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ОТ РЕДАКТОРА

Демократите изглежда ще имат много по-
добри резултати от очакваното на междин-
ните избори в САЩ. За републиканците оч-
акваната червена вълна, дори цунами, не се 
сбъдна. Те вероятно ще имат малка предни-
на в Камарата на представителите и много 
вероятно да не успеят да си осигурят така-
ва в Сената.

В година с рекордна инфлация и иконо-
мически страхове, междинните избори би 
трябвало да донесат съкрушителна победа 
за партията в опозиция. Но не и този път. Из-
бирателите пращат ясен сигнал към репу-
бликанската партия на Доналд Тръмп, че не 
харесват това, което виждат и чуват.

Те виждат високите цени в магазините и 
бензиностанциите, не са доволни от посо-
ката, в която върви страната (казват го 2/3 
от запитаните избиратели), и въпреки това 
не дават своето доверие на републиканци-
те. Избирателите са уморени от конспира-
ции за несъществуващи изборни измами, 
от обидна риторика и най-вече от опасност-
та за демокрацията, с която американците 
толкова много се гордеят. Избирателите ос-
ъзнаха, че когато републиканците обещаят, 
че ще отнемат правото на избор на жените 
да решават какво да правят със собствени-
те си тела, ще го изпълнят. Осъзнават, че ко-
гато те говорят за орязване на социалното 
осигуряване и Medicaid, ще го направят. И 
виждат, че нямат ясен план за икономиката, 
освен орязване на данъците за най-богати-
те и корпорациите. Но най-вече виждат за-
плахата за демокрацията в думите на Тръмп 
и неговите поддръжници, кандидатирали 
се по места за постове – от щатски до Кон-
греса. И на много места те губят.

Американците знаят, че икономиката е 
циклична и властимащите нямат много кон-
трол върху нея. Но най-вече са научили, че 
свободата е преди хляба. Готови са и да пла-
тят цената, за да си гарантират демократич-
ните права и продължаването на т.нар. „ве-
лик американски експеримент“.

Вторник не беше добър ден за Тръмп, 
тръмпизма и неговите поддръжници. Осо-

бено боли съкрушителната победа на Рон 
ДеСантес във Флорида. Той успя да прео-
бърне Маями-Дейд каунти, което от десе-
тилетия не беше гласувал за републиканец 
губернатор. ДеСантес получи близо 60% от 
вота във Флорида и превърна щата от коле-
баещ се в стриктно републикански. И така 
затвърди силната си стартова позиция за 
президентските избори през 2024 г. Загуби-
те на тръмпмените са още една добра но-
вина за ДеСантес. А прякорът, който Тръмп 
вече му измисли, само го издига в очите на 
умерените републиканци.

В Аризона новата звезда в Тръмпуърлд 
Кери Лейк загуби с много изборите за гу-
бернатор. Бившата телевизионна водеща 
се опита да бъде копие на Тръмп – нарича-
ше медиите фейк нюз, повтаряше лъжите за 
изборите през 2020 г. и следваше неговия 
плейбук. Името й се завъртя като евентуал-
но вице на Тръмп през 2024. Разбира се, тя 
излезе в изборната нощ и без никакви дока-
зателства говори за някакви изборни изма-
ми, докато губеше с повече от 10 процента.

Това безотговорно поведение омръзна 
на избирателите. На тези дребни шмекерии, 
всяването на страх и обидите се хващат все 
по-малко хора, дори и да не са доволни от 
състоянието на държавата. Ето защо още 
във вторник вечерта започнахме да чуваме 
от хора в републиканската партия, че това 
не може да продължава. Но докато се чу-
дим дали тръмпизмът умира, трябва да от-
бележим, че много умерени републиканци 
или не се кандидатираха, или загубиха вът-
решнопартийните избори. Отслабването на 
републиканската партия, превръщането й 
в някаква версия на българската „Възраж-
дане“ е лоша новина за Съединените щати. 
Дано резултатите от тази седмица послужат 
за събуждане на разумните сили сред репу-
бликанците.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

След изборите:  
Умира ли тръмпизмът?

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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Граничен полицай, които е командиро-
ван в една от най-големите регионал-
ни структури на „Гранична полиция“ 

– Елхово, разказа пред BG VOICE, че им се 
налага да пазят българската граница със 
скъсани панталони и почти никаква еки-
пировка. Действащият служител, пожелал 
анонимност, обясни, че има служебен пис-
толет, скъсан панталон, а обувките му са от 
пазара. Единственото, с което разполага, 
дадено му от вътрешното ведомство, е яке 
с отличителни знаци, както и белезници, с 
които да задържа евентуални нарушители. 
Именно неговият колега - 35-годишният

сержант Петър Бъчваров 
беше убит от трафиканти

Той е прострелян в главата, след като е 
светнал с фенера си към пролука в огра-

дата с Турция. Зам. главният прокурор Бо-
рислав Сарафов съобщи, че има двама за-
държани турски граждани – извършител и 
помагач.

„Говорят, че трябва да имаме „умна гра-
ница“. Това ще рече, че не трябва да разчи-
таме на физически заграждения, каквито 
искат да изграждат – бетонни стени и те-
лени огради. „Умната граница“ предполага 
оборудване като уреди за нощно виждане, 
скенери и локатори, с които да виждаме на-
рушителите

още преди да са навлезли 
на българска територия

Вместо това имаме само едни скъсани 
панталони, а вече говорят за стотици мили-
они, които ще се отпускат за построяването 
на нови стени“, разказва униформеният със 
скъсаните панталони.

Той дори изпраща снимка от свое дежур-
ство на границата с Турция, която се явява 
и външна граница на Европейския съюз. На 
нея се вижда, че левият крачол на служеб-
ния му панталон е скъсан, а десният му е за-
кърпен, и то с подръчни средства.

„Зимата ни е студено, а лятото умираме 
от жега. Има колеги, които са екипирани 
добре – със зимни и летни униформи. Ние, 
които сме на „заставата“ обаче, нямаме та-

Граничен полицай пред BG VOICE: Пазим 
българската граница със скъсани панталони

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

�Имаме само пистолети, които не можем да използваме, и обувки, които ние си купуваме

Скъсаните и мръсни панталони на граничен полицай от Елхово, изпратени до BG VOICE.

Поне десет гранични полицаи са участва-
ли в различни схеми за трафик на мигран-
ти. Това съобщи през септември служебни-
ят министър на вътрешните работи Иван 
Демерджиев.

Те са били в различни териториални под-
разделения на „Гранична полиция“ на гра-
ницата с Турция. Има съмнения и за други 
техни колеги, но на този етап няма доказа-
телства за тях.

Въпросът с „вътрешни хора“ от служби-
те, които подпомагат нелегалния трафик 
на мигранти, бе повдигнат, когато автобус, 
шофиран от сириец и пълен с поредната 
група мигранти, се заби в полицейски ав-
томобил и уби двама служители на реда в 
Бургас. От тогава до този момент не една 
група с мигранти в различни превозни 
средства беше залавяна на другия край на 
страната - вече на изход към Западна Евро-
па. Последният такъв случай е от Костин-
брод, а шофьорът отново организира гон-
ка с полицията.

Вътрешният министър заяви, че за до-
казаните случаи за подпомагане на тра-
фик ще има дисциплинарно наказание, а за 
тези, за които има убедителни данни, но не 
и достатъчно доказателства, ще бъдат пре-
мествани.

По думите му мигрантската вълна била 

безпрецедентна и в пъти по-голяма от тази 
през 2014-2015 г. „Със засилване на миг-
рантския натиск очевидно са засилени про-
цесите на привличане на полицейски слу-
жители в тези схеми за трафик“, коментира 
силовият министър.

Според Демерджиев присъствието на 
армията на границите е засилило контрола.

Корупция или беднотия: Граничари 
участват в схеми за трафик на мигранти

Иван Демерджиев
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кива привилегии. И зимата, и лятото носим 
едни и същи униформи. Под служебните 
якета слагаме поларени блузи, а зимата

просто слагаме 
по-дебели чорапи

Единственото ни защитно средство, ако 
може така да се нарече, е служебният пис-
толет, който обаче нямаме право да използ-
ваме, дори нарушител да ни нападне. Тога-
ва ще ни съдят за убийство, нищо, че пазим 
границата на Родината. Предупреждаваме 
по няколко пъти, а след това можем евенту-
ално да произведем предупредителен из-
стрел във въздуха“, разказва дългогодиш-
ният служител в системата на МВР.

Той допълва, че летата са горещи, а зим-
ните дежурства изключително студени. На-
лага им се да спят по колите като ги палят 
от време на време, а след това ги гасят, тъй 
като нямат достатъчно гориво, за да рабо-
ти колата цяла нощ, а след това да се при-
берат и да предадат смяната на следващи-
те колеги.

Зимно време спим с одеяла 
в колите

А от нас се очаква да сме бодри и на крак 
и да обхождаме границата. Как да стане?“, 
пита се той.

Той все пак не отрича, че все пак има ня-
какъв напредък в оборудването, тъй като 
допреди няколко години са нямали и нор-
мални автомобили. В момента те разпола-
гат с високопроходими коли, които са ново 
производство и са далеч по-надеждни от 
предишния автопарк на „Гранична поли-
ция“. Горивото за тях обаче не е несконча-
емо и има само толкова, колкото да отидат 
до поста си и да се върнат обратно.

Немалка част от българските грани-
чари нямат подходящи обувки, за 
да обхождат границата на Бълга-

рия, но за сметка на това ръководство-
то на „Гранична полиция“ преди години 
се похвали с придобиването на няколко 
уреда за локализиране на радиоактивни 
вещества и материали. Те бяха дарени на 
България по програмата „Втора линия на 
защита“ на Департамента по енергетика 
на САЩ по времето на Доналд Тръмп.

Уредите все пак влизат в употреба. Само 
за година са предотвратени 28 случая на 

възможна контрабанда на ядрени мате-
риали.

Само миналата година това оборудва-
не е използвано успешно от „Гранична по-
лиция“ за предотвратяване на над 28 слу-
чая на възможна контрабанда на ядрени 
и радиоактивни материали, е изтъкнал по 
време на срещата Джъстин Фрийдмън - 
съветник в посолството на САЩ в София. 
Той отбелязал, че програмата е малък, но 
много важен компонент в двустранно-
то стратегическо дългосрочно партньор-
ство.

Убитият полицай

Уредите за установяване на радиоактивни компоненти, дарени на „Гранична полиция“ по времето на Тръмп.

Нямат обувки, но имат уреди  
за радиоактивни вещества

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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С 
едва 39% избирателна активност 
българският народ избра нови 
240 народни представители, на 
които възложи отговорността 
за формиране на устойчиво пар-

ламентарно мнозинство и редовно прави-
телство. Фалстартовете започнаха мину-
ти след клетвата на народните избраници, 
които имаха нужда от три дни, за да избе-
рат председател, и още няколко дни, за да 
разпределят квотите по т.нар. парламентар-
ни комисии. Изненади в комисиите има, но 
очевидно сюрпризите в сградата на жълти-
те павета тепърва предстоят. Защото кон-
фигурацията на новия парламент прави 
формирането на мнозинство и гласуване-
то на закони изключително трудно. Партии, 
които довчера се замеряха с тежки обви-
нения в предишния парламент, днес тряб-
ва да преглътнат казаното, егото си и може 
би обещанията пред избирателите, за да се 
случи нещо, което да прилича на парламен-
таризъм. Нещо, което да произведе прави-
телство.

Думата на 48-ия парламент 
е „консенсус“

Във вторник екипи на „Продължаваме 

промяната“ и ГЕРБ-СДС се срещнаха в зала 
„Запад“ на парламента с идеята за конструк-
тивен разговор и търсене на допирни точ-
ки, които в даден момент да подпомогнат 
гласуването на политики, с които всички 
са съгласни. Двете партии категорично от-
рекоха, че разговорите имат проектокоа-
лиционен характер, и се определиха като 
последователни в позицията на изборен 
победител и „конструктивна опозиция". И 
все пак комуникацията изглеждаше стран-
но. От едната страна на масата беше Кирил 
Петков, който в предишния парламент зая-
ви, че се гордее от факта, че правителство-
то, на което беше премиер, е „сва-
лено от хора като Бойко Борисов". 
От другата пък беше Делян Добрев, 
който многократно обясняваше, че 
енергийната политика на кабине-
та Петков е резултат от „тънки ко-
рупционни сметки". Днес екипите, 
към които принадлежат тези хора, 
преговарят по теми като социална 
политика и бюджет и си благодарят 
един на друг за „конструктивния“ 
междупартиен тон, който постигат. 
Така ли изглежда заравянето на то-
махавката в политиката?

„Да отсеем спорното 
от безспорното“

Думата „консенсус“ прозвуча толко-
ва пъти от устата на Десислава Атанасова 
(ГЕРБ), че човек би се запитал как е възмож-
но да се водиш от подобни политически 
стремления, месеци след като партийни-
ят ти лидер беше арестуван от хората, кои-
то обвиняваше, че „провалят държавата“, а 
днес стоят срещу теб. Атанасова призова да 
се отсее „спорното от безспорното“, с кое-
то да се изчистят онези моменти, по които 
ПП и ГЕРБ ще постигнат съгласие. По отно-
шение на социална политика изглежда, че 
двете формации са близко. По отношение 

на бюджета - не. Асен Василев показа пре-
зентация, в която твърди, че БВП-то за 2023 
година ще достигне 180 милиона. Добрев 
заяви, че това е твърде висока цифра, по-
зовавайки се на прогнозите на БНБ и фи-
нансовото министерство. Кирил Ананиев от 
ГЕРБ предложи разговорите за финансова-
та политика да се водят на експертно ниво, 
включително да бъдат поканени предста-
вители на финансовото ведомство, които да 
участват. Асен Василев поклати одобрител-
но глава, с което изрази знак на съгласие. 
Всичко това едва ли ще произведе парадок-
сален политически съюз, но поне пред об-
ществото силите показват, че са готови да 
си говорят.

По-късно Владислав Панев от „Демокра-
тична България“ обяви, че вижда бъдещето 
на изпълнителната власт като правителство 
на малцинството с мандат на ПП и подкрепа 
от други формации на Народното събрание. 
В тази сложна ситуация, в която разговорът 
за бъдещето на парламента минава през ог-
ромни компромиси, държавният глава Ру-
мен Радев обяви, че ще проведе консул-
тации с „Възраждане". Националистите на 
Костадин Костадинов са четвъртата партия, 
която отива на „Дондуков“ 2 след ГЕРБ, ПП и 
ДПС. Самият Костадинов коментира, че е го-
тов да проведе експертен разговор „на тема 
бюджет и други важни въпроси“ с ГЕРБ, но 
партията му още не била поканена. А и нека 
сме честни. Това нищо не означава от глед-
на точка на темата „мнозинство и коалиция“.

