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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

Само четири 
български града  
са напълно 
покрити от ПВО

Защо ни направиха това?

» на 6

» на 4 - 5

» на 26 - 27 Мога ли да използвам 401К и Traditional IRA едновременно? » на 16

» на 33» на 20 - 21

Стартира 
сезонът на 
речните круизи 
по река Чикаго

Засаждат  
56 шипки  
в град Шипка, 
Онтарио

» на 10 - 11

Да погребеш живи 26 
деца и да те освободят 
предсрочно

Властите в Чикаго ще плащат за поставяне  
на охранителни камери по домовете

» на 12

Едва 3504 са българите  
в Македония,  
но над 100 000  
са с БГ паспорти » на 8

Пластмасов свят:
Изяждаме 
частиците на една 
кредитна карта 
на седмица
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„Оскар“-ски шамари,  
война, пандемия – защо  
не стигаме до консенсус

Прави ли ви впечатление, че напоследък 
въобще не може да постигнем консенсус за 
нищо. Не само по основните разделителни ли-
нии сини-червени, Тръмп-Клинтън, „Левски“-
ЦСКА. Сравнително елементарни житейски 
казуси като шамара на Уил Смит, войната в 
Украйна и българската позиция, носенето на 
маски и ваксините разделят и поляризират до 
предел.

В момента на шамара всички, които гледа-
хме „Оскари“-те, се обединиха в колективен 
шок и объркване. Но с напредването на нощта, 
докато хората гледаха насилието отново и от-
ново, докато неистово писаха статуси и туит-
ваха, първоначалната споделена реакция отс-
тъпи място на спектър от коментари за това 
какво означава инцидентът, кой е наранен и 
кой заслужава съпричастност.

Експерти по расови отношения, насилие и 
травми казват, че тези коментари се ръково-
дят от собствения ни опит с насилието, нашите 
лични истории на травми, както и нашата раса 
и пол. Това обяснява защо всички гледаме 
един и същ инцидент, но стигаме до различни 
морални заключения. А в случая с много бъл-
гари – до различни теории на конспирациите.

Но всъщност не е ли сравнително лесно да 
стигнем до заключението кое е правилно и 
кое не?

Няма оправдание за насилието под никак-
ва форма, още по-малко за шега. Дори и без-
вкусна. Първо, не е ясно дали Крис Рок знае за 
заболяването на съпругата на Уил Смит. Второ, 
не е ясно дали той е писал шегата или сцена-
рист. А доколкото разбирам – на репетицията 
предишния ден Уил Смит не е имал проблем 
със сценария.

Според д-р Дженифър М. Гомес, сътрудник 
в Центъра за напреднали изследвания в пове-
денческите науки към Станфордския универ-
ситет, чиято работа изследва ефектите от меж-
дуличностната травма в различни популации, 
инцидентът се усеща като нормализиране на 

насилието, особено защото Смит се е върнал 
на мястото си и по-късно да приеме наградата 
за най-добър актьор.

Но всичко това е без значение – би трябвало 
да може да се обединим лесно около тезата, че 
не е ОК да биеш хората, още по-малко в нацио-
нален ефир, камо ли заради шега, дори и ужас-
но неуместна. Елементарно е.

Както е елементарно и „съждението“, че 
всичко е постановка за вдигане на рейтинга. 
15 минути преди края няма какъв рейтинг да 
вдигаш (и цифрите го доказват). А и това не е 
някое тъпо риалити по българска телевизия. 
Филмовата академия е доказала, че избягва 
скандалите, дори това да означава, че си оста-
ва скучна и консервативна.

Елементарно е да се обединим около теза-
та, че през 2022 г. не е ОК да нахлуваш с вой-
ски и да пращаш крилати ракети по съседни 
държави, защото не одобряваш суверенни-
те им действия и избори. Би трябвало да сме 
обединени около идеята да помогнем с какво-
то можем – въоръжение, хуманитарна помощ, 
по 40 или 400 лв. на вечер – колкото е нужно 
на хора, загубили абсолютно всичко в един 
миг. И да не мрънкаме, че бензинът поскъпнал 
временно.

Би трябвало да е елементарно, но не мо-
жем. Не знам дали е, защото сме станали по-
лоши. Едва ли. Такива сме, каквито винаги сме 
били. Но с тези социални мрежи и възмож-
ността да напишеш каквото и да е всеки си ми-
сли, че мнението му е важно и има значение. 
Но всъщност – един куп неподготвени хора, 
прочели 2 статуса и видели 3 картинки във 
Facebook, мислят, че са експерти по война, ге-
ополитика, Холивуд, футбол, ваксини, вирусо-
логия или какъвто е скандалът du jour. Елемен-
тарни са, да.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/milanabash78
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Доскоро много киевчани търсеха 
спокоен живот, уморени от цени-
те и темпото в Киев. Част от тях 
се озоваха на улица „Вокзална“ в 
малкия град Буча, на 27 км севе-

розападно от столицата на Украйна. Град-
чето беше известно сред столичаните като 
„малка Швейцария“, разказва Guardian.

Днес „Вокзална“ е опожарена, нейните 
разрушени домове и разбитата военна тех-
ника, осеяна по калното блато на това, кое-
то беше улица доскоро, станаха символ на 
опустошението, причинено от войната, во-
дена от Владимир Путин.

Не е останала тухла невредима, нито пет-
но кал, което да не е примесено с кръв.

43-годишният Сергей Савенко, който жи-
вее с майка си Лариса на №35, е успял да 
преброи руските бронирани машини, кога-
то те преминали по улицата му в 9:10 ч. су-

тринта на 27 февруари.
„Преминаха 70 бронирани машини и 

руски войници вървяха до тях“, спомня си 
той. „Отне им около 40 минути да минат по-
край нашата къща.

Гледах и броих
И тогава украинците изстреляха снаряди 

срещу руснаците“.
Първият от тях унищожава навеса на Са-

венко в голямата му градина отзад.
Движещите се на открито бронирани ма-

шини се опитват да се обърнат в паника на-
зад, когато следващата по-точна вълна от 
снаряди се изсипва върху тях.

Руски тела са разпръснати по пътя, горещ 
метал лети във въздуха, разбивайки всеки 
прозорец, обгръщайки дърветата в огън и 
превръщайки горящите превозни средства 
в разтопен метал.

Час след украинското нападение русна-
ците се връщат, за да приберат мъртвите си 
– и да се окопаят в градините на „Вокзална“, 
откъдето да открият огън срещу украинска-
та отбрана.

„Бяхме през цялото време в мазето си“, 
каза Савенко. „Руснаците разположиха оръ-
жията си и откриха огън от предната гради-
на. Един слезе в мазето и ни видя. Той каза 
да мълчим. Каза, че е добър човек, но коле-
гите му щяха да ни застрелят. Взеха ни те-
лефоните, сякаш можехме да подадем няка-
къв сигнал“.

62-годишната Зинаида от къщата на №31 
се крила в мазето си от 5 март. В неделя ук-
раинската армия откри тялото на нейния 
зет точно зад ъгъла.

Защо ни направиха това?
XОцелелите жители на улица „Вокзална“ в Буча разказват за геноцида

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.:АП/БТА
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„Дъщеря ми го помолила да напусне ма-
зето им, за да вземе някои неща от къщата 
на съсед. Ето нейната бележка, той я носеше 
със себе си: цигари на рафта до дивана, хап-
чета, хранителни стоки, чехли, одеяло. Той 
напуска къщата на 4 март.

Вървял е само 20 метра
преди руснаците да го убият. Без преду-
преждение, без причина.“

От същата страна на улицата на номер 27, 
в новопостроена жилищна сграда, 55-го-
дишният Иван и 50-годишната Хелен чистят 
стъклата, фрагментите от снаряди и невзри-
вили се гранати от общата веранда. Били се 

нанесли само три месеца по-рано. От осем-
те семейства, които са живели тук, те бяха 
единствените, които останали.

„Почиствахме през цялото време, метя-
хме. Искахме да покажем, че не сме упла-
шени“, казва Иван. „Но виждате ли онзи ви-
сок жилищен блок там? Имаше снайперист 
и той се ядоса, че не сме уплашени и не се 
крием, затова стреля над главите ни“.

Днес Буча е почерняла и издълбана. Тела-
та на цивилни хора продължават да се от-
криват по улиците.

В понеделник украинските военни откри-
ха пет тела на мъже, които са били върза-
ни и застреляни от руснаците в мазето на 

сграда.
Счита се, че общият брой 

на жертвите в града е над 
300. Сателитни снимки, пуб-
ликувани и анализирани от 
The New York Times, показват, 
че телата на мъртвите цивил-
ни лежат по улиците на града 
още от 11 март, което значи, 
че хората са избити преди по-
вече от три седмици.

Някои от телата са до нещо, 
което изглежда като кратер. 
Други са близо до изоставе-
ни коли. Три лежат до велоси-
педите си. Някои са с вързани 
ръце зад гърба си с бял плат.

„Това са военни 
престъпления

и ще бъдат признати от света 
за геноцид“, каза президентът 
Володимир Зеленски, след 
като посети града в понедел-
ник. „Знаем за хиляди убити и 
измъчвани, с отрязани край-
ници, изнасилени жени и уби-
ти деца“.

А зад ъгъла на улица „Вок-
зална“, близо до мястото, къ-
дето в събота бяха открити 
21 цивилни, пръснати по една от главните 
улици на Буча, Сергей Зебенко и съпругата 
му Хелен показват гроба на своя братовчед 
Дмитро Бернаски в градината им.

„Намерихме тялото му на 31 март само на 
150 метра от нас и го погребахме тук“, каза 

Хелен. „Но ние дори не знаем кога е бил 
убит, може би 10 дни по-рано, когато идвал 
да ни види. Имаше три куршума в левия си 
крак, един в сърцето и един в белия дроб. 
Искаме да го погребем отново. Защо ни на-
правиха това?“

Сн.:АП/БТА

Сн.:АП/БТА

Сн.:АП/БТА

http://autoboxexpress.com
http://autoboxexpress.com
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С
амо четирите най-големи бъл-
гарски града - София, Пловдив, 
Варна и Бургас, както и АЕЦ „Коз-
лодуй“ и някои важни индустри-
ални обекти са напълно покрити 

от противовъздушната отбрана (ПВО).
Въпреки че до средата на 90-те години на 

миналия век ПВО на България е смятана за 
най-силната на Балканите, още от създава-
нето на зенитно-ракетните войски през 60-
те години на ХХ век отбраната е организи-
рана да покрива възлови части и пунктове, 
но не и цялата територия на страната, пише 
„24 часа“. Като основното покритие е било 
съсредоточено първо в София и по линията 
към Перник, тъй като по това време евен-
туална атака по въздух срещу столицата би 
дошла от юг. Румъния е съюзник на Бълга-
рия във Варшавския договор, а Югославия 
- неутрална държава, макар и комунистиче-
ска страна.

Началото на зенитно-ракетните войски 
на България е поставено на 1 октомври 
1960 г., когато е създадена Първа зенитно-
ракетна бригада (ЗРБ) с управление в Со-
фия. В нея се вливат два зенитни полка от 
Военновъздушните сили.

Първоначално Първа ЗРБ е в състав от 8 
зенитно-ракетни и два технически дивизи-
она. Първите зенитно-ракетни дивизиони 
на бригадата са въоръжени със ЗРК СА-75/
СА-75М „Двина“.

От тогава и основните позиции на зенит-
но-ракетните войски са

в планински райони
на голяма надморска височина.

През 70-те години пристига нова техни-
ка от СССР - комплексите С-75М „Волхов“ и 
С-125 „Нева“ - с повишени възможности за 
действие по цели на малки височини.

През 80-те години са получени и най-
мощните комплекси С-200 „Вега“ и С-300 с 
възможности за обстрел на много цели ед-
новременно.

След като България влиза в НАТО, има 

лека модернизация, при която е осигурена 
пълна радиолокационна информация в ре-
ално време във всеки дивизион. През 2007 
г. тогавашните 2-а и 3-а ЗРБ са преподчине-
ни на 1-а ЗРБ.

От 2008 г. във формированията на брига-
дата в експлоатация влиза и

най-модерната 
за момента система

за определяне на принадлежността на въз-
душните цели, техните характеристики и 
параметри по стандартите на алианса.

От 1 декември 2012 г. зенитно-ракетната 
бригада става първа зенитно-ракетна база.

В момента България разполага с 5 оръ-
жейни системи, като всички те са насле-
дени от комунизма. А противовъздушната 
отбрана на страната почти не е модерни-

зирана. Най-новата система С-300 е приета 
на въоръжение в българската армия през 
1988 година. Заслужава да се отбележи, че 
през 1999 година съседна Югославия успя-
ва да свали „невидимия“ стелт F-117 имен-
но с остарялата система С-125.

Ето с каква ПВО разполага България:

C-75М3 „Волхов“
В оригиналния си вид С-75 дебютира 

през 1957 година и е причина за свалянето 
на американския пилот Гари Пауърс и не-
говия самолет U-2 над СССР. В България на 
въоръжение е морският вариант C-75М3 
„Волхов“.

C-125М „Нева“
е по-малка и по-мобилна от С-75. Обсегът е 

между 15 и 60 километра, а бойната глава е 
60-килограмова.

C-200 „Вега“
е далекобоен зенитно ракетен комплекс, раз-
работен в началото на 60-те години. Неговите 
способности значително надминават тези на 
С-75 и С-125. Ракетата разполага с 4 ускори-
теля за изстрелване. Бойната глава може да 
бъде осколъчно-фугасна с тегло 217 кг или 
ядрена с мощност 25 килотона. Тя се детони-
ра автоматично (при контакт с целта или при 
определено разстояние от нея) или ръчно.

Системата е предназначена главно за за-
щита от бомбардировачи и самолети на го-
ляма височина, а обсегът й е 270 километра.

C-300
е най-ефективният зенитно-ракетен ком-
плекс, с който разполага България. Именно 
от него имаше желание от страна на САЩ да 
бъдат дадени на Украйна. Словакия замени 
вече своите със системи „Пейтриът“.

Комплексът е предназначен за отбраната 
на крупни промишлени и административни 
обекти, военни бази и щабове. С-300 е пър-
вият ПВО комплекс, способен да проследи 
до 100 и да порази до 12 цели едновремен-
но. Радарът може да открива балистични ра-
кети на 1000 километра, крилати ракети - на 
300 км. Обсегът на ракетата е между 45 и 200 
километра.

„Куб“
е самоходен зенитно-ракетен комплекс. Той 
има малък радиус от 24 километра, а таванът 
на полета на ракетите е 12 километра.

Основен проблем за българската ПВО е 
поддръжката на вече доста остарялата тех-
ника. Според неофициална информация от 
правителството от 10-те комплекса С-300, с 
които разполага България, едва 2-3 са в до-
бро състояние.

XАЕЦ „Козлодуй“ и няколко индустриални обекти също са добре защитени

Само четири български града  
са напълно покрити от ПВО

Ракетна установка С-125 „Нева“, 

Самоходен зенитно-ракетен комплекс „Куб“

Сн.: БТА

Сн.: Уикипедия

Сн.: Уикипедия

Ракетен комплекс С-300
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Е
два 3504 души са българите в Се-
верна Македония, показват резул-
татите от преброяването на населе-
нието на страната. То бе проведено 
между 5 и 30 септември 2021 г. От 

тези българи 2121 са мъже, а 1383 - жени.
Данните на Държавната статистическа 

служба показват, че общият брой на насе-
лението на Северна Македония е 2 097 319 
души. От тях 54,21% са се определили като 
македонци, 29,52% - албанци, 3,98% - турци, 
2,34% - роми, 1,18% - сърби, 0,87% - бошняци, 
а 0,44% - власи.

Директорът на института Апостол Симов-
ски съобщи, че преброяването е било про-
ведено успешно и професионално. „Екипът 
на Държавната статистическа служба е една 
от най-професионалните институции в стра-
ната, а данните бяха обработени в рекордно 
кратко време“, заяви Симовски.

Резултатите обаче сериозно се размина-
ват с тези на българското Министерство на 
външните работи, защото над 100 000 граж-
дани на Северна Македония лично са подали 
документи, доказващи български произход и 
самосъзнание, за получаване на българско 
гражданство.

МВнР: Изненадани сме
От българското Външно министерство са 

изненадани за броя на гражданите, самоо-
пределили се като българи в преброяването 
на населението в Северна Македония.

„Отбелязваме драстичното разминаване 
между тези данни и данните за броя на над 
100 000 граждани на Северна Македония, 
които лично са подали документи, доказва-
щи български произход и самосъзнание, за 
получаване на българско гражданство“, по-
сочват от Външно министерство.

Българите в Северна Ма-
кедония на протест, 19 000 са 
преброени като македонци

Има данни за преброени 19 
000 граждани, които имат и 
българско гражданство, но са 
описани като македонци, зая-
ви активистът от „Граждански 
демократичен съюз“ и с бъл-
гарски произход Илия Стоя-
новски.

„Ще организирам масов 
протест, ако българското пра-
вителство направи предателство и разреши 
Република Северна Македония да започне 
преговори с Европейския съюз“, каза той.

От организацията на хората с българско 
самосъзнание в Северна Македония са кате-
горични, че страната не трябва да влиза в ЕС, 
докато не се откъсне от сръбското и руското 
влияние и не спре с държавната политика на 
омраза към българите.

Съмнения за достоверност 
има и в партиите

Опозицията в Северна Македония се усъмни 
в резултатите, а някои от партиите заявиха, 
че няма да ги признаят. 

Антонио Милошоски от ВМРО-ДПМНЕ зая-
ви, че преброяването е непълно, като се има 
предвид, че 7,2% от жителите на страната ос-

тават с неизяснена етническа принадлеж-
ност, защото са регистрирани служебно.

„Левица"-та, която призова за бойкот на 
преброяването, заяви, че партията няма да 
признае резултатите и ще иска ново пребро-
яване.

От опозиционния Алианс за албанците 
също имат резерви по отношение на дос-
товерността на данните. Те смятат, че над 
132  000 души не са преброени на терен, а 
260 000 граждани, живеещи в чужбина, не от-
говарят като данни на реалността и това по-
ражда дилема как е извършено преброява-
нето на тези граждани.

Недоволни от резултатите са и от ромската 
неправителствена организация Авая. Те зая-
виха, че няма да признаят резултатите, защо-
то ромите са по-малко, отколкото от органи-
зацията са изчислили.

Един от коалиционните партньори в пра-
вителството - Демократичният съюз - също 
смята, че публикуваните данни не отразяват 
действителната ситуация. „Оценките в диас-
пората са, че само около 10 процента са ре-
гистрираните, докато в страната над 130 000 
не са регистрирани. Тези числа налагат изво-
да, че преброяването е неуспешно и трябва 
да се търсят причините и отговорността за 
това“.

Първото преброяване 
от 20 г. насам

Това преброяване в Северна Македония е 
първото от 20 г. насам. На последното пре-
брояване едва 1417 души, или 0,073%, се са-
моопределят като българи.

На този фон обаче през последните 10 г., от 
1 януари 2010 г. до 22 октомври 2020 г., над 70 
000 граждани са взели български паспорти.

Въпреки това България все още не е пред-
приела нищо във връзка с това сериозно 
разминаване, освен изявлението на МВнР. 
Едно от основните искания на София към 
Скопие, за да премахне ветото за преговори 
за членство в Европейския съюз, е Северна 
Македония да впише българите в конститу-
цията си наравно с другите народи. Македон-
ските власти обаче казват, че са готови да на-
правят това, но само непосредствено преди 
или след като страната влезе в ЕС.

Къде е истината: Едва 3504  
са българите в Македония,  
но над 100 000 са с БГ паспорти
XБългария е изненадана от резултатите, но не предприема нищо

ИРИНА  
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

Сн.: БТА

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Избрахме деца, защото те са ценни
Избрахме деца, защото те са ценни. Зна-

ехме, че колкото повече отвлечем, толкова 
повече пари ще можем да поискаме. Това 
разказва един от похитителите - Ричард - на 
изслушането си през 2012 година, когато е 
и освободен.

На делото се чуват и нови подробности, 
които преди десетилетия не са били опове-
стени публично.

Става ясно, че децата са тичали киломе-

три пеша до най-близкия шерифски офис. 
Там те веднага са били нахранени, а поли-
цаите са им дали и вода, тъй като калифор-
нийската жега е можело да се окаже фатал-
на за тях.

Полицията веднага се насочва към ми-
ната, която се оказва собственост на баща-
та на братята Шонфелд. Там намират и бе-
лежката с искания подкуп – 5 млн. долара. 
Тя така и не е влязла в употреба.

„Не мога да спя. Не искам и да 
заспивам, защото започвам 
да сънувам. Сънувам онзи 
ден, когато заедно с моите 
приятели и съученици бя-

хме буквално погребани живи. Все още усе-
щам миризмата на повръщано и урина. Все 
още виждам тъмнината под земята. Чувам 
звуците и усещам пръстта над главата си.“ 
Това разказва Линда Карехо Лабендейра. Тя 
е едно от 26-те деца, отвлечени през далеч-
ния 15 юли 1976 година. Тогава те се приби-
рат от басейн с училищния автобус. Той е за-
сечен от трима млади

мъже с чорапогащници 
на главите

Те са въоръжени. Пленяват шофьора и 
всичките 26 деца, които тогава са на въз-
раст между 5 и 14 години. Натоварват ги в 
два микробуса и ги откарват в мина в Чоу-
чила, Калифорния. Там започва и истински-
ят ужас. Децата, заедно с шофьора Ед Рей, 
са принудени да влязат в закопан на близо 4 
метра под земята автобус. Вътре има мръс-
ни дюшеци, а дървени сандъци с дупки са 
пригодени за тоалетни. Идеята на похитите-

лите е да вземат 5 млн. долара откуп.
Те затрупват капандурата на автобуса с 

още пръст, а за по-сигурно отгоре слагат те-
жък акумулатор от камион.

„Нямахме представа дали ще оцелеем. Не 
знаехме какво се случва. По-малките деца 
не спираха да плачат. Толкова години по-
късно аз

Отвличането в Чоучила:  
Да погребеш живи 26 деца 
и да те освободят предсрочно
XПоследният от похитителите в Калифорния е напът да излезе от затвора

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Тримата похитители на едно от първите си дела.

Похитителите пригодили дървени сандъци за тоалетни.

Сн.: CNN

Сн.: CNN

https://angelovrealtor.com/
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все още не мога 
да забравя това

разказва Лабендейра.
Нейният ужас се повтаря няколко пъти 

през годините, след като разбира, че един 
по един похитителите излизат на свобода, 
въпреки че са осъдени на 27 доживотни 
присъди

Братята Ричард и Джеймс Шонфелд и 
Фред Уудс са заловени няколко дни след 
похищението. Те допускат грешката да лег-
нат да спят, след като са заровили жертви-
те си.

Шофьорът Ед Рей обаче измисля план. 
Той скупчва дюшеците един върху друг и 
така успява да стигне до капандурата. С 
много мъки я отваря и изкарва децата едно 
по едно.

Полицията не се бави дълго и успява да 
задържи тримата похитители. Те получават 
по 27 доживотни присъди

по една за всяко отвличане
Съдът ги лишава и от правото на предсроч-
но освобождаване.

През 1980 година 
обаче апелативен 
състав на съда от-
меня първоначал-
ните присъди. Мо-
тивите са – мъжете 
не са причинили 
сериозни телесни 
повреди на децата, 
следователно тряб-
ва да имат шанс за 
предсрочно осво-
бождаване.

Така на свобо-
да през 2012 годи-
на излиза Ричард 

Шонфелд. Три го-
дини по-късно е 
освободен и брат 
му Джеймс.

На 25 март пък 
стана ясно, че 
от комисията по 
предсрочно ос-
вобождаване са 
препоръчали да 
бъде пуснат и 
Фред Уудс. Съд-
ът трябва да взе-
ме това решение 
в рамките на 30 
дни, които скоро 
изтичат.

11

Двама от тримата похитители вече са на свобода.

Вкопаният под земята автобус едва издържал тоновете пръст.

Автобусът, от който са били отвлечени децата.

Само един от тях 
казал, че съжалява

Само един от тримата похитители през 
годините е казвал, че съжалява. Това е Ри-
чард. Жертвите смятат, че това е бил хитър 
ход от негова страна, с който се е опитвал 
да излезе на свобода. Така и се случило.

„Искахме да изкараме бързи пари. Това 
беше най-лесният начин. Съжалявам, че 
се подведох по останалите“, казва Ричард 
пред съда. Той допълва, че е било най-без-
опасно да отвлекат деца. Така го посъвет-
вали останалите.

„Те просто не се съпротивляваха“, казва 
тогава Ричард.

Уудс, който е последният останал в за-
твора, също решава да пробва тази стра-
тегия. Той обаче не стига до успех цели 
19 пъти в искането си за освобождаване. 
Скоро обаче се очаква той да излезе.

Сн.: CNN

Сн.: CNN

Сн.: CNN

https://www.krilchev.com/
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В
ластите в Чикаго ще финанси-
рат закупуването на охранител-
ни камери, осветление със сен-
зори за движение на открито, 
съхранение на данни в облак и 

GPS проследяващи устройства за превоз-
ни средства за собствениците на жилища и 
малки фирми, в опит за борба с престъп-
ността в града.

Собствениците на жилища ще имат пра-
во да получат до $225 за камери.

„Това означава, че ако искате да закупите 
камера за $50, можете да закупите няколко. 
Знаем за много места, които имат множе-
ство входове“, обясни Тамара Махал, главен 
координационен служител на градския Ко-
ординационен център за обществена безо-
пасност. „Също така ще отговаряте на усло-
вията за определени разходи за абонамент 
за качване на данни на облак за първата го-
дина. За осветление ще имате право на до 
$100 на осветително тяло. А за устройства 
за проследяване на превозни средства ще 
отговаряте на условията за до $50 и до една 
година абонаментни разходи“.

Градските власти са предвидили да от-
пуснат около $5,3 млн. до 2024 г. за финан-
сиране на програмата, каза Махал.

Всички субсидирани системи за камери

ще бъдат регистрирани 
в полицията

на Чикаго като начин за увеличаване на по-
критието в кварталите, засегнати от прес-
тъпност, и за подпомагане на предоста-
вянето на кадри с видеодоказателства, от 
които органите на реда се нуждаят при 
разследване на престъпленията.

„Тази технология ще създаде видимо 
средство за възпиране на престъпността 
и ще осигури огромен достъп и помощ 

за разследванията на полицията, като не-
съмнено ще засили усилията им да държат 
престъпниците отговорни и да разкри-
ват престъпленията много по-бързо“, каза 
кметът Лори Лайтфут.

Тя подчерта, че програмата е добровол-
на, но повтори: „Ако се регистрирате и по-
лучите отстъпката, искаме да регистрира-
те камерата си в полицията“, каза кметът. 
„Тези кадри са наистина важни. Толкова 
много престъпления бяха разкрити само 
през миналата година, защото успяхме да 
използваме жилищни камери със съгласи-
ето на собственика им. Това само ще уско-
ри този процес. Вече имаме мрежа от ре-
гистрации. Разследващите ще знаят точно 
къде да отидат.“

Началникът на полицията в Чикаго Дей-
вид Браун освен това призова всеки жител 
на града и собствениците на фирми да ре-

гистрират съществуващите си вече каме-
ри.

„Видеото е решаваща част от разкрива-
нето на всички престъпления, но особено 
на убийства и стрелби“, каза Браун, цити-
райки два скорошни примера за кражба с 
взлом и кражба на автомобил, разкрити от 
вече регистрирани камери.

Браун увери, че полицейското управле-
ние

няма да има достъп 
до кадрите

от камерите без съгласието на собствени-
ците им. И участващите в програмата соб-
ственици на домове и фирми няма да са 
длъжни да предоставят кадри на полици-
ята - дори ако те са заснели престъпление.

„Винаги ще се изисква вашето разре-
шение, за да споделите тези кадри“, каза 

Браун. „Системата с камери е ваша соб-
ственост и имате право да откажете всяко 
искане. Вашата информация няма да бъде 
споделяна с никого. И можете също така да 
поискате вашата информация да бъде пре-
махната по всяко време.“

Кметът Лори Лайтфут отбеляза, че ня-
кои по-заможни квартали на Чикаго вече 
са опасани с охранителни камери, докато 
общностите „с дълга история на престъ-
пления“

имат сравнително малко
„Това са районите, в които бихме били 

много заинтересовани да помогнем на 
собствениците на жилища да получат дос-
тъп до различни възможности. Не искаме 
разходите да бъдат пречка пред тях“, отбе-
ляза тя.

Програмата за финансиране на охрани-
телни камери следва кампанията за наби-
ране на средства от $1 милион, с които да 
бъдат изкупени лични оръжия от собстве-
ниците им в града. Двете кампании са стар-
тирани след поредица от срещи на кмет-
ството относно обществената безопасност.

Мнозина обаче заподозряха в програма-
та поредната PR кампания на кмета Лори 
Лайтфут, която ще се бори за втори ман-
дат на изборите след по-малко от година. 
Опозицията посочи, че за четвърти път в 
рамките на пет дни тя предлага подарък 
за милиони долари на жителите на Чика-
го. Миналата седмица бяха раздадени 50 
000 карти за гориво на стойност $150 вся-
ка, 100 000 карти Ventra, заредени с $50, и 
5000 безплатни велосипеда, каски, клю-
чалки и светлини за жителите на Чикаго, 
нетърпеливи да опитат алтернативен на-
чин на транспорт.

Властите в Чикаго ще плащат 
за поставяне на охранителни 
камери по домовете
XЦелта е кадрите да се използват в борбата с престъпността в града

Сн.: Pixabay

Сн.: Pixabay
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Е
рата на ултраниските лихви по 
ипотечните кредити в САЩ при-
ключи, написа Wall Street Journal.

Средната лихва по 30-годишни-
те ипотечни кредити с фиксира-

на лихва премина прага от 4% за първи път 
от май 2019 г., сочат данни на Freddie Mac. 
В началото на годината средната лихва по 
най-популярния жилищен кредит в Амери-
ка беше 3,22%. Тя достигна рекордно дъно 
от 2,65% през януари 2021 г., а над половин 
година остана под 3%.

Разходите за обслужване на жилищните 
кредити растяха, преди решението на Фе-
дералния резерв в сряда да повиши лих-
вите за първи път от 2018 г. насам. И макар 
че повишението с четвърт процентен пункт 
не засегна средното седмично равнище на 
лихвите на Freddie Mac от 4,16%, отчетено 
преди съобщението на централната бан-
ка, то вероятно ще ги тласне още по-висо-
ко. Лихвите по ипотечните кредити са тясно 
свързани с доходността по 10-годишните 
американски държавни ценни книжа, коя-
то обикновено расте в тандем с основната 

лихва на Фед.
Ипотечните кредити са първото място, 

където американците усещат ефектите от 
решението на Фед да започне да повиша-
ва лихвите, за да ограничи инфлацията, но 
няма да са последното.

Банките заемат средства една от друга 
по основната федерална лихва на Фед, кое-
то от своя страна влияе на разходите за об-
служване на кредитите за всички видове 
потребителски и корпоративен дълг. Лих-
вите по кредитните карти и заемите за по-
купка на кола са сред другите ставки, които 
ще се повишат още шест пъти тази година, 
както беше сигнализирано в сряда.

Повишаване на лихвите обикновено кара 
банките да плащат повече на вложителите 
си, компенсирайки донякъде по-високите 
лихви по кредитите. Но сега банките не се 
нуждаят от повече пари, стимулите на пра-
вителството по време на пандемията пови-
шиха спестяванията на американците, а с 
това и общите депозити в американските 
търговски банки.

Растящите лихви по ипотечните кредити 
са

още едно предизвикателство 
за купувачите

на първо жилище, които вече се сблъскват 
с повишаващи се цени на жилищата. Сред-
на лихва от 4%, макар че остава на истори-
ческо дъно, е значително по-висока от ни-
вото под 3% в по-голямата част от миналата 
година. А последния път, когато лихвите по 
30-годишните ипотечни кредити надхвър-
лиха 4%, средната цена на жилищата беше 
377 хил. долара, с 26% под днешното й ниво.

Месечната вноска по жилище на цена от 
375 хил. долара с лихва от 4% е с 220 долара 
по-висока спрямо вноската за жилище на 
сходна цена през декември 2020 г., когато 
лихвите бяха близо до рекордно дъно, со-
чат данни на Realtor.com. При първоначал-
на вноска от 20% това ще прибави 79 200 
долара към 30-годишния ипотечен кредит.

По-високите лихви са започнали да под-
копават търсенето на ипотечни кредити за 
закупуване на жилище. Заявленията за по-
купка на ипотечен кредит са намалели с 
3,9% през февруари спрямо същия месец 
на миналата година, показват данни на Асо-
циацията на ипотечните банкери.

Но търсенето намалява по-малко от оч-
акваното, казват икономисти и допълват, че 
това отчасти се дължи на

ниските наличности на пазара
При настоящия темп на продажби пред-

лагането през януари би било достатъчно 
за 1,6 месеца, което е рекордно кратък пе-
риод, показват данни на Националната асо-
циация на брокерите на недвижими имоти.

Растящите лихви ще затруднят собстве-
ниците на жилище да спестяват пари от ре-
финансиране. Делът на кредитополучате-
лите, които са могли да намалят месечните 
си вноски чрез рефинансиране, се е свил до 
около 4 млн. души през февруари спрямо 
близо 18 млн. души през февруари 2021 г., 
съобщава компанията за данни за ипотеч-
ните кредити Black Knight.

Рязък спад на рефинансиранията се очак-
ва да забави тегленето на ипотечни кредити 
за еднофамилни жилища с почти 38% през 
първото тримесечие спрямо същия период 
на миналата година, съобщава Fannie Mae.

Лихвите по ипотечни кредити 
надхвърлиха прага от 4%

Сн.: Pixabay

XПриключи ерата на 
ултраниските лихви

Средната лихва по 30-годишните ипотечни кредити с фиксирана лихва в САЩ

Данни: Freddie Mac
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Здравей, Ангел! Продължавам да чета 
статиите ти, на които попаднах преди 
няколко години, и бих искала да споделя, че 
някои от тях ме вдъхновяват да инвести-
рам все повече и повече пари в моя пенсио-
нен акаунт.

В дадения момент аз почти съм дости-
гнала до максималната позволена сума, 
която мога да внеса в моя 401К план чрез 
работодателя ми. На 43-годишна възраст, 
аз вече внасям $19 500 на година. Бих иска-
ла да знам мога ли да внасям допълнително 
$6000 на година, инвестирайки в Traditional 
IRA, чрез което да намаля още повече данъ-
ците си за годината? 

З
дравейте и ви благодаря за хуба-
вия въпрос! Прави ме щастлив да 
чуя, че следите моите съвети и 
гледни точки относно финансова-
та система в Америка в последни-

те години.
Похвално е, че още на 43-годишна въз-

раст можете да вкарвате максималните 
суми във вашия 401К план. Много хора ни-
кога не стигат до момента, в който могат да 
си позволят тази възможност, поради раз-
лични причини. Ако продължавате да спес-
тявате и инвестирате в това темпо, вие със 
сигурност ще се пенсионирате като финан-
сово независим човек и това ще ви даде по-
вече опции в живота, след като завършите 
активната си професионална кариера.

Нека да поговорим малко за добавяне-
то на допълнителните $6000 всяка година 
чрез Traditional IRA към 401К плана, пре-
доставен ви от работодател, и досегашните 
$19 500, които в момента заделяте за пен-
сия. Дали това би било възможно за вас, ще 

зависи от сумата, която обявявате като до-
ходи всяка година след определени удръж-
ки и данъчни кредити, който носи наиме-
нованието - Modi�ed Adjusted Gross Income 
(MAGI).

Ако обявявате данъци 
като сам човек или глава на семейство, ва-
шата максимална данъчна полза от приспа-
дането на парите, внесени в Traditional IRA, 
започва да намалява, когато доходът (MAGI) 
премине $66 000, и преставате да имате 
достъп до данъчни облекчения, съобразе-
ни с тази пенсионна програма, след като 
надвишите доход от $76 000 на година.

Нека да го кажа с по-прости думички - 
между $66 000 и $76 000 модифициран го-
дишен доход вие се наслаждавате на опре-
делени данъчни облекчения, използвайки 
Traditional IRA вноска от $6000, но тези да-
нъчни облекчения биха били в по-голям 
размер, ако заработвате по-малко от горес-
поменатите $66 000.

Ако сте омъжена и подавате данъци за-
едно с вашия съпруг, и в същото време из-
ползвате 401К и Traditional IRA, вашите да-
нъчни облаги ще са най-големи, преди да 
достигнете $105 000 комбиниран модифи-
циран доход, но след $125 000 няма да има-
те никакви данъчни облаги за всичко внесе-
но в Traditional IRA плана.

Моля, консултирайте се директно с ва-
шия личен данъчен експерт, при когото из-
готвяте данъчните си декларации. Той/тя 
могат да ви кажат с точност в коя от избро-
ените графи попадате и колко би бил ефи-
касен Traditional IRA от данъчна гледна точ-
ка за вас.

Наблюдавам, че вие не използвате никъ-
де опцията Roth - нито във вашия 401К план, 
нито извън него като IRA - и това може да 
стане вашата слабост в бъдеще, по време 
на пенсиониране. Ако продължите в същия 

дух, вие ще съберете твърде много пари, 
които да бъдат обложени с данък по време 
на пенсиониране от 401К и Traditional IRA, 
следователно данъците ви по време на пен-
сия могат да бъдат по-високи от нормално-
то за този период от вашия живот, когато 
доходите ви са почти фиксирани и свежи, 
заработени пари или потенциален растеж 
не се очакват да дойдат от някъде, поне за 
момента.

Моята препоръка би била 

по някакъв начин да включим 
ROTH стратегия 
към 401К плана 

или като Roth IRA акаунт и да започнем 
да внасяме там, вместо да отваряме нов 
Traditional IRA. По този начин ще можем 
да минимализираме значително данъците 
по време на пенсиониране и да сме сигур-
ни, че парите, акумулирани чрез ROTH IRA, 
могат да увеличат вашия краен доход след 
удържаните данъци. Това би ви дало пове-
че опции и възможности с парите ви, а в съ-
щото време можем да държим данъците на 
едно поносимо и адекватно за тази част от 
живота ви ниво.

Надявам се, че тези уточнения по темата 
ще дадат малко по-ясна представа на всеки 
един от вас, който е изправен пред тези ва-
жни решения относно живота след пенси-
ониране - къде и как да продължим напред 
след това.

Това е от мен. Ако имате въпроси или се 
интересувате от различните аспекти на 
финансовата част от живота, вие може-
те да си запазите час за консултация на 
директния ми телефон - (224) 522-2413 или 
на електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com.

Въпросите, които четете, са зададени 
от клиенти, с които 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

З
дравейте и ви благодаря за хуба-

Ангел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел Сапунджиев

Мога ли да използвам 401К и 
Traditional IRA едновременно?

XВъпроси  
и отговори от 
изминалата 
седмица…

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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М
ного от нас, които от годи-
ни живеем в Америка, сме 
си задавали въпроса заслу-
жава ли си да притежаваме 
имот или по-добре е да про-

дължаваме да живеем под наем? Чували 
сме много противоречиви мнения, от това, 
че е само „заробване“ в ипотека (най-вече от 
хора, които са закупили жилищата си, кога-
то цените им бяха изкуствено завишени), до 
другата крайност от привърженици на това 
да притежават свой собствен дом и да бъдат 
независими.

И за двете мнения 
има какво да споделя

Първите не можеха да продължават да 
плащат непосилно високите си ипотеки и се 
принудиха да ги оставят на банките, на кои-
то дължаха месечните си вноски, като по 
този начин неминуемо навредиха и на кре-
дита си.

Вторите пък продължаваха да живеят под 
наем и се чувстваха щастливи, че не са успе-
ли да попаднат в „капана“ на първите.

Имам добра новина за всички. Вече не 
живеем в онези времена на банков хаос и 
имайки предвид колко много се увеличиха 
наемите в последно време, сега единстве-
ният логичен отговор е, че притежаването 
на свой собствен дом не е само една домаш-

на „касичка“, в която слагате парите си всеки 
месец, но също носи и таксови облекчения 
на края на годината, когато всички от нас 
попълваме данъчните си декларации.

Не съм данъчен експерт, но мога да ви 
споделя, че ако закупите имот, в който въз-
намерявате да живеете, то повечето ви раз-
ходи по плащането на лихви (а те са по-голе-

мият процент от месечния ви разход), както 
и годишният данък имот (който е минимум 
няколко хиляди долара и зависи най-вече 
от големината и района, в който живеете) 
се приспадат на края на годината от общия 
ви доход. По този начин спестявате двойно. 
Това е тема, за която си заслужава да гово-
рите с вашия счетоводител.

Сега ще ви дам един 
примерен вариант:

Нека предположим, че в момента живее-
те под наем в 2 стаи и 2 бани, в апартамент, 
строен около 1970-1990 г., с две паркинг 
места пред блока. Обикновено в района на 
Северозападните предградия на Чикаго та-

къв наем на този етап 
би бил между $1 600-
1 800 на месец, в за-
висимост колко е об-
новен. Ако решите да 
закупите такъв апар-
тамент, то цената е 
около $170 000-200 
000. Нека да вземем 
по-високата цена 
от $200 000, на 4,5% 
лихва, за 30 години 
с 10% първоначал-
на вноска, то лихва-
та и главницата ще са 
ви приблизително= 
$910/месец + застра-
ховка на заема от $85 
= $995. Ако приба-
вим примерен Данък 
Имот от $3 000/ годи-

на, застраховка за около $250/година и ме-
сечна такса за поддръжка общите части от 
$350/ месец (Association fee), то общият раз-
ход на месец ще ви бъде приблизително= 
$1615 (само за лихва + данък ще бъде при-
близително = $11 200/за първата година). 
Както вече споменах по-горе, по-голямата 
част от лихвата и данъкът на имота ще може 

да си ги приспаднете от годишните данъци 
като разход. Само за сравнение, наемът не 
се приспада от годишния ви доход.

(Продължава в следващия брой)

„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-важната 
и най-голямата, която те са направили или 
ще направят някога в живота си. Ако има-
те въпроси, свързани с тази или други мои 
статии досега, или въобще с всичко свър-
зано 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 Консулта-
цията е винаги безплатна и не ви ангажира 
по никакъв начин.

да си ги приспаднете от годишните данъци 
като разход. Само за сравнение, наемът не 
се приспада от годишния ви доход.

XЗаслужава ли си изобщо да правим тази стъпка?

Какво трябва да знаем, преди да започнем 
процеса по закупуване на собствено жилище?Мога ли да използвам 401К и 

Traditional IRA едновременно?
ГЕРГАНА  

ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com
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Дехуманизация: Путин 
поквари руското общество

В съвременната война, пък и не само нея, 
изключително ефективно средство за моби-
лизиране на народа си е дехуманизацията 
на врага. Разпространява се информация, 
която да покаже, че врагът е вероломен и 
жесток, че действията му са мизантропски и 
в разрез с всички мислими човешки и соци-
ални ценности.

Когато става дума обаче за подлата и 
мръсна война на фашистите срещу Украйна, 
не е нужно да се прибягва към умишлено и 
тенденциозно, към пресилено и хипербо-
лизирано дехуманизиране на врага - дос-
татъчно е просто да се разказва какво този 
безумен и безнравствен враг прави!

Башибозукът на мародерите от Мордор 
върши такива жестокости, демонстрира та-
кова животинско, скотско поведение, по-
казва такова свирепо и уродливо лице, пре-
минава отвъд всякакви разумни и мислими 
граници на човешкото поведение, че сама-
та истина за него и само истината за него са 
достатъчни, за да стане ясно колко далеч от 
каквато и да е хуманност е пъкленият враг.

И при други войни е имало зверства и 
свирепости, но за толкова малко време тол-
кова зверства и свирепости не са извърш-
вани.

Ако се замисли човек, това можеше да се 
очаква.

Путин поквари руското общество. Той из-
гради държава, в която правото на силата 
е над силата на правото. Държава, в която 
олигарсите притежават основните ресур-
си на страната, а близостта до самодърже-
ца гарантира безумен жизнен стандарт, до-
като инфраструктурата по места се руши, 
хората са държани в ръкавици със стома-
нени шипове от спецслужбите и всяко опо-
зиционно поведение се наказва със затвор 
или смърт от наемническа чеченска или че-
кистка ръка.

В подобни условия на липса на правила 
като основното правило на живота, общест-
веното съзнание се уврежда и престава да 
формира позитивни ценности.

Годините на безпределната власт на Пу-
тин погазиха всички разумни и приемливи 
норми на обществено поведение. По-сил-
ният, по-богатият, по-високопоставеният в 
обществото, имащият повече връзки и вза-
имни зависимости е по-силен, по-успешен, 
по-значим и по-прав.

Така много хитри и ловки, предприемчи-
ви и с щракащо пипе руснаци разбраха как-
во се иска и започнаха да се приспособяват, 
да градят кариери и богатства - с подкупи 
и конфликти на интереси, с измами и лъжи, 
със спекула и бързи финансови удари.

А понеже огромна част от обикновените 
руснаци не ставаха за такива дейности, те 
не можеха или не смееха да прибягват до 
тях, ала ценностната им система се рушеше. 
Те не постъпваха безнравствено или безза-
конно само защото не им стигаха пресмет-
ливост или смелост. Но душите им вече бяха 
покварени. Те усвоиха главното - само глу-
паците спазват правила, само наивниците 
не крадат, само будалите не мамят остана-
лите, само лековерните си позволяват лу-
кса да са почтени.

Путин тотално разврати руското обще-
ство именно като общество, поквари го, уби 
съвестта му, оскверни човещината му, на-
прави го безчувствено и егоистично.

За разлика от соца, Путин не предложи на 
обществото нещо позитивно, някаква иде-
ология, някакви ценности, някакви импера-
тиви.

За жалост Путин започна тази ужасна 
война с Украйна и вътрешните проблеми на 
руското общество излязоха на повърхност-
та и станаха цивилизационен проблем.

Това даде поле за изява на утайките на 
руското общество. Войната разчопли ко-
ричката на безличието, аутсайдерството, 
маргиналността, алкохолизирането, оско-
тяването у редица дънни прослойки на Ру-
сия. И под тази коричка блъвна и бликна 
гной. Изскочи на повърхността онова, кое-
то страхът и посредствеността таяха в себе 
си. На двукракото същество, което знае 
само едно - убий или ще бъдеш убит, уни-
щожавай или бягай.

Ето това виждаме в тази война - гангре-
ната на обществото чудовище, създадено 
от Путин, слузта, която изтича от увредени-
те жлези на това общество. Безчинствата, 
които се извършват в такива потресаващи 
мащаби и с подобен човеконенавистен ма-
щаб, не са поведение на някои отделни вой-
ници или офицери - те са поведение на оно-
ва, в което Путин превърна Русия.

И на мен ми е жал за онези милиони рус-
наци, които са част от подобно общество, 
които изпитват погнуса от такова поведе-
ние на Русия, но много погрешно са реши-
ли, че като си мълчат и остават самите те 
честни и почтени, то покварата, причинена 
от управлението на Путин, няма да ги опет-
ни, няма да се лепне по тях като неотстра-
нимо петно.

Каква горчива заблуда! Каква катастро-
фична трагедия!

Русия се опозори с тази война и позорът 
ще бъде за целия руски народ. Утре, когато 
се чуе руска реч накъде в демократичния 
свят, хората ще гледат на тези хора с пре-
зрение и погнуса, ще им обръщат гръб, ще 
се възмущават от тях, ще ги избягват.

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

„Заключавам, че по радиото ти 
си далеч по-агресивен и лошо 
настроен, докато когато си тук, пред 
мен, малко напълваш гащите.“

Треньорът на Рома Жозе Моуриньо към 
италиански журналист

Добре съм. Тук мястото 
наистина е много приятно. 
Имам възможност да 
спортувам, имам време да 
чета.“

Шеф Андре Токев, който 
излежава присъда за шофиране в 
нетрезво състояние, коментира 

условията в затвора

„Може би премиерът смята, че днес е 
професионалният му празник, тъй като е 
денят на шегата и лъжата и има право да 
празнува. Но щяхме да го отпразнуваме 
заедно.“
Йордан Цонев от ДПС коментира липсата на 

премиера Кирил Петков  
на парламентарния контрол

„Моля да допуснете Лена Бориславова да отговаря 
вместо министър-председателя, защото явно тя е 
министър-председателят на Република България, а не 
марионетката Кирил Петков.“

Депутатът от ДПС Хамид Хамид кани началника на 
кабинета на премиера Лена Бориславова на изслушване в 

парламента

„Нашият град бе освободен от руските 
орки, руските окупатори, от украинските 
въоръжени сили.“

Кметът на градчето Буча в околностите на 
Киев Анатолий Федорюк обявява победата  

над руските сили

https://www.mbglogistics.com/
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56 
български шипки ще бъдат 
засадени около киното на 
открито в канадския град 
Шипка, Онтарио. Инициати-
вата е на генералния консул 

в Торонто Велислава Панова и на кмета на 
Хюрън Каунти – Джордж Финч - и е по слу-
чай 56 години дипломатически отношения 
между двете държави. Идеята е подкрепена 
и от местните жители след обществено об-
съждане.

Ако българската Шипка се е сгушила в 
Подбалкана, близо до Казанлък, то братов-
чедка й, канадската Шипка, е само на някол-
ко километра от известния в района курорт 

Grand Bend. В канадското градче Шипка има 
и улица, която носи същото име.

Преди няколко месеца Велислава Панова 
се свързала с кмета, за да научи каква е връз-
ката на нашата държава с канадското градче. 
Тя се оказва много интересна, защото

то не е основано от българи
както би могло да се очаква, а е получило 
името си от един германец.

„Започнах да се ровя в архивите и уста-
нових, че градът носи името от далечната 
1833 г., създадено е от англичани и герман-
ци, които били дървосекачи. Историята гла-
си, че през 1877 г. там се открива Пощенска 
служба, а неин началник става германецът 
Фридрих Хайнцман. Той редовно четял вест-
ниците „Дейли нюз“ и „Ню Йорк хералд“, в 
които регулярно имало кореспонденции 
на американския журналист Джанюариъс 
Алойшиъс Макгахан за хода на Освободи-

Засаждат 56 шипки  
в град Шипка, Онтарио
XИнициативата е по повод годишнина от установяването 

на българо-канадските дипломатически отношения

Снимки: Генерално консулство в Торонто/Facebook

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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телната война в България. През 1878 годи-
на местният пощальон прочел във вестни-
ка статия на Макгахан за битката при Шипка 
и толкова се впечатлил от историята ни, че 
решил, че населеното място, което обитава, 
трябва да се казва Шипка“, разказва българ-
ският генерален консул в Торонто.

Към днешна дата в селището има около 
петнадесетина къщи, почти всички от които 
са превърнати във вили за сезонно ползва-
не. Любопитното е, че нищо - както в осно-

ваването, така и в родовете на жителите му 
- не говори за присъствие на български еми-
гранти.

Друг слабоизвестен факт е, че в Канада 
има и град,

носещ името на 
морската столица Варна

За канадския град Варна, провинция Он-
тарио, също предстои изненада, свързана с 
56-годишнината от установяване на бълга-

ро-канадските дипломатически отношения. 
Каква е тя? Засега организаторите запазват 
в тайна.

Това не е първият случай на град с българ-
ско име от тази страна на Океана. Преди вре-
ме BG VOICE писа за град София, в щата Ню 
Мексико, основан от български емигрант, 
избягал от беднотията в България в начало-
то на 20 век.

Той се е казвал Георги Белчев (1885-1980) 
и преди повече от век стъпил на брега на 

остров Елис в Нюйоркския залив. Пристиг-
нал от Попово край Търговище, без да знае 
и дума на английски, съвсем сам, със завър-
шен едва трети клас и само с 4 долара в джо-
ба. Няколко години по-късно той вече имал 
над сто акра земя и къща в селището София, 
където предложил и на други българи да се 
заселят. За съжаление след Втората световна 
война селището запада и днес от него е ос-
танала само табелата и няколко изоставени 
постройки.

https://www.mbglogistics.com/
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 в цифри
от българите под-

крепят България 
да запази твърдата 

си позиция спря-
мо присъединява-
нето на Република 

Северна Македония в ЕС. Малко 
над една пета са на обратното мне-

ние – България да промени пози-
цията си към по-мека. Това показ-

ва, че няма съществена промяна в 
нагласите по тази тема, а обзорът 

назад в годините показва дори 
признаци на „втвърдяване“ на об-

щественото мнение. За безусловно 
допускане на Македония по пътя 
към ЕС в началото на тази година 

бяха 7,6%.

COVID-ваксини си по-
стави 60-годишен мъж в 
Германия. След това той 
е продавал подправени 
сертификати с истински 

номера на хора, които 
не желаят да се имуни-

зират. Заподозреният не 
е задържан, но е разслед-

ван за незаконно изда-
ване на сертификати и 

подправяне на докумен-
ти. Той е бил заловен във 
ваксинационен център в 
град Айленбург в Саксо-

ния, когато отишъл за по-
ставяне на доза ваксина 

за втори пореден ден.

68,9%

90
млн. долара е стой-
ността на непотър-
сен билет, спече-
лил наградата в 
петъчното тегле-

не на лотарията Lotto Max в Канада. 
Билетът е закупен някъде в Алберта, 
но извън Калгари и Едмънтън. Пече-
лившите числа в тегленето бяха 7, 10, 
18, 29, 38, 43, 50, а бонус номерът беше 
41. Няколко други награди от милиони 
долари бяха раздадени при теглене-
то. $70 млн. е рекордна печалба, като 
предишната подобна сума бе изтег-
лена през октомври 2019 г. в Калгари 
- $65 млн.

70
-милионни годишни следи от динозаври бяха повредени в югоизточната част 
на Юта от тежки машини, използвани за възстановяване на крайбрежната 
алея в популярната туристическа зона. Доклад на бюрото за управление на зе-
мята посочва, че щетите са незначителни, но някои отпечатъци имат остатъчни фи-
гури от гумите на машините. В район пък, където е имало стъпки от праисторичес-
ки крокодил, многократно е минавал багер, който е повредил следите. 112

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

„…60% от българите никога не са напус-
кали страната и само 7% са били, независи-
мо по колко време и по какъв повод, в ка-
питалистическа държава. Наши работници 
и специалисти работят предимно в страни 
от Третия свят или в Съветския съюз, къде-
то най-вече секат дърва в тайгата…“. Това са 
данни от слово, произнесено от българския 
политик и общественик Петко Симеонов 
на конференцията „Свобода на духа“, която 
се провежда в Париж в края на месец май 
1989 г. Тези цифри всъщност обобщават си-
туацията в страната почти в края на кому-
нистическия период, когато населението е 
обхванато от формалното и твърде полити-
зирано „законодателство“ на тоталитарната 
държава.

Българите пътуваха в годините на комуни-
зма, но пътуваха предимно вътре в страна-
та и по-рядко извън нея – основно в страни-
те от социалистическия лагер. Пътуванията 
в така наречените капиталистически стра-
ни бяха почти изключение – осъществява-
ха се предимно по служебен път и при край-
на нужда, когато наистина няма как да не се 
осъществи едно такова пътуване. Не е слу-
чаен и фактът, че по Нова година българите 
тогава си пожелаваха

„ЧНГ ПИЧ“,
което не означаваше популярният тогава 
поздрав – „Честита Нова Година, пич!“, а се 
„превеждаше“ като „Честита Нова Година – с 
Пожелание за Излизане в Чужбина“…!

Колкото повече българи пътуват извън 
страната, толкова повече могат да напра-

вят сравнение, дори и с други социалисти-
чески държави, как се живее в Родината и 
как се живее извън нея, особено това важи 
за така наречените капиталистически стра-
ни в онези години. Именно това е и основ-
ната причина, поради която днес държави 
като Северна Корея, която е твърде затво-
рена, дори запечатана за околния свят, огра-
ничава пътуванията на своите граждани из-
вън страната, за да не могат те да видят, да 
сравнят и да направят анализ на тази ос-
нова. Това е отвратителна политическа де-
магогия, която е характерна за комунисти-
ческите държави от тоталитарен тип, сред 
които някога беше и България.

Българите наистина пътуваха, но предим-
но, както е отбелязано и в словото на Петко 
Симеонов, в страните от така наречения

„Трети свят“
и, разбира се, в СССР, както и в останали-
те социалистически страни. В „Третия свят“ 
българите отиваха да работят, защото за-

плащането все пак беше в конвертируема 
валута, което им осигуряваше известна не-
зависимост, поне финансова. В СССР също 
отиваха, за да работят, но и на екскурзии, в 
които обилно и енергично се рекламираше 
именно евентуална бъдеща трудова заетост 
там на българи, които бяха специалисти, 
и където заплатата беше в рубли, но освен 
тях се изплащаха и едни други средства, на-
ричани кодово „задгранични“, които се пре-
веждаха в България, на банкова сметка, по-
сочена от съответния български работник в 
СССР.

Така се компенсираше „неудобството“ да 
се работи в СССР, защото парите не бяха в 
конвертируема валута, и ако бяха като ко-
личество като в България, тогава никой ня-
маше да има интерес да заминава на работа 
там. Така се стимулираше „предпочитание-
то“ да се работи в СССР, а от своя страна пък 
и партията така изпълняваше задължението 
си да осигурява работна ръка за специали-

сти и обикновени работници, които да по-
пълват хроничните празнини на пазара на 
труда в СССР, особено в труднодостъпните и 
крайно отдалечени северни райони и тези, 
които като цяло не са популярни на местния 
трудов пазар.

Пътуванията в държавите от социалисти-
ческия лагер, или от Съветския блок, бяха 
много по-рядко с основание „работа“, още 
по-рядко за образование, а най-често – за 
екскурзии.

Екскурзиите пък се провеждаха така, как-
то в известен смисъл днес се правят екскур-
зии в Северна Корея. Маршрутите са пред-
варително уредени, посещават се предимно 
гробища, мемориални комплекси от силно 
политико-идеологически характер, офици-
ални административни сгради, институции 
и учреждения, в по-редки случаи – ферми, 

организации от типа ТКЗС – трудово-коопе-
ративни земеделски стопанства и АПК – аг-
рарно-промишлени комплекси, както и иде-
ологически паметници и паметни местности.

Това са повече

политически турове
отколкото екскурзии, да не говорим, че хо-
рата нямат особено голям избор и за да не 
скучаят, трябва или да пътуват с групата, 
или пък да се ограничат с „почивка“ в хоте-
ла. Разбира се, екскурзиите в някогашните 
социалистически страни не са чак толкова 
строго регламентирани, както днес в Север-
на Корея, например, но ограниченията бяха 
ясни, а с повечето групи, особено в „риско-
ви“ страни като Източна Германия, пътува-
ха и представители на „тайните служби“, така 
наречените „ушета“, които следяха за наме-
рения и изказвания, противоречащи на ко-
мунистическата „законност“ и социалистиче-
ската „догматика“.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Само 7% от българите били пътували 
в западна държава до 1989 г.

XЕкскурзиите били предимно в страните от Източния блок

Летището на София беше едно от местата, които комунистите следяхa най-стриктно – кой и защо идва тук, какви 
контакти има и какви са причините да пътува.

Малцина са българите, които са допуснати до капиталистическа държава по време на така наречения „тежък“ 
комунизъм в България.

Авиокомпания „Балкан“ – някогашният основен национален превозвач на България от времената на комунизма у нас.

Снимки: ЛостБългария
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„Герой в мирно време?... Знаеш ли, 
досега не се намери лекар, който 
да ми каже: „Няма да ходиш пове-
че“. Вече 9 години съм така“, спо-
деля Силвия. Спокойна е, овла-

дяна. Връща се назад във времето, когато се 
качва високо на едно дърво да брули оре-
хи за децата си. Пада и резултатът е жестока 
перспектива: да остане на легло. Целият й 
живот последните 9 години е една необик-
новена история за силата на човешкия дух.

До оня фатален миг Силвия Василева 
е здрава, права 33-годишна жена, много 
енергична и позитивна. Създава два нео-
бикновени детски центъра - в София и на 
морето, за празнуване на рождени дни и с 
работилници за развитие на творчеството 
при най-малките.

Диагнозата е повредени прешлени на 
гръбначния стълб, а прогнозата след 3 опе-
рации - неясна. Може би някой ден Силвия 
ще проходи, но кога точно - един Бог знае. А 
животът не чака, нито петте деца на семей-
ството - двама сина на съпруга й Любо от 
предишния му брак на 12 и 13 години, ней-
на племенница, която отглеждат от 12-го-
дишна, и две момиченца на 4 и 5 години, ро-
дени от брака им.

„Дали съм се шокирала и отчайвала?... 
Нито за миг! - споделя Силвия. –

Инат, воля
както искаш го наречи. Приех, че това ще е 
животът ми.“ Но как да се обясни на малките 
момиченца, които я дърпат да стане от лег-
лото, че мама ще е все така? „Измислих една 

игра с тях, като в приказките - че аз съм кра-
лицата, а те - моите придворни - и извест-
но време ще ми помагат“, казва дамата. „Да, 
обърна ми се всичко на 180 градуса, но 
имах ясна цел - да се боря и да живея за тях 
- децата, съпруга и близките ми, които мно-
го ми помагаха“, казва още тя пред „Труд“.

Злото не идва само. Кризата удря Сил-
вия и Любомир Василеви, принудени са да 
продадат жилището си, а той губи баща си. 
Вместо да се сринат обаче, двамата реша-
ват да се борят. Много четат, информират 
се. Виждат как хората на колички по света 
са напълно самостоятелни, не се затварят 
вкъщи, а излизат всеки ден, водят активен 
начин на живот. Силвия се зарича, че един 
ден ще стане като тях.

Започват да ходят по рехабилитационни 
центрове. Един необикновен човек - Борис 
Томов - променя изцяло нагласите им. Той е 
на количка от 24 години след падане от 6-ия 
етаж. Борис показва на двамата пътищата, 
подарява на Силвия първата количка, за-
познава я с предстоящия й живот.

Борис й изпраща най-важния човек - ре-
хабилитаторът Димитър Гаджанов, който 
приема присърце нейния случай и започ-
ват тренировки по 3 часа сутрин и вечер. „В 
началото след операциите бях като кашка-
вал, като труп, можех само да си местя ръ-
цете - спомня си Силвия. - „Ще направя от 
теб войник“, ми каза Димитър.“

Любо превръща хола в своеобразна фит-
нес зала за Силвия. Монтира релси с въжета 

над дивана, закачени горе на тавана, за да 
може, когато го няма рехабилитаторът, тя да 
прави упражнения сама. Вечер рехабили-
татор „заключва“ краката й със специални 
шини и я изправя да ходи с проходилката. 
Цели 4 години

тя тренира упорито
докато стане напълно самостоятелна. Пра-
ви всичко сама - от ставането от леглото и 
преместването на количката, през банята, 
сутрешното кафе, готвенето, пералнята, из-
лизането, пазаруването...

На шестия месец от инцидента Силвия 
вече кара кола - ван, пригоден за нея от 
Любо, с лостова система за шофиране. Тя за-
почва да ходи в детския център. „Вече не во-
дех занятия, организирах рождени дни, за-
нимавах се с администрацията, а срещите с 
децата ме зареждаха. Майки споделяха, че 
децата им лягат и стават с мисъл за мен, а и 
те ми липсваха“, казва тя.

Любо се мобилизира и заедно с прияте-
ли конструират приспособление, с което 
тя да може да е по-маневрена и независи-
ма на количката - да се изправя, да се движи 
леко из вкъщи. „Този уред още е в разработ-

Силвия, която се пребори 
за свободата си

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XНяма препятствия за българката от Виена, 
останала обездвижена след нелеп инцидент

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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ка, ще бъде полезен и на други хора, но за 
това ще разкажем, когато стане възможно“, 
казва Силвия. Тогава това приспособление 
й позволява да се движи безпрепятствено 
навсякъде из дома, да се къпе сама, да гот-
ви за семейството си, да пазарува, да излиза 
на разходка със съпруга и децата си, без да 
се налага те да тикат количката й.

„Аз съм такава, не мога да стоя на едно 
място. Това ми е голям плюс. Бяхме къс-
метлии, че жилището ни имаше асансьор, и 
веднага измислихме вариант как да съм на-
пълно самостоятелна, така че съпругът ми 
да може да ходи спокойно на работа - каз-
ва Силвия. - Носил ме е на гръб по планини, 
защото обичам да карам ски. И това правех, 
разбира се, на специално приспособление.“

„Важното е да не пада човек духом - каз-
ва тя. - Падне ли духом, тялото се предава. 
Ако човек има желание да се бори, има цел, 
всичко останало го следва. Зарекох се, че 
ще живея пълноценно заради себе си и за-
ради децата си! И съм благодарна на Любо, 
децата, приятелите и роднините ми, които 
не ме оставиха да падна духом!“

В един момент Силвия решава да се пре-
мести да

живее във Виена
защото родната й страна, която много оби-
ча, не е гостоприемна за хората като нея. 
„Животът на хората с увреждания в Бъл-
гария си е направо приключение. Никъде 
нищо не е пригодено, постоянно усещаш 
някакъв сблъсък с препятствия“, казва тя.

Веднъж нейна близка приятелка от I клас 
- Камелия Милошева, живееща във Виена, 

говори с нея и чува около Силвия клаксони 
на коли. Пита какво става. „Обясних на Ка-
мелия, че няма как да стигна до работата, 
затова се движа по платното с количката и 
колите ме заобикалят и свиркат. А Камелия 
каза: „Ужас, ти трябва да дойдеш тук във Ви-
ена да видиш за какво става въпрос“.

Шест месеца след падането й решават да 
затворят детския кът, а от ТЕЛК й определят 
пенсия от 300 лева - за кое по-напред. И Сил-
вия решава да се премести във Виена. През 
2017 г. гостува на Камелия и се влюбва в ав-
стрийската столица. „Имах чувството, че ня-
кой е седнал на количка и е устроил целия 
град“, казва тя.

Във Виена тя започва да ходи в салона за 

красота, където работи Камелия, наблюдава 
и се учи на занаят. „За пръв път пътувах с ме-
тро, което сменях два пъти без никакъв про-
блем - разказва тя. - Има асансьори нався-
къде в метрото, и в магазините е така - две 
стъпала да има, може да натиснеш един бу-
тон със знак за хора с увреждания и някой 
излиза да ти съдейства.“ Камелия преобръ-
ща живота й, дава й увереност и че ще може 
да работи, да издържа себе си и децата. „Във 
Виена се почувствах нормален и пълноце-
нен човек“, казва тя.

Мило й е за България, но често се качва на 
колата и заедно с децата си изминава над хи-
лядата километра от Виена до София. „Дали 
ме е страх?... От какво да ме е страх? Вярвам 
в себе си, отработила съм всяко свое движе-
ние“, казва спокойно Силвия. Двете й деца 
Симона и Джулия живеят при нея, учат в до-
бри училища и трите са много сплотени.

Във Виена Силвия живее в апартамент на 
първия етаж, с парк пред блока, с градина, 
която много я зарежда и е до Дунава. Чес-

то излиза на разходка с кучето си. Обича да 
сади цветя в градината. „През лятото нямам 
търпение да се прибера след работа и да си 
полея цветята“, казва тя.

Вече 5 години работи в салона за красота. 
Преди е била маникюристка, после се обу-
чила да прави и други неща - лепене на миг-
ли, оформяне на вежди, козметични проце-
дури. Прави всичко това от олекотената си 
маневрена количка и никой клиент във Ви-
ена не се впечатлява от това, подчертава тя. 
„Страшно съм щастлива, че правя жените 
красиви! - вълнува се Силвия. - Усещането 
да видиш как твоя клиентка излиза цялата 
грейнала и щастлива от салона е неповто-
римо и вдъхновяващо!“

Междувременно двамата с Любо са се 

разделили. Голямата любов е паднала жерт-
ва на времето и разстоянията. Той е пред-
почел да остане в България, а тя е избрала 
страната, даваща й самочувствие и възмож-
ности за нормален живот. „След развода с 
Любо останахме приятели, често се чуваме, 
заедно отглеждаме децата си“, казва Силвия.

Като комуникативен и позитивен човек, и 
във Виена Силвия има много приятели. За-
режда се от хората, излъчващи позитиви-
зъм като нея. Посреща гости, ходи на гости, 
на рождени дни и сватби, на кафе, на весели 
купони с приятелки в барове и ресторанти. 
Преди коронакризата много пътува. Обико-
лила е около 20 държави в Европа, лети без 
страх на самолет, по летищата ползва услу-
гата „асистенция на човек с увреждания“.

„Хората като мен трябва да се въоръжат 
със силен дух заради препятствията, които 

им предстоят - казва Силвия. - В тези тежки 
времена на COVID и войни духът е най-ва-
жен. А също и да имаш хора около себе си,

да си силен, да се бориш
Много е важно да поддържаш оптимизма 
си, да контактуваш с близки и приятели, да 
излизаш, да се забавляваш, да си отворен 
към хората, а не да се самоизолираш и за-
тваряш вкъщи.“

„Знаеш ли, аз самата се радвам на себе си! 
- вълнува се Силвия. - Доставя ми удоволст-
вие да си сготвя нещо вкусно на децата, да 
си подредя, да си изчистя, да си напазару-
вам, да си посрещна гости, да се чувствам 
полезна, дейна. Аз избирам този пълноце-
нен живот!“

С Камелия Милошева, която й открива един нов свят -  
на Виена, гостоприемна за хора като нея.

С децата си Симона и Джулия и кучето Бари, йоркширски териер.

С колежка и приятелки в салона за красота във Виена.

Силвия като кума на сватба в България с най-близката си приятелка Таня (вдясно), която я е подкрепяла в най-тежки 
моменти, и с племенницата си Мариам (вляво).

С бившия си съпруг Любо в годините, когато са влюбени и щастливи.
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В 
световен мащаб през 2018 г. са 
произведени 322 милиона метрич-
ни тона пластмаса за опаковки, от 
които 60% са предназначени за 
хранително-вкусовата промиш-

леност и производството на напитки. Тези 
пластмаси съдържат редица химикали, вклю-
чително стабилизатори, лубриканти, пълни-
тели и пластификатори.

Излагането на някои условия на околната 
среда, като топлина, например, кара пласт-
масата да се разпада на много по-малки 
фрагменти, наречени микропластмаси, кои-
то могат да мигрират в храната.

Бутилки с вода за еднократна употре-

ба, пластмасови кутии за храна, опаков-
ки за съхранение на препарати, храни и др. 
са сред най-честите примери за това как 
микропластмасата

може да мигрира в храната
Затоплянето на храна в пластмасови 

опаковки, дългото време за съхранение и 
вида на пластмасовата опаковка, която чо-
век използва, влияят върху количеството 
микропластмаса и техните вредни химика-
ли, които мигрират в храната.

На фона на все по-притеснителните раз-
мери на замърсяването не спират и проуч-
ванията за това как то се отразява на всички 
нас. Според ново, проведено в University of 
Exeter's Global Systems Institute, замърсява-
нето с пластмаса в океаните може да доведе

до разпространението 
на смъртоносни заболявания

по хранителната верига чрез различни мор-

ски дарове, като миди и стриди например.
Изследователи от университетите в Куин-

сленд (Австралия) и Екзетър (Великобрита-
ния) си правят експеримент, с който доказ-
ват, че във всички проби от морски дарове, 
които закупуват от пазара, има наличие на 
микропластмаса - в стриди, скариди, раци, 
калмари и сардини, като при последните е 
най-много.

Междувременно от Университета в Ари-
зона припомнят предупреждението, че час-
тиците микропластмаса, попаднали в чо-
вешкия организъм, могат да достигнат до 
бъбреците, черния дроб и белите дробове и 
да доведат до безплодие или развитието на 
онкологични заболявания.

Изяждаме пластмаса на стойност на кре-
дитна карта на седмица

и това убива червата ни
алармират изследователите. Последните из-
следвания показват, че хората консумират 

Пластмасов свят: Изяждаме частиците 
на една кредитна карта на седмица

XПоглъщането им може да причини затлъстяване или чернодробно заболяване

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

https://connectmortgagecorp.com/
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около пет грама малки пластмасови части-
ци всяка седмица, което е приблизително те-
глото на вашата кредитна карта.

Пластмасовите частици си проправят път 
в човешката хранителна верига от отпадъ-
ци от опаковки, влизайки в тялото чрез мор-
ска сол, морски дарове и дори питейна вода, 
обясниха учени от Медицинския универси-
тет във Виена.

Според проучването, публикувано в спи-
сание Exposure & Health, нанопластиците - 
които са с размер под 0,001 милиметра - и 
микропластиците - които се простират от 
0,0001 до 5 милиметра - имат способността 
да променят състава на чревната микроби-
ома.

По принцип тези малки пластмаси

причиняват хаос на 
червата ни

Промените в стомашно-чревния тракт от 
пластмаса са свързани с метаболитни забо-
лявания като затлъстяване, диабет и хронич-
но чернодробно заболяване.

Докато изследователите от Медицинския 
университет във Виена изучават въздейст-
вията, които нано- и микропластиците имат 
върху тялото, те също така откриха как тези 
малки пластмаси проникват в чревната ни 
тъкан.

Ядете ужасяващо количество пластмаса и 
дори не сте знаели за това? Различни пласт-

масови стоки с тегло 2,7 кг е еквивалентно на 
количеството пластмаса, което някой би мо-
гъл да изяде за 10 години с приема на раз-
лични храни.

Когато са в червата, пластмасовите части-
ци предизвикват имунен отговор и

активират възпаление
като все повече доказателства предполагат, 
че нанопластите специално „задействат хи-
мически пътища, участващи в образуването 
на рак“.

Пиенето на препоръчителното количе-
ство вода - 1,5 до 2 литра дневно - само 
чрез пластмасови бутилки ще въведе 90 000 
пластмасови частици годишно в тялото ви, 
според проучването.

Пиенето на чешмяна вода също не решава 
проблема: тези, които пият същото количе-
ство вода от чешмата, поглъщат около 40 000 
пластмасови частици всяка година.

Според проучването въздействието на 
пластмасата върху здравето

„може да бъде необратимо“
и че това е риск, за който бъдещите поко-

ления трябва да се подготвят. И все пак, при-
знават авторите, пластмасата е „незаменима“ 
в ежедневието.

Така че, макар да изглежда невъзмож-
но да се избегне поглъщането на нано- и 
микропластмаси, Лукас Кенър, един от съ-
авторите на изследването, обясни пред Gut 
Health News, че то е по-вредно и по-опасно 
за хора с хронични заболявания.

„Здравото черво е по-вероятно да предо-
тврати риска за здравето“, каза той, доба-
вяйки, че „локалните промени в стомашно-
чревния тракт, като тези, присъстващи при 
хронични заболявания или дори при негати-
вен стрес, могат да ги направят податливи на 
вредните ефекти на MNPs“.
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К
огато през ХV век Христофор Ко-
лумб се завърнал от Новия свят, 
той донесъл със себе си едно рас-
тение, което било наречено бер-
гамот (Citrus Bergamia) на итали-

анския град Бергамо. Дотогава италианците 
не познавали този плод.

Днес бергамотът се култивира главно в 
Южна Италия. Той е кръстоска между кисел 
портокал и лимон. Сокът от него е малко по-

горчив, отколкото на грейпфрута, но е по-
сладък от лимоновия сок. Някои го наричат 
сладък лимон.

Отначало бергамотът се е употребявал 
като чай. Неговият аромат и досега се усе-
ща в чая „Ърл Грей“. Есенцията от бергамот 
пък е основна съставка в много парфюми. 
А лечителите в Италия открили, че маслото 
от кората на плода има широко медицинско 
приложение. Те започнали да го използват 
срещу депресия и стрес, мускулни и ставни 
болки, лошо храносмилане, кашлица и ди-
абет.

Съвременните учени потвърдиха, че бер-
гамотът

облекчава състоянието 
на тревожност

Според някои от тях той има същия ефект 
като диазепама и валиума. Едно изследва-
не установи, че приемът на бергамот в про-
дължение на 1 месец понижава холестеро-
ла и триглицеридите.

Най-благотворно обаче действа върху ко-
жата. Неговото масло унищожава бактерии-
те и бори инфекциите. То помага за спиране 
на развъждането на бактериите, вирусите и 
гъбичките по кожата. Като силен антисеп-
тик, маслото от бергамот

ускорява заздравяването 
на рани

То заличава белезите от акне, екземи и 
херпеси.

Маслото от бергамот помага в грижите 
за кожата. Заради полезните си съставки и 
освежаващия аромат се използва при про-
изводството на сапуни, кремове, лосиони и 
други козметични продукти.

Разтриването с масло от бергамот на-
малява болките и възпаленията по тялото, 
особено по ставите и мускулите. То потиска 
напрежението в нервите и е

полезно дори при главоболие
Флавоноидите в маслото от бергамот ус-

покояват нервната система и стимулират 
секрецията на хормони на щастието. Полез-
но е при безсъние, депресия, високо кръв-
но налягане.

Маслото от бергамот съдържа лимонен 
и алфа-пинен, които имат антидепресантно 
свойство и стимулират нервната система по 
натурален начин. Това подобрява циркула-
цията на кръвта и стимулира метаболитни-
те процеси, усвояването на хранителните 
вещества и

понижава кръвната захар
За да подобрите настроението си и пре-

махнете напрежението, преди да вземете 
топла вана, добавете във водата 10-15 кап-
ки есенция от бергамот. Тази есенция об-
лекчава и симптомите на псориазис, разши-
рени вени и обриви. Може да добавяте по 
няколко капки към шампоаните си за коса и 
тяло и в балсамите.

Бергамот: Сладкият лимон 
бори депресия и стрес, 
успокоява кашлицата

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Лечители открили, че маслото от кората на плода помага при ставни болки

Според една от версиите британският 
министър-председател Чарлз Грей е въ-
вел модата за чай с бергамот през 30-те 
години на миналия век, когато е получил 
проби от тази напитка в благодарност от 
китайски мандарин. Чаят с княжеска кру-
ша станал много популярен и обичан в 
мъгливия Албион.

През 1533 г. във Флоренция се появява 
първата тоалетна вода, създадена за Кат-
рин де Медичи. Парфюмната компози-
ция включва бергамот, лимон, мандарин, 
розмарин и лавандула. Тази компози-
ция се произвежда и днес в Santa Maria 
Novella и се продава под името Classica в 
серията Aqua di Colonia.

Известният одеколон Eau de Cologne 
се появява 2 века по-късно и е достъ-
пен за по-широка клиентела. Неговата 
създателка, 23-годишната Джовани Ма-
рия Фарина, открива, че зелените гор-
чиви плодове на бергамота не са сред 
най-вкусните, но кожата им се отваря с 
неземен аромат на свежест.

Ароматът на бергамот станал толкова 
популярен, че Наполеон използвал по 
една бутилка на ден. Днес одеколонът на 
Farina се произвежда във фабрика в Ко-
лония.

Наполеон 
използвал по 
една бутилка 
есенция на ден

http://www.trifonovalaw.com/
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В
сяка дама поне веднъж в живота 
си е мечтала да притежава неж-
но перлено бижу, а дамите, които 
вече притежават такова, могат да 
потвърдят, че перлите определе-

но биха могли да повдигнат самочувствие-
то.

Истинските перли се образуват в сър-
цевината на мидите по естествен начин от 
натрупването на някои мекотели. Ценната и 
красива перла се образува, след като песъ-
чинка случайно попадне в сърцевината на 
мидата. Ако тя не успее да изхвърли чуждо-
то тяло, започва да отделя седеф, с който по-
късно го обвива. Така с течение на времето 
се получават малките полускъпоценни ка-
мъни. Перлите са наричани още бисери или 
с гръцката дума „маргарити“. Перлите са из-
вестни повече от 6000 години и са се доби-
вали предимно в Индия, Шри Ланка и Чер-
вено море.

Култивираните перли са продукт на ес-
тествената реакция на мидата. Поради из-
ключителната рядкост и висока цена на ес-
тествените перли, култивираните перли са 
най-често предлаганите на пазара.

Какво е определящо 
за цената на перлите

Един от най-важните фактори за опреде-
ляне цената на перлите е техният блясък. 
Той представлява силата и интен-
зитета на светлината, която 
се отразява от повърх-
ността на перлата.

Друг много ва-
жен фактор е 
седефът. Той 
е определящ 
основно за 
соленовод-
ните пер-
ли. Тъй като 
сладковод-
ните перли 
са изградени 
изцяло от се-
деф и не съдър-
жат ядро, при 
тях не стои про-
блемът с тънък или 
недостатъчно плътен се-
деф. Качеството на седефа се 
определя от това колко плътни и рав-
номерни са слоевете му по повърхността 
на перлата. Стойността му се основава на 
три вида качество – приемливо, с видимо 
ядро и с блед, тебеширен външен вид.

Как да 
различим 

истинските 
от изкуствените 

перли
Най-често истинските перли се по-

знават по това, че нямат перфектната фор-
ма, която имат изкуствените перли. Освен 
формата, цената също е нещо, което вед-
нага ще ви подскаже за това дали перлите 
са истински. Ако са, то те ще струват мно-

го повече. Интересен факт е, че изкустве-
ните перли могат да се познаят по темпера-
турата. Те винаги я сменят в зависимост от 
топлината навън или при допир с човешко-
то тяло, докато истинските перли са винаги 
студени.

Лечебни качества на перлите
Известно е, че перлите помагат при забо-

лявания на бъбреците, черния дроб и хра-
носмилателната система. Още от дълбока 
древност за тях се твърди, че лекуват ин-

фекции и нормализи-
рат женската хор-

монална система. 
Според китай-

ски лечители 
в състава на 
перлата вли-
зат земя, 
въздух и 
вода, което 
е и причина-

та тя да има 
благоприятно 

действие вър-
ху човешкия ор-

ганизъм.

Мистични 
свойства 

на перлите
Според много вярвания перлите подсил-
ват искреността, лоялността и допринасят 
за това човекът, който ги притежава, да е 
по-чист проводник на мъдростта. Те, как-
то много други камъни, се използват за ма-
гии и са продукт на същества, които са били 
живи. Има вярвания, че това, че мидата 
трябва да умре, за да се вземе перлата от 
нея, е бреме, което после се пренася върху 
този, който я носи и използва.

Как да изберем бижута 
с перли

Перлите са модна тенденция, която съ-
ществува от много години. Когато стане въ-
прос за перли, повечето хора си предста-
вят класическата бяла перлена огърлица, 
като това е и причина някои хора все още 
да ги смятат за прекалено официални. Тях-
ната универсалност ги прави популярни 
сред жените на всякакви възрасти и неза-
висимо дали търсите перлено бижу за еже-
дневно носене или пък за наближаващ спе-
циален повод.

Перлите: 
символ 
на стил и 
изящество

фекции и нормализи
рат женската хор

монална система. 
Според китай

ски лечители 
в състава на 
перлата вли

е и причина
та тя да има 

благоприятно 
действие вър

ху човешкия ор
ганизъм.

Мистични 
свойства изящество

Той представлява силата и интен
зитета на светлината, която 
се отразява от повърх-
ността на перлата.

Друг много ва-
жен фактор е 
седефът. Той 

-
деф и не съдър-
жат ядро, при 
тях не стои про-
блемът с тънък или 
недостатъчно плътен се-
деф. Качеството на седефа се 

от изкуствените 

Най-често истинските перли се по

Сн.: Pixabay
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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 поча-
сова работа за почистване на домове и офиси. Опит и собст-
вен превоз. 312-593-1392 №19204
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 53940, Малка транспортна компания 
набира Owner Operators. За повече информация, моля поз-
вънете на 608-254-9977 №19194
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Неголяма компания набира 
контрактори със собствени камиони и драй ван ремаркета . 
Диспач 24/7. За повече информация се обадете на телефон 
224-659-2356. №19178
LOCAL OWNERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60056, Owner operators wanted for 
local dry van work within 200 Mile radius of your parking lot. 
Home every night. 2018 or newer trailer, free plates. $3000-
$4000 clear per week after fuel and deductions. 8476370772 
№19170
TARSYA CDL DRIVER, 
Цена US$ 2,800.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver s opit. 
Plasham $0.90 cpm s HazMat i 0.85 bez HazMat. Moje i 
$400/$380 na den. Za poveche info call 224-659-1690 Evgeni. 
№19159
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, системен 
интегратор търси Field/Network engineer за района на 
Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля в дейностите по 
внедряване и поддръжка, отговаря за предоставянето на 
професионални мрежови услуги. Контакт: simona.zareva@
tbs.tech 359877980442 №19092
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver 
for Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every 
Week. Sighn Up Bonus! Volvo Automatic. For more info Call 
7739837254 $2000 - $2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin търси 
да назначи механици на камиони и трейлъри. Опит не е за-
дължителен, но е препоръчителен. За повече информация, 
моля позвънете на 773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business 
is looking for a self-motivated truck and trailer mechanic. 
Experience is a plus own set of tools is required. For additional 
info please call 630-948-4547 or text 773-946-7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR за dry 
van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. Заплащане-
то е 0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in business 
need experienced dispatcher and safety to work in o�  ce / not 
from distance/ 2245202269 №18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас C за 
Straight truck local. Заплащане процент от рейта с догова-
ряне. Може и без опит. Monday-Friday 6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шо-
фьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи всеки 
уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 1500 с бонуси. 
7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене на 
къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 7087708483 №18838

Chicago + suburbs
CDL DRIVERS-ASAP, 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60525, Fast-Growing company is 
HIRING experienced OTR CDL Drivers. $2000 � at pay for 7 days 
on the road or .75dpm. Paid empty miles, great bene� ts and 
friendly atmosphere. CALL NOW: 508-280-9671 №19261
CDL DRIVER NEEDED!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Tarsia sho� or na kamion sas 
hazmat and tanker endorsement, minumum 2 godini opit. 
Zaplashtane 8-90c na milia. 7738077028 №19267
CLEANING SERVICE , 
Цена US$ , Зипкод 60018, Kris Magical Cleaning Inc предла-
га почасова работа за почистване на офиси и домове. Опит 
и собствен превоз са задължителни. 8472621454 №19269
OWNER OPS HOME DAILY, 
Цена US$ 2,500.00, Зипкод 60056, We have local/regional dry 
van work and available dry van trailers. Our driving partners 
average $800-$1300 per day gross and take home $2500-
$3500 per week with 250-350 miles per day. Pay every Friday 
no week on hold. 8476370772 №19270
FREE TRAILER, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 60103, Owner-operator needed. Free 
trailer. Cargo 250$ per week,ELD-300$ per year,Prepass 300 per 
year.Call 1-844-349-4349 №19272
ТЪРСИ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Сервиз в Аrlington Hts Търси 
да назначи механици, с опит или без. Заповече информа-
ция 630-873-5507 №19252
ТЪРСЯ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Семейство с две малки деца 
(на 3 месеца и на 5 години) търси да наеме детегледачка от 
понеделник до петък вклчително от 08:00 до 17:00 часа За-
плащане по договаряне. Wood Dale, IL 7082524868 №19255

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

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

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

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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
ТЪРСЯ CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, ТЪРСЯ CDL DRIVER С ОПИТ И 
БЕЗ ОПИТ.ЗАПЛАЩАНЕ $350-$400 НА ДЕН.ЗА ПОВЕЧЕ ИН-
ФОРМАЦИЯ 2245651680 №19245
CDL LOCAL, 
Цена US$  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 назна-
чи диспечер с опит. Компанията се намира в Schaumburg. 
За повече информация се обадете на 720-579-6116 Георги 
№19248
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
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
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
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

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

OWNERS ЗА HOME DAILY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Предлагаме работа за соб-
ственици на камиони, които искат да са вкъщи всяка вечер. 
Работим в радиус от 200 мили от вашия паркинг и имаме 
налични, нови ремъркета. Оборот от $800 до $1300 на ден 
с 250-350 мили дневно. Заплащаето е между $2500 и $3500 
чисто на седмица. 8476370772 №19271
РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Търся БОЯДЖИЙ. Тел 773-865-
0406. №19240
CDL CLASS A 75CPM, 
Цена US$  75.00, Зипкод 60007, Семейна компания търси 
сериозен човек за работа, минимум 2 години опит. Пред-
лагаме избор за заплащането на миля или на седмица. По-
криваме застраховката за злополука, без отдръжки от чека. 
Бонуси при добри седмици.За повече информация позвъ-
нете на 847-749-9161 №19241
СНАБДИТЕЛ, ДОСТАВЧИК, 
Цена US$  , Зипкод 60445, Снабдител, доставчик на час-
ти. Фирмена кола , пълен работен ден , добро заплащане. 
2246669961 №19243

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 №19198

CDL STEADY TEAM 0,90, 
Цена US$  , Зипкод 2500000, Постоянен курс от 
Чикаго до Лас Вегас пощта целогодишно пове-
че информация 3312456314 №19208
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ 
С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 
ИЛИ 773-968-8245 №18518

FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори за 
dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx Ground, 
doubles endorsement and 1 year experience. 6302903092 
№18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time Caregiveri/
Companions. Locations: Suburbs (Ho� man Estates, Highland 
Park,Schaumburg), City Chicago. Zaplashtane $15.00-$18.00 na 
chas. Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-5108, 224-500-
2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим работник 
за поддръжка и почистване в сервиз. 6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za CDL 
sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za 
poveche informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators за ло-
кална/регионална работа в радиус от 200 мили от вашия 
паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка вечер. 
Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa компания 
набира котрактори с CDL за съвместна работа. За повече 
информация търсете Зори 224-659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & Maintenance 
is looking to hire front desk associate at full time. For more 
information please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin търси 
да назначи момиче за работа като офис асистент и касиер. 
Опит не се изисква. За повече информация, моля позвънете 
на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR LOAD 
from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines more 
info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компания 
предлага работа за CDL class A шофьор $275 per day or 30% 
load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За повече ин-
формация се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чикаго 
до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, за сингъл 
драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплащане. 
Тел: 847-877-4745 №18359

ФЛОРИДА
COMPANIES, DRIVERS, 
Цена US$ , Зипкод 3, Neo Log Systems LLC, предлага диспе-
черски услуги на малки компаниии %3 от гроса, оунър опе-
ратори и шофьори на най-добрите условия на пазара*За 
повече информация ни се обадете: тел# 2242316080 
или пишете на имейл: sales@neologsystems.com*www.
neologsystems.com №19254

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 
набира Owner Operators. За повече информация, моля поз-
вънете на 608-254-9977 №19193
AMAZON , 
Цена US$  , Зипкод 0, CDL and Box truck owner operators 
2247955588 №19168
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асис-
тент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 
3039748716 №18968

COAST TO COAST
BOBTAIL ONLY NEEDED, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 11111, Търси собственици на ками-
они, предлага работа на миля на pickup&delivery. Плаща 
1.75$ на миля без удръжки. Телефон 18476306652. №19273

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Dispatcher Remote- с опит 
53V/R/F- HZ От България 5618770865-call/text/email Viber 
087 7981874 №19266
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, 10 year exp. with dry van 
reefer � at bed step deck hazmat free tms free ifta 7278355206 
№19251
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

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ/А, 
Цена US$ 5, Зипкод 60074, Tърся съквартирант/
ка за NW SUBURBS. ИМАМ 2BDR Condoс балкон 
и 2 бани и паркомясто в Palatine,IL 60074. Апа-
ръанемта е на много добра локация с централ-
но парно и до 53HWY магистрала. Има басейн , 
тенис на корт и фитнес . За подробности : 224-
324-0642 Кирил №19262

БЕЙСМЪНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 700.00, Зипкод 60176, Давам самостоятелен бей-
смънт под наем в Шилър Парк. Подходящ за един човек. 
3129277551 №19253
ПОД НАЕМ , 
Цена US$ , Зипкод 60630, 4037 W Argyle St 7732258468 
№19259
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 
апартамент в Desplaines 7733542569 №19235
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)Сво-
боден от 1ви март. 3129532101 №19207

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 апарта-
мент в North Chicago.Наем $450. Звънете сутрин за повече 
информация. 6308500701 №19177
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse in 
SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/month , 
Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, leave a detailed 
message 18476307078 №19053
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведена стая под 
наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland & Foster 
близо до I-90 близо до Blue Line обща пералня и сушилня 
$600, вода и газ са включени в цената. За контакт Мирко 
(773) 510-4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, CUMBERLAND&LAWRENCE 
BEHIND UCRAINIAN CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE 
AND CLEAN UPDATED APPTMNT,6305394849 READY 
NOVEMBER 1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включено всич-
ко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/Narragansett 
7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен гараж в 
Glenview Разполага с огромно patio. В комплекаса има въ-
трешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по вся-
ко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За повече инфо: 
2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b къща в 
Elk Grove village 60007. Перално помещение, паркинг, обза-
ведени общи части, WiFi и нетфликс са гарантирани :) френ-
дли съм, но не pet friendly, sorry. За повече инфо моля драс-
нете съобщение на 305-916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, great 
schools, brand new kitchen remodeled, freshly painted, call 708 
415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment available 
for RENT in Schaumburg as of July 1st. Convenient location near 
Costco, Wood� eld Mall, I-90. Second � oor with balcony. Central 
A/C. Pool in the complex. For more information call 847 312 
0278 or 773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for rent 
in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, great location 
and schools! For information: 847 630 8884 Stancho №18755

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

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ/А, 
Цена US$ 8, Зипкод 60074, Tърся съквартирант/
ка за NW SUBURBS. ИМАМ 2BDR Condoс балкон 
и 2 бани и паркомясто в Palatine,IL 60074. Апа-
ръанемта е на много добра локация с централ-
но парно и до 53HWY магистрала. Има басейн , 
тенис на корт и фитнес . За подробности : 224-
324-0642 Кирил №19263

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 10, Зипкод 60074, Търся съквар-
тирант/ка , в момента имам свободна стая в 
Palatine в 2BDR 2bath condo , но и с опция за 
преместване 2243240642 №19260

ТЪРСЯ 2 BEDROOM APT, 
Цена US$ , Зипкод 60613, Търся под наем Two bedroom 
apartment в района на Schaumburg, Rolling Meadows or 
Arlington Heights from May/June 2022 3127315026 №19256
ТЪРСЯ СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търся стая под наем или сту-
дио? 6304898500 №19265
СТАЯ ПОД НАЕМ ТЪРСЯ, 
Цена US$  , Зипкод , Търся стая под наем в Чикаго-/без 
събърби/.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

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 
Търся

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ ХАМАЛИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Трябват ми 2 момчета за около 
1 час работа, за преместване на малко мебели.. Не са тежки 
нещата и не са много. Плащам по $100 на човек / 200 за два-
ма 6304898500 №19264

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

ADVOKAT- DES PLAINES, 
Цена US$ 0, Зипкод 60018, Nie specializirame v 
predstavlqvaneto na seriozno postradali shofori na trokove I 
hora sas seriozni naranqvaniq postradali po vreme na rabota 
3122831840 №19268

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 
студио 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

DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in Arlington 
heights, haircut, color, highlights, perm, keratin straightening 
treatment, 708 415 7911 №18763

GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma si v Ho� man 
estate.Predlagam domashno prigotvena hrana,mnogo 
igri,razhodki i zabavleniq Tel: 224 659 1156 №18609

ФЛОРИДА

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

КУПУВАМ

Chicago + suburbs

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

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

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

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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С
ержант Александър Балчев от 
Българо-американската поли-
цейска асоциация тренира със 
Специализирания отряд за бър-
зо реагиране (S.W.A.T.) в щата Се-

верна Каролина. Той беше избран като част 
от екипа в началото на годината.

„Ти си с бойната униформа, набираш се 
три пъти, правиш 20 лицеви опори за една 
минута, след това 40 коремни преси за една 
минута. След това слагаш бронираната жи-
летка и една газова маска и имаш две ми-
нути да минеш около 93 метра. След това 
трябва да направиш едни упражнения, след 
това отиваш на стрелбището, дали можеш 
да минеш квалификацията. На третия месец 
се явяваш пред Civil Board и те ти задават 
въпроси. Всеки един член на отряда тряб-
ва да каже „да, искам го този човек при нас“. 
Ако един човек каже не, нямаш място там“, 
разказа пред БТА сержант Балчев. 

Преди да влезе в редиците на S.W.A.T,

българинът се е бил 
с талибаните

в Афганистан и с пиратите край бреговете 
на Сомалия. „Исках да бъда войник. Да пра-
вя неща като по филмите. Бях в Хасково, в 
България. Семейството ми спечели зелена 

карта и през 1999 година майка ми, баща ми, 
сестра ми и аз се преместихме до щата Ва-
шингтон. Като свърших училище, се записах 
за морски пехотинец. След обучението ста-

нах леко брониран разузнавач. Обикалях 
света, обучавах войски на различни дър-
жави – Италия, Египет, Турция, Обединени-
те Арабски Емирства. Помагах в операции 

срещу сомалийски 
пирати“, разказва 
сънародникът ни. В 
свободното време 
обича да е със сина 
си, който е на шест 
години. Фен е и на 
мощните мотоцик-
лети.

S.W.A.T. (съкр. от 
Special Weapons 
And Tactics) са спе-
циални подраз-
деления на аме-

риканската полиция, предназначени за 
изпълнение на опасни операции. Служи-
телите са подготвени за изпълнение на 
специални задачи, които превишават въз-
можностите на обикновените патрулни по-
лицаи, включително задържане на опасни 
престъпници, барикадирани заподозрени 
лица, спасяване на заложници, контрате-
роризъм и бойни действия срещу тежковъ-
оръжени престъпници. Първият отряд на 
S.W.A.T. е създаден в Полицейското упра-
вление на Лос Анджелис през 60-те години 
на XX век.

Български полицай стана част от 
Специализирания отряд за бързо реагиране

XПреди това той се е бил с талибаните в Афганистан

Сн.: Bulgarian American Police Association/Facebook

6 - 12 април 2022 г.32



6 - 12 април 2022 г. 33

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

33

С
тартира сезонът на речните круи-
зи в Чикаго. Chicago Architecture 
Foundation Center обяви за възмож-
ността за туристическа обиколка с 
лодката, кръстена на бившия кмет на 

Чикаго Фред А. Бусе.
Круизът спечели множество признания и се 

разглежда от мнозина като „задължителна“ дей-
ност, когато сте в Чикаго.

Оперирана в партньорство с Chicago's First Lady 
Cruises и Chicago Architecture Center, 90-минутна-
та екскурзия отвежда пътниците

надолу по три ръкава 
на река Чикаго

и им дава изглед към разнообразието 
от архитектурни стилове, наблюдавани 
в града - арт деко, неокласицизъм, мо-
дернизъм от средата на века и постмо-
дернизъм.

Гостите могат да се насладят на без-
препятствена гледка към небостъргачи-
те на града, докато доброволци екскур-
зоводи разказват за пътуването.

Круизът също така подкрепя местния 
бизнес, като предлага местни храни и 
напитки за закупуване на борда на пла-
вателния съд.

На всеки 1-ви петък от месеца ще 
бъде осигурявана и музика на живо с 

участието на музиканта Пол Стролия от май до ок-
томври.

„2019-а беше първият ни сезон и много се гор-
деехме с възстановяването на кораба, давайки на 
хората възможно най-добро изживяване“, каза ка-
питан Ерих Точ.

Цените варират от $37-40
за възрастни, с отстъпки за пенсионери, ветера-
ни, военни и деца. Всички обиколки и екскурзии 
са с продължителност от един и половина до два 
часа и потеглят от пристанището DuSable.

Лодката Фред А. Бусе, с която се осъществяват 
круизите, някога се е борила с пожари и е оказва-
ла спешна помощ. Плавателният съд е построен 
през 1936 г. и е обслужвал пожарната в Чикаго от 
1937 до 1981 г.

„Той е проектиран специално, за да се побере 
под всички мостове, така че създаването му беше 
голяма повратна точка в операциите на пожарна-
та по вода“, разказва капитан Точ.

Стартира сезонът 
на речните круизи 
по река Чикаго

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XОбиколката 
се счита за 
задължителна 
туристическа 
забележителност

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
Дейни и активни, с желание за 
постигане на нови резултати. На-
влизате в период, в който може-
те да сбъднете и най-смелите си 
мечти. Освен подкрепата на звез-

дите получавате и подкрепата на вашия кръг от при-
ятели, съмишленици, последователи или покрови-
тели. Във ваша полза ще бъде да се предпазвате от 
импулсивни и прибързани действия, да се вслушва-
те в съветите на авторитетни личности, да направите 
анализ и след това да се насочите към активни дейст-
вия.

РАК
Ще можете да задвижите про-
мяната, която желаете в едно 
или друго направление от дъл-
го време. Информационният по-
ток, който достига до вас, или 

ваши приятели или съмишленици могат да бъдат 
проводник на нови възможности и предложения. 
Бъдете внимателни в разходите и финансовите опе-
рации. Избягвайте излишни финансови рискове. 
Радвате се на висока социална активност, популяр-
ност и успех. Ще имате възможност да освободите 
пространство за нова дейност или партньорство.

ВЕЗНИ
При вас настъпва нов динами-
чен период, който носи проме-
ни, водещи до положителни фи-
нансови резултати. Разчистете 
пътя си от всичко излишно, така 

ще можете да поставите дейността си на ново ниво. 
Наред с повишения обем работни задължения, се 
налага да обърнете внимание на въпроси, свърза-
ни с финансови дела. Плащане на закъснели данъ-
ци или непредвидени разходи могат да нарушат 
финансовия ви баланс. Пазете се от силни емоцио-
нални изблици и прибързани импулсивни решения.

КОЗИРОГ
Продължете да влагате енерги-
ята си във вашата основна дей-
ност, обновявайте, използвайте 
нови методи и технологии, при-
лагайте креативни идеи. В ня-

кои отношения това може да доведе до усложне-
ния на работното място, генериране на конфликти 
или предприемане на активни действия, свързани 
с нововъведенията, които ще изискват повече вре-
ме от ваша страна. Финансовите въпроси също ще 
изискват решения, подкрепата от страна на вашите 
партньори ще ви даде сигурност в успеха.

ТЕЛЕЦ
Периодът е подходящ да пос-
тавите ново начало в едно или 
друго направление, но по-голя-
ма сила и увереност или яснота 
ще имате, след като обмислите 

правилно решенията си. Дотогава приключете за-
почнати проекти, сложете край на дейности или 
партньорства, които са изчерпали своето пред-
назначение. Този подход ще ви освободи прос-
транство за новото, което идва в живота ви. Бъдете 
премерени в рисковете, които сте склонни да пред-
приемете, вслушвайте се в силната си интуиция.

ЛЪВ
Продължете с тези дейности, 
които досега ви носят стабил-
ност или успех. Насочете вни-
манието си към нещо ново, 
креативно, което ще внесе раз-

ширение в дейността ви. Периодът е подкрепящ ви 
в създаването на нови проекти, свързани с цели и 
развитие в бъдеще, обучения, планиране на пъте-
шествия. Възползвайте се в максимална степен от 
подкрепата на звездите, действайте в посока пости-
гане на вашите цели, това ще увеличи шансовете ви 
за просперитет и добър финансов успех.

СКОРПИОН
Сега приключете тези дейности, 
които не ви носят съответните 
резултати. Финализирайте про-
екти, които сте започнали преди 
месец. Изяснявайте взаимоот-

ношения и провеждайте конструктивни разговори, 
които ще ви помогнат да поставите ново начало на 
това, което искате да развивате. Освен натоварени-
ят ви с работни ангажименти график насочете вни-
манието си към нови проекти, свързани с разши-
ряване на дейността. Възможно е да се наложи да 
решавате въпроси, свързани с документи.

ВОДОЛЕЙ
В областта на партньорските от-
ношения настъпват промени, 
изясняване на казуси или поя-
ва на нови възможности. Довър-
шете започнати работни про-

екти, вземете окончателни решения, които засягат 
взаимоотношенията с членовете на семейството ви. 
Финализирайте ремонти и благоустройствени дела, 
свързани с вашия дом, ако досега сте имали наме-
рение да смените местоживеенето си, вземете ре-
шение по въпроса. Възможно е предложения да ви 
накарат да направите промени в бита си.

БЛИЗНАЦИ
Динамиката продължава. Про-
дължете с тези действия, които 
ви носят стабилност и сигурност. 
Натовареният работен график, 
напрегнатите взаимоотношения 

ви носят допълнително напрежение и нови проце-
си, а това допълнително ще ви извади от състояние-
то ви на вътрешно спокойствие. Ако това е така, ще 
се наложи да постигнете баланс между работа и по-
чивка. Преразгледайте живота си, намерете време 
за уединяване и дистанциране от ежедневните ви 
дела и преценете как ще продължите.

ДЕВА
Бъдете предпазливи, предпаз-
вайте се от конфликти, липсата 
ви на търпение може да доведе 
до грешни решения. Неправил-
ни предположения или интри-

ги могат да нарушат доверието между вас и колеги. 
Динамика и повече задължения, като напрежението 
ще се повишава. Възможно е да сте поставени пред 
необходимостта да направите кардинални преобра-
зувания. Ще имате възможност да разрешите спор-
ни въпроси, да финализирате проекти или да сложи-
те край на дейности, които не са перспективни.

СТРЕЛЕЦ
Целите, които сега си поставяте, 
ще внесат дългосрочни проме-
ни в живота ви. Преценете до-
бре какво искате да запазите и 
на кое да поставите край. Може 

да откриете ново амплоа чрез обучения или дей-
ности, в които ще срещнете хора със сходни инте-
реси на вашите. Промените, които се задвижиха, за-
сягат вашата работна среда и начина ви на живот. 
Навлизате в период, който може да промени перс-
пективите ви на развитие. Ще се наложи да напра-
вите кардинални преобразувания.

РИБИ
Социалната ви активност про-
дължава да бъде висока, ще се 
наложи да защитавате интереси-
те си или позицията, която заема-
те. Ако възникнат непредвидени 

ситуации на работното ви място, ще се наложи да 
прекратите контакти с колеги или да сложите край на 
взаимоотношения. Каквото и да се случи, приемете 
го като естествен развой на събитията, а всеки край 
дава възможност за ново начало. Правилните хора 
или знания ще ви помогнат да определите посоката 
си и да предприемете конкретни действия.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Б
ългарската композиторка Пенка 
Кунева, за която BG VOICE писа, 
спечели „GRAMMY“ за музиката 
към филма Women Warriors – в 
превод „Жени воини: Гласовете 

на промяната“.
Саундтракът на филма е номиниран в ка-

тегория „Класическа колекция“. Българката 
Пенка Кунева написва 7 от общо 14 глави - 
или общо 35 минути музика.

Едната е за кризата със СПИН в Америка 
през 80-те години – големите демонстрации 
в Ню Йорк. Друга е за жените от индиански-
те племена, които преди няколко години се 

борят против изграждането на газопровод, 
който ще отрови земята и водата им. Трета е 
за палестински и израелски жени, които се 

борят за мир между двете враждуващи дър-
жави.

Най-драматична е музиката посветена на 

движението „Me Too“ – срещу сексуалното 
насилие над жените.

Главата за опазването на природната сре-
да е посветена на Грета Тунберг. „За мен тя е 
герой, продължава линията на Жана Д’Арк, 
на Райна Княгиня от Панагюрище, откъде-
то е родът на баща ми – казва Пенка. - Това 
смело момиче направи много да се покаже 
какъв голям проблем е промяната на кли-
мата.“ Последната глава е посветена на съ-
дийката Рут Гинзбърг. „На нея дължим мно-
го, тя направи възможно жените да имат 
собственост, кредитни карти, да могат да 
карат кола, без да искат одобрението на мъ-
жете си“, коментира Пенка. На финала на ал-
бума също звучи нейна музика.

Документалният филм със саундтрака е 
участвал на множество фестивали и

получава над 20 награди
Пенка Кунева е родена през 1967 г. Тя за-

вършва Националната музикална академия 
и получава докторска степен от универси-
тета „Дюк“ в САЩ. От 1999 г. работи за кино-
то и телевизията, а от 2009 г. създава музика 
към видеоигри.

Оркестрирала е музиката на филми като 
„Матрицата“, „Карибски пирати“, „Ангели и 
демони“ и „Трансформърс“. Тя създава му-
зиката към игрите „Принцът на Персия“, 
„Трансформърс“, „Мумията VR“, игралните 
филми „Ага“, „Среща“, „Шепот на Дявола“ и 
други.

Носителите на наградите „Грами“ се из-
бират от около 11 000 имащи право на глас 
членове на американската Национална зву-
козаписна академия.

Българка стана 
носител на GRAMMY
XПенка Кунева спечели статуетка за 

музиката към филма Women Warriors

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Джейсън Момоа и 
Лиза Бонет обявиха 
развода си по-рано 

тази година. Скоро оба-
че се появиха слухове за 
повторното им събира-
не. Запознати твърдят, че 
бившите любовници са 
решили да дадат втори 
шанс на връзката си. Сега 
стана известно, че двой-
ката не е успяла да спаси 
брака си.

Преди дни Джейсън 
реши да внесе яснота и 
коментира спекулациите на 
феновете. Той каза пред ре-
портери на Access Hollywood, 
че няма планове да възобно-
вява отношенията си с бивша-
та си съпруга.

„Вече не сме заедно. Да, ние 
оставаме семейство, но само 

децата ни свързват“, каза ак-
тьорът.

Възможно е сърцето на Мо-
моа да принадлежи вече на 
някоя друга, отбелязва OK 
Magazine. На парти на Vanity 
Fair той беше забелязан в ком-
панията на актрисата Кейт Бе-
кинсейл.

Джейсън Момоа: Вече не сме 
заедно с Лиза

Рита Ора не изключи възможността 
да заживее в Австралия. 31-годиш-
ната певица се запозна с гаджето 

си именно там. Рита и Тайка са заедно от 
март миналата година.

Когато я питат дали би се преместила 
да живее в Австралия, тя отвръща:

„Кой знае? Да се завърна в Австралия 
не е изключено. Наистина се насладих 
на живота там и създадох няколко стра-
хотни приятелства“.

Изпълнителката прекара много време 
в Сидни през 2021 г., защото там снима 
предаването „The Voice of Australia“.

„Много е спокойно за мен да имам 
възможност да отида на плажа и да седя 
там, и да чета. Обичам хората, защото 
те просто са толкова прекрасни и аз се 
чувствам приета тук и донякъде свобод-
на. Определено имам близка връзка с 
Австралия“, сподели тя.

Обраха Дейвид и Виктория 
Бекъм, докато са си вкъщи

Рита Ора може да заживее  
в Австралия

Васко Василев преоткри-
ва красотите на Мек-
сико. Известният бъл-

гарски цигулар си е дал 
малко почивка, като се радва 
на топлото време. И обикаля 
по къси панталони из столи-
цата на държавата. Известни-
ят цигулар е разгледал храма 
Кукулкан.

Типично за не-
говия хумор, на-
шенецът сподели 
видео, в което се 
забавлява в ма-
газин за музикал-
ни инструменти. 
Там той е сложил 
шапка сомбреро 
и подрънква на 
китара.

Василев е посе-
тил местно кази-

но, като показа как изглежда 
то отвътре във Facebook.

Цигуларят е успял да се раз-
ходи до най-известното място 
в Мексико Сити. Става дума за 
храма Кукулкан, който прили-
ча на пирамида. Храмът е на-
следство от древния град на 
маите Чичен Ица.

Цигуларят Васко Василев 
преоткрива Мексико

Виктория и Дейвид Бекъм са по-
тресени заради кражба в дома им. 
Двамата били в имението си в Хо-

ланд Парк, Лондон, с дъщеря си Харпър, 
която е на 10 г., докато това се случило.

Семейството не знаело, че има кра-
дец, а той влязъл през прозореца на 
горния етаж. Синът им Круз забелязал, 
че някой е влизал в дома, когато се вър-
нал от излизане с приятели малко след 
полунощ.

„За съжаление семейство Бекъм са 
били жертви на някои професионал-
ни крадци, които работят в този район. 
За щастие, престъпниците са успели да 
влязат само в една спалня, преди да из-
бягат. Крадците са нахлули от прозорец 
и са се спуснали обратно през същия 
прозорец - с малък брой вещи“, споделя 
източник на „The Sun“.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Все по-активно феновете 
обсъждат предстоящата 
сватба на Меган Фокс и 

Machine Gun Kelly. През януа-
ри тази година двойката обя-
ви годежа си. Източници ко-
ментираха, че тържеството 
ще е в готически вид, но нас-
коро стана известно, че сват-
бата се отлага за неопределе-
но време.

Според запознати при под-
готовката за тържеството 
влюбените са се сблъскали 
с известни трудности. Факт 
е, че двойката планира екс-
травагантна сватба в готиче-
ски стил и рапърът има някои 
„луди“ идеи за това.

Струва си да се отбележи, 
че двойката все още не е ре-
шила къде ще е мястото на це-

ремонията. Датата на сватбата 
също не е известна. По-рано 
източник каза, че влюбените 
планират да узаконят връзка-
та си едва догодина.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly 
отложиха сватбата си

Една от най-
м л а д и т е 
звезди, Били 

Айлиш, говори за 
умишлено само-
нараняване и че 
е преминала през 
много тъмен пе-
риод в живота си. 
„Бях толкова не-
щастна през 2018 
г.“, каза тя, обясня-
вайки как нейният възход към 
славата я оставил да се чув-
ства изолирана и сама, което 
само подхранвало депресия-
та й.

„Бях толкова нещастна… 
Не мислех, че ще доживея до 
17 години.“

Днес Били се чувства по-до-
бре: отива на терапия и прави 
всичко необходимо, за да ста-

билизира емоционалното си 
състояние.

„Излизам от това“, уточни 
тя, като отбеляза, че терапия-
та, подкрепата на семейство-
то и търпението са изиграли 
роля, за да й помогнат да се 
почувства по-добре.

„Това е като най-освобож-
даващото чувство, сякаш мога 
да изляза от тази черупка“, 
обяснява тя.

Хейдън Пенетиър и нейният приятел 
са участвали в масово сбиване в Лос 
Анджелис. Грозната случка се е раз-

играла пред хотел Sunset Marquis, където 
те са пийвали.

Появи се и видео, което показва какво 
се е случило с 32-годишната актриса, коя-
то има дъщеря от боксьора Владимир Кли-
чко, и сегашния й партньор Брайън Хикер-
сън.

Конфликтът започнал в бара, в клипа се 
вижда как Пенетиър се опитва да разтър-
ве Хикерсън, който е на пробация до 2025 
г., след като беше обвинен, че е упражня-
вал домашно насилие върху нея. Актриса-
та му прости и се събра с него, макар че 
роднините й са против тяхната токсична 
връзка, тъй като се притесняват, че той ще 
продължи да я тормози психически и фи-
зически.

Холивудският актьор Джим Кери 
каза, че „вероятно“ ще се оттегли 
като актьор след „Соник:Филмът 

2“ след 40 години в шоубизнеса, съ-
общи електронното издание Мейлон-
лайн.

В интервю за „Аксес Холивуд“, в което 
представи новия филм със свое учас-
тие, 60-годишният актьор научи от во-
дещата, че Доли Партън би искала той 
да изиграе ролята на музикалния й 
партньор Портър Уагънър.

Кери й отговори, че не е чувал за тази 
идея, че е заинтригуван и между друго-
то вметна, че се „пенсионира“.

На въпрос дали се шегува или не, ак-
тьорът отвърна: „да, вероятно“ и че е 
сравнително сигурен, че ще се оттегли.

„Наистина харесвам тихия си живот, 
да рисувам и наистина харесвам духов-
ния си живот“, добави актьорът.

Джим Кери обмисля да прекрати 
кариерата си

Хейдън Пенетиър  
се забърка в масов бой

Депресията карала Били Айлиш  
да се самонаранява

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Цермат е сред целогодишните пла-
нински курорти на Швейцария, 
като това му предимство се дъл-
жи на наличието на ледник в бли-
зост до градчето. Курортът може да 

бъде открит в кантона Вале, на около 10 км от 
границата с Италия.

Градът е достъпен с влак. По познат закон, 
в него е забранено движението на автомоби-
ли, като за придвижване се използват елек-
трически мини-бусчета.

Целогодишното практикуване на зимни 
спортове е факт, благодарение на глетчера 
и на разположените в близост някои от ви-
соките алпийски върхове, сред които Матер-
хорн, върхът, вдъхновил формата на попу-
лярния шоколад Тоблерон.

Пистите са разположени на надморска 
височина, варираща от 3900 м до 1620 м, и 
имат обща дължина около 400 км. Курортът 
предлага 12 писти за начинаещи, 41 полета 
за изява за средно напреднали и 21 терена 
за максимално преживяване на експертите. 
Най-дългата писта в Цермат може да се пох-
вали със своите 17 км.

За да могат посетителите да се насладят на 
една от най-големите ски зони в света, в ку-
рорта има изградена сериозна комплексна 
система от около 40 лифта. Благодарение на 
нея разнообразието на зимната почивка на 
туристите е гарантирана. И тук не говорим 
само за зимни спортове. Всичко започва от 
върха и свършва в местата за отдих и насла-
да – възможност за запознаване с класиче-
ската музика, местните кулинарни изкуше-
ния, голфа и танците.

Цермат предлага разнообразни възмож-

ности за свободно спускане по необработен 
склон, като общата дължина на подходящите 
за тази цел терени е 38 км.

Сноубордистите също няма да останат 

разочаровани. Най-опитните остават довол-
ни и се наслаждават на създадения на самия 
ледник сноуборд парк.

Една от атракции извън ски спортове-

те в Цермат 
е Матерхорн 
ски сафарито. 
Обиколката об-
хваща цял ден 
р а з гл е ж д а н е 
на ски зоната, 
но уникалност-
та на забавле-
нието идва от 
факта, че са-
фарито никога 
не повтаря из-

ползваните писти и лифтове нито веднъж. 
Един прекрасен и ползотворен ден в Цермат 
би звучал така – за начало спускане по пис-
тите на глетчера, след което човек се отда-
ва на наслада на местната кухня в ресторант, 
разположен на 3883 м надморска височина.

Освен че може да се похвали със своите 
писти, Цермат може да се похвали и със своя 
музей Матерхорн, разказващ историята и 
развитието на Цермат. Обиколката обаче не 
приключва тук. Културният облик на курор-
та се изгражда от многобройните художест-
вени галерии.

Цермат – перлата на 
швейцарския ски туризъм

Сн.: Pixabay

https://www.dpparks.org
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