяше ултиматум към украинските власти 
за безусловна капитулация, през втората 
Москва изискваше Киев да признае окупа-
цията на Крим и независимостта на Донецк 
и Луганск и да се откаже от членство в ЕС 
и НАТО. А в момента – на третата седмица 
от войната, Русия вече е изоставила почти 
всичко изброено. Единственото, за което 
настоява, е в споразумението да пише, че 
Украйна няма да подава молба за членство 
в НАТО. Дори ЕС й се позволява.

Володимир Зеленски изглежда все по-
склонен да се съгласи на неутрален статут 
за държавата си. Само че не и постигнат под 
формата на ултиматуми. А и украинците зна-
ят от опит, че Москва не спазва своите до-
говори. През 1994 година Русия стана един 
от гарантите за неприкосновеността на ук-
раинската държава, след като тя се отказа 
от ядреното си оръжие, останало на нейна 
територия след разпадането на СССР. Днес 
украинските власти дълбоко съжаляват за 
този ход. Защото тъкмо Русия разпарчетоса 
Украйна, а никога нямаше да посмее да я на-
падне, ако тя бе ядрена държава.

Надеждите на всички са, че в близките 
седмици, след като Киев успее да затвори 
изцяло небето си за руската агресия и нати-
сне руската армия на фронта, ще се подпи-
ше мирно споразумение, което ще сложи 
технически край на войната. А ако тежки-
те санкции успеят да постигнат крайната си 
цел – отстраняването на Путин, да се вър-
ви и към мирен договор с неговите наслед-
ници.

Седмици преди агресията във Вашингтон разполагаха с пълните планове за руска окупация на Украйна. 

Сн.: АП/БТА

https://angelovrealtor.com/
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Р
одителите на българче в Чикаго 
обвиняват детската градина, коя-
то посещавало детето, в насилие.

Според Янка Бозукова и ней-
ният съпруг Хесус Родригез тях-

ното момиченце Алиса, на годинка и девет 
месеца, е била бита, щипана и малтретира-
на, докато посещавала детската си градина 
в чикагското предградие Маунт Проспект 
Children’s Land през октомври миналата го-
дина. Семейството обаче е разочаровано и 
от (без)действието на службата за закрила 
на детето в Илинойс и полицията.

Още след първите няколко дни в детска-
та градина родителите на Алиса забелязват 
странни синини по тялото на детето.

„След детската градина я изкъпах, като 
влезнахме да я къпем, видях крачето цяло-
то посинено.

Детето видимо не беше на себе си, беше 
просто стресирана, не говореше, не реа-
гираше на нищо, имаше голяма промяна в 
нея“, спомня си майката.

Родителите решават да заведат Алиса в 
спешното отделение. Там лекарите също 
казват, че

получените синини са от бой
и изпращат семейството при личната им ле-
карка, която потвърждава същото. По думи-
те й, детето освен бито, е и щипано.

По-късно сходно заключение прави и 
специалист по насилие над деца.

„Тя беше категорична, че е бито 
или с пръчка, или с някакъв подобен 
предмет“, разказва Янка Бозукова.

Родителите вадят медицинско 
удостоверение и се свързват с по-
лицията и службите за закрила на 
детето. Но смятат, че властите не са 
си свършили добре работата. Спо-
ред майката, навсякъде в детската 
градина има камери и това било на-
деждата на семейството да се види и 
докаже кой какво е правил. Изпра-
теният полицай обаче, по думите й, 
чакал цели 5 дни, преди да види за-
писите.

„Обажда ми се по телефона и ми 
съобщава – аз гледах записите до 
19-ти (октомври, бел. ред.), вашата дъще-
ря вече не е в детската градина. Аз съм на 
100% убедена, че

записите са изтрити
Не знам колко е правилно и колко е ле-

гално да се изтриват записи“, разочарована 
е Бозукова.

Малко по-късно от полицията уведомя-
ват семейството, че случаят е приключен 
заради липса на достатъчно доказателства 
кой е бил детето.

От семейството се свързват със служби-
те за закрила на детето, които идват някол-
ко пъти да разпитват родителите, но досега 
няма резултат от разследването.

Пред BG VOICE от детската градина отре-
коха обвиненията. Директорката, която се 
представя като Наталия, заяви кратко: „Ни-
кой не е бил бит в нашата детска градина.“, 
след което затваря телефона.

От това става ясно обаче, че директорка-
та на градината, когато Алиса е била там – 
българката Гергана Джургова - вече не е на 
този пост. Тя пък не отговаряше на нашите 
телефонни обаждания.

Джоргова обаче е била арестувана през 
2011 година в Мъртъл Бийч, Южна Кароли-
на, за това, че оставила 2-годишно момчен-

це само в колата на паркинга пред магазин.
През 2014-а и 2017 година в съда в Чикаго 

има заведени дела от родители с подобни 
обвинения – за бити деца в други клонове 
от веригата Children’s Land в района на Чи-
каго.

Янка и нейният съпруг също мислят да 
потърсят правата си по съдебен ред.

Родители: Детето ни беше 
бито в детска градина в Чикаго

XПолицията прекрати разследването заради липса на доказателства

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Гергана Джоргова е била директор на детската градина, 
а през 2011 г. е била арестувана

https://www.msbinsuranceagency.com/
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(Продължение от предния брой)

В
ажен фактор за успех в златните 
години е приемането на един по-
опростен начин на живот. Това е 
важно да се започне още на мла-
дини и да се приеме като норма, 

защото динамиката на световната иконо-
мика и факторите, които определят проме-
ните в нея, изискват една пластичност във 
финансов аспект, а тази пластичност може 
да се постигне само при една много строга 
финансова дисциплина и готовност за рез-
ки промени.

При охолния начин на живот и високи-

те месечни разходи, това е невъзможно да 
се постигне. Само при опростения, мини-
малистичен начин на живот, човек може да 
увеличи нещата, които контролира, и да не 
потъне при резки промени в индустрията 
си и в икономиката като цяло.

Искаме или не искаме, динамиката на 
финансовата система ни принуждава да се 
адаптираме към опростения начин на жи-
вот, както много от нас станахме свидетели 
през 2008 година, а историята се повтаря и 
някога пак ще станем свидетели на подоб-
ни трусове, защото не си научаваме уроци-
те, които са не само финансови, а и чисто ху-
манни.

С течение на годините и напредъка в тех-
нологиите, прозрачността във всяка една 
индустрия ще бъде увеличена и огромните 

печалби за сметка на крайния потребител, 
които са били възможни в миналото и дори 
днес, няма да бъдат приети радушно и

ще бъдат разрушени 
икономически

от по-осъзнати бизнес модели и конку-
ренти, които ще провокират много успеш-
но статуквото. Тоест, не разчитайте, че ако 
днес правите огромни пари от бизнеса си 
(или индустрията, в която работите), защото 
можете да купувате евтино и да препрода-
вате скъпо на крайните потребители, това 
да трае вечно и печалбите да продължат да 
растат.

Точно обратното, ако се намирате в така-
ва индустрия, в която това е нормата днес, 
подгответе се в годините напред да бъде-
те приземени, защото всеки ден се намират 
нови и по-добри начини, които работят и за 
бизнесите, и за потребителите и са много 
по-прозрачни. Запомнете думата „прозрач-
ност“, тя ще играе голяма роля в бъдещето 
на икономиката, особено с намаляването 
на използването на книжни пари.

Прозрачността във всички отрасли ще 
наложи едно уеднаквяване на печалбите, 
те ще намалеят драстично за големите риби 
и част от тях ще се прехвърлят към по-мал-
ки, но по-иновативни играчи на икономи-
ческия пазар. От това ще спечели крайни-
ят потребител, но ще загубят акулите, които 
са свикнали на охолен начин на живот и се 
нуждаят от много високи доходи, за да го 
поддържат. Те също ще бъдат приземени от 
новите правила на световната икономика.

И като последен съвет за поколенията на-
пред, свързан с пенсионирането не се упо-
вавайте на държавните пенсии, като осно-
вен доход по време на пенсиониране. Това 

би било пагубно и ако не го осъзнаете сега, 
ще бъдете принудени да го осъзнаете в бъ-
дещето по много по-болезнен начин.

Държавите не могат и не искат да бъдат 
отговорни за нашия живот, след като се 
пенсионираме, точно поради тази причи-
на, всяка една държава има алтернативи 
като частни пенсионни фондове, които да 
допълнят доходите, които бихте получава-
ли от самите държавни пенсионни фондо-
ве. Тези държавни пенсионни фондове ни-
кога не са имали за цел да се грижат за нас 
по време на пенсия, а да ни дават максимум 
до 40% от доходите, от които бихме се нуж-
дали. Проблемът днес е, че тези държавни 
пенсии не са 40% от доходите ни, а пове-
че клонят към 80-100%, което оставя мно-
го пенсионери в незавидно финансово със-
тояние в този етап от техния живот.

За да сте добре адаптирани за бъдещето 
на пенсионирането, просто смятайте дър-
жавната пенсия като бонус, защото ние ня-
маме директен контрол върху нея и бъде-
щите изменения в нейната структура, но 
можем да контролираме частните си фон-
дове и бизнеси, които можем да развием, за 
да се грижат за нас, когато физически няма 
да можем да бъдем толкова активни и да ра-
ботим колкото го правим днес.

Ако и вие имате въпроси или се инте-
ресувате от различните аспекти на фи-
нансовата част от живота, можете да 
си запазите час за консултация на ди-
ректния ми телефон - (224) 522-2413 или 
на електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, кои-
то четете, са зададени от клиенти, с кои-
то съм работил по време на консултации 
в моя офис.

Вашите 
пари

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

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

те месечни разходи, това е невъзможно да 

Ангел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел Сапунджиев Гергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана Тодорова

Опростен живот на 
младини гарантира 
спокойствие на старини

XФинансови  
съвети за успех  
в златните години

Сн.: Pixabay

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

Н
ай-доброто време за продажба 
на артикул е, когато има огра-
ничено количество от него. 
Тази графика ясно показва кол-
ко изключително ниско е пред-

лагането на жилища в момента.
И въпреки че предлагането на пазара е 

на историческо ниско ниво, продажбите на 
имоти са на 15-годишния си връх.

Според последния доклад за съществу-
ващи продажби на жилища от Национална-
та асоциация на брокерите на недвижими 
имоти в САЩ (NAR), продажбите на същест-
вуващи жилища възлизат на 6,12 милиона 
през 2021 г. - най-високото годишно ниво от 
2006 г. Това означава, че

пазарът е повече от активен
и собствениците на жилища са на най-удоб-
ното място за продажба сега.

NAR също така отчита наличните жили-
ща, като изчислява наличието им на паза-
ра за текущите месеци. Те казват, че „месеч-
ното предлагане се отнася до броя месеци, 
които биха били необходими, за да се про-

даде текущият инвентар от жилища на паза-
ра, като се има предвид текущото темпо на 
продажбите.“

Настоящото предлагане за 1,8 месеца е 
най-ниското, докладвано някога досега. Ето 
цифрите за декември през последните пет 
години (вижте графиката):

Съотношението между купувачи и прода-
вачи благоприятства собствениците на жи-
лища в момента в по-голяма степен, откол-
кото в който и да е друг момент в историята 
на жилищния пазар в САЩ. Търсенето на ку-
пувачите е голямо, а предлагането е ниско. 

Това дава на продавачи като вас невероят-
ната възможност да се възползват от ситу-
ацията.

В заключение, ако се замисляте да напра-
вите стъпка към продажба на имот, нека се 
свържем, за да обсъдим процеса, който би 
работил най-добре според вашите момент-
ни възможности и желания.

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

те на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също уебсайт, за повече информация: 
GerganaTodorova.BairdWarner.com Консул-
тацията е винаги безплатна и не ви анга-
жира по никакъв начин.

ай-доброто време за продажба 
- даде текущият инвентар от жилища на паза- Това дава на продавачи като вас невероят-

XЗащо сега е моментът да продавате?

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

Продажбата на жилища 
бележи 15-годишен връх

2017 г.

3.1
3.7

3

1.9 1.8

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
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ЕВГЕНИ 
КРЪСТЕВ

 блог

Дипломация с нулев 
резултат и война с 
отрицателен резултат

Всичко започна много отдавна! Дори не 
през 2014-а, а още през 2008-а, когато Ру-
ската федерация направи инвазия в Грузия. 
Осем години след като Русия беше поета от 
Владимир Путин, тя вече ясно показваше 
своята склонност към агресия и неуваже-
ние на страните около нея и на техните на-
роди. Така Руската федерация всъщност по-
казваше какво ще бъде поведението й през 
следващите години спрямо съседните й 
държави, страните от Източна Европа и сис-
темата на международните отношения като 
цяло. Кремъл година след година даваше 
все по-ясно да се разбере, че ще признава 
съществуването на международното право 
само доколкото то е в негов интерес. Всич-
ки фактори, върху които се крепи съвре-
менното международно право, бяха пре-
вратно разбирани от политическата класа в 
РФ и руските институции дори бяха започ-
нали да търсят съмишленици за позициите 
си сред части от западните общества и час-
ти от западните политически елити.

Особено активен този процес по търсене 
на съмишленици стана след 2014 г., когато 
Крим беше окупиран и колективният Запад 
показа по-ясно намерението си да се проти-
вопостави на нарастващите нива на руската 
агресия. На разположение беше т.нар. „мека 
сила". Или казано с други думи, използване-
то на същия този подход, който държавите 
от свободния свят в продължение на дълги 
години прилагаха срещу някои страни и ре-
жими, позволили си да нарушават междуна-
родното право, човешките права или пра-
вата на определени етноси и народи.

Руският режим обаче е по-различен нару-
шител на международното право и точно в 
този смисъл можеше да се очаква, че „мека-
та сила“ срещу него няма да свърши работа.

За известен период от време първона-
чалният подход от страна на свободния 
свят даваше резултат.

Качествено нова ситуация започна да се 
оформя през есента на 2021 г., когато Руска-
та федерация стартира струпването на вой-
ски в близост до източната граница на Ук-
райна. Седмица след седмица и месец след 

месец тези войски значително набъбнаха 
към края на годината, а в началото на 2022-
а достигнаха до внушителния брой от 190 
хил. военнослужещи. През февруари Кре-
мъл започна и съвместно учение с Беларус, 
на чиято територия също бяха прехвърле-
ни руски формирования. В условията на 
така зададения военен натиск от страна на 
Руската федерация, през януари започна-
ха разговори между нея - от една страна, и 
САЩ и НАТО - от друга, които за Русия могат 
да бъдат определени като дипломатическа 
игра с нулев резултат.

Ултимативният подход на Кремъл на 
практика блокира дипломатическите уси-
лия. Руското участие в дипломацията по съ-
щество беше симулативно. Както показаха 
събитията след 24/02 замисълът е бил цяла-
та украинска територия да бъде подложена 
на военни действия. Именно така Кремъл 
премина от дипломация с нулев резултат 
към война с отрицателен резултат.

За много анализатори руското нападение 
срещу Украйна беше изненада, въпреки яс-
ните сигнали, които Кремъл даваше в тази 
посока. За Кремъл обаче изненада се ока-
за много доброто състояние, в което се на-
мира украинската държавност, солидната 
подготовка и организация на нейните въ-
оръжени сили и завидната готовност на на-
селението да отстоява до последно страна-
та си и идентичността си.

Важното, което задължително трябва да 
се отбележи за тази война, е обстоятел-
ството, че тя е двупластова. От една страна, 
тя се изразява в претенциите, които Русия 
има към Украйна, към част от територията 
и част от населението й, както и контекста 
на руското схващане, че Украйна трябва да 
бъде част от разбирането на Руската феде-
рация за нейната собствена сигурност. От 
друга страна обаче, чрез тази война Кре-
мъл се опитва да наложи определени про-
мени в системата на международните отно-
шения, които биха били единствено на него 
изгодни.

С Украйна Европа ще има шанса да по-
стигне собствения си интегритет, а това оз-
начава по-малко разногласия между стра-
ните в ЕС и повече единодействие при 
посрещане на бъдещи предизвикателства 
и потенциални заплахи. В демократичните 
страни общественото мнение има ключова 
роля, а сегашните събития в Украйна със си-
гурност ще оставят траен отпечатък в съз-
нанието на европейските общества.

Още през 90-те години на XX век Збиг-
нев Бжежински описа геополитическото 
значение и ролята на Украйна за междуна-
родната сигурност. Днес всичко това е ясно 
и разбираемо и за анализаторите, и за по-
литиците, и най-важното - за общественото 
мнение на Европейския континент.

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

„Ние сме просто, извинявам се, със свалени 
гащи.“

Съпредседателят на „Демократична 
България“ Христо Иванов заяви това по повод 
българските изтребители МиГ-29 и всичкото 

останало съветско въоръжение в българската 
армия

„С приятели като ДПС врагове не ти 
трябват.“

Премиерът Кирил Петков анализира 
политическата ситуация в страната

"Много хора смятат, че арестът на Борисов 
трябва да се състои всеки петък.“

Министърът на външните работи Бойко 
Рашков коментира бил ли е необходим арестът 

на бившия премиер Бойко Борисов

„Казаха - затварят. Ами 
да затварят! Но още утре 
там трябва да има не 
„Макдоналдс“, а заведение 
„При Вуйчо Ваньо".“

Председателят на 
руската Дума Вячеслав 

Володин постави въпроса 
за загубените работни 

места при изтеглянето на 
McDonald’s от Русия

„Управляващите, или по-скоро 
министър-председателят и 
приближените му, реално си играят на 
държава и пуснаха страната ни с бясна 
скорост по нанадолнището.“

Депутатът от ГЕРБ Дани Каназирева 
коментира последните дни от 

управлението на Кирил Петков

Дипломация с нулев 
резултат и война с 
отрицателен резултат

https://www.mbglogistics.com/
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Б
ългари, източвали банкомати на 
остров Бали, се наказват от поли-
цията освен с глоба и евентуална 
присъда и с показни снимки. На 
тях задържаните в повечето слу-

чаи са съблечени и оковани, около тях има 
много полиция, жители на острова, както и 
туристи, които ги наблюдават и снимат.

Според информация на сайта Bali 
Discovery, които се позовават на данни от 
полицията, 85 процента от арестуваните за 
източване на банкомати са българи, мал-
ка част румънци и почти никакви хора от 
местното население. До миналата година в 
затвора „Керобокан“ е имало настанени 20 

души за източване на банкомати,

15 от тях са били българи
Според балийската полиция, източноев-

ропейците пристигат на Бали като турис-

ти, настаняват се в хотели и в рамките на 
20 дни монтират скимиращи устройства 
на банкоматите, източват ги, след което се 
прибират обратно в България.

Те били привлечени от сравнително мал-

ките наказания. Ако до преди години за по-
добно престъпление можело да се полу-
чи максималната присъда от 8 години, то 
справка на BG VOICE показва, че за послед-
ните две години

най-тежката присъда 
е от 7 месеца

и глоба 1500 долара.
Рискът е премерен, тъй като за един пре-

стой, крадците спокойно могат да източат 
до 10 000 долара, без да бъдат заловени.

„Абракадабра и българският мошеник е 
на свобода“, е едно от заглавията в индоне-
зийските медии, публикувано през 2020 го-
дина. Става въпрос за 30-годишния тогава 
Георги Стоянов, който е заловен в разгара 
на лятото. Настанен е в арест, в който усло-
вията са далеч по-добри от тези в „Керобо-
кан“, където има 1400 затворници от раз-
лични индонезийски банди.

Зад решетките на ареста той е изкарал 
малко повече от 6 месеца, след което е ос-

„Като за продан“ – как наказват българи, 
източвали банкомати на Бали

XОковани, на показ и разхождани из града, но пълни с пари

Сн.: Полицията в Индонезия

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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вободен и се е прибрал в България.
„Българите идват много добре оборудва-

ни. Те носят със себе си скимиращи устрой-
ства, лаптопи

непроследими мобилни 
телефони

Избират активния сезон, когато цените са 
по-високи и на острова идват заможни ту-
ристи. При всяко едно ползване на картите 
им, те копират всички данни и е въпрос на 
минути, за да източат хиляди долари“, обяс-
ниха скоро на брифинг от балийската поли-
ция.

От там също обръщат внимание на ни-
ските наказания, които се явяват притега-

телни за родните мошеници.
За последно дават пример за двама бъл-

гари – Тодор П. и Камен С. От местна бан-
ка забелязали, че на ATM-устройството има 
монтирана камера, клавиатурата и четецът 
пък са подменени със скимиращи такива.

Полицията организирала засада и не 
след дълго двамата българи се появили на 

мотор пред клона в Джалан Сънсет, Семи-
няк.

Те опитали да си приберат оборудването 
и да източат пари с вече клонираните кар-
ти. Те били моментално арестувани. Съдът 
ги наказал с по 7 месеца затвор.

В хотелската им стая били намерени 8500 
долара.

Българин стана легендарен, след като 
през 2017 година успя да се измъкне от 
един от най-строго охраняваните затвори в 
Денпасар, столицата на остров Бали.

43-годишният Димитър Илиев бил зало-
вен за източване на банкомати, а по-късно 
му били повдигнати и обвинения за пране 
на пари и други финансови престъпления.

Димитър получил 7 години затвор, но 

съвсем скоро успял да пробие дупка в сте-
ната на затвора, а от там да стигне до тунел 
с мръсна вода, който го извел директно на 
близката улица.

За помощници той имал трима други 
чужденци. Бягството им било установено 
едва на следващия ден.

За няколко дни обаче те били намерени 
в хотел в Източен Тимор в столицата Дили.

Легендата Митко, който избяга 
от индонезийския затвор

Димитър Илиев се измъкнал през 15-метров тунел с 
мръсна вода, който го изкарал на близката улица

Сн.: Полицията в Индонезия

Сн.: Полицията в Индонезия

https://www.mbglogistics.com/
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 в цифри

години след смъртта й 
BBC плати голяма сума на 
личния секретар на прин-
цеса Даяна. Причината е 
последното й интервю, кое-
то съдържа важни изказва-
ния за британското кралско 
семейство и брак. Сумата, 
платена като извинение, 
ще бъде дарена на деца в 
нужда.

25

85 

-о място зае 
България в 
Световния 
доклад за 
щастието 

за 2022 г. Така Родината 
запазва мястото си сред 
най-нещастните стра-
ни в Европа, макар леко 
да подобрява позиция-
та си спрямо предишните 
години, изкачвайки се три 
позиции нагоре в класаци-
ята спрямо миналата година. 
Според доклада България е сред 
десетте страни, които бележат най-
големи ръстове в средната оценка на 
щастието.

85

по-скъпи са храни-
телните стоки на 
едро в България 

в сравнение 
с миналия 

март. Индексът 
на тържищните 

цени (ИТЦ), който от-
разява цените на хра-

нителните стоки на едро, 
се покачи тази седмица с 
2,22 на сто, премина пси-

хологическата граница от 
2,000, сочат данните на Държавната комисия по 

стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). От начало-
то на годината хранителните стоки са поскъпнали 

с над 10 на сто.

30% 
лева достигна цената на пакет 

презервативи в Русия заради де-
фицита, предизвикан от изтегля-

нето на редица международни 
компании от страната. Руснаци 

се извиха на дълги опашки за дам-
ски превръзки и захар. Оказа се, 

че магазините в Москва изпитват 
дефицит дори на ролки с хартия за 

касови апарати. Поради тази при-
чина данъчните власти разрешиха 

търговията без касов бон.стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). От начало
то на годината хранителните стоки са поскъпнали 

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

И
ма един популярен израз от 
близкото минало у нас, кой-
то гласи: „Какво ми говориш 
като някоя черна станция…!“. 
Става дума за така наречените 

„вражески радиостанции“, които предава-
ха своите новинарски емисии от западни 
страни по време на Студената война. В съ-
щото време обаче те активно се заглушава-
ха в България и в други страни от така наре-
чения Източен блок, защото гражданите не 
биваше да узнават, според властите там, ис-
тинските причини и следствия за и от дейст-
вията на своите лидери – комунистически 
функционери, предани на Кремъл.

Първите инсталации за подобно радио-
заглушаване в Родината започват да се из-
граждат още през далечните 1952-1953 г. с 
чешка апаратура TESLA, която е заменена с 
тогава модерната съветска апаратура СНЕГ. 
През септември 1955 г. в Прага е проведе-
на работна среща на представители на зве-
ната за радиоконтраразузнаване в контра-
разузнавателните управления на страните 
от Варшавския пакт. Тук се съгласуват меро-
приятията по прослушване и заглушаване 
на предаванията на 

Радио „Свободна Европа“ 
и Радио „Свобода“

В следващите години на наша територия 
са изградени общо 9 станции за радиозаглу-
шаване, по-мощните от които са в с. Столник 
край София, Костинброд, Плевен, Козаревец 
край Велико Търново и Варна, пише в кни-
гата си „Американското разузнаване и Бъл-
гария (1941-1991)“ историкът Йордан Баев.

В София подобни заглушители на „черни 
станции“, в късния комунистическия пери-
од, бяха разположени на покрива на сгради-
те, над някогашното кино „Култура“, на цен-
тралния столичен площад „Славейков“.

В периода 1974-1975 г. започва строител-
ството и на най-новата станция за радио-
заглушаване в село Пъдарско, недалече от 
Пловдив. В отделни периоди от България 
се е осъществявало далечно радиозаглуша-
ване за някои райони в Полша и СССР, а ра-
диозаглушаване в България се провежда от 
териториите на тогавашна Чехословакия и 
Украинска ССР. Ръководството на този тип 
съоръжения у нас е под прякото наблюде-
ние на офицери от Четвърто управление на 
службата „Държавна сигурност“, т.е. това е 
научно-техническо управление.

Заглушават се също и предаванията на 

утвърдени национални радиостанции като 
ВВС и „Гласът на Америка“. През май 1964 г. 
излиза решение за спиране на заглушаване-
то на предаванията на ВВС. По това време се 
разхлабва режимът и за „Гласът на Америка“ 
и „Дойче веле“. През лятото на 1968 г. обаче 
старият режим се установява отново и заг-
лушаването и на тези радиостанции отново 
става факт.

В същото време са факт и опити за диск-
ретитиращи операции срещу водещи еми-
грантски журналисти, които предават на 
български език по така наречените в кому-
нистическа България „черни радиостанции“. 
Една такава операция е осъществена през 
1976 г. срещу коментатора на Радио „Сво-
бодна Европа“ Димитър Инкьов, който се 
изявява под псевдонима Велко Верин. Под-
готвен е филм за него.

В много подробен доклад от 27 април 
1977 г. относно „подривната пропагандна 
дейност на врага“ началникът на Шесто уп-
равление на „Държавна сигурност“ гене-
рал Петър Стоянов информира партийно-
то и държавно ръководство: „Най-злъчните 
български сътрудници на Радио „Свобод-
на Европа“ са интелектуалците и изменни-
ци на Родината Георги Марков с неговите 
„Задочни репортажи“, Петър Семерджиев 
с неговите Бележки върху живота на Геор-
ги Димитров и Димитър Инкьов с неговите 
фейлетони.

Обобщената информация на начални-
ка на Седми отдел на Шесто управление на 
„Държавна сигурност“ от 12 май 1978 г. от-
ново определя Радио „Свободна Европа“ 
като най-опасния и ефективен вражески 
пропаганден център срещу тогавашната На-
родна Република България.

Изследвания на Изследователския ин-
ститут в Радио „Свободна Европа“ и Радио 
„Свобода“, съпоставени с докладите на ра-
диоконтраразузнавателното отделение в 
научно-техническото управление на „Дър-
жавна сигурност“, показват една устойчи-

ва тенденция за продължителен период от 
време – 1962-1988 г. - на слушателска ауди-
тория, която е приблизително два пъти по-
малобройна в проценти от същата в страни 
като Полша, Чехословакия и ГДР. Това може 
би обяснява донякъде и това, че България 
беше възприемана като най-верния сателит 
на СССР в годините на Студената война.

В България слушането на така наречените 
„черни станции“ беше забранено и се пре-
следваше от закона. Единственият начин да 
се чуват емисиите беше извън големите гра-
дове, където заглушителните устройства ня-
маха чак такава сила. И все пак УКВ-преда-
вателите бяха кът, защото именно чрез тях 
можеше да се достига безпрепятствено до 
истинските новини, които идваха отвъд „же-
лязната завеса“.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Най-точните новини идваха 
отвъд „Желязната завеса“
XКак в комунистическа България заглушаваха „черните станции“

България беше една от държавите в социалистическия лагер, където така наречените „вражески“ радиостанции бяха 
най-„съвестно“ заглушавани.

https://www.facebook.com/milanabash78
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„За какво са ни технологиите, ако 
не могат да подпомогнат реша-
ването на глобалните проблеми 
на човечеството?“, пита се Сер-
гей. Представете си, че сте пче-

лар, седите си пред лаптопа с чаша кафе в 
ръка и наблюдавате кошерите си от екрана, 
без да излизате от вкъщи. Това вече е въз-
можно благодарение на един изключите-
лен български проект.

Интелигентен кошер, който се грижи за 
здравето на пчелите и предотвратява еко-
катастрофата в глобален мащаб, ако те из-
чезнат, е дело на младия иноватор и пред-
приемач Сергей Петров. Интегрираната 
хардуерна и софтуерна система за измерва-
не и анализ на здравето и продуктивността 
на медоносните пчели прави медицинско 
досие на всяка пчелна колония в реално 
време и дава на пчеларите знания и въз-
можност за дистанционен мониторинг на 
кошерите.

Подобен опит за дигитализиране на пче-
ларството е без прецедент в световното 
развитие на отрасъла. Интелигентната сис-
тема се разпространява с голям успех в 21 
страни на 5 континента - Европа, Северна и 
Южна Америка, Африка и Австралия, съоб-
щава Сергей пред „Труд“.

„Проблемът с опазването на пчелите е 
много сериозен,

от тях зависи оцеляването 
на човешкия род

казва Сергей. - Те опрашват това, което сла-
гаме на масата си, и трябва да се грижим за 
тях. Още Айнщайн е казал, че 4 години жи-
вот остават на човечеството, ако най-ва-
жният размножителен механизъм в приро-
дата - пчелата - изчезне.“

А статистиките в последните години са 
тревожни - според доклад на ЕК от 2019 г. 
се казва, че до 2022 г. 30% от всичките пче-
лари ще изчезнат, а това означава и че ще 
намалеят пчелите. „Това вече е факт в Бълга-

рия - казва Сергей. - От 17 хиляди пчелари, 
регистрирани през 2019-та, сега са 12 хиля-
ди.“ Това още повече повишава значимост-
та на българския проект за този своеобра-
зен миникомпютър в кошера, изобретен от 
Сергей Петров.

Всичко при него започва от едно обуче-
ние в НАСА. Роденият в София авиационен 
инженер по образование, с втора магис-
тратура по бизнес администрация, работи 
в представителството на чужда компания, 
световен лидер в областта на анти спам тех-
нологиите. Задава си оня въпрос - защо са 
ни високите технологии, ако не могат да сп-
рат екокатастрофата с измирането на пче-
лите.

Той кандидатства за едно състезание на 
университета „Сингюларити“ в базата на 
НАСА Еймс в Силициевата долина, Кали-
форния. Победителите печелят стипендия 
за 10-седмично обучение в този универси-
тет по експоненциално (ускорено) разви-
ващи се технологии и тяхното използване в 
иновативни бизнес модели. Курсът е 30 хи-
ляди долара, а победителите го получават 
безплатно като награда.

Задължително условие е проектите

да помогнат 
на поне един милион души

от региона на кандидатите чрез използва-
нето на технологиите. „Сметнах, че проек-
тът ми с интелигентния кошер е на правил-
ното място и че може да подобри живота не 
на милион, а на поне милиард хора по све-
та“, казва Сергей. Той печели състезанието 
и прекарва едно „животопроменящо“ лято 
в НАСА.

Казва, че винаги се е интересувал от Кос-

моса. В България той се записва като ка-
дет в създадената от Райчо Райчев програ-
ма „Космически предизвикателства“. На нея 
студенти и гимназисти се запознават с аб-
солютно всички страни на предизвикател-
ството да бъдеш космонавт. Канят се из-
вестни астронавти от САЩ, Европа и света, 
които вдъхновяват курсистите, че и бълга-
рин може да стане космонавт, ако мно-
го силно го желае и ако е много 
упорит и последователен 
в целите си. После Сер-
гей става вдъхновя-
ващ лектор в про-
грамата.

Междувремен-
но през 2014 
г. проектът му 
за интелиген-
тен кошер вече 
е на фаза про-
тотипни серии. 
През 2015 г., за-
едно с Иван Кънев, 
той основава ком-
панията „Bee Smart 
Technologies“, с пред-
ставителство и в САЩ. Съ-
щата година проектът е фина-
лист в световното състезание „The Venture“. 
Стартъпът получава и други значими при-
знания, като инвестиция от бизнес акселе-
ратора NEVEQ 2, награда от „World Summit 
Awards“ за иновации в сферата на здравето 
и опазването на околната среда. Номини-
рани са и в категорията „Startup компания 
на годината“ за наградите на Българската 
асоциация по информационни технологии 
(БАИТ).

От 2017 г. започват продажбите на основ-
ното устройство - Beebot.

Какво представлява 
интелигентният кошер?

Информация пчеларят получава чрез 
сензори, прикрепени към кошера, които 
комуникират с един централен компютър, 
разработен също от екипа. Той подава ин-
формацията, която бива анализирана, и от 
другата страна - при пчеларя - излиза във 
вид на красиви графики и нотификации 
или аларми, които му съобщават резултати 
и съвети какво да прави.

Основният продукт - Beebot - е вътреко-
шерно устройство, следящо ключови по-
казатели за пчелната колония и инфор-
миращо пчеларя за настъпили промени в 
съответния кошер. Чрез наблюдението на 
измененията в температурата и влажността 
в кошера може да се засекат много събития, 
свързани със здравето и силата на пчелно-
то семейство. „Beebot анализира и честоти-
те, на които жужат пчелите, като по този на-
чин получаваме ценна информация за тях и 
създаваме своеобразен речник между чо-
века и тях“, обяснява Сергей.

Интелигентният кошер непрекъснато се 
развива през годините. Днес вътре е по-
местена технология, която наблюдава с ви-

део, звукови и всякакви други сензори 
състоянието на пчелите, на тех-

ните яйца. Дава много на-
временна информация 

и дори помага за из-
бягването на някои 

ситуации, застра-
шаващи здравето 
и живота им.

И н т е р е с е н 
факт е, че пче-
лите... танцу-
ват. Една от най-

впечатляващите 
нови системи е на 

пчела-робот, която

репликира 
танца на 
пчелата

в кошера. Чрез танца, подобно на 
живите си прототипи, роботчето ориенти-
ра останалите пчели къде има паша, на как-
во разстояние е и доколко е богата. „Това е 
ефективен начин да се навигира къде да хо-
дят пчелите, и най-важното - къде да не хо-
дят, например там, където има пестициди - 
една от основните причини за загиването 
им“, обяснява иноваторът.

Следва на стр. 25

Сергей, който създаде 
интелигентния кошер 
на бъдещето

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XС проекта си иноваторът предлага ефективен метод за 
спасяване на пчелите от загиване и света от екокатастрофа

Сергей Петров със сина си Стефан на кошера.

Beebot - вътрекошерното устройство, следящо ключови 
показатели за пчелната колония и информиращо 
пчеларя за настъпили промени в съответния кошер.
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Така европейските иноватори от 
„Hiveopolis“, част от които е Сергей 

Петров, си представят кошера  
на бъдещето.
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(Продължение от стр. 24)

Заради значимостта на проекта му той е 
поканен в международния екип от инова-
тори „Hiveopolis“, в който участват универ-
ситети от Швейцария, Германия, Австрия, 
Латвия, Белгия. Идеята на проекта е за пет 
години да се създаде нов тип кошер на бъ-
дещето.

„При нас в България е май най-интерес-
но, голям екшън е“, смее се Сергей. Техно-
логията, която разработват той и екипът на 

„Pollenity“, е брояч на входа на кошера. Той 
отчита трафика на пчелите навън и навътре 
в кошера. Но най-интересното е, че може да 
засече кой минава - пчела работничка, дали 
тя носи прашец, вода или нектар, дали това 
не е търтей или пчелата майка. Това е из-
ключително важна информация, която до-
сега нито един пчелар не е имал възмож-
ност да разбере.

Днес „Bee Smart Technologies“ се е разрас-
нала с три основни направления. Оперира 
с бранда „Pollenity“ - интелигентните кошер-

ни системи. Платформата „Истински мед“ 
пък е място, където всеки човек може да се 
запознае лично с производителя на храна-
та си. В тази платформа всеки пчелар заста-
ва с името си, с историята си, с лаборатор-
ния анализ на продуктите си и с готовността 
да приеме посетители на своя пчелин, кои-
то да обучи в това колко са важни пчелите, 
какво представлява пчеларството и т.н.

„Платформата дава на човека това, кое-
то в последно време е дефицит - вярата, 
че храната, която му се предлага, е истин-
ска, като поддържаме пълна прозрачност 
и проследяемост на продукта“, казва Сер-
гей. Той пояснява, че всеки мед, предлаган 
в платформата, не е смес от меда на десетки 
пчелари, а е от само един пчелар, от една 
негова реколта.

Една от най-успешните инициативи на 
екипа е „Осинови кошер“ - мястото, където 
всеки може да си купи 100% качествен мед 
с доказан произход и да подкрепи пчела-
ря производител. Самият Сергей също ста-
ва пчелар преди 8 години, в момента, в кой-
то започва разработката на интелигентния 
кошер - за да опознае в детайли и отвътре 
проблемите на пчеларите.

Третото направление на екипа е научна 
дейност, която се изразява в работата с уни-
верситети и разработване на технологии с 
по-некомерсиална цел. „Занимаваме се с 
науката като наука, за да изучим пчелите и 
да сме полезни на другите“, обяснява Сер-
гей. Споделя с вълнение, че предстои и чет-

върто направление - обучението и Пчелар-
ският университет, който организират.

„Ситуацията с пчеларите в България е се-
риозна, все повече хора се отказват, а така 
намаляват и пчелите - споделя Сергей. - За-
това искаме да променим средата във всич-
ки възможни посоки, чрез обучение да съз-
даваме нови пчелари, като нашите курсове 
не са само за занаята пчеларство. Включ-
ват и иновациите, и методите за правене на 
бизнес, как да се маркетира продуктът по 
правилен начин например. Искаме да на-
правим нещо полезно за индустрията, за-
това създадохме Пчеларския университет, 
като следващото му издание е през март.“

Екипът на „Pollenity“.

Част от технологията за брояч, отчитащ трафика на 
входа на кошера.

За първи път: Генералният ни консул 
в Чикаго говори пред щатския Конгрес

За първи път български дипломат ще 
говори пред законодателен орган в Съе-
динените щати. Генералният ни консул в 
Чикаго Светослав Станков ще гостува на 
щатския конгрес на Илинойс на 29 март, 
вторник.

Визитата на генералния консул Станков 
е по покана от председателя на Камара-
та на представителите в щатския Конгрес, 
Емануел Крис Уелш.

В рамките на посещението г-н Станков 
ще направи обръщение към Камарата на 
представителите, в което ще представи 

България и българската общност в Или-
нойс, както и ще проведе срещи с предсе-
дателя Крис Уелш, председателя на Сената 
Дон Хармън, както и с лидерите на Демо-
кратическата и Републиканската партия в 
двете Камари на щатския Конгрес.

Станков ще бъде придружаван от видни 
представители на българската общност в 
Чикаго, представители на науката и бизне-
са, които са пример за успешната интегра-
ция на нашите сънародници в САЩ.

Посещението е първо по рода си, а BG 
VOICE ще го излъчи на живо.

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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О
ще по-голямо желание на рус-
наците да напуснат родина-
та си показва проучване на 
българин, който с помощта на 
софтуери за анализ на ключо-

ви думи е успял да разбере какво търсят в 
Google те.

Създателят на платформата за маркетинг 
ThriveMyWay Георги Тодоров разказа пред 
BG VOICE, че голяма част от неговите прия-
тели и познати руснаци от IT сектора пишат 
в социалните мрежи, че са напуснали Русия 
или обмислят да я напуснат.

„Реших да проверя кои са дестинации-
те, които руснаците търсят. Това се виж-
да в Google Trends. „Еmigration“ като тема е 

една от най-търсените в Русия. Emigration, 
�ight, всичко това е към емиграция. „Where 
to go?“, също“, разказва Георги пред екипа 
на BG VOICE.

Маркетологът допълва още, че руснаци-
те търсят нов дом предимно в страните Гру-
зия, Сърбия, Черна гора, Португалия и Ар-
мения.

„Обяснявам си, че Португалия е в списъ-
ка, въпреки че е член на НАТО и ЕС, но пък 
е най-далече диагонално от Русия и там 
са решили, че е най-добре. А Черна гора 
и Сърбия от години са си любими места за 
руснаци, много от тях си накупиха и имоти 
там“, казва още той, като подчертава, че жи-
веещите в Санкпетербургския регион, Мос-
ква и Новгород са най-активни в търсенето 
на свой нов дом чрез Google.

Създателят на ThriveMyWay допълва още, 
че не е изненадан от резултатите от анали-
за му, защото според него именно в по-го-
лемите градове има много хора с професии 
в IT сектора, които имат възможност по-лес-

но да напуснат страната.
Друга част от проучването гласи, че освен 

темата за емиграция последните 30 дни

руснаците са търсили 
в Google и икономическите 
санкции

наложени върху държавата, както и значе-
нието на думата „SWIFT“. 8-ми март, праз-
никът на жената, също е бил една от най-
търсените теми, както и Донецка народна 
република и Володимир Зеленски. На шес-
то място са темите Украйна, украинци, а по-
надолу в класацията е и VPN – това е вирту-
ална частна мрежа и в момента е търсена в 
Русия заради забраната на много от най-по-
пулярните в световен мащаб сайтове да да-
ват достъп на потребители с руски IP адрес.

Като заключение Георги Тодоров споме-
нава, че няма как да анализира абсолютно 
всеки живеещ в Русия, но проучването му 
показва потребителските предпочитания 
на голяма част от тях.

„От тези резултати можем да съдим, че 
една голяма част от руснаците се интере-
суват от емиграция и къде могат да заживе-
ят. Вече кои са тези, тази извадка от руското 
общество, която може да емигрира, можем 
само да гадаем. Предполагам, че това са IT 
специалистите, които могат да работят на-
всякъде по света и не зависят от режима на 
Путин“, завършва той. 

Mилиони руснаци търсят в Google 
как да напуснат родината си

XЕто кои са желаните дестинации за нов живот от тях

АИДА 
БУРНУЧЯН

aida@bg-voice.com

Георги Тодоров

https://www.dpparks.org
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Б
ананите, оказва се, освен вкусни 
са изключително полезни 
за организма. Един от 
общоизвестните 
факти е, че ре-

довната консумация на 
екзотичния плод подо-
брява зрението - както 
през деня, така и през 
нощта. Но какво друго?

Толкова ли са полез-
ни бананите, колкото се 
казва? Нека да разгле-
даме научните доказател-
ства.

Всеки от нас като дете е чу-
вал поговорката: „Яж по една ябъл-
ка на ден - и никога няма да видиш болести“. 

Оказва се обаче, че бананите са не по-мал-
ко полезни за организма. Те са богати 

на витамини и хранителни веще-
ства и ако ядете банани ре-

довно, те ще ви помогнат 
да поддържате здравето 

си и дори да подобрите 
състоянието му. С дру-
ги думи, да консумирате 
по един банан на ден оз-
начава да помогнете на 

здравето си.
Но е важно да помните, 

че не трябва да прекалява-
те с бананите. Според уебсай-

та Healthline яжте един или два 
банана на ден, но не повече. Прека-

лената консумация, дори на здравословни 

храни като бананите, води до увеличаване 
на теглото и хранителни дефицити. Какви са 
ползите от този жълт плод?

Бананите са полезни 
за червата

Днес повече от всякога разбираме кол-
ко важно е здравото черво за цялостното 
ни здраве и благополучие. Има много начи-
ни да подобрите чревната си микрофлора, 
но бананите са добро начало. Според про-
учване от 2017 г., публикувано в Nutrition 
Bulletin, бананите съдържат устойчиво ни-
шесте, което допринася за производството 
на много важни за здравето на червата къ-
соверижни мастни киселини. Затова можем 
да благодарим на бананите, че стабилизи-
рат червата и осигуряват хранителни веще-
ства на нашата микрофлора.

Бананите помагат 
за намаляване на теглото

Неоценимата полза от бананите е, че с 
ежедневната им консумация можем да сва-
лим излишните килограми. Тъй като ба-
наните са богати на фибри и протеини, те 
дават усещане за ситост за дълго време, въ-
преки че един плод съдържа само 100 ка-
лории. Те са една от 20-те най-популярни 
храни за отслабване. Затова следващия път, 
когато пазарувате, не забравяйте да купите 
няколко банана.

Бананите са полезни 
за кожата

Когато си мислите за храни, които са по-
лезни за кожата, вероятно се сещате за 
сьомга, авокадо и орехи. Но бананите също 
са полезни за здравето на кожата. Това е 
така, защото те съдържат витамини и мине-
рали, особено манган, който повишава ни-
вата на колаген. Каквито и да са проблемите 
ви с кожата - акне, бръчки, сухота - един ба-
нан на ден определено може да ви помогне. 
Козметолозите дори предлагат да се правят 
бананови маски, като твърдят, че те съживя-
ват кожата. Но предпочитаме да ядем бана-
ни, отколкото да ги мажем по лицето си.

Бананите зареждат 
с енергия тялото ви

Консумацията на банан преди или след 
тренировка ще повиши енергийните нива 
на организма ви и ще ви помогне да избег-
нете чувството на умора през деня. Резул-
татите от проучване сред мъже спортисти, 
проведено през 2012 г., показват следно-
то. Спортистите, които пият спортни напит-
ки на всеки 15 минути, се представят по-
зле при колоездене на дълги разстояния 
от тези, които ядат банани и пият вода. Сле-
дователно съществува пряка връзка меж-
ду бананите и повишаването на енергийни-
те нива в организма, което се отразява на 
спортните постижения.

Получавате голяма 
доза калий, който е 
полезен за сърцето

Бананите са известни с високото си съ-
държание на калий. Но знаете ли, че калият 
укрепва сърцето? Това е така и затова един 
банан на ден може да ви помогне да под-
държате сърцето си здраво. Повечето хора 
не приемат достатъчно калий в храната си, 
което има отрицателен ефект върху кръв-
ното налягане и здравето на сърцето. Уче-
ните обясняват, че богатата на калий диета 
(това е един банан на ден) намалява риска 
от сърдечни заболявания с 27%. Затова е 
време да включите банана в ежедневното 
си хранене.

Ще подобрите зрението 
си (както през деня, така и 
през нощта)

Не, тук не говорим за моркови. Според 
Националния институт по здравеопазване 
бананите съдържат витамин А, който прави 
три неща: предпазва очите, поддържа нор-
малното зрение и го подобрява през нощта. 
Така че можете да намалите количеството 
на морковите, които водят до оранжев от-
тенък на кожата ви. Достатъчно е да хапвате 
по един банан на ден.

Знайни и незнайни ползи за здравето

за организма. Един от 
общоизвестните 
факти е, че ре-

довната консумация на 

даме научните доказател-

Всеки от нас като дете е чу-
вал поговорката: „Яж по една ябъл

ко полезни за организма. Те са богати 
на витамини и хранителни веще

ства и ако ядете банани ре
довно, те ще ви помогнат 

да поддържате здравето 
си и дори да подобрите 

че не трябва да прекалява
те с бананите. Според уебсай

та Healthline яжте един или два 
банана на ден, но не повече. Прека

Какво ще стане, 
ако ядете по един 
банан на ден? Сн.: Pixabay
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Докато Седмицата на модата в Па-
риж и дефилетата в нея придоби-
ват репутация за демонстриране 
на нови тенденции, които трябва 
да опитаме, също така се виждат 

неща, които напомнят да носим това, което 
вече притежаваме.

Сега например търсим в гардероба си 
всички дрехи, които включват лилав цвят, 
тъй като изглежда, че той ще е популярен 
за пролетта на 2022 г.

За първи път критиците обърнаха внима-
ние на лилавата мания по време на Седми-
цата на модата в Ню Йорк, където цветът – в 
разнообразие от различни нюанси – се поя-
ви в дизайни на PatBO, Coach, Prabal, Gurung 
и др.

Когато лилавото продължи да властва по 
дефилетата в Лондон, Париж и Милано, раз-
брахме, че той ще бъде централна тема в 
следващите месеци и е добре да го имаме 
в гардероба си.

Този цвят винаги е бил страхотен за про-

летта, особено ако сте фено-
ве на пастелните нюанси. Ос-
вен това, тъй като започват 
преходни от студени и снеж-
ни дни към по-топлото време лилавото 
може да бъде забавен, донякъде неочакван 
избор, когато става въпрос за връхни дрехи 
и леки, тънки блузи.

Също така не можем да 
пропуснем да споменем кол-
ко гъвкаво може да бъде ли-
лавото, особено ако сте фе-

нове на блокирането на цветове. Освен да 
го съчетаете с розово, синьо, жълто и дори 
оранжево, добавянето на зелено към ми-
кса ще създаде привлекателна комбина-

ция, която в момента е обичана от звездите 
в уличния стил.

Изглежда, че известните личности също 
са съгласни с възхода на лилавото, включи-
телно дизайнерката и модна икона Викто-
рия Бекъм, която последователно го включ-
ва в своите тоалети.

Ако пък не искате нещо официално, лила-
вото е подходящо и

за ежедневни визии
Coach го представиха върху тениска с 

щампа, комбинирана с жълти къси пантало-
ни, кафява чанта и шапка с козирка.

Това за пореден път доказа, че цветът е 
гъвкав и може да се съчетава с всичко в гар-
дероба ни.

Лилавото е подходящ цвят и за елегант-
ни тоалети, както ни беше показано по вре-
ме на дефилето на Carolina Herrera. Тогава 
на подиума се появи модел, носещ красива 
рокля без ръкави с дълъг шлейф и интерес-
но усукване в средата на тялото.

Вътрешността на шлейфа беше в червено, 
което позволява да комбинирате тоалета

с елегантни червени токчета
за завършек на перфектната вечерна визия.

Независимо дали ще изберете офици-
ално облекло като гащеризон, рокля или 
риза, или ще заложите на нещо по-еже-
дневно и удобно като тениска, лек пуловер 
или блуза с дълъг ръкав, лилавото е задъл-
жителният цвят за пролетта и трябва да го 
имате в колекцията си.

Цвят лилав: 
Задължителната 
багра за пролет 

2022 г.
От ежедневно до официално, тъмно или светло, 

този цвят вече владее модните дефилета

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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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
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
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

Chicago + suburbs
РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Търся БОЯДЖИЙ. Тел 773-865-
0406. №19240
CDL CLASS A 75CPM, 
Цена US$  75.00, Зипкод 60007, Семейна компания търси се-
риозен човек за работа, минимум 2 години опит. Предлагаме 
избор за заплащането на миля или на седмица. Покриваме за-
страховката за злополука, без отдръжки от чека. Бонуси при 
добри седмици.За повече информация позвънете на 847-749-
9161 №19241
CDL DRIVERS $1900, 
Цена US$  1,900.00, Зипкод 60525, Fast growing company is 
HIRING experienced OTR CDL drivers. $1900 � at pay for 7 days 
on the road, or 0.75cpm. We pay empty miles and we o� er great 
bene� ts and rewards. Contact us for more details. Anna 508-280-
9671 №19242
СНАБДИТЕЛ, ДОСТАВЧИК, 
Цена US$  , Зипкод 60445, Снабдител, доставчик на части. Фир-
мена кола , пълен работен ден , добро заплащане. 2246669961 
№19243
ТЪРСЯ CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, ТЪРСЯ CDL DRIVER С ОПИТ И БЕЗ 
ОПИТ.ЗАПЛАЩАНЕ $350-$400 НА ДЕН.ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМА-
ЦИЯ 2245651680 №19245
CDL LOCAL, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60191, CDL Local driver needed. Every 
day home. 30$ per hour + paid vacation + bonuses. 2 years exp. 
needed. Call 1-844-349-4349. №19247
DISPATCH, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Компаниня търси да назначи ди-
спечер с опит. Компанията се намира в Schaumburg. За повече 
информация се обадете на 720-579-6116 Георги №19248

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

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

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

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

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

RABOTA V SKLAD, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Kompania tarsi da naznachi hora za 
rabota v sklad.Zaplashtane mejdu $15-$18 na chas Za informacia 
pozvanete na tel:773 510 0855 №19230
CDL CLASS A DRIVERS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, AMERIKANSKA TRANSPORTNA 
KOMPANIA TARSI CDL DRIVERS CLASS A, LOCAL WORK-HOME 
EVERY NIGHT. OPIT S KONTEYNERI E JELATELEN. PREDLAGAME 
POCHASOVO ZAPLASHANE SREDNO 50-60H/WEEK, MIN $26/H, 
HEALTH INSURANCE. ZA KONTAKTI: BDK EXPRESS - 630-422-1216 
№19232
DELIVERY DRIVER , 
Цена US$  , Зипкод 18, Шофьор снабдител и доставчик на части 
7737420404 №19236
NONNA SILVIA\'S , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Nonna Silvia\'s Restaurant is 
seeking for Phone people, Host, Bartender or Servers! Positions 
require weekend availability and good customer service skills 
Stop by the restaurant at 1400 Can� eld, Park Ridge to � ll out an 
application or email amy@nonnasilvias.com to set up an interview 
8472929970 №19239
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
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. 
$285 месечно + ток. 7736163323 №19213
LOCAL DRIVER, 
Цена US$  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

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

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

CDL LOCAL DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60103, Local driver needs - CDL class 
A-work days only,every night home..Bene� ts...$$$$ Call 224 265 
4823 №19228
TARSQ SHOFIOR, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Kompania v Bloomingdale tarsi 
da naznachi sho� or sas CDL.Sedmichno zaplashtane ot $3000. Za 
informacia pozvanete na tel:773 510 0855 №19229
NONNA SILVIA\'S , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Nonna Silvia\'s Restaurant is 
seeking for Phone people, Host, Bartender or Servers! Positions 
require weekend availability and good customer service skills 
Stop by the restaurant at 1400 Can� eld, Park Ridge to � ll out an 
application or email amy@nonnasilvias.com to set up an interview 
8472929970 №19238

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

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

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
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

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

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
ПОД НАЕМ , 
Цена US$  285, Зипкод 60630, Дава се малка стая под наем за 
сам човек - $285 месечно в Чикаго zip 60630. Номер за текства-
не - 7732258468.  №19246
OFFICE SPACE AVAILAB, 
Цена US$  825,00, Зипкод 60004, Beautiful o�  ce space available 
for rent in Arlington Heights. Great area near restaurants, shopping 
centers and o�  ce supplies stores.Sunny o�  ce, windows, back 
of building, very quiet and parking available on the back of the 
building. It's perfect for a trucking company, consulting business, 
3104009553 №19231
FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, Furnished ROOM for Rent IN 
Townhouse, Schaumburg Close to Hwy 90, 290, 355, 390 IKEA, 
Wood� eld Mall $ 670/month. All inclusive! Tel: 847-630-7078 
Please, leave detailed message 8476307078 №19233

СЪКВАРТИРАНТ , 
Цена US$  , Зипкод , Търся съквартирант /ка За двустаен апар-
тамент в Desplaines 7733542569 №19235
ПОД НАЕМ , 
Цена US$  285, Зипкод 60630, 4037 W Argyle St 7732258468 
№19237
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 $450. Звънете сутрин за повече информа-
ция. 6308500701 №19177
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  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. $800 на 
месец, всички разходи включени. 5082926787 №19133
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  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 ТЪРСЯ, 
Цена US$  , Зипкод , Търся стая под наем в Чикаго-/без събър-
би/.Плащам веднага.email:v.ts.g.88@gmail.com.При интерес ми 
пишете и аз ще ви звънна от България. +359878588556 №19244
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
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
USLUGI PREDLAGAM, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Boiajiyski uslugi 3127227479 №19249
USLUGI PREDLAGAM, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Painting for You home 3127227479 
№19250
KRISMAGICAL CLEANING, 
Цена US$  , Зипкод 60018, Home & Commercial cleaning 
8472621454 №19234
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
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: Адана. Амати. Нула. “О, народе”. Арбат. Удар. Абе (Ернст). Оката. Кът. Ела. Ивана. Идеал. Амарин. Сват. Ренар (Жюл). 
Гара. Али. ДЕНИМ. МАЛАГА. Акин. Сталинит. Тарикат. Аланин. Сет. “На лов”. Врана. Ерато. Амирани. Анина. АТО. Статив. Амо. Анод. 
Пикола. “Ина”. Инс (Пол). Абат. Нари. Есен. Ацетати. Инат. Нал. Око. Амин. Баритон. АНТ. Олив. Вата.“Отело”. Рим. Мода. Обем. Рис. 
Грил. Саке. Араваки. Атила. Анани. Отолит. Асо. Обед. ЛЕНОР. Леве. “Ането”. Олово. Амонал.
ОТВЕСНО: Дърводобив. Терамицин. Раса. Сиера Невада. Аноне. Тритон. Сметана. Ателани. Сто. “Или”. ЕКО. Арон. НИЛАНА. Аком. 
ЛОТ. Става. Окарина. “Анатол”. Сабо. Елада. Емине. Оби. “Има”. МТК. Еметин. Тирада. Авокадо. Наина. Адам. Нат. Тим. Ден. Заплата. 
Ерат (Кристине). Топ. Нива. Ало. Ски. Ирка. Ласо. Инана. Анев (Красимир). “Омана”. “Българе”. СКАТ. Торино. Агнат. Агитатор. Баба. 
Ята. Нут. Арак. Малина. Евора. АРИЕЛ. “Ема”. АНИТА. Аромат. Гнет. Аула. АТАРИ. Елит. Коло. Ятак. Дарак. Лавис. Терилен. Скилида. 
Илитон. Неволи. Ива. Арам. Ронин. Вилан. Носител.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

33

че май беся невинен човек...

  
Три дни и три нощи се трепали Крали Марко и 

ламята. Накрая дошла на Марко жена му, взела им 
джойстиковете и пратила Марко да хвърли боклука...

  
Мащехата към Снежанка:
- О-о-о, ама много си надебеляла! Мога да ти кажа 

една убийствена диета с ябълки!

  
Попитали трима духовници кога започва животът.
Католическият свещеник отговорил:
- В момента на зачатието.
Имамът отговорил:
- Когато се роди детето.
Попът казал:
- Когато децата ти се оженят и изплатиш ипотека-

та...

  
Доктор се кара на медицинска сестра:
- И за последен път ти казвам, Иванова! Белите и 

кръглите - това са таблетки, а черните и ръбестите са 
гайки! На теб може да ти е все едно, но пациентите се 
оплакват.

  
Заекът пътувал с влака, но куфарът му се изгубил. 

Той ядосано започнал да минава по купетата и да 
пита „Къде ми е куфарът? Кажете, че да не стане като 
миналата година!“

Така по инерция отворил и следващото купе и пак 
извикал:

- Казвайте къде ми е куфарът, че да не стане като 
миналата година!

- Р-р-р... - изръмжал ядосан лъвът. - Какво пък тол-
кова е станало миналата година?!

- А-а-а, нищо... Купих си нов.

  
Жена се занимава с едногодиш- ното си дете в 

стаята му и му говори: 
-Щастливец си ми ти, наспа се, събуди се, похап-

на, поигра, сега акаш, след това пак ще заспиш... 
При това от тоалетната се чува гласът на мъжа и: 
- Ми к’во искаш ма неделя е... 

  
- Тате, вече имаме пари за бензин.
- Откъде бе Иванчо ?
- Ами продадох колата.

- Теб за какво  

те осъдиха?

- За убеждения.

-???

- Бях убеден, че 

охраната на банката е 

заспала...

  
- Съседке, вашето куче гони някакъв човек с вело-

сипед!
- Това не е нашето куче! То не може да кара вело-

сипед!

  
Четирима след корабокрушение попадат на необи-

таем остров. След като го обиколили, видели, че съв-
сем наблизо има друг остров, който бил населен само 
от голи жени. Двадесетгодишният:

- Да плуваме дотам! - и се хвърлил във водата.
Тридесетгодишният:
- Може да има акули... Нека направим сал!
Четиридесетгодишният:
- Как пък не!... Ще плуваме... те да дойдат!
Шестдесетгодишният:
- Какво ще плуваме насам-натам? То и оттук всичко 

се вижда добре...

  
Някакъв мъж бил инвалид, защото преди време го 

бил газил влак. Седи си у дома с децата, правят си чай. 
По някое време чайникът започва да свири - направо 
като локомотив. Мъжа скача, взима чайника и започ-
ва да го блъска в стената. Децата викат:

- Ама, татко, какво правиш?
- Деца, тия гадини трябва да се убиват, докато са 

още малки!

  
Един хевиметъл и един пенсионер седят на пей-

ка в парка. Метълът си е пуснал уокмена, слуша „Iron 
Maiden“ и се тресе целия - куфее. Вдига възторжено 
два пръста и вика на пенсионера:

- Брус Дикинсън!
Оня, и той целият се тресе. Отговаря:
- Паркинсон!

  
Неделя. Синът на Рабинович скача в леглото му и 

вика:
- Папа, папа, а аз сънувах, че ми даваш сто долара!
Рабинович се протяга блажено:
- Виждаш ли какъв хубав ден те очаква днес! За-

дръж ги.

  
Автомобил блъска човек в града. Шофьорът изли-

за, а поваленият пешеходец крещи:
- Пак вие! Как не ви е срам! Вчера пак ме блъснахте!
- Извинявайте - отвръща смутено водачът - не ви 

познах...

  
За да се чувства добре, на една жена є трябват само 

четири животни: норка в гардероба, „Ягуар“ в гара-
жа, тигър в леглото и едно магаре, което да плаща за 
всичко това.

  
Обаждане в банката:
- Давате ли кредити на пациенти от психоневроло-

гичния диспансер?
- Даваме, но лихвата е шантава направо.

  
Хасан се заклева пред аверите си, че ако жена му 

Айше роди единайсето бебе, ща се обеси. След ня-
колко месеца тя отново е бременна, но той не дава 
вид, че ще слага край на живота си.

- Хасан, нали щеше да се бесиш? - питат го аверите.
- Да бе, даже взех въжето, вързах го на дървото, 

пъхнах си главата в клупа и в този момент ми хрумна, 

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Някои от вас ще взаимодейст-
ват успешно с банки, данъчни, 
застрахователни дружества. Мо-
гат да спечелят нещо значимо 
и следствие на уреждане на на-

следствени въпроси. На работното ви място могат да 
ескалират важни преобразования с широко отраже-
ние, не е изключено известно напрежение, което да 
успеете да превъртите във ваша полза. В партньор-
ските ви отношения ще водите разговори, които ще 
внесат голяма яснота и ще определят бъдещи перс-
пективи на развитие между вас.

РАК
Ако ви интересува как ще за-
вършат съдебни дела, те ще бъ-
дат съпътствани от силна съпро-
тива, но имате шанс да насочите 
тенденциите в предпочитано от 

вас направление. Ако пък дължите нещо на някого, 
ще трябва да се разплатите или ще трябва да жерт-
вате едно, за да придобиете друго ценно за вас. Ми-
налото ви застига по някакъв начин, истина изплува 
на повърхността със съответните последици. Устре-
мени сте към високи цели, които ще ви помогнат да 
разширите влиянието си.

ВЕЗНИ
Да направите услуга, пренебрег-
вайки собствените си интереси, 
или пък да се скарате с някого 
заради дреболия. Ако не жела-
ете да навредите необратимо 

на отношенията си, подбирайте внимателно събесе-
дниците. Възможно е в близкото ви обкръжение да 
се появи благодетел или влиятелна личност, който 
да подкрепи собствените ви честолюбиви планове. 
Вие се намирате в прекрасен период, през който мо-
жете да заемете по-престижни позиции в колектив, 
да разширите вашето влияние над околните.

КОЗИРОГ
Ще спечелите, ако не делите съ-
битията и хората на „добри“ и 
„лоши“, а просто приемате случ-
ващото се. Ще проявите склон-
ност да стигате до крайности 

– опитайте се да не го правите и, колкото и да е труд-
но, поддържайте известен баланс. Не е особено 
подходящо време да разрешавате спорни въпро-
си – ще ударите на камък. Съсредоточете се върху 
личните си дела и ако може да свършите нещо сами, 
направете го. Ако се налага да работите в сътрудни-
чество, нещата ще вървят по-трудно.

ТЕЛЕЦ
Повечето от вас ще получават 
подкрепа от страна на колек-
тива, в който съществуват. Въз-
можно е в близкото ви обкръ-
жение да се появи благодетел 

или и влиятелна личност, която да подкрепи собст-
вените ви честолюбиви планове. Вие се намирате 
в прекрасен период, през който можете да заеме-
те по-престижни позиции в колектив, да разшири-
те вашето влияние над околните. Може да очаквате 
важни разговори или новини, които касаят кариер-
ното ви развитие, социален статус и др.

ЛЪВ
Намирате се в много силен пе-
риод, през който можете да 
въздействате позитивно на со-
циалния си статус, кариерно 
развитие и репутация. Някои от 

вас могат да проявят инициатива да надскочат по-
стигнати успехи до този момент. За това ще ви по-
могне повишаване на вашата квалификация, вид 
обучение, демонстрация на знания и др. Не са из-
ключени идеи, свързани с пътувания, за някои дори 
премествания. Късмет може да очаквате при разре-
шаването на спорни или юридически дела.

СКОРПИОН
Може да очаквате важни разго-
вори, новини, които касаят ка-
риерното ви развитие, социа-
лен статус и т.н. Повечето от вас 
са под влияние на силни емо-

ционални преживявания, които ще усилят вашите 
амбиции, ще ви подтикнат да бъдете мобилизира-
ни, да дадете най-доброто от себе си и да направите 
пробив в избрано от вас направление, и то с дълго-
срочни последици. Най-големи шансове за проме-
ни ще имат онези от вас, които се занимават с тър-
говия или изкуство, но и всички останали.

ВОДОЛЕЙ
Бъдете внимателни какво под-
писвате, защото може после да 
размислите. За по-сигурно от-
ложете работата с документи за 
друг ден и точно сега не тръг-

вайте по институции. Вашата способност да бъде-
те обективни и безпристрастни ще ви бъде особе-
но полезна. С делата си се превръщате в опора за 
повече хора, очаквайки от вас закрила, полезни съ-
вети, финансова и морална подкрепа. Партньор-
ството ви с надеждни хора и доказали се професио-
налисти е гаранция за развитие на начинанията ви.

БЛИЗНАЦИ
Повечето от вас са под влияние 
на емоционални преживявания, 
които ще усилят вашите амби-
ции, ще ви подтикнат да бъдете 
мобилизирани, да дадете най-

доброто от себе си и да направите пробив в избрано 
от вас направление, и то с дългосрочни последици. 
Общуването с хора извън близкото ви обкръжение 
ще е проводник на множество преобразования и 
положителни преживявания. Високата ви квалифи-
кация ще ви дърпа напред, пътувания ще разширя-
ват хоризонтите ви на развитие.

ДЕВА
Може да постигнете успехи, на 
които после да разчитате дълго 
време. Ако тенденцията е бла-
гоприятна за вас, това ще е от-
личен признак и обещание за 

разбирателство и в бъдеще време. Евентуални про-
мени ще бъдат с широко отражение, могат да сни-
жат напрежение, но ако се скъсат връзки, после 
едва ли ще бъдат възстановени. Повечето от вас ще 
получават подкрепа от страна на колектива, в който 
съществуват. Податливи сте на влияние и на момен-
ти готови да стигнете до крайности.

СТРЕЛЕЦ
Общуването с хора извън близ-
кото ви обкръжение ще е про-
водник на множество промени, 
и в повечето случай положител-
ни, дори и това да е съпътствано 

от по-ярки преживявания. Демонстрацията на ви-
сока квалификация ще ви дърпа напред и нагоре, 
евентуални пътувания ще разширяват хоризонтите 
ви на развитие. Все пак посланията не са еднознач-
ни, ако дължите на нещо на някого, ще трябва да се 
разплатите или ще трябва да жертвате едно, за да 
придобиете друго и по-ценно за вас.

РИБИ
Независимо от трудностите, ще 
приключвате в срок, оставайки 
доволни от постигнатото. Оста-
нете чужди за емоции и внуше-
ния, по-често давайте израз на 

своите добри помисли, бъдете приветливи и няма 
да ви липсва енергия. Толерирайки доброто край 
себе си, ще въздействате положително. Бъдете си-
гурни, че усилията ви няма да са напразни, в отпла-
та ще ви се даде повече от очакванията ви. В процес 
сте на нещо значимо, ще привлечете вниманието на 
много хора върху личността си.

https://www.brookhavenmarket.com/
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З
а 10-та година BG VOICE ще бъде 
единствената българска медия на 
червения килим на най-престиж-
ното събитие в света на киното – 
наградите „Оскар“. Миналата го-

дина събитието беше в много тесен кръг и 
нямаше звездното шоу с пристигането на 
звездите.

Главният редактор и ко-издател на BG 
VOICE Ясен Дараков със своите ексклузивни 
интервюта и репортажи ще направи съпри-
частни зрителите и читателите на BG VOICE с 
най-важните и атрактивни моменти от цере-
монията и пристигането на звездите в тяхна-
та най-голяма нощ.

94-ата церемония по връчването на награ-
дите на Академията отново ще се състои в 
„Долби Тиътър“ в Лос Анджелис на 27 март, 
неделя.

За първи път обаче 8 категории награди 
няма да бъдат представени на живо. Вместо 
това те ще бъдат раздадени извън ефир един 
час преди началото на живото предаване.

За десети и последен път Ясен Дараков ще 
е очите и ушите на българската публика от 
най-бляскавото събитие в Холивуд.

„За десета година ще бъда на този най-
бляскав килим, но сега си мисля, че между 
разговорите за филми и мода,

доминиращата тема 
ще е Украйна

и позицията на звездите за конфликта там. 
Сега, когато се връщам назад, си спомням 
първата година на килима и интервюто ми с 
Анджелина Джоли, в което тя говори за пре-
миерата на филма й „Земя на кръв и мед“, 
припомняйки, че конфликтът в Югославия е 
най-кървавият в Европа от Втората световна 
война насам. 11 години по-късно имаме мно-
го по-кървав конфликт и изглежда, че звез-
дите имат позиция и повечето от тях са анга-
жирани с темата и помагат. Ще е интересно 
да чуя техните мнения и коментари“, казва 
Дараков.

Досега на червения килим Ясен е интер-
вюирал Анджелина Джоли, Джордж Клуни, 
Ема Уотсън, Упи Голдбърг, Глен Клоуз, Кейт 
Бланшет, Гари Олдман, Самуел Л. Джаксън, 
Джей Кей Симънс, режисьорa Алехандро 
Иняриту, Тео Ушев, Димитър Маринов и мно-
го други от топ звездите на Холивуд.

През 2021 г. пандемията от коронавиру-
са промени из основи церемонията. Основ-
ното шоу не беше на обичайното си място в 
„Долби Тиътър“, а на гарата „Юниън стейшън“ 
и без публика.

За първи път от три години церемонията 

ще има водещи – цели три дами - Реджина 
Хол, Ейми Шумър и Уонда Сайкс. Лейди Гага, 
Кевин Костнър, Зоуи Кравиц пък са сред най-
известните имена, които ще се качат на сце-
ната на „Долби Тиътър“, за да връчат награ-
дите.

За 10-ти път: BG VOICE на червения 
килим на наградите „Оскар“

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Риана иска да роди в 
родината си - Бар-
бадос. Тя желае да 

роди бебето си в име-
ние там, в което ще има 
спа процедури и където 
ще може да направи тър-
жество след раждането. 
Партито ще е луксозно, 
край плажа, и на него ще 
присъстват роднини и 
приятели на певицата.

За изпълнителката ще 
има специално подготве-
на стая, снабдена с необходи-
мите принадлежности за раж-
дането, както и воден басейн 
за раждане.

Нейната най-добра прия-
телка, д-р Сонита Александър, 
ще изроди бебето.

Феновете смятат, че Риана 
трябва да роди през проле-

тта, но самата певица не е по-
твърдила това.

Според близки на звездата, 
всички най-важни жени в жи-
вота й ще бъдат там. Докато 
чакат бебето да се появи, гос-
тите ще могат да се наслажда-
ват на спа процедури като ма-
никюр и педикюр.

Риана ще ражда  
в имение в Барбадос

Децата на Мадона са загрижени за 
нея. Скоро 63-годишната певица 
сподели серия провокативни ка-

дри в Instagram. Това предизвика фурор, 
тъй като на много от снимките звездата 
изглежда твърде млада, а и се показва 
разголена.

Фенове обвиняват изпълнителката, 
че е прекалила с пластичните операции, 
но самата Мадона изобщо не е посочила 
дали се е подлагала на подобни проце-
дури.

Смята се, че 6-те й деца са притеснени 
от нейния променен външен вид, въпре-
ки че избягват тази тема.

За Мадона да изгуби идентичността си 
е нещо немислимо. И единствената на-
дежда за промяна е именно заради деца-
та й. „Тя не иска да чуе за това, но те няма 
да я оставят намира“, казва близък на се-
мейството.

Кортни Кардашян качила килограми 
заради ин витро терапия

Децата на Мадона са 
притеснени от външния й вид

Елизабет Втора страда-
ла от факта, че три от че-
тирите й деца са се раз-

вели. Макар да ги подкрепя 
след разтрогването на брако-
вете им, тя била дълбоко на-
ранена. Това твърди кралски-
ят биограф Робърт Хардман.

„Външно спокойна, както 

винаги, кралицата 
намираше прего-
ворите за развода 
за дълбоко раз-
стройващи“, казва 
той, като допъл-
ва, че на моменти 
нейното отчаяние 
си личало.

Принц Едуард – 
най-малкото дете 
на Елизабет Втора 
и покойния принц 

Филип, е единственият им на-
следник, който не е разведен. 
След драмата между Чарлз и 
Даяна монархът дава зелена 
светлина за брака му с Ками-
ла Боулс. После принцеса Ан 
и принц Едуард тръгват по не-
говите стъпки, като разтрог-
ват съюзите си.

Елизабет Втора страдала заради 
разводите на децата си

Кортни Кардашян се е подложила на 
ин витро терапия, защото иска да 
има дете от годеника си Травис Бар-

кър.
42-годишната риалити звезда обаче 

призна, че лекарствата са причина тя да 
напълнее и да влезе в менопауза. Това 
става ясно от трейлър за предаването „The 
Kardashians“, което ще се излъчи по Hulu.

Там тя и барабанистът на Blink-182 са 
снимани в лекарски кабинет.

„Травис и аз искаме да имаме бебе“, каз-
ва Кортни.

Звездата признава още, че се е подло-
жила на ин витро терапия, за да може да 
забременее. За съжаление, това предиз-
викало появата на менопаузата при нея 
по-рано от очакваното. А Кардашян се 
жалва, че натрупала и излишни килогра-
ми.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Супермоделът Бела Ха-
дид, която преди отри-
чаше, че се е подлага-

ла на пластична операция, за 
първи път призна, че си е ко-
ригирала носа, когато е била 
едва на 14. 25-годишната кра-
савица сподели в интервю за 
Vogue, че в момента съжалява 
за това.

Бела разкри също, че от 
малка е имала проблеми с 
психичното си здраве, като 
се е възприемала за грозна и 
недостатъчно готина в срав-
нение с по-голямата си сес-
тра Джиджи. Тя е страдала от 
анорексия и се е борила с де-
пресия.

„Иска ми се да бях запази-
ла носа на моите предци. Ми-
сля, че щях да се науча да го 

харесвам.“
В САЩ ринопластика може 

да се извърши, когато носът 
завърши 90% от растежа си, 
което може да се случи още 
на 13-годишна възраст при 
момичета.

Бела Хадид коригирала носа си, 
когато била на 14 г.

Певецът Шон Мендес 
споделя мислите си за 
това как възприемане-

то на духовността е проме-
нило живота му. Появявайки 
се на корицата на мартенския 
брой на списание Billboard, 
23-годишният певец и автор 
на песни – който се раздели с 
дългогодишната си приятелка 
Камила Кабейо миналата го-
дина – разкри и за духовното 
си пътуване.

Промяната за Шон започ-
ва с откриването на медита-
цията, която успява да внесе 
баланс в неговия забързан 
лайфстайл на поп звезда. Мен-
дес започва да чете религиоз-
ни текстове и така постепен-
но се потопил в движението 
бхакти в индуизма. В продъл-
жение на близо година той 

прекарва всеки четвъртък в 
медитация и обсъждане на 
писания като Бхагавад Гита с 
Джей Шети, авторът на „Ми-
сли като монах“.

Роби Уилямс смята да покори Америка 
с биография от живота си. Въпреки 
огромния си успех в Европа и Азия, 

за музиканта е трудно да пробие на аме-
риканския пазар.

Холивудските режисьори обаче имат 
големи надежди, че високобюджетният 
филм за него ще се окаже голям хит, какъв-
то беше случаят с „Бохемска рапсодия“ и 
„Рокетмен“ – историите на други топ бри-
тански музиканти Фреди Меркюри и Елтън 
Джон.

„Създателите на филма смятат, че сце-
нарият – по същество вълнуваща история 
на аутсайдер, катапултиращ към славата – 
наистина ще стигне до хора, дори и тези в 
Америка, които може да не знаят много за 
самия Роби“, каза източник.

Певецът каза, че няма да се страхува да 
разкрие проблеми като пристрастяването.

Скарлет Йохансон има тайна, за 
която много се надява децата й 
да не разберат никога. Актрисата 

призна в предаването на колежката си 
Дрю Баримор, че единственото нещо, 
което не иска 7-месечната Космо и 7-го-
дишната Роуз да знаят, е, че някога е 
била пушачка.

„Дъщеря ми може би ме е питала вече 
за това“, каза Йохансон.

„Пушех, когато бях много по-млада. 
В момента много се срамувам от това. 
Просто не искам Роуз някога да си по-
мисли, че някога майка й е смятала 
този ужасен навик за готин. Ще напра-
вя всичко възможно тя никога, наисти-
на никога, да не посегне към цигарите“.

Миналата година Йохансон разказа, 
че дъщеря й се е влюбила във филмите 
„Сам вкъщи“ - само за да открие, че май-
ка й участва в третия филм.

Скарлет Йохансон: Срам ме е, 
че бях пушачка като млада

Роби Уилямс ще разкаже за 
живота си в биографичен филм

Медитацията внесла баланс в 
хаотичния живот на Шон Мендес

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

Б
ългарският рали екипаж от Чика-
го Иво Драганов и неговият на-
вигатор Влади Янев, заедно с ме-
ханика Любен Нанев, постигнаха 
най-големия си успех за екипа на 

Драгън Рейсинг класиране, финиширайки 
втори в общото подреждане на американ-
ското Сноу Дрифт Рали.

Българите са и победители в първия кръг 
от регионалното първенство на American 
Rally Association (ARA) Източните щати, как-
то и са победители в своя клас.

В клас L4WD тяхното 20-годишно Субару 

WRX Вагон бе

най-бързата машина
от завършилите 34 екипажа в двудневната 
надпревара, която е през 15 снежни и зале-
дени скоростни етапа (обща дистанция от 
190.10 км).

„Един етап – десетата скоростна - отпад-
на във втория ден (второто преминаване 
на 11.61-километровата Хънтър – уточнява 
Иво Драганов. – Още на опознаването ка-
зах на Влади (навигаторът), че този после-
ден километър и половина ще дава ядове – 
беше на изкачване и много заледен…“.

Заради забраната за използване на ши-
пове или вериги в Сноу Дрифт Рали, точно 
дузина от автомобилите остават блокирани 
на изкачването и предположената от еки-
пажа възможност да има канселиран тест 
се оказва изпълнена сто на сто.

Иво споделя пред екипа на BG VOICE за 
един от най-критичните моменти по време 

на състезанието, като посочва, че именно 
изборът на гуми за втория ден на ралито е 
бил такъв.

„Първия ден настилката беше изцяло по-
крита с лед и много малко сняг по края на 
пътя. За тези условия използвах гуми без 
шипове, които са подготвени специално за 
лед“, разказва той, като подчертава, че се е 
притеснявал дали ще издържат гумите за 
лед, понеже били на 15 години.

„Трябваше да реша дали да ползвам ста-
рите гуми за лед, или да сложим сравни-
телно нови гуми, но за сняг. 
Избрах гумите за лед и зало-
жих на това, че снегът е мно-
го лек и ледът под него ще се 
покаже лесно. Впоследствие 
се оказа, че може би гумата 
за сняг щеше да е по-добра-
та опция, но вече беше мно-
го късно за промени“, казва 
Иво.

„Все още сме в еуфория от 
това, което успяхме да на-
правим – казаха на разсъм-
ване българите, които пък по 
думите на техния механик са 
подкрепяни от малка родна, но гласовита 
фенгрупа от Детройт“, разказват те.

Часове след финала и шампанското, бу-
тилките на което при минус 23º едва се от-
ворили, Иво, Влади и Любо все още изжи-
вяват тръпката в петото си поредно Сноу 
Дрифт Рали.

„Доста напрегнат и динамичен ден, в кой-
то отново

не се разминахме 
с перипетиите

пояснява пилотът. – За втори път изобщо се 
наложи да сменяме колело (заради загуба-
та на 5 мин. край етапа и закъснението от 
20 сек двамата загубиха темпото и бяха из-
преварени), после спря да работи интерко-
мът, на последната отсечка се завъртяхме, 
но имах шанса да се измъкнем бързо“.

Както от казаното, така и следейки резул-

татите на Драганов и Янев, може да се от-
чете, че двамата влизат в състезателното 
темпо на втория ден значително по-моти-
вирани и след резултатите на 3 от деветте 
теста в неделя българите стигат до втората 
позиция в генералното класиране, на която 
и финишират в околностите на Атланта.

Владимир Янев определя като най-важни 
качества за успеха им именно добрата ко-
муникация в екипа, спокойствието, добрата 
преценка и организация, която българите 
са си сформирали.

Иво от своя страна споделя, че автомо-
билът им не е от най-мощните и освен със-
тезателите в техния клас двамата смятат за 
директна конкуренция и колите от NA4WD.

„Там винаги има много участници с добре 
подготвени коли и по мощност колите са ни 
сходни. Единственият недостатък за нас е, 
че техните коли са обикновено по-леки от 
нас, но като цяло са доста сходни по способ-
ности“, казва Иво. 

Двамата споделят пред екипа на BG 
VOICE, че тепърва предстоят още две състе-
зания, които са в края на годината.

„На 14-ти и 15-ти октомври ще участваме 
в „Lake Superior Performance Rally“, а в нача-
лото на ноември - в „Show-Me Rally“. За съ-
жаление нямаме възможности да участва-
ме в повече състезания и за момента две 
или три състезания на сезон е всичко, което 
сме запланували“, допълва Иво.

АИДА 
БУРНУЧЯН

aida@bg-voice.com

Български екипаж от Чикаго грабна купата 
за своя клас на American Rally Association
XДвудневната надпревара преминава през 15 снежни и заледени скоростни етапа

https://connectmortgagecorp.com/
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http://lawjtchicago.com/
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http://sttransport.net/