Не виждал обаче пресечни 
точки с формацията 
на Борисов

Така 48-ият парламент продължава да 
бъде арена на срещи и коментари, без да 
се дават никакви обещания за коалицион-
ни перспективи. Всички експертни разго-
вори по политики приличат на сондира-
нето на нефт - имаш нужда от внимателно 
пробиване на скалата, за да не развалиш 
главата, която дълбае камъка. Въпросът 
е какво ще се случи, ако се стигне до не-
фта. Парламентьорите в лицето на Соло-
мон Паси и Росен Плевнелиев говорят за 
конструктивизъм, но признават, че е много 
рано да се мисли за развръзка и формира-
не на мнозинство.

ГЕРБ и ПП май заровиха 
томахавката
�Партиите търсят консенсус за политики, но не говорят за коалиции

ЦВЕТИН  
ФИЛИПОВ

cvetin@bg-voice.com

Сн.: Цветин Филипов/BG VOICE

Сн.: Цветин Филипов/BG VOICE
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ГЕРБ и ПП май заровиха 
томахавката

https://borisaapartments.bg
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Очакваното републиканско цунами 
на междинните избори не се със-
тоя. Вместо това демократите имаха 

много по-добра нощ, отколкото очакваха и 
отколкото проучванията им даваха. Кой ще 
контролира двете камари на Конгреса, няма 
да бъде ясно още малко, докато се броят 
всички бюлетини.

Републиканците вероятно ще получат 
контрол в Камарата на представителите, но 
с много малко – между 3 и 10 гласа, според 
последните данни преди приключването на 
този брой (има много малък шанс демокра-
тите да запазят мнозинството си).

Битката за Сената остава оспорвана, но 
пътят към победа за републиканците се ус-
ложни, след като в Пенсилвания демократът 
Джон Фетърман спечели пред република-
неца д-р Мехмед Оз – победа, дошла много 
по-рано от очакваното.

И републиканците, и демократите 

отбелязаха големи 
победи в надпреварите 
за губернатори 

Голямата загуба сред кандидат-губер-
наторите е за Кари Лейк от Аризона, която 
очакваше победа спрямо последните про-
учвания. Нейното име се завъртя като евен-
туален кандидат за вицепрезидент на До-
налд Тръмп през 2024 г. Тя повтаря неговите 
лъжи за изборни измами през 2020 г. (такива 
няма според 60 решения на различни съди-
лища и разследвания на администрацията 
на Тръмп и неговия главен прокурор Уилям 
Бар). Изглежда, че Лейк ще загуби с повече 
от 10% от демократа Кейти Хобс в щат, който 
се превърна в оспорван след изборите през 
2020 г.

На много места т.нар. еlection deniers – 
кандидати, повтарящи изборните лъжи на 
Тръмп и лично подкрепени от него, не се 
представят спрямо очакванията.

Друга лоша новина за Тръмп, който обяви, 

че ще съобщи голяма новина на 15 ноември 
в имението си Мар-а-лаго, е тоталната побе-
да във Флорида на губернатора Рон ДеСан-
тис. Той

преобърна окръг 
Маями-Дейд

който не беше гласувал за републикански 
кандидат за губернатор от две десетилетия, 
с категорична победа, потенциално създа-
вайки сблъсък за президентската номина-
ция в неговата партия с Тръмп през 2024 г. 
А сенатор Марко Рубио победи своя съпер-
ник от Демократическата партия, конгрес-
мен Вал Демингс, осигурявайки третия си 
мандат в Конгреса и допълнително укреп-
вайки контрола на републиканците върху 
щата.

В Джорджия Стейси Ейбрамс, някога из-
гряваща звезда в Демократическата пар-
тия, отстъпи пред досегашния губернатор 
републиканец Брайън Кемп, слагайки край 
на опита за реванш от изборите през 2018 г.

Мериленд избра своя първи чернокож гу-
бернатор, Уес Мур, демократ, а Масачузетс 
избра първата си жена губернатор, Маура 
Хийли. В Арканзас спечели Сара Сандърс, 
бивш говорител на Тръмп в Белия дом и 
първата жена в щата, която заема поста.

Малко след полунощ вече беше ясно, че 
изборите не се развиват по начина, по кой-
то републиканците очакваха. Демократите 
дори започнаха да

подобряват шансовете си 
да задържат Камарата

За да контролират долната камара на Кон-
греса, републиканците се нуждаеха да за-
държат сегашните си представители и да 
спечелят още пет места. Най-вероятно ще 
го направят, но с много по-малко от очаква-
ното.

В битката за Сената Маги Хасан, демократ 
от Ню Хемпшир, и Майкъл Бенет, сенатор 
демократ от Колорадо, спечелиха решител-
но преизбирането си, съобщи Асошиейтед 
прес, слагайки край на две надпревари, кои-

Междинните избори: 
Без червено цунами

ЯСЕН  
ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

ГАЛИНА  
ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Губернаторът на Илинойс Джей Б. Приц-
кър спечели нов мандат, побеждавайки ре-
публиканския претендент Дарън Бейли. 
Прицкър беше избран за първи път през 
2018 г.

Бейли е щатски сенатор от Южен Или-
нойс, който преди това е наричал Чикаго 
„адска дупка“. Той привлече вниманието 
и с това, че призова хората да „продължат 
напред“ и да празнуват Деня на незави-
симостта, след като въоръжен мъж откри 
огън тази година на парад в Хайланд Парк, 
убивайки седем души и ранявайки други.

Кандидатите на Демократическата пар-
тия водят във всички останали надпревари 
в щата. В изборите за Сенат Тами Дъкуорт 
води пред претендентката на Републикан-
ската партия Кати Салви.

П р е д в а р и т е л -
ните резултати со-
чат победа и за де-
мократа Алекси 
Янулиас пред Дан 
Брейди за поста се-
кретар на щата, както и за Кваме Раул, също 
издигнат от Демократическата партия за 
поста главен прокурор пред опонента му 
от републиканците Томас ДеВор.

В щата беше избрана за първи път и ла-
тиноамериканка за конгресмен. Делия Ра-
мирес от Демократическата партия е по-
бедител в 3-ти конгресен окръг на щата. Тя 
побеждава републиканеца Джъстин Бурау.

„Ние току-що създадохме история тази 
вечер“, каза Рамирес във вторник пред при-
върженици. „Счупихме стъклен таван.“

Джей Би Прицкър спечели 
втори мандат в Илинойс

�Демократите имаха по-добра нощ от очакваното, 
но републиканците ще имат повече контрол

Стейси Ейбрамс загуби изборите в Джорджия

Сн.: ЕРА/БГНЕС

Маура Хийли стана първата жена губернатор на Масачузетс

Сн.: ЕРА/БГНЕС

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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то се смятаха за потенциални предвестници 
на Републикански взрив.

Но в Охайо авторът и инвеститор Джей 
Ди Ванс победи своя съперник от Демокра-
тическата партия Тим Райън със седем про-
центни пункта.

Тези избори се очертават да бъдат сред 
най-значимите от години, тъй като гласопо-
давателите определят коя партия ще кон-
тролира не само Камарата на представите-
лите и Сената, но и 36 губернаторски поста и 
набор от критични позиции по щати, от дър-

жавни секретари до съдии в щатските вър-
ховни съдилища. Техният избор ще повлияе 
на останалата част от управлението на пре-
зидента Байдън и може да окажат влияние 
върху самата представителна демокрация. 
Те са хората, които определят правилата за 

Българката Деси Андерсън, която се бо-
реше за място в щатския сенат в 46-и 
район на Илинойс, загуби изборите.

Тя се яви в надпреварата като кандидат 
на Републиканската партия, но при 54% 
преброени гласове изглежда, че тя губи от 
претендента на Демократите Дейв Кьолер с 
41 на 59%.

Пред BG VOICE Деси Андерсън казва, че 
високите данъци в щата са основната при-
чина да се кандидатира за щатски сенатор. 
Според нея с малцинството си в местния 
конгрес републиканците не са могли да ра-
ботят за интересите на малките и средни 
бизнеси, което е принудило много от соб-
ствениците им да напуснат щата. Тя оба-
че няма конкретна програма на сайта си 
за реформи в данъчната система, които да 
помогнат на малките бизнеси в щата. Тра-
диционно данъчните реформи на републи-

канците са в полза на ултра богатите и го-
лемите корпорации и генерират бюджетни 
дефицити.

„Винаги съм била републиканка. Вяр-
вам, че Републиканската партия споделя 
идеалите на малкия предприемач. Ние сме 

про-капиталисти и няма нищо лошо в това. 
Както знаете, България има дълга история, 
свързана с комунизма, и хората емигрират 
тук, за да имат по-добър живот. Те инвести-
рат парите си, изкарани с много труд“, казва 
Деси Андерсън.

Деси от България не успя 
да стане щатски сенатор

гласуване и броят бюлетините през 2024 г.
Окончателните резултати от междинните 

избори може да се забавят и да минат дни 
и дори седмици, преди да разберем оконча-
телно кой ще контролира двете камери на 
Конгреса, особено ако се стигне до балотаж 
в Джорджия. На предишните избори цели 
два месеца не беше ясно дали демократите 
ще контролират Сената – до 6 януари 2021 
година, когато Джон Ософ бе обявен за по-
бедител в надпреварата за сенаторско мяс-
то в Джорджия. Сега балотаж там се очаква 
между демократа Рафаел Уорнък и подкре-
пеният от Тръмп републиканец Хършър 
Уолкър.

Обявяването на крайния резултат може 
да отнеме време не заради някаква мащаб-
на измама или конспирация, а отчасти зара-
ди големия брой гласове, подадени предва-
рително или по пощата.

Въпреки че предварителното гласуване е 
по-слабо от онова преди две години и брое-
нето би трябвало да става по-бързо в пове-
чето щати, отколкото през 2020 година, това 
не означава, че ще завърши веднага.

Калифорния например провежда гласу-
ването си предимно по пощата и там редов-
но следващия ден следобед има около 30% 
непреброени гласове.

Ако битката за контрола над Камарата на 
представителите и някои от надпреварите 
в Калифорния са оспорвани, ще трябва да 
се изчакат резултатите от тези надпревари, 
за да се определи кой ще има контрола. На 
много места разликите е възможно да бъдат 
под половин процент, което означава авто-
матично повторно преброяване.
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Все повече американци започват втора 
работа с наближаването на празници-
те и темповете на ръст на инфлацията.

Нов доклад за работните места за октом-
ври от Министерството на труда показва, че 
процентът на хората, работещи на непълно 
работно време в допълнение към основна-
та си работа на пълен работен ден, се е уве-
личил с шест процента спрямо преди една 
година. Това число се равнява на общо 4,5 
милиона души.

Безработицата през октомври е около 
3,7%, което е с 0,2% повече от септември. 
„Коефициентът на безработица е в тесен 

диапазон от 3,5% до 3,7% от март“, се казва 
в доклада за работните места за последния 
месец.

Ръстът на заплатите през октомври бе-
лежи повишение, но на годишна база като 
цяло намалява.

Неотдавнашно проучване, направе-
но от Prudential 
Financial, показа, 
че повече от осем 
от 10 души от така 
нареченото по-
коление Z (роде-
ни след средата 
на 90-те) и пове-
че от три четвърти 
от работниците от 
милениалите (ро-
дените през 80-те 
до средата на 90-
те г. на 20 в.) са за-
явили, че или имат, или обмислят да поемат 
втора работа.

Проучване, проведено от Qualtrics сред 
1000 служители на пълен работен ден, ус-
танови, че

близо 40 процента
вече са започнали да търсят работа на пъ-
лен работен ден, а други 14 процента пла-
нират да го направят.

„Със затягането на бюджетите работни-
ците търсят начини да посрещнат нараства-
щите разходи за живот, включително нами-
ране на нови работни места“, каза главният 
психолог на Qualtrics д-р Бенджамин Грейн-
джър.

Данните за септември сочат, че 7,8 ми-
лиона американци са работили повече от 
една работа. Освен това 440 000 са работи-
ли на две работни места на пълен работен 
ден през август. Този брой е нараснал зна-
чително от 308 000 през февруари 2020 г.

Освен това повече чиновници също вече 

търсят втора работа на фона на високите 
нива на инфлация и все по-скъпите разхо-
ди за живот.

Дженифър Книпенберг от Kelly Services 
Inc. каза пред Wall Street Journal, че само 
един на 100 чиновника е търсил втора ра-
бота в миналото. Този брой се е увеличил 
трикратно и вече е едно на 30.

Главният изпълнителен директор на 
Airbnb Браян Чески също наскоро каза, че 
компанията му е забелязала увеличение на 
броя на хората, които отдават домовете си 
под наем. Той обясни увеличението на

несигурността в икономиката
Проучване на Zippia показа, че някои 

от най-популярните втори работни места 
включват шофиране за услуги като Uber и 
Lyft, отдаване под наем на домове и апарта-
менти, сервитьори и бармани, преподаване 
на уроци и работа като таен клиент.

„Точно както по време на Голямата ре-
цесия през 2008 г., когато стартира Airbnb, 
хората днес са особено заинтересовани да 
печелят допълнителни доходи чрез отда-
ване под наем“, каза Чески миналия месец. 
„Тъй като икономиката се забавя, мисля, 
че хората търсят повече начини да напра-
вят или допълнителен доход, или по-голя-
ма доходност от активите, които имат“, до-

бави той, „Така 
че независимо 
дали става въ-
прос за втори 
дом или пър-
вичен дом, ми-
сля, че ще има 
доста голяма 
възможност за 
нас.“

Главният из-
п ъ л н и т е л е н 
директор на 
Uber Дара Хо-

сровшахи повтори изявленията на Чески, 
като заяви, че седем от всеки 10 шофьори 
обясняват, че „едно от съображенията им 
да се регистрират да шофират в Uber е ин-
флацията“. Според Хосровшахи приходите, 
спечелени от транспортното приложение, 
„им помагат да си позволят хранителни сто-
ки, да се чувстват по-комфортно в среда, в 
която реалните заплати са доста ниски, тъй 
като това е свързано с инфлационната сре-
да“.

Неотдавнашно проучване на NPR/PBS 
Newshour/Marist също така установи, че 
почти един на всеки трима американци каз-
ва, че инфлацията

е една от основните им грижи
заради които се интересуват от изборите.

През септември темповете на инфлация 
бяха 8,2%, което е спад от 0,8% спрямо юни. 
Числото през юни е най-високият процент, 
наблюдаван в Съединените щати от 1981 г. 
насам.

Американците затягат коланите: 
Все повече търсят втора работа

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

�4,5 млн. души са започнали да работят на още едно място през последната една година

Сн.: ЕРА/БГНЕС

Сн.: ЕРА/БГНЕС

https://angelovrealtor.com/
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Купувате билети за 
лятната си почивка? 
Надявайте се да не е 
твърде горещо!
�Глобалното затопляне пречи 

на излитането на самолетите

Г
лобалното затопляне може да дове-
де по-често до отменени или закъс-
нели полети и да съсипе почивките 
на милиони хора по света.

За да може да излети, самолетът 
набира висока скорост по пистата. Така из-
бутва околния въздух, който пък от своя 
страна противодейства, което помага на 
машината да се издигне.

Високите температури при все по-зачес-
тяващите горещи вълни обаче разреждат 
въздуха. Изчислено е, че издигането с помо-
щта на атмосферата намалява с 1% на всеки 
3 градуса повишение на температурата.

Затова и при над 30 градуса ефектът може 
да се усети и от пътниците и излитането е 
по-тежко, а при екстремни температури са-
молетите може изобщо и да не успеят

да се вдигнат над земята
Няма универсална формула за предел-

на или допустима температура за излита-
не, защото наситеността на въздуха зависи 
и от надморската височина. От значение е и 
дължината на пистата.

Ако например при температура на възду-
ха от 20 градуса даден самолет има нужда 
от 2 км писта, за да се издигне, то при 40 гра-
дуса ще има нужда от 2,5 км писта, обяснява 
пред CNN Пол Уилямс, професор по атмос-
ферни науки към Университета в Рединг.

Той и екипът му са проучили данните от 
10 летища в Гърция за няколко десетиле-
тия назад. Те са избрани, защото са малки, с 
къси писти, и са на горещи места.

Изследването показва, че за всяко десе-

тилетие от 70-те години на миналия век на-
сам затоплянето на въздуха на летищата е 
с 0,75 градуса. Паралелно с това се наблю-
дава намаление с 2,3 възела на насрещния 
вятър на пистите, който също помага за из-
литане.

„Установихме, че максималното тегло, 
при което самолетът може да излети, нама-
лява с 127 кг на година, или средно теглото 
на един пътник и багажа му“, обяснява Уи-
лямс.

През 2017 г. на летището във Финикс, 
в Аризона, са отменени десетки полети, 
след като температурата стига 48,8 граду-
са. Проучване на Университета в Колумбия 
предполага, че до 2050 г. на някои от най-
големите летища в САЩ ще се наложат съ-
кращения в теглото на типични самолети 
за малки и средни разстояния с поне 50 на 
сто. Освен това очакванията са на летищата 
във Финикс, Денвър, Вашингтон и Ню Йорк 
дните, в които е прекалено горещо, за да се 
лети,

да се удвоят 
в следващите 30 г.

Една от възможностите е в най-топли-
те месеци на местата, където температури-
те могат да стигнат стойности, които да за-
труднят излитането, да са с нови графици.

Това вече се прави в горещи райони като 
Близкия изток - излитанията се насрочват 
рано сутрин и късно вечер. Вероятно е да 
се наложи и да се ползват по-леки самоле-
ти. Опция е и удължаването на пистите, кое-
то обаче не е възможно навсякъде.

Сн.: Pixabay
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Доматена супа върху „Слънчогледите“ 
на Ван Гог, картофено пюре върху ше-
дьовър на Клод Моне, шофьори на ка-

миони, държани като заложници за подкуп, 
внезапно нахлуване в рафинерии, спиране 
на движението на възлови кръстовища.

Това са начините, по които през послед-
ните месеци екоактивистите от движението 
Just Stop Oil се опитват да привлекат внима-
нието върху себе си и каузата си - да се спре 
добивът на изкопаеми горива и по този на-
чин да се ограничат климатичните проме-
ни.

„Намираме се в климатична катастрофа и 
всичко, от което се страхувате, е доматена 
супа или картофено пюре върху картина“, 
извика 25-годишната Мирям Херман, след 
като съсипа творбата на Моне. „Знаете ли от 
какво ме е страх? Страхувам се, защото нау-
ката ни казва, че

няма да можем 
да изхранваме

семействата си през 2050 г. Затова ние пра-
вим този Моне сцена, а обществото - публи-
ка.“

Двете атакувани картини не са повре-

дени, само рамките им са леко засегнати и 
след старателно почистване са върнати на 
мястото им.

От няколко месеца екоактивисти от ор-
ганизацията в Англия се залепят за извест-
ни картини, струващи милиони, а през юли 
дори сложиха плакати с изгорели дървета, 

замърсено небе и изхвърлени битови отпа-
дъци върху най-великото произведение на 
Джон Констабъл, което струва 22,5 млн. до-
лара.

До този момент Just Stop Oil прекъсваха 
футболни мачове, затваряха петролни ра-
финерии, блокираха възлови пътни кръс-
товища, но вероятно не са имали желания 
резултат и са преминали към посегателство 
върху изкуството. Няколко техни предста-
вители се залепиха с ръце за копие от XVI 
век на „Тайната вечеря“ в Кралската акаде-
мия, а в Италия техни поддръжници се за-
лепиха за скулптура, съхранявана във Ва-
тикана, и за творби в галерия „Уфици“ във 
Флоренция.

От сайта на организацията се разбира в 
каква посока работят, а още в началото с ог-
ромни букви пише: „Петролът е причината 
за кризата в климата и разходите за живот. 
Прави ни по-бедни и унищожава всичко, 
което обичаме“.

Кой стои зад движението?
Медиите във Великобритания разкри-

ха, че една от основателките на движени-
ето Just Stop Oil е 23-годишната Хана Хънт. 

Кой заля със супа Ван Гог?
�Just Stop Oil искат край на добива на изкопаеми горива

Обадете ни се днес 
за безплатна 
консултация.

Open Еnrollment 2023:

Licensed in:  AL, AR, CO, DE, GA, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MI, MO, MS, MT, NT, NC, NE, NV, OH, OK, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WI, WV, WY

Private insurance specialist
302.259.8625
ivelina@bulguardhealth.com
Fb  @ivelinaushealth

Marketplace insurance specialist
302.864.3444

andy@bulguardhealth.com
Fb @ bulguardhealth

Ivelina Dimitrova Andy Slavchev

1 ноември 2022 - 15 януари 2023. 
Това в времето, в което избираме 

здравна застраховка.

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: ЕРА/БГНЕС

http://www.bulguardhealth.com/
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Именно тя залепя плакати с разрушения 
върху картината на Джон Констабъл, опит-
вала се е да нахлува в камиони, превозващи 
гориво, влизала е в рафинерии, държала е 
шофьори на цистерни за подкуп и е прави-
ла хиляди подобни неща. Хънт често изнася 
лекции по темата, че изкопаемите горива са 
„проект за смърт“, и винаги предупреждава 
за „пълния колапс на обществото“.

Комичното е, че на една от своите лекции 
тя призна, че импулсивно е отлетяла до Ка-
нарските острови, за да избяга от студено-
то британско време. Това доведе до хиляди 
нападки срещу нея, а някои дори се опитаха 

да пресметнат колко е навредила тя на Зе-
мята.

За лидер на движението се счита и 56-го-
дишният Роджър Халъм, който беше арес-
туван наскоро заради планираните проте-
сти по магистрала M25 в края на октомври. 
Бивш органичен фермер в продължение на 
повече от 20 години, той казва, че е загу-
бил бизнеса си за отглеждане на зеленчуци 
от 10 акра близо до Llandeilo в Уелс пора-
ди „въздействието на изменението на кли-
мата“. През 2018 г. Халъм е съосновател на 
Extinction Rebellion, чиито протестиращи 
окупираха редица обекти в Лондон през ап-

рил 2019 г., а също така участва в ръковод-
ството на Insulate Britain, която организира 
седящи протести на поредица от главни пъ-
тища в Обединеното кралство през есента 
на 2021 г.

За какво се борят?
Just Stop Oil е активистка група, която 

призовава правителството на Обединено-
то кралство да прекрати лицензирането и 
производството на нови изкопаеми гори-
ва. Движението стартира дейността си през 
февруари тази година. Групата за действие 

по изменение на климата призовава прави-
телството да се откаже от плановете си да 
лицензира над 100 нови петролни и газови 
проекта до 2025 г. и да направи повече, за 
да помогне на хората с рязко нарастващите 
им сметки за енергия.

Just Stop Oil организира 32 дни прекъсва-
не на протестите си от края на септември и 
през целия октомври, което според столич-
ната полиция е довело до 677 ареста със 
111 обвинени души. По данни на движение-
то задържаните от април насам са над 2000 
души.

Сн.: ЕРА/БГНЕС
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Здравей, Ангел! Бих искал да задам въпрос, 
свързан като цяло с финансовата систе-
ма в Америка. Аз съм тук от около 13 годи-
ни и когато бюджетът ми позволява, заде-
лям пари в спестовен влог. Проблемът е, че 
този влог не ми носи никакви печалби, но 
не знам по какъв друг начин мога да използ-
вам системата, за да имам по-добра лихва. 
Чувам, че приятели инвестират в акции и 
фондове, но не съм запознат откъде да за-
почна и каква е разликата между спестява-
не и инвестиране и има ли рискове във вто-
рото?

Здравейте. нека поговорим за разлика-
та между инвестиране и спестяване.

По принцип, спестяването е първата 
крачка към инвестирането, дори някои хора 
да го правят отзад-напред. Целта на спестя-
ването е да осигури финансова сигурност в 
краткосрочен план, като потенциално да за-
мени доходите ни за период от 3 до 6 месе-
ца, или пък да ни е от полза в случай на си-
туация, в която биха ни трябвали финансови 
средства. Както в България сме свикнали да 
казваме - „бели пари за черни дни“.

Следвайки тази логика, когато спестява-
ме, не е нужно да търсим определена въз-
вращаемост. Тук по-важното е да намерим 
бърза ликвидност, или с прости думи - бърз 
достъп до парите ни в случай на нужда. 
Дали това ще означава да ги скрием под ма-
трака, в гардероба, в сейфа или в банката. 
Разбира се, парите в банката са защитени до 
$250 000 на човек, което дава по-голяма си-
гурност, отколкото да ги крием вкъщи.

Но важното в случая е да намерим лик-
видност на определена сума пари, която 
мислим, че може да ни потрябва в случай на 
нужда. За всеки тази сума е различна спо-
ред начина на живот и разходите, които има 
в живота си. Важно е обаче да бъде опреде-
лена предварително и когато се достигне до 
нея, с всичко над нея можем да говорим за 
потенциално инвестиране от тази точка на-
татък.

Разликата между 
инвестирането 
и спестяването

е в ликвидността, риска и потенциалната 
възвращаемост на инвестираната главни-
ца. Тук говорим за промени на статуквото 
през времето на инвестиция - краткосрочно 
или дългосрочно. В повечето случаи крат-
косрочното инвестиране е наричано „спе-
кулиране“, защото то има за цел да направи 
печалби в кратък период от време като се 
възползва от временни, благоприятни про-

мени на пазара за дадената инвестиция и 
се стреми към бързо ликвидиране с цел на 
тази инвестиция - печалба.

Аз лично не съм привърженик на спеку-
лирането, защото то

крие някои рискове
и време, които аз лично нямам желанието 
да приема. Може би и не съм толкова алчен, 
за да се хвърлям през глава на инвестиции 
с голям риск и потенциално по-голяма пе-
чалба.

Когато работя с клиенти, предпочитам да 
залагам на по-дългосрочни инвестиционни 
стратегии като пенсионни фондове напри-
мер. В тези стратегии аз виждам един из-
ключителен потенциал за клиентите, защото 
този вид инвестиция дава данъчни преиму-
щества, добър потенциален растеж и най-
вече времето, което е необходимо за пра-
вилното усвояване на този растеж.

При инвестирането винаги има повече 
риск, отколкото при спестяването. Има мо-
менти, когато нещата вървят страхотно и 
печалбите са сравнително големи, но има и 
моменти, когато пазарите падат и следова-
телно има риск за моментна загуба не само 
на печалбата, но и на главницата. Точно по-
ради тази причина,

пенсионните акаунти
са за предпочитане, защото те дават повече 
време на разположение един спад да се за-
личи и да премине към растеж в течение на 
времето до евентуалното пенсиониране и 
данъчни преимущества за хората, които ин-
вестират в тях.

Относно акции и фондове. За това съм го-
ворил и преди - акциите са по-рискови от 
фондовете и там наистина може да се загу-
би всичко, ако дадена компания фалира, а 
ние сме инвестирали в нея. При фондовете 
шансът за фалит съществува също, но в мно-
го по-малка степен. Фондовете имат покри-
тие при фалит до $500 000 на човек. Освен 
това във всеки един фонд има приблизител-
но поне 100 компании от поне 10 различни 
индустрии, които трудно биха фалирали в 
един и същи ден.

Ако имате по-специфични въпроси, ще се 
радвам да ви помогна чрез консултация в 
моя офис, където можем да навлезем още 
по-дълбоко в дебрите на инвестирането в 
Америка.

Това е от мен за днес. Ако и вие имате въ-
проси или се интересувате от различните 
аспекти на финансовата част от живота, 
можете да си запазите час за консултация 
на директния ми телефон - (224) 522-2413 
или на електронната ми поща - Coach_
Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, с 
които съм работил по време на консулта-
ции 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

Каква е разликата между 
спестяване и инвестиране?
�Въпроси и отговори от 

изминалата седмица

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Милениалите, известни още като по-
коление Y, са демографска разбив-
ка, базирайки се на годината на 

раждане, или поколението, което обикно-
вено се определя като хора, родени от 1981 
до 1996 г.

Ако обмисляте да продадете къщата си, 
но се чудите дали все още има купувачи на 
пазара въпреки завишените лихви, трябва 
да знаете, че купувачи има, и то прекалено 
много, а вашият имот може да е точно това, 
което търсят те.

Въпреки че допреди само няколко годи-
ни милениалите се наричаха „поколението 
на наемателите“, това име вече да не е най-
подходящото за тях. Милениалите, най-го-
лямото поколение, всъщност са значителна 
движеща сила за търсенето на купувачите 
на жилищния пазар днес, и ето точно защо.

Въпреки че не може да се отрече, че по-
високите лихвени проценти по ипотечните 
кредити правят по-трудно да си позволят 
дом днес, много хора от тази демографска 
разбивка все още са нетърпеливи и

могат да си позволят
да си закупят жилище. Това до голяма сте-
пен се дължи на стойността, която придават 
на образованието.

Скорошна статия от First American пише, 
че милениалите може би са най-образова-
ното поколение в историята на американ-
ската нация. (Графика 1). Поради това те са 
склонни да печелят повече и това означава 
по-голяма способност за закупуване на жи-
лища. Одета Куши, заместник главен иконо-
мист в First American, обяснява: 

„През 2020 г. милениалите с бакалавърска 
степен имаха среден доход на домакинство 
от над 100 000 долара, докато тези с поне 
висше образование имаха среден доход на 
домакинство от над 120 000 долара. Срав-
нете тези нива на доходи със средния до-
ход на домакинството на милениалите само 
с диплома от гимназия от $60 000 и ползи-
те от висшето образование са неоспори-
ми. Стремежът на милениалите към висше 
образование е добра новина за жилищния 
пазар, защото образованието е ключът към 
по-голямата способност за печелене, така и 
на свой ред за собствеността върху жили-

щата.“
И тъй като заплатите са едно от ключови-

те неща, които влияят върху достъпността, 
когато става въпрос за закупуване на дом, 
тези по-високи доходи могат да помогнат 
на хората от тази демографска група да по-
стигнат целите си за собственост на жили-
ще.

Милениалите продължават да бъдат дви-
жеща сила на търсенето, дори и днес.

Редица проучвания разглеждат как това 
поколение гледа на собствеността върху 
жилищата и как те са уникално позициони-
рани да определят движението на жилищ-

ния пазар напред. Като най-голямото поко-
ление, обемът на потенциалните купувачи е 
съответно и значително по-голям.

„С около 80 милиона души, милениали-
те в момента съставляват най-големия дял 
от купувачите на жилища (43%) в САЩ спо-
ред скорошен доклад на Националната асо-
циация на брокерите на недвижими имоти 
(NAR). Някога известни като „поколението 
под наем“, милениалите се доказаха като 
разумни купувачи, които са доста пъргави 
в стремежа си да притежават недвижими 
имоти. Всъщност не мисля, че е претенци-
озно да се каже, че те са ключът към цялост-
ното здраве и стабилност на настоящата 
жилищна индустрия.“ (Графика 2)

В заключение, милениалите се интересу-
ват и са в добра позиция да постигнат меч-
тите си за собственост на жилище, както 
финансово, така и стратегически нетърпе-
ливи.

Като агент на недвижими имоти аз не 
само помагам на своите клиенти със заку-
пуване, продажба и отдаване под наем, но 
и непрестанно ги уведомявам относно все-
ки възможен аспект, който би повлиял на 
тяхната дългосрочна инвестиция, която 
всъщност за повечето хора е най-важна-
та и най-голямата, която те са направи-
ли или ще направят някога в живота си. Ако 
имате въпроси, свързани с тази или дру-
ги мои статии досега, или въобще с всичко 
свързано с пазара на недвижимите имоти, 
ще се радвам да ме потърсите, а за мен ще 
е удоволствие да мога да помогна. Моят ди-
ректен номер е: 773-827-7827, или ми пише-
те на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също уебсайт, за повече информация: 
GerganaTodorova.BairdWarner.com Консул-
тацията е винаги безплатна и не ви анга-
жира по никакъв начин.

Милениалите все още са движеща 
сила на днешния имотен пазар

�Въпреки по-високите лихви много от тях все още  
са нетърпеливи да се сдобият със собствено жилище

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

5x8 Synthetic Rug Cleaning $495x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning $49
8×10 Synthetic Rug Cleaning $99

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА КИЛИМИ

Tel.: (224) 567-8398
2801 W Touhy Ave,  

Elk Grove Village, IL 60007

Special:

Synthetic Rugs   $1.25   per square foot (Regular $1.99)
Hand Made / Natural Fiber Rugs   $2.95   psf (Regular $3.95)
High pile shaggies   $1.75   psf (Regular $2.75)

We can arrange pick up and 
delivery upon request

Our shop is in Elk Grove Village

Графика 1

Графика 2
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В името на морала главният прокурор Иван Гешев очаква оставката 
на прокурора от Перник Бисер Михайлов, чийто син е обвинен заради 
побои и системен тормоз на жители на града. Беше установено, че той 
е нарушавал мярката си за неотклонение - домашен арест, и ходил по 
заведения, макар и с електронна гривна за проследяване. Самото ус-
тройство няколко пъти дало „грешка“, като най-големият интервал е бил 
40 минути. Правосъдният министър Крум Зарков, чиито служители кон-
тролират гривните, обеща проверка по случая.

Прокуратурата лесно ще се справи с обвиняемия за смъртта на так-
симетров шофьор. Но изглежда невъзможно за българското обвинение 
да отбележи успех срещу корупцията по високите етажи.

Активността да поиска оставка, макар това да е работа на кадрови-
ка на съдебната власт - ВСС и неговата прокурорска колегия, главният 
прокурор обосновава със „справедливостта". „С ясното съзнание, че ро-
дителите не носят наказателна отговорност за своите деца и обратното, 
за разлика от мрачните тоталитарни времена, аз смятам, че в интерес 
на справедливостта, на хората от Перник и на институцията Прокура-
тура на Република България, прокурор Бисер Михайлов ще може и ще 
има доблестта да поеме своята морална отговорност“, посочва Иван Ге-
шев в разпратена до медиите позиция. Той казва още, че прокурорите 
трябва да дават пример за „стабилна институция, морал, идеали и бъл-
гарски ценности“.

Така главният прокурор, освен че осъществява надзор за законност 
и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, им 
задава и критериите за морал и справедливост. Критерии, които почи-
ват на неговото вътрешно убеждение и му позволяват да иска едни - 
и да не иска други прокурорски оставки. Например по разследването 
„Осемте джуджета“ на журналиста от Антикорупционния фонд Николай 
Стайков, разкрило схема за изземване на бизнеси с участието на бивши 
и настоящи представители на държавното обвинение. Специализира-
ната прокуратура тогава определи случая като „семейна драма". Или 
на прокурори, грижливо поставили на трупчета знакови разследвания 
като това за „Барселонагейт“ - схема за пране на пари, в която е намесе-
но и името на бившия премиер Бойко Борисов.

Вместо да иска оставката на Михайлов, справедливостта и стабил-
ността на институцията на държавното обвинение ще проличат от ка-
чеството на обвинителния акт на прокуратурата срещу прокурорския 
син. Калпави обвинения са провалили не едно и две знакови дела, но 
Гешев не е искал оставките на прокурорите, които са ги подготвили. 
„Има съд“, вдига той рамене на въпросите за неефективната прокурату-
ра в еднотипните интервюта, които даде напоследък.

Впрочем, през 2014 година самият Гешев беше командирован от тога-
вашния главен прокурор Сотир Цацаров в Перник за 3 месеца. Според 
публикация на „Капитал“ отпреди осем години - заради отказ да подпи-
ше обвинителен акт срещу един от най-големите бизнесмени в облас-
тта на енергетиката Богомил Манчев. За прокурор Бисер Михайлов ве-
роятно има пропуски, свързани с работата му, както споделят някои 
юристи, а не с отглеждането на сина му.

Работата на прокуратурата е да следи за спазване на законността, а 
не да се движи по критериите за справедливост на главния прокурор, 
които по презумпция да приемем за най-висши - макар да има обосно-
вани предположения за обратното.

В последните два месеца Иван Гешев прави всичко възможно да убе-
ди обществото в своя морал и ценности. Честотата, с която печели еф-
ирно време, появявайки се на местопрестъпления, на среща с хора, 
загубили дете при катастрофа, в Италианския лицей, в гимназии във Ве-
лико Търново и Пловдив, където говори пред ученици, на срещи в пар-
ламента, е като на ранния Бойко Борисов. Ако до президентските из-
бори нямаше 4 години, колкото остават и до края на мандата на Гешев, 
човек можеше да си помисли, че прави кампания за държавен глава. 
Но по-скоро е стратегия да спаси кожата си с евтин пиар, след като се 
задават неизбежни промени относно контрола на главния прокурор и 
слухове, че Иван Гешев няма да изкара мандата си. По-лесно е да уте-
шаваш плачещи родители и да се правиш на Хълк пред тийнейджъри, 
отколкото да отговаряш защо Пеевски е изпуснат от делото „КТБ“ и да 
подминаваш прокурорския произвол с големи обществени последици. 
Но това е моралът на Гешев.

За ценностите и морала 
на главния Иван Гешев

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

Хората са ни изпратили тук, за да работим, а не за 
да следваме буквата на закона

Това заяви депутатът от ГЕРБ Анна Александрова 
на заседанието на парламентарната комисия 

по правни въпроси във връзка с връщането на 
възможността за гласуване с хартиена бюлетина.

Аз, като син на фантаст, ще ви кажа, че 
вярата в машината, е трогателна. Искам да 
ви попитам - вие нали сте либерали? Защо 
ограничавате хората как да гласуват. Дайте им 
възможност - с гълъби, царевица. Нали искаме 
да повишаваме избирателната активност?

Любен Дилов-син, депутат от групата на ГЕРБ-
СДС помоли да му се даде за пример държава от 

Европейския съюз, в която да се гласува само с 
машина

Всички ние имаме родители и баби, които са 
чели и Пушкин, и Толстой, и Гьоте, и Шекспир, 
но не са дигитално грамотни и не си цъкат на 
телефоните по цял ден

Депутатът от ГЕРБ-СДС Росица Кирова се 
аргументира срещу машинния вот

Корнелия Нинова е пила турско кафе с 
Бойко Борисов

С тези думи депутатът от 
„Демократична България“ Йордан 

Иванов коментира пред БНТ искането на 
ГЕРБ, ДПС и БСП да бъде върната опцията 

да се гласува и с хартиена бюлетина

Ние настоявахме за машини за 
гласуване и продължаваме да сме 
поддръжници на машините, но не тези. 
Никога не сме искали тези устройства. 
С тях гласуват само за Мадуро във 
Венецуела.

Депутатът от ДПС Йордан Цонев се 
аргументира защо иска връщане на 

хартиените бюлетини

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Blinks, късометражен филм, който раз-
казва за приемните родители и тех-
ните трудности в общуването с оси-

новени деца, докосва с емоционалния си 
сценарий, с актьорската игра, с режисьор-
ските решения. Blinks е намигване за търпе-
нието, за надеждата и родителската любов.

Blinks е намигване на България към аме-
риканската киноиндустрия.

Филмът е режисьорски дебют на актриса-
та Мария Бобева. Историята, която тя раз-
казва, е по действителен случай, родена от 
неин приятел, който става приемен баща на 
13-годишен тийнейджър.

„Неговата любов към това дете ме накара 

да напиша този сценарий“, казва Мария.

Темата за осиновяването
е изключително деликатна, тъй като това е 
процес, в който обикновено се срещат две 

дълбоки загуби – загубата на 
родителя от невъзможността 
да има свое дете и загубата на 
осиновеното дете, изоставено 
от родителя.

Между двете чувства на за-
губа се поражда и проблемът 
в общуването между прием-
ния родител и осиновеното 
дете.

Тъга, гняв, желание за от-
мъщение - емоциите в деца-
та, когато вече са на осъзна-
та възраст, преливат. Blinks се 
прицелва в душевността на 
двете страни и поставя про-
блема буквално „на живот и 
смърт“.

Филмът успява да привлече 
вниманието на редица фести-
вали, въпреки голямата конку-
ренция в Америка.

От New Jersey Film Awards 
продукцията грабва награ-
дите за най-добър късоме-
тражен филм, за операторско 
майсторство и за главна мъж-
ка роля.

От друг фестивал - Skia Film 
Festival - получава номинация 
за

най-добър 
късометражен филм

а в Hollywood on the tiber в Италия Мария 
печели и награда за режисьорски дебют.

На филма и целия екип предстоят още 
фестивали, а Мария вече мисли по новия 
си проект. Тя не спира да работи за своята 
американска мечта. Конкуренцията в САЩ 
дори я амбицира да изразява себе си по 
всякакъв начин - пред камера, зад камера, 
над сценария…

Дотолкова я мотивира, че преди няколко 
години, разочарована след толкова кастин-
ги и неполучени роли, тя решава да напише 
роля за себе си и я изиграва в собствения 
си филм.

„Ако бях в България, сигурно повече щях 
да играя“, казва с лека носталгия Мария. Тя 
е участвала в представления в Сатиричния 
театър, в „Зад канала“, имала е доста изяви 
за крехкия си опит и може да се каже, че ка-
риерата и на наша земя е била сигурна.

Тя обаче не избира лесния път и тръгва да 
осъществява своята американска мечта. И 
остава в Лос Анджелис вече 18 години.

Това, в което е убедена, е, че не съжалява 
за избора си. „Отново бих го направила, пак 
бих заминала“.

Мария е завършила НАТФИЗ в класа на 
звездното трио - Крикор Азараян, Тодор Ко-
лев и Атанас Атанасов. Само великите хора 
в изкуството могат да посеят такава борбе-
ност в своите възпитаници.

„Някои от тях не са между живите вече, но 
ако можеха да ме чуят… „Благодаря!“

Blinks - филм с български корени 
покорява американските фестивали

�Продукцията е режисьорският дебют на Мария Бобева

СОНЯ  
ТОДОРОВА

sonya@bg-voice.com

https://connectmortgagecorp.com/
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Маккинли: По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до Тебе
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млрд. долара джакпот спечели 
късметлия от Калифорния. Това е 
рекорд за цялата история на ло-
тарията Powerball. Шестте числа, 
които направиха още един човек 
милиардер, са 10, 33, 41, 47 и 56, 

а Powerball бе също 10. Победи-
телят, чието име не беше обявено, 

може да избере да вземе наведнъж 
еднократна сума, която се оценява 

на около 1,4 млрд. долара, или цялата 
сума под формата на анюитети в продъл-

жение на три десетилетия. Повечето пече-
ливши избират еднократната сума.

-метров запазен учас-
тък от път, прока-
ран преди повече от 
3000 години, откри-
ха китайски археоло-
зи в провинция Хенан. 

Древният път минава през Инсюй, 
известен археологически обект, 
включен в Списъка на световно-
то наследство на ЮНЕСКО. Пътят 
е постлан с внимателно подбра-
ни камъчета, костни фрагменти и 
керамични парчета. Той минава 
от изток на запад и е широк око-
ло 14 метра.

 в цифри

млрд. долара джакпот спечели 
късметлия от Калифорния. Това е 

а Powerball бе също 10. Победи
телят, чието име не беше обявено, 

може да избере да вземе наведнъж 
еднократна сума, която се оценява 

на около 1,4 млрд. долара, или цялата 
сума под формата на анюитети в продъл

жение на три десетилетия. Повечето пече
ливши избират еднократната сума.

са езиците, на които ско-
ро компанията Google 
ще преведе услугите 
си. „Представете си нов 

потребител в Африка, който говори на волоф и 
който използва телефона си, за да разбере къде 
е най-близката аптека или на кой канал може да 
гледа мач от Купата на Африка“, обясни Йохан 
Шалквик, инженер на компанията. По света се 
говорят повече от 7000 езика, но Google предла-
га инструмента си за превод на малко над 130. С 
развитието на този дългогодишен проект, Google 
има намерение да интегрира резултатите в свои-
те продукти като YouTube, цифровите си клавиа-
тури и инструмента за превод.

12,46

2,4

1000
литра на глава от населението годиш-
но пие българинът. Това става ясно от 
данни, публикувани от „World Population 
Review“. Употребата на алкохол в Роди-
ната е двойна в сравнение със средното 
световно потребление, което е 6,18 ли-
тра на човек. Най-много алкохол се пие 
в Европа, сочи проучването. Като лидер 
е Чехия с 14,26 литра на глава от населе-
нието. В Топ 10 преди България са още 
Латвия, Молдова, Германия, Литва, Ир-
ландия, Испания и Уганда.

80

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

Преодолявайки десетки перипетии, 
изкуствено създадени от комунисти-
ческата власт в България, през 1971 

г. семейството на Георги и Елена заминават 
най-сетне при сестрата на Георги, Цветанка, 
която живее в САЩ заедно с баща си и свое-
то семейство. Георги обаче има приятел, 
който живее в Сидни, Австралия. Цветан е 
от Брезник. Той е бедно момче, дошло в Со-
фия да търси препитание. Емигрира още 
като войник.

Георги носи пис-
ма от съпругата на 
Цветан в България и 
от дъщеря му, които 
да пусне до Австра-
лия от САЩ. Това се 
налага, защото по 
това време писмата 
от България са цен-
зурирани по един 
или друг начин. Така 
хората не могат да 
разчитат на непри-
косновеност на 
личната си корес-
понденция и се при-
нуждават да дават 
писмата си на други 
хора, които пътуват 
в „нормалния“ свят, 
където хората са 
свободни и никой 
не се интересува от 
факти в личната им 
кореспонденция с 
техни близки.

Още преди да за-
мине за Америка, 
Георги е посетен в 
дома си и от други българи, които се въз-
ползват от това, че той ще пътува,

за да му предадат писма
за техните близки в САЩ и не само в САЩ. 
Така хората са сигурни, че ще могат да спо-
делят напълно откровено своите мисли и 
преживявания със своите роднини и близ-
ки, без да се притесняват, че ако писмата 
им бъдат цензурирани от тайните служби в 
България, може да пострадат заради това, 
че са си позволили да бъдат откровени в 
кореспонденцията си.

Георги пуска писмата до Цветан в Ав-

стралия. След това обаче решава да започ-
не лична кореспонденция с него, вероятно 
след отговор от мъжа. Така двамата започ-
ват да си пишат редовно. Цветан е любопи-
тен каква е ситуацията в България, той пита 
Георги, а Георги, възползвайки се от това, 
че е в свободна държава, каквато е САЩ, за-
почва да разказва в писма всичко, което ин-
тересува новия му приятел за България.

Той свободно разказва за всичко, кое-
то счита за важно, за властта, позволява си 
критики, оценки и констатации, които ина-
че в писма от България никога не би напи-
сал под страх от политически репресии.

Цветан се интересува и от семейството си 
в България. Георги му разказва онова, кое-
то знае за тях. Споделя и трудностите, които 
съпругата му и дъщеря му в България тър-
пят заради недоимък, заради това, че са по-
ставени

под особено наблюдение
от властите, защо-
то Цветан се води 
за отклонил се от 
военната си служ-
ба дезертьор. Ос-
вен това върху него 
тегне още една дам-
га и това е зловещо-
то прозвище, с кое-
то наричат в онези 
години хората, кои-
то емигрират - „не-
възвращенец". Това 
носи особено нега-
тивния смисъл на 
факта, че говорим за 
човек, който „няма 
да се върне“ - невъз-
вращенец, който е 
напуснал родината 
си и по този начин 
я е предал според 
комунистическата 
пропаганда в стра-
ната в онези години.

След месеци пре-
стой в Америка Ге-
орги и съпругата му 

се прибират в България.
Минават години и Цветан умира. В Бълга-

рия обаче комунизмът все още не е паднал 
и семейството му няма как да осъществи 
една нормална връзка с властите в Сидни, 
за да получи повече информация за смър-
тта му. Понеже той няма друго семейство в 
Австралия, общината събира

личните му вещи
и решава да ги изпрати на близките му в 
България. Това е жест на уважение към па-
метта на един починал човек, който не е 
местен. Така в България пристигат лични-

те вещи на Цветан, сред които са и писма-
та, които той си е разменял с Георги, докато 
последният е пребивавал в САЩ при своя-
та сестра.

Оказва се, че Цветан е запазил тези пис-
ма, защото това е била най-точната и истин-
ска информация, която е можел да получи 
от българин, който живее в България, но по 
силата на обстоятелствата се е оказал отвъд 
„Желязната завеса“, макар и само за някол-
ко месеца.

На Георги не му става особено приятно, 
когато разбира, че писмата му, които са лич-
на кореспонденция, достигат до България. 
Притеснява се да не би те по някакъв начин 
да достигнат до тайната политическа поли-
ция в България, която може да му окаже ня-
каква форма на насилие заради това.

Слава Богу, не се стига до репресии, а 

днес подобни тайни кореспонденции може 
и да ни изглеждат забавни, но някога, пре-
ди години, когато светът беше разделен на 
сфери на влияние, заради едно писмо чо-
век можеше да изгуби дори и живота си.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Тайната на кореспонденцията 
със САЩ и света
�Заради едно писмо човек можеше да изгуби дори и живота си

Цветан пред къщата си в Сидни, Австралия.

Сн.: Фотоархив на автора

Георги и Елена във Вашингтон - 19 септември 1971 г.

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Албена и Павел Благеви са вдъхновя-
ващ пример за това как човек може 
да промени живота си, като поеме по 

нова, смислена посока след приключване-
то на професионалната си кариера. Двамата 
българи от Солт Лейк Сити, щата Юта, опре-
делено не искат да се примирят с инерцията 
на скучния, еднотипен живот на пенсионери.

След като миналата година изкачват връх 
Килиманджаро в Танзания (5985 м), Албена 
и Павел продължават с предизвикателства-
та. Вдъхновени и надъхани от приятелката си 
Владина Цекова, сценарист и пиар експерт, 
те поемат по най-дългия и най-тежък марш-
рут на пилигримския път Ел Камино - 779 км 
за месец.

Авантюрата ознаменува
края на едно тяхно 5-месечно лято в Родина-
та, Франция, Испания и Гърция, изпълнено с 
приключения - от май до октомври.

„За Ел Камино се подготвихме добре - каз-
ва Албена. - Изкачихме за втори път връх Бо-
тев за тренировка, а също и Мусала отново. 

Миналото лято го качихме без лифт, отиване 
и връщане 11 часа и след това с лифт за 5-6 
часа. Ботев е труден връх за качване, защо-
то се тръгва много от ниско. Не е както при 
Мусала и Мальовица, където тръгваш от по-

високо.“
Двамата се подготвят стриктно за Ел Ками-

но. Раниците не трябва да са по-тежки от 10% 
от теглото ти - при Албена 5 кг, при Павел - 
8,5 кг. Носят най-необходимото: 3 комплекта 

бельо, по 2 тениски, 3 чифта чорапи, джапан-
ки и олекотен спален чувал. На всяка спирка 
за преспиване перат дрехите от деня, не взе-
мат нищо излишно - за да не тежи. Вървят с 
щеки в ръцете, за да може, ако се подхлъзнат, 
да имат опора.

„Най-важното са качествените обувки, да 
не образуват мазоли и рани по пътя, след 
като всеки ден трябваше да изминем сред-
но по 25 км“, обяснява Павел. Под обувките 
носят по 2 чифта чорапи - едни копринени и 
едни вълнени, които при триенето помежду 
си създават комфорт.

Двамата имат възможност да ползват пла-
тени услуги по пренасянето на багажа от 
един обект на Камино до друг, но не го пра-
вят. „Решихме да си изминем пътя по тради-
ционния начин,

с раницата на гърба
без резервации, в най-базовите страннопри-
емници. Свиква човек. То в това е и смисълът. 
За нас беше преживяване - не на луксозен хо-
тел и ядене на корем, а скромно, с по-малко 

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

Албена и Павел: Двама 
сървайвъри на по 66 по пътя на 
предизвикателството Ел Камино

„Ел Камино си беше поредното 
ни предизвикателство - казват 
Албена и Павел. - Даде ни енергия 
и самоувереност, че можем да 
преминем и това препятствие. 
Вървиш и търсиш себе си. Не се-
диш на едно кафе и чакаш някой 
да ти каже какво да правиш с 
живота си...“ 

�След като изкачват Килиманджаро, българите от Солт Лейк Сити, Юта, 
извървяват 779 км по свещения поклоннически маршрут

По пътя.

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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храна през 2 часа“, обяснява Албена.
Двамата искат всичко да е напълно автен-

тично, затова нощуват в така наречените ал-
берге - странноприемници, като спят в голе-
ми стаи с много легла на два етажа, заедно 
с други поклонници. Примиряват се някак с 
хъркането и шумовете на другите пилигри-
ми. Има и частни албергета с повече удоб-
ства, както и хотели, които са по-скъпи, но 
там се прави резервация. „Без резервация 
имаш свободата да спреш където искаш и да 
спиш, ако искаш, ако не - да продължиш. За-
виси как се чувстваш“, коментира Павел.

В раниците си не носят никаква храна - за 
да не тежат. Само шише вода от 200-300 ми-
лилитра. По пътя има много чешми, където 
може да се освежат и да пият вода, и щандо-
ве с храна - традиционната тортила (питка 
от царевично брашно), сандвичи, плодове, 
сладкиши. Закуската е от препечена филий-
ка, кафе и портокалов сок. Обядват в малки 
заведения по пътя, вечерят в градчетата, къ-
дето нощуват.

Избират най-дългия и най-тежък маршрут 
- „Камино Франсез“, или френското Ел Ками-
но. Тръгва се от френското градче Saint Jean 
Pied de Port, но с първия преход, който е един 
от най-тежките - 29 км, се преминава в Испа-
ния. Преходът е по един проход в Пиренеите.

Препоръчително е да вървят 31 дни, по 25 
км дневно, без почивен ден. Няколко дни из-
минават по 30 км. Най-тежко е в началото - 
мазолите, мускулната треска. „Аз имах мус-
кулна треска, казаха ми да пия магнезий. 
Викам, откъде магнезий. Навсякъде прода-
ваха прясно изстискан портокалов сок и това 
беше моята витаминна доза всеки ден“, спо-
деля Павел.

Постепенно тялото свиква с натоварването 
- вървиш в определено темпо, като се стре-
миш да си изправен и се подпираш на щеките 
при хлъзгав път, обясняват те. „По този марш-
рут не се състезаваш с никого, то си е състе-
зание със самия себе си. Имаше един Патрик, 
който като говорехме, че искаме да стигнем 

до крайната точка на маршрута - Сантяго ди 
Компостела, казваше: „Да, ако тялото издър-
жи“, спомня си Павел.

Навсякъде по пътя ориентир са жълти 
стрелки или жълти миди на син фон. Има ги 
навсякъде - по улиците на градчетата, на сте-
ните, на каменни бетонни стълбове в полето. 
Когато вървят по тъмно, се е случвало да се 
губят. Тогава им помагат хора, които са инста-
лирали в телефоните си специални приложе-
ния за Камино, показващи пътя.

Най-важното за двамата са контактите с 
хора от цял свят и приятелствата, които съз-
дават по пътя си. „Много интересно общество 
се събира - казва Павел. - Имаме обща цел и 
заедно един друг се подкрепяме, окуражава-
ме и вървим напред. По пътя си разменяме 
поздрава „Буен Камино“. В градчетата мест-
ните хора също ни поздравяват. Позитивно е 
отношението и на местните към хората от Ел 
Камино, и на пилигримите помежду си.“

„Създава се вълнуваща атмосфера на при-
ятелство и взаимопомощ - споделя Албе-
на. - Ако някой припадне по пътя, веднага 
се стичат хора да помогнат. Вечер в стран-
ноприемницата, като тръгнеш по джапанки 
и видят, че имаш мазоли и рани, веднага ти 
предлагат лепенки, мехлеми. На вечеря съ-
бирахме масите и се образуваше голяма ве-
села компания.“

При една почивка двамата споделят пред 
американец, че в Родината са си купили би-
лети за концерт на звездата Лили Иванова. 
Американецът отваря платформата Spotify 
и попада на песента й „Камино“. „Беше много 
вълнуващо и символистично - насред Ками-
ното да слушаме „Камино“ на Лили Иванова. 
Като му казахме, че тя е на 83 години, той не 
повярва, беше удивен от младежкия й вид“, 
споделя Павел.

Ел Камино отдавна

не е само религиозен 
маршрут

за вярващи. Една трета от хората тръгват по 
религиозни причини. Пътят във всяко град-
че минава и край църква и там вярващите 
се отбиват, присъстват и пеят на литургии. 
Много са и хората, които са преживели теж-
ка болест, загубили са близък човек или по-
соката и тръгват, за да намерят отговор как 
да продължат живота си. Има и такива, които 
са на кръстопът - напуснали са работа и тър-
сят нова посока в живота си. Други го прием-
ат като изпитание на духа и психиката, трети 
- като авантюра, за да опознаят нови места и 
нови хора, обясняват Албена и Павел.

„Дадохме си сметка колко малко ти е нуж-
но, и колко излишни вещи трупаш през живо-

та си. Ето, тръгваш с три ката дрехи, едно яке, 
едни качествени обувки и нищо повече. Не 
купуваш нищо по пътя, за да не тежи. Разби-
раш с колко малко можеш да живееш... Едно 
извисяване... Отнасяш със себе си само сним-
ките в телефона или фотоапарата, които пра-
виш, докато разглеждаш като турист местата 
по пътя си“, казва Павел. А жените установя-
ват, че не са им нужни грим и тоалети, за да се 
чувстват добре.

Най-тежка е последната отсечка от пътя - 
до финалната точка - града Сантяго де Ком-
постела. Албена и Павел трябва да изминат 
този ден 35 км, но те решават да покрият 
всичките 40 км до Сантяго. Градът е наречен 
така на Свети Яков, или според испанците - 
Яго. А „де Компостела“ е „поле със звезди“. 
Легенда гласи, че 800 години, след като Све-
ти Яков/Яго бил обезглавен и заровен, човек 
вижда, че падат звезди на едно и също мяс-
то. Намира ковчеже с мощите на светеца, раз-
казва Албена.

Когато получават документите за това, че 
са извървели най-дългия маршрут на Ел Ка-
мино, двамата решават да изминат още 100 
км, вече с превоз, до Финистере - буквално 
„края на света“, точка нула.

Много върхове в кариерата си са имали 
двамата за 32-те години в Америка (за което 
BG VOICE разказа). Имат 7 регистрирани US 
патента, включване на Албена в „Алеята на 
славата“ на огромна корпорация; един 47-го-
дишен щастлив брак, две прекрасни дъщери, 
трима внуци...

С Ел Камино завършва вълнуващото и не-
обикновено лято на двамата. След кратка 

почивка в Гърция на 4 юли Павел организи-
ра изложба. Америка - такава, каквато не я 
познаваме - не на небостъргачите, а на уди-
вителната природа, на планини, водопади, 
изгреви и залези, е видял през обектива си 
Павел. Открива я на 4 юли, в изложбената 
зала на Националната гимназия по прилож-
ни изкуства „Свети Лука“ в София. Озаглавява 
я „Мигове от красива Америка“ и не случайно 
избира за откриването 4 юли - Денят на неза-
висимостта на втората им Родина САЩ. След-
ват много пътешествия из Родината и курс по 
гладолечение в клиниката на д-р Емилова - 
35 дена.

Сега са в Солт Лейк Сити и им предстои 
зима с много ски с внуците. Другото лято са 
си набелязали прехода Ком - Емине - 21 дни 
по билото на Стара планина. По-предизви-
кателно е като терен от Каминото, малко по-
кратко е, но е по-планинско, казват те. Ми-
слят сериозно и за трекинг из Хималаите.

Готвене в албергето.

Оставят камъчета от връх Ботев.

Сертификатите на латински за най-дългия маршрут 
получават, след като покажат паспорта с печати от 
всички обекти по пътя.

Перат си дрехите в албергето.

https://www.facebook.com/milanabash78
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Парк в канадския град Мисисага, Голя-
мо Торонто, вече носи името на бълга-
рин, успял да прослави Родината.

Парк „Iggy Kane�“ е кръстен на Игнат Ка-
нев, оставил трайна следа в града със сгра-
дите, построени от него.

Лично новоизбраният кмет г-жа Бони 
Кромби съобщи официално новината на ге-
нералния консул г-жа Велислава Панова.

До смъртта си през юли 2020 година г-н Иг-
нат Канев беше и почетен консул на Републи-
ка България в Канада. Той беше известен и с 
филантропската си дейност, като помагаше 
и продължава чрез компаниите си да реали-
зира мечтите на много хора. Човек, който ще 
остане пример и за поколенията със своето 

визионерство, работохолизъм и обич към хо-
рата.

Игнат Канев притежава десетки признания 
в Канада и в България – удостоен е със звани-
ето „Член на ордена на Канада“, орден „Стара 
планина – първа степен“, почетен гражданин 
е на Русе, както и носител на доктор хонорис 
кауза на Русенския университет.

„Искрено се надяваме този нов парк да 
стане неизменна част от

живота на българската 
общност

в Канада. Благодарим на всички, които по-
вярваха в тази инициатива, повярваха и в на-
шия екип“, написа генералният консул Велис-
лава Панова.

Игнат Канев беше един от най-богатите 
българи отвъд Океана, като състоянието му 
се оценява на над 1 милиард долара. Роден е 
роден на 6 октомври 1926 г. в с. Горно Абла-
ново, Русенска област. Той е четвъртото от 
7-те деца на Христо и Мита Каневи.

Няма финансовата възможност да учи, а е 

принуден още на 14-годишна възраст да на-
пусне България и да се установи в Австрия, 
за да търси препитание. През 1951 г. заряз-
ва бизнеса в Австрия и почти без средства, 
без да знае английски и без да има някакви 
връзки и приятели, заминава за Канада. Уста-
новява се в Торонто, където започва работа в 
строителния бизнес.

Първоначално строи малки къщи за но-
вопристигащите имигранти. Пет години по-
късно, през 1956 г., вече основава там пър-
вата си строителна фирма. До момента на 
смъртта си Канев се превръща в един от най-
крупните бизнесмени в строителния бизнес 
в Канада.

През 90-те години на 20 век Игнат Канев из-
праща огромно количество образователна и 
бизнес литература в Русенския университет 
„Ангел Кънчев“ в подкрепа на новосъздаде-
ния факултет по Бизнес и мениджмънт. През 
2012 г. дава два милиона лева (половината от 
необходимата сума) за построяването на мо-
дерен конферентен комплекс към универси-
тета, наречен на негово име „Канев Център“.

Парк в Канада вече носи името 
на филантропа Игнат Канев

�Той е популярен в Мисисага най-вече със сградите, които е построил

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com
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Ядките винаги са били известни със 
своите хранителни качества и благот-
ворното си действие за красотата. Те 

са изключително полезни за кожата и коса-
та. Ефективно поддържат здравето, енерги-
ята и добрата форма. Всички тези ползи мо-
жете да откриете и в кестените.

Ето няколко факта, които е добре да зна-
ете за тях.

Диворастящите кестени са много кра-
сиви, но в никакъв случай не трябва да се 
консумират. За консумация са годни един-
ствено питомните кестени, а дивите се из-
ползват за украса на градските паркове.

Кестените са ценен източник на храни-
телни вещества в много култури, по-спе-
циално тези в Китай, Корея, Япония и Сре-
диземноморието. Те са култивирани преди 
повече от 6000 г. в Китай и 3000 г. в Европа. 
Гърците смятат, че кестените

значително 
превъзхожда бадемите

лешниците и орехите по хранителни ка-
чества и ползи.

Кестените са били основен хранителен 
източник в Европа в миналото. От сушените 

древните приготвяли брашно, което по ни-
какъв начин не отстъпвало по качества на 
пшеничното.

Според народния лечител Петър Дим-
ков дивите кестени излъчват силна енер-
гия и затова той носел по няколко в джобо-
вете си, зaщoтo вяpвaл, чe oтнeмaт лoшaтa 
eнepгия, eлиминиpaт бaктepи-
итe, ycпoкoявaт нepвитe и 
пaзят oт вpeдни влия-
ния. Toй бил yбeдeн, 
чe caмoтo им нoceнe 
или дъpжaнe в длaн 
oкaзвa блaгoтвopнo 
влияниe въpxy cтa-
витe, cyxoжилия-
тa, мycкyлaтypaтa и 
нepвнaтa cиcтeмa.

Димков препоръч-
вал неспокойните хора 
да спят с кестени под въз-
главницата.

Кестените дори сбъдват желания, 
а енергийната им вибрация

зарежда и хармонизира 
тялото

В Европа от векове има традиция да се 
пекат кестени навръх Коледа. Те се разли-
чават от повечето ядки като орехи, фъстъ-
ци и бадеми с по-ниското съдържание на 
мазнини. Съдържат полезни минерални ве-
щества, целулоза, захар, нишесте, витамини 
А и С, витамини от групата В, както и само 
5% мазнини. В тях се съдържат 62% въгле-
хидрати – сто грама продукт съдържа око-
ло сто и осемдесет калории.

Кестените са важен компонент от вегета-
рианската диета. Те съдържат полезни за 
организма вещества като калий, калций, на-
трий, фосфор, мед, магнезий, желязо.

Плодовете на кестена имат много прия-
тен вкус, хранителни са и се консумират ва-

рени или печени. Семената от кестена се 
използват

за профилактика 
на разширени вени

както и при стомашни разстройства.
Те помагат за по-бързо зарастване на 

рани и успокояват тъканите. Това им дейст-
вие е особено полезно и ефективно при ле-
чение на хемороиди.

От плода се приготвят мехлеми за рев-
матизъм, артрит, шипове. Няколко кестена 
се нарязват на ситно заедно с корите и се 
поливат с 400 мл силен спирт или домашна 
ракия. Остават се да престоя една седмица, 
след това с тази настойка се разтриват бо-
лните места. а с размекнатите кестени мо-
жем да правим компрес или лапа.

Антиоксидантите и витамините в кесте-
ните придават на кожата свеж вид и под-
държат добрата й хидратация. Сухата и 
лющещата се кожа лесно подобрява със-
тоянието си благодарение на подхранва-
щите свойства на кестена.

Мастноразтворимите витамини от група 
В, които се съдържат в кестена, стимулират 
растежа на червените кръвни телца, пома-
гат

за разграждането 
на въглехидратите

протеините и мазнините и гене-
рирането на енергия. Засил-

ват се мозъчните функции, 
подобрява се паметта и 

мозъчната активност. Бо-
гато наситени с витами-
ни от групата В, кестени-
те са много полезни за 
растежа и развитието на 

мозъка. Освен това, чрез 
подобряване на кръвооб-

ращението благодарение на 
съдържащия се калий в кесте-

ните, се поддържа и здравето на 
нервната система.

В кестена се съдържат диетични фибри, 
които намаляват нивата на холестерола. 
Манганът пък от своя страна намалява ри-
ска от сърдечни болести и

повишава енергията 
и работоспособността

Кестените съдържат много полезни еле-
менти за косата - мастноразтворимите ви-
тамини от група В, цинкът и витамин Е, 
които елиминират токсините в тялото, ув-
реждащи и отслабващи косата.

Сега, когато вече познавате полезните 
свойства на кестена, започнете да използ-
вате продукти, които съдържат такива екс-
тракти. Кестените са полезни едновремен-
но и за красотата, и за здравето, затова се 
препоръчват както от нутриционистите, 
така и от специалистите по красота нався-
къде по света.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

eнepгия, eлиминиpaт бaктepи-
итe, ycпoкoявaт нepвитe и 
пaзят oт вpeдни влия-
ния. Toй бил yбeдeн, 
чe caмoтo им нoceнe 

Димков препоръч-
вал неспокойните хора 
да спят с кестени под въз-

Кестените дори сбъдват желания, 

на въглехидратите
протеините и мазнините и гене

рирането на енергия. Засил
ват се мозъчните функции, 

подобрява се паметта и 
мозъчната активност. Бо
гато наситени с витами
ни от групата В, кестени
те са много полезни за 
растежа и развитието на 

мозъка. Освен това, чрез 
подобряване на кръвооб

ращението благодарение на 
съдържащия се калий в кесте

ните, се поддържа и здравето на 
нервната система.

Вкусният дар на есента калява имунитета, 
пази от лоша енергия и разтопява шиповете

Кестените лекуват 
костите и сърцето, спират 
настинките и грипа

http://www.trifonovalaw.com/
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Е
сента в пълната си прелест и пъ-
строта върви ръка за ръка със 
специални ухания, подчертаващи 
нейния уют и спокойствие. Приме-
сете ги с аромата на горящите дър-

вета в камината и уханния горещ шоколад в 
ръцете ви и се насладете на цялостно есен-
но преживяване.

Известно е, че ароматите имат способ-
ността да променят настроението ни пове-
че от другите сетива и затова е изключител-
но важно сред морето есенни парфюми да 
намериш такъв, който да превърне мрач-
ните дни в чиста магия. Вече не е достатъч-
но парфюмът просто да мирише хубаво, а 
трябва

да пробужда 
и определени чувства

Така например ванилията действа като 
чувствен облак, разпространява топлина, 
съблазнява и е идеалният избор за среща. 
Сандаловото дърво възстановява спокой-
ствието, затова се препоръчва в моментите, 
когато нервите са опънати.

На какво още ухае есента? На домашен 
уют и топли момента, на чай и падащи лис-
та, на чувствени и дръзки аромати. През 
този сезон леко пикантните и дървесните 
ухания заменят флоралните нотки на лято-

то. Затова при избора 
си на парфюм през ес-
ента е подходящо да зало-
жите на парфюми, в които

се крият 
ароматните нотки

на жасмин, амбра, сандалово дърво, вани-
лия...

През есента е препоръчително да се при-
бегне към по-чувствени, по-тежки и слад-
ко-пикантни аромати. Парфюми, които в 
съдържанието си нямат алкохол, се предла-
гат на пазара отдавна. Но тази есен ще бъ-

дат доста популярни. Предлагайки по-фини 
аромати, те са подходящи и за хора с доста 
по-чувствителна кожа.

Парфюмите на водна основа са без спирт. 
Може да се каже, че те са неразредени пар-
фюмни композиции. И за разлика от тези с 
алкохол, притежават по-гъста консистен-
ция. Според парфюмеристи вместо про-
дукт, пълен със синтетика, може да ползва-
ме смесица между вода и етерични масла, 
за да получим

прекрасен и 
по-естествен аромат

Ароматът на всички парфюми без алко-
хол е лек, но това не означава, че не са дъл-
готрайни. Те са по-малко летливи от алкохо-
ла, попадайки върху кожата. И именно това 
ги прави по-трайни.

Много хора предпочитат парфюми с ал-
кохол. Именно той кара парфюмните масла 
да се изпаряват и да се усещат по-силно от 
околните. Но някои видове алкохол напри-
мер могат да променят по-нежните арома-
ти. Да вземем етиловия - той може да при-
чини дразнене и алергия. От друга страна, 
изсушава кожата, ако се ползва по-често. 
Доказано е, че оказва отрицателно влияние 

върху клетките и

отнема влагата в тях
Ето защо е по-добре 
да ползваме парфюми 

без спирт.
Смята се, че тра-

диционните пар-
фюми имат отли-
чителен аромат, 
на който му тряб-
ва известно вре-
ме, за да се появи 

след напръсква-
не. От друга стра-

на, тези на водна 
основа, пълни с аро-

матни масла, притежа-
ват по-различна миризма. 

И по-лесно може да усетим 
нотките на жасмин, лавандула, па-

чули и други. Те са по-слаби, но пък усеща-
нето е друго, защото разчитат на топлината 
на кожата, за да се изпарят.

Според парфюмеристи ароматите без ал-
кохол е по-добре да не са под формата на 
спрей. Най-добрият вариант е да са с ро-
лонче, с което да се маже кожата. Или да на-
насяме по няколко капки от тях на различни 
места по кожата еднократно.

Ще те стоплят през студените дни  
и ще те накарат да се усмихнеш

Уханията на 
есента: Хармония, 
обвита в цветове 

и аромати

то. Затова при избора 
си на парфюм през ес-
ента е подходящо да зало-
жите на парфюми, в които

отнема влагата в тях
Ето защо е по-добре 
да ползваме парфюми 

без спирт.

диционните пар
фюми имат отли

ме, за да се появи 
след напръсква

не. От друга стра
на, тези на водна 

основа, пълни с аро
матни масла, притежа

ват по-различна миризма. 
И по-лесно може да усетим 

нотките на жасмин, лавандула, па

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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НАБИРАМ CDL ШОФЬОРИ , 
Цена US$ , Зипкод , Srd Freight Inc набира шо-
фьори с хазмат и танкер ендорсмент за редов-
ни товари от WI-CA 4 товара на седмица-4000 
мили минимом на седмица, Volvo и Freightliner 
камиони автоматик, 17 години в бизнеса, про-
фесионален диспеч, много добри условия за 
шофьор PH#773-827-4439 №19548
ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, заплащане $ 15 
час според опита, предлагаме професионал-
но обучение, здравна застраховка, платена 
отпуска, болнични и лични дни, почивни дни 
за националните празници, извънреден труд, 
англ. тел. 847-499-7010, бъл. 773 704 2622 , 
hr@hypermicro.com. 900 Carnegie St, Rolling 
Meadows IL 60008 №19526
OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме кон-
трактори със CDL и драй ван ремаркета за 
съвместна работа. За повече информация се 
обадете на телефон (224)659-2356. №19510
OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме кон-
трактори със CDL и драй ван ремаркета за 
съвместна работа. За повече информация се 
обадете на телефон (224)659-2356. №19509
CDL-TEAM 0,85CPM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, I am looking for 
Team driver for steady line IL-LAS VEGAS,NV 
-YORK,PA back to Chicago,IL -SAT SUN home 
5000 miles 0,85cpm more info 8472542504 
№19491
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна компа-
ния предлага работа за Owner Operators! Only 
8 % dispatch fee ; 24/7 Dispatch ; Коректно от-
ношение! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (630)290-
7566 - Andy 6302907566 №19338

Chicago + suburbs
CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна 
компания търси да назначи шофьори с мини-
мум 2 години опит. Автоматик камиони с АPU. 
Заплащане според опита- $0.60-$0.70 cpm! 
7736036413 №19586
ШОФЬОРИ & OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за CDL A шофьори! Добро за-
плащане! Възможност за прибиране в къщи 
през ден и всеки уикенд! Предимно Midwest; 
24/7 Dispatch; Чек всеки петък! За повече ин-
формация 847-665-9273 №19593
CDL DRIVER NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, CDL 
DRIVER WITH HAZ AND TANKER NEEDED. 
BULGARIAN,RUSSIAN,ENGLISH 7738077028 
№19594
CDL DRIVERS & OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компа-
ния предлага работа за Owner Operators! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 
70 c/gal.; Предимно леки товари; Постоянни 
курсове;Direct Deposit всеки петък! -Tel. (847) 
483-8787 №19575

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

DELIVERY , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Набираме шо-
фьори (обикновена шофьорска книжка) за 
постоянна или временба работа към Федекс 
. Предлагаме се пълни осигуровки, медицин-
ска застраховка. Заплащането започва от $19 
на час. За повече информация се обадете на 
773-988-6905 Никола, или 312-375-3770 Сте-
фан №19577
ТЪРСИ СЕ ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$ , Зипкод , Търси се диспечър за пъ-
лен работен ден с опит за рифер и хазмат 
компания. Задължителен Английски език. 
Предлагаме добри условия за работа с профе-
сионален екип, 15години в бизнеса. Добро за-
плащане. За повече информация се свържете 
с нас: 773 827 4439 №19541
SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Transportation 
company is looking to hire a safety. Call 224-795-
3411 №19572
COSTRACTION , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся помощник 
за costraction.Старт $20 на час. Работно време 
от 8:00 до 17:00ч 2242570997 №19573
DRIVERS NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, Транспортна 
компания в Итаска търси OTR solo and/or team 
drivers.За повече информация, моля обаде-
те се на 630-422-3141. Говорим български, ан-
глийски, руски и арабски език. №19554
NAEMAME MAIKI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean 
cleaning naema maiki za pochistvane na kashti i 
o� si. Kola, knijka i opit sa zadaljitelni. Za poveche 
informacia tarsete Petya na (773)600-0019 
№19546

ПОМОЩИКИ И МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, shop в 
Bensenville търси да назнаци помо-
щици и механици (с опит и без опит) 
добро заблащане за повече инфор-
мация се обадете на 312-735-2532 
3127352532 №18349

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПА-
НИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ 
С CDL КНИЖКА С МИНИМУМ 2 ГОДИ-
НИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
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

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания търси диспечер за 
работа в офис. За повече информа-
ция - тел.: 847-571-0945. №18486

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL 
Class A- Транспортна компания търси 
да назначи шофьори с минимум 2 го-
дини 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 шо-
фьор Class A за регионална работа. 
Заплащането е за заработена седми-
ца, с възмойност да се заработят до 
$2000.00 за седмица. За повече под-
робности - тел 847-350-7070. №18945
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DELIVERY DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60010, Търсим хора за 
доставка на пакети от Федекс със собствен ав-
томобил. Обслужва се квартал Шамбург. За-
плащането е $20 на час. За повече информа-
ция можете да се обадите на : 312-375-3770 
Стефан №19576

ТЪРСИМ МАСАЖИСТКА, 
Цена US$ , Зипкод 60018, Търсим масажистка, с 
лиценс или сертификат за работа в спа студио 
в Rosemont. Full or Part time. Тел: 8478774455 
№19580

ТИМ ШОФЬОРИ 0,85CPM, 
Цена US$ , Зипкод 189000, Търсия готов тим 
шофьори за постояно линия Bartlett,IL to Las 
Vegas,NV -York,PA-Bartlett,IL 5200 мили на сед-
мица тръгване в Понеделник до Петък повече 
информация тел 8472542504 №19570

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 ра-
бота за почистване на домове и офи-
си. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586

CDL DRIVER | Event technician, 
Цена US$ , Зипкод , Търся CDL Class А 
шофьор който ще работи и като тех-
ник за евенти. Слагане и инсталация 
и деинсталажия на осветлие, аудио 
техника и др. Не е необходим опит, 
ние ще проведем тренинг. Заплаща-
нето е и на миля и на час. Плащаме 
хотел Необходим е говорим англий-
ски, чист рекърд. Тел.: 224-304-3172 
№19579
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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

БОЯДЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся бояджия 
с опит. Целогодишна заетост и добро запла-
щане. За повече информация:224-388-2390 
2243882390 №19439

ФЛОРИДА
CONTRACTORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Zdraveite.Malka 
transportna compania nabira contractori da ni 
pridrugat. Ot Sarasota,FL. 10% Dispatch IFTA 
Fuel cards + discount Tel.9415869386 №19553
DRIVERS-CONTRACTORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Zdraveite,malka 
transportna kompania ot Sarasota,FL tursi 
sho� ori i contractori. Sho� ori - 70.00 cent per 
mile Contractors - 10% dispatch with 15 years of 
experience,IFTA fuel discount. Pays every Friday. 
Tel:9415869386 №19494
HIRE OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 34240, We hire owner 
operators to join our team. The best possible 
rates at the request of the driver. 15 years of 
experience 10% Dispatch Fuel discounts Ifta 
9415869386 №19344

SOMEWHERE ELSE
ОБЩ РАБОТНИК , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Набираме общи работ-
ници за кораби в Германия.Безплатна кварти-
ра и транспорт!Немски договор.Заплата 1500 
евро чисти!Тел: 0892333579 Вайбър №19539

SHUTTLE VAN DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Limo company is 
looking for 2 shuttle van drivers in Rockfrord IL. 
$250 per day per driver( we pay fuel and rent), 6 
day/week. Call for more info. 8479623308 №19395

COAST TO COAST

CDL DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, 
AGI TRUCKING INC НАБИРА ШО-
ФЬОРИ С CDL CLASS A FOR LONG 
DISTANCE,REGIONAL AND HOOK AND 
DROP ТОВАРИ.ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛ-
НИ И ПРАЗНИ МИЛИ $0,70.ПРЕДЛА-
ГАМЕ ЧИСТО НОВИ КАМИОНИ VOLVO 
2022-2023. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
ТЕЛ.-727-488-8269 ИВАН ИЛИ 720-
579-6116 ГЕОРГИ №19501

ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за ва-
шата компания: Добре платени товари къси 
и дълги разстояния Всичко свързано със 
ДИСПЕЧЕРСТВОТО: Broker Setup Packets, 
Appointments Lumper/Detention TONU, 
invoices, Factoring, Fuel Cards, и много пове-
че. T:3073005409 E:dispach2022@outlook.com 
№19583
ДИСПЕЧЕР ОТ БГ,, 
Цена US$ 777.00, Зипкод 60103, Trucking 
company is looking for dispatcher who lives 
in Bulgaria and has some experience as a 
dispatcher to work from home in BG. Call 1-844-
349-4349 №19552

AMAZON, 
Цена US$ , Зипкод 100, Здравейте ! 
Малка транспортна компания наби-
ра “owner operators” за box and semi 
trucks , работа предимно с Амазон 
2247955588 №19517

ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, AGI TRUCKING 
INC IN SCHAUMBURG IL ТЪРСИ ДИСПЕЧАРИ ЗА 
РАБОТА В ОФИСИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
- ТЕЛ.727-488-8269 - ИВАН ИЛИ 720-579-6116 - 
ГЕОРГИ №19500

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
CDL A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, ТЪРСЯ РАБОТА ЗА 
АМАЗОН $2000 НА СЕМИЦА ФЛАТ 2244228663 
№19587
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, търся оунери за 
работа - от БГ Проба - без заплащане(най до-
брата оферта) +359889901909 359889901909 
№19561
ACCOUNTING JOB, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60523, Looking for 
accounting job in trucking company. Pro� cient 
in ProTransport, 6 years experience. (630)433-
7674 №19540
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, омръзна ли ти 
от фирми - с много камиони, и малко вни-
мание към ТЕБ? с опит от България ви-
бер:+359877981874 53V/R/F/HZ №19524
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, омръзна ли ти 
от фирми - с много камиони, и малко вни-
мание към ТЕБ? с опит от България ви-
бер:+359877981874 53V/R/F/HZ №19525
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Живея в Glenview 
IL , гледам деца във вашия или моят дом. Шо-
фирам и имам опит в отглеждането на деца. 
Телефон за контакти 872-484-3052 №19502

ФЛОРИДА
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, с опит от Бъл-
гария диспечер вибер : +35987 7981874 
5618770865 №19560
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, Омръзна ли ти 
от Лоши товари?или некомпетентни диспече-
ри? имам решение-добро отношение и опит 
от България +359877981874/viber 53V/R/F/Hz 
№19547

COAST TO COAST
ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за ва-
шата компания: Добре платени товари къси 
и дълги разстояния Всичко свързано със 
ДИСПЕЧЕРСТВОТО: Broker Setup Packets, 
Appointments Lumper/Detention TONU, 
invoices, Factoring, Fuel Cards, и много пове-
че. T:3073005409 E:dispach2022@outlook.com 
№19582
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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

1 BDR Appartment in PALATINE, 
Цена US$ 1200, Зипкод Palatine, Давам 
под наем чисто нов едностаене апар-
тамент в Палатайн. Има безплатен 
паркинг, много близко до Marianos - 
пеша. Наем: $1,200 на месец. Инфо на 
тел.: 276-200-0000 №19578

СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 285, Зипкод 60630, Дава се малка 
стая под наем в Чикаго. На кръстовището на 
Lawrence и Pulaski. $285 на месец + ток. Теле-
фон 773 616 3323. №19585
2 BEDS ОБЗАВЕДЕН, 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60171, Belmont Ave 
& Cumberland Ave. Близо до летището, град-
ски транспорт, магазини. 3-ти етаж, добре об-
заведен, тераса, паркинг, мазе. Парно и вода 
включени. Забранени са пушене и животни. 
7089452999 №19590
FOR RENT IN WESTMONT, 
Цена US$ 1,850.00, Зипкод 60559, Дава под-
наем двустаен апартамент - две спални, две 
бани, гараж, пералня+сушилня В близост до 
I-55, I-294, I-355, IL-83 и множество магазини. 
6309351033 №19591
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в 
Des Plaines 2248446817 №19592
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 550.00, Зипкод 60004, Давам стая под 
наем в къща, намираща се в Arlington Heights 
IL 60004 Цена- 550$ - всички консумативи 
включени . Тел. 773-983-9296 Ани №19574
СТАЯ ПОД НАЕМ В ЧИКАГО, 
Цена US$ 600, Зипкод , Давам стая под наем. 
$600. В Чикаго ( улици: Калифорния и Туий). 
Тел. 773 807 3076 №19556
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в 
Des Plaines за непушачи 7739344547 №19557
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. 
Давам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн 
aпaртaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлюче-
ни (вода, електричество, internet, gas, перал-
ня и cyшилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa 
и Maлинчо. Цeнa $460. За OTR шофьори цeнa 
$380. Oт November 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 
847-222-3412 №19562

ТАВАНСКИ ЕТАЖ, 
Цена US$ 0, Зипкод 60131, Дава се под наем са-
мостоятелен тавански етаж от къща във Фран-
клин Парк, Илиной. Включва спалня, кухня с 
трапезария, баня с тоалетна и просторна те-
раса. 17733223640 №19559
СТАЯ ПОД НАЕМ В CHICAGO, 
Цена US$ 600, Зипкод 60645, Давам стая под 
наем от двустаен апартамент в Rogers Park, 
Chicago ( Pratt & California Ave). Всички консу-
мативи са включени. безплатен паркинг. Тел: 
773-807-3076 №19563
2СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, ДАВАМ 2 СТАИ 
ПОД НАЕМ ЗА НЕПУШАЧИ ВСИЧКО ВКЛЮЧЕНО 
$350 и $395 НА МЕСЕЦ ЛЕСЕН ТРАНСПОРТ WI-
FI КУХНИ БАНИ ПЕРАЛНО КЛИМАТИК И ДРУГИ 
ОБАДЕТЕ СЕ НА ХРИСТО 7738170102 №19564
3 BEDROOM HOUSE , 
Цена US$ 2.00, Зипкод 60018, 3 спални, 1 баня 
с мазе къща под наем в Дес плеинс. Пеша до 
3те училища, и механата и малинчо. Чиста и 
просторна къща, с двоен гараж и голям двор. 
7739345707 №19545
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Стая в къща под наем 
(Lake in the Hills, IL). Без договор. Цена $799. 
Тел: 224-713-5534. №19518
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Давам стая под 
наем в двустаен апартамент за мъж или жена. 
За инфо на :773-681-4562. Отлични условия. 
№19521
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Търся съквар-
тирант/ка за двустаен апартамент в района 
на летището О Харе. Много добри условия. 
3127143018 №19522

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

2 BRD, 1 BTH CONDO in DES PLAINES, 
Цена US$ , Зипкод 60016, FOR SALE: 
2 bedroom, 1 bathroom condo in Des 
Plaines. Completelly renovated. Low 
assesment fees and low taxes. Park 
Ridge School District. Asking: $160K. 
Tel: 847 376 8553 №19581

УСЛУГИ 

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за ва-
шата компания: Добре платени товари къси 
и дълги разстояния Всичко свързано със 
ДИСПЕЧЕРСТВОТО: Broker Setup Packets, 
Appointments Lumper/Detention TONU, 
invoices, Factoring, Fuel Cards, и много пове-
че. T:3073005409 E:dispach2022@outlook.com 
№19584
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, С дългогоди-
шен опит съм в отглеждането на деца. Живея 
в Glenview IL , шофирам. Тел. за контакти 872-
484-3052 №19549
GLEDAM DECA , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v 
doma si v Ho� man estate, predlagam domashno 
prigotvena hrana,mnogo igri i razhodki Tel.224 
659 1156 №19513
GPS TRACKERS,RSTARTS, 
Цена US$ , Зипкод 100, Gps trackers,starter 
kills,remote starts,dashcams 6084660182 
№19514
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Живея в Glenview 
IL , имам дългогодишен опит в отглеждането 
на деца. Шофирам и мога да гледам вашето де-
тенце в дома ви. Тел за контакти 872-484-3052 
№19504
USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60018, Painting-Decorarion 
+13127227479 №19507

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 платени * $50 Допъл-
нителен 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, Транс-
портна компания набира шофьори 
Class A на дълги дистанции. Запла-
щането е за заработена седмица или 
на миля - до $ 2000,00 на седмица за 
започване , в зависимост от опита. 
Търсим собственици на камиони. За 
повече подробности - тел 847-571-
0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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ВОДОРАВНО: “Клуб “Анонимни ергени”. Алида Вали. Алеатор. Анада. Иконика. Нива. Инари. Онет. Тактик. УНО. Асана. Атина. 
Ава. Код. Олива. Тас. Врана. Разпит. Нар. Имот. Лекар. Паве. Акумулатор. Никотин. Алари (Надин). Адам. Балада. Опит. Вале. 
Окото. Екот. Майонеза. Алт. АСА. Идиш. Соланин. Крик. Лапа. Анати. КНОР. Напа. Орт. Алан. Пале. ОПЕЛ. Раница. Ерове. Приз. 
Пета. Арамис. “Се ла ви”. АТА. Яка. Уред. Риполин. Ера. Обор. Галета. Овал. Дама. Ива. Имел. Иразер. Река. Отони. “Анана”. Атол. 
Нитон. Апарел. Коса. Снага.

ОТВЕСНО: “Планинарска песен”. Раковина. Уланова (Галина). Улика. Опора. Арап. Обида. Анимато. Крава. ЕЛАНА. Адара. 
Амур. Тир. Лемур. Зар. Она. Иск. Олив. Дине. Ираде. Ови. Аорта. “Амика”. Псе. АРАЛ. Анаконда. Талаш. Пор. Дом. Илона. Зло-
дей. Лапис. Барок. Емине. Опера. Оса. Езеро. ЕЛО. Италик. Монопол. Лирик. Биак. Титан. Келар. Пап. Вана. Елатив. Рибоза. Тре-
вога. Яре. Анан (Кофи). Катана. Атила. Отс (Георг). Ганка. АПОЛО. Инана. Илитон. Петит. Трата. Анали. Анемона. Новина. Видал 
(Гор). Тацит. Тен. Сирак. СМЕНА. Трина. Агалина.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

10 бири пия, и нищо 

ми няма! Едно кебапче 

изядох, и то ме събори!

  
- Ще дойда да те взема утре в 19 часа. Като съм 

долу, ще чуеш клаксона.
- С кола ли ще дойдеш?
- Не, само с клаксона.

  
Мили дами. Не раждайте от чужденци! Подкрепете 

местните производители!

  
Снощи след вечеря, както винаги, с жената диску-

тираме разни семейни работи. А след това, незнайно 
как, преминахме на тема „eвтаназия“. Това е много де-
ликатна тема, засягаща избора между живота и смър-
тта. И тогава й казах:

- Не пожелавам на никого да попада в такова поло-
жение, че животът му да зависи изцяло от електри-
чески машини и единствената му храна да е някак-
ва течност от бутилка... Ако някога ме видиш, че се 
намирам в такава ситуация, моля те, изключи всички 
машини, поддържащи моето съществуване!

Тя стана, изключи телевизора и компютъра и ми 
изля водката в мивката...

  
Колко е хубаво, че пораснах, и не трябва да ставам 

за училище в 8 сутринта! Помислих си аз, ставайки в 
7 за работа.

  
- Мило-о-о! Ще ми дадеш ли парички?
- Не днес, боли ме главата!

  
- Писна ми от тоя твой мързел! Събирай си багажа 

и се изнасяй!
Мъжът, отпивайки от биричката:
- А, не. Ти ми го събери.

  
Габровец, след като е измил чиниите:
- А сега, Ленче, може ли да гледам телевизор?
- Можеш, Стойчо, но без да го пускаш!

  
Как да разсмеем една жена:
1) Заставаме с ръце на кръста срещу нея.
2) Поглеждаме я страшно в очите.
3) Изричаме на висок глас „Тук командвам аз!“

  
- Господине, не можете да се къпете тук - има кро-

кодили. По-добре идете по-надолу, където реката се 
влива в морето.

- Там няма ли крокодили?
- Те не ходят там - страхуват се от акулите.

  
- Скъпи, каква е тази халка на пръста ти, нима си ме 

лъгал и си женен?
- Това е една страшна история... на младини бях за-

ловен от орнитолози, те ми я сложиха!

  
Моята приятелка обича чай, а аз кафе, когато сме 

заедно, за да няма разногласие, пием водка!

  
Лекция по философия. Преподавателят:
- Нито една наука няма да направи човек щастлив...
Обаждане от аудиторията:
- Освен химията!

  
Лети из гората Змей горянин и крещи с пълна сила:
- Свобода, братство, равенство, плурализъм, всич-

ко в името на народа.
Чула го Баба Яга и тежко въздъхнала:
- Боже, змеят пак е преял с депутати!

  
Вежлив сервитьор посреща клиент. Заформя се 

следният разговор:
- Вие заведение ли сте?
- Не, ние сме магазин със 100 седящи места.
- А имате ли нещо за хапване?
- Не, в това меню от 30 страници сме поместили ви-

цове.
- А имате ли пици?
- Не, кръстили сме се „пица-ресторант“ само за за-

блуда, предлагаме само еклери.
- А тука отпред може ли да паркирам?
- Да, спирката е известна с петте си паркоместа.
- А нещо за пиене имате ли?
- Не, наредили сме бутилки и чаши, за да не седят 

празни рафтовете, професионалната кафе машина и 
кранът за наливна бира са ни подарък и само съби-
рат прах...

- А кафето горещо ли е?
- Не, чакаме да изстине и да му падне каймакът и 

тогава ви го сервираме.
- А зеленчуците ви домашни ли са?
- Да, естествено, лехите са зад бара!

  
На митницата:
- Оръжие, наркотици, фалшива валута?
- Благодаря, имам си.

  
На работа го наричаха 007: нула мотивация за ра-

бота; нула желание за работа; седем почивки за кафе.

  
Джеймс Бонд на Слънчака:
- Кафе. Дълго кафе.
- Три лева. Двадесет и три лева.

  
В Ню Йорк спрели тока. Хиляди американци пре-

карали нощта, заседнали на ескалаторите...

  
Войник излиза в отпуск и старшината го напътства:
- Ето ти левче. Ходи си намери едно момиче и гле-

дай да е здравичко.
Когато се върнал, войникът докладвал:
- Всичко е наред. Бях в парка с момиче.
- А здраво ли беше момичето?
- И още как! Едвам си взех левчето обратно!

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9


9 - 15 ноември 2022 г.34

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

Астрологична прогноза 
ОВЕН
Бъдете коректни по отношение 
на закона във всичките му про-
яви, включително и правилника 
за движение по пътищата. Някои 
ваши занимания стават източник 

на доходи. Бъдете предпазливи и търсете втори из-
точник на информация, ако се налага да вземате ва-
жни решения. Възможно е това да е придобивка за 
дома, кола или друга голяма вещ. Имате много пово-
ди за радостни вълнения. Бъдете по-смели, не се от-
казвайте при първата изпречила ви се на пътя труд-
ност.

РАК
Възможно е родителите или 
роднини да ви направят пода-
рък. Дамите ще имат вълнуващо 
предложение и за много от вас 
то ще означава начало на нова, 

романтична обвързаност. Жестът на близък човек 
може да Ви трогне. Бъдете добри и с позитивно от-
ношение към другите, защото събитията могат да ви 
подтикнат към всякакви емоции. Ако изпитвате же-
лание да стартирате обучение, моментът е добър да 
се впуснете в подобно начинание. Възможно е да се 
почувствате самотни.

ВЕЗНИ
Мнозина в различна степен 
спонтанно ще трансформират 
линията си на поведение, дори 
външен вид и това ще се отчете 
за позитивно. Новина от далече 

може да ви зарадва. В работата ви има промени. В 
близкото ви обкръжение се появява личност, коя-
то може силно да ви стимулира, дори и понякога да 
ви изглежда нетактична, че прекалено се намесва 
във вашите планове, но на този етап подчертано не 
е препоръчително да се конфронтирате, дори и да 
има провокации от негова страна.

КОЗИРОГ
Ще се чувствате уморени от раз-
нообразните ангажименти и 
крайно противоположните же-
лания на хората около вас. Вие 
имате завиден късмет, който ще 

ви съпътства за дълго напред. Ако рискувате по от-
ношение на финансите си, възможно е да претърпи-
те загуби. В семейната среда няма да ви липсват емо-
ции и събития. Не е изключено да влезе нов човек, 
да ви поднесат голяма изненада. Бъдете внимателни 
в общуването с партньора ви, уважавайте желанията 
му и не правете нищо на инат.

ТЕЛЕЦ
Използвайте периода за плани-
ране и за довършване на стари 
задачи. Разбира се, това не оз-
начава да се предадете и да ре-
шите, че нищо не зависи от вас, 

а по-скоро да приемете, че вашата работа ще бъде 
не да инициирате промените и да ги контролирате, 
а да реагирате правилно на случващото се – за да 
има възможност за израстване, за развитие, и дори 
за ново начало с избрана от вас посока. Ще е подхо-
дящ период за посещение на зъболекар и за плас-
тични операции.

ЛЪВ
В главата ви се въртят различни 
планове и идеи. Безработните да 
не спират търсенията, може да 
получат обещаващи новини. За 
да избегнете трудностите, кои-

то се очертават пред вас, трябва да обърнете внима-
ние на партньора си. Пред вас се очертават парични 
приходи. Някои от вас може да премахнат веднъж 
завинаги бариерите по пътя си, други да влошат от-
ношенията си с близките. Вашето здраве и енергич-
ност са завидни. Ако искате съвет от звездите, той е 
умереност.

СКОРПИОН
За вас целият настоящ период 
дава големи възможности как-
то за вътрешни промени, тран-
сформации и освобождаване 
от това, което вече не ви служи, 

така и да оцените откриващите се добри възмож-
ности по отношение на бизнеса и на работата с фи-
нансови институции, по заеми и кредитна дейност. 
В личните ви взаимоотношения се появява възмож-
ност да скрепите отношенията си чрез разяснител-
ни разговори, изчистване на недоразумения от ми-
налото. Грижете се добре за здравето си.

ВОДОЛЕЙ
Бързате и поради това неща-
та не се получават добре. Не се 
притеснявайте да питате и да 
търсите помощ. Влизате в добра 
форма, физическото ви състоя-

ние може да породи нови желания и емоции. Някои 
може да се включат в курс за преквалификация, тъй 
като новите реалности изискват прагматизъм. В се-
мейството ще има разногласия, но постепенно про-
блемите ще се решат елегантно и скоро ще ги забра-
вите. Ако рискувате по отношение на финансите си, 
възможно е да претърпите загуби.

БЛИЗНАЦИ
Ще сте много приятна компа-
ния за общуване и особено ще 
ви върви в любовните връзки. В 
сферата на финансите се въздър-
жайте от импулсивни действия и 

не харчете пари необмислено. Обърнете внимание 
на дома си и се заемете с неотложните ремонти. Ако 
отлагате трудните занимания, те няма да станат по-
лесни. Вие сте във важен период относно професио-
налната ви реализация. Вашата сърдечност, чувство-
то ви за хумор са най-свежото нещо около вас и ще 
подобрят отношенията в семейството.

ДЕВА
Ако изпитате напрежение и 
нервност, добре ще ви се отра-
зяват медитациите и духовните 
практики, както и ако се качите 
в планината: това ще балансира 

и ще успокоява мислите ви, които в посоченото вре-
ме е възможно да са тревожни и затормозяващи ви. 
Има смисъл да потърсите богат, влиятелен спонсор, 
инвеститор за своя бизнес. Все по-трудно ще сдър-
жате преживяванията си, излизат на повърхността 
неизказани емоции и преживявания. Доверете се на 
интуицията си за решенията си.

СТРЕЛЕЦ
Човек, който ви е наранил, си 
получава заслуженото. Това 
ви дава усещане за постигна-
та справедливост. Новости ще 
променят настроението ви в по-

зитивна посока. Вашата пресметливост може да ви 
спести ненужни главоболия. Имате много поводи 
за вълнения. Ако ви се налага да общувате с досад-
ници, го правете интелигентно, като запазите дос-
тойнство си. Възможно е някои от вас да стартира-
те обучение през периода. Колкото по-коректни и 
търпеливи сте, толкова по-добре за вас.

РИБИ
Една любовна връзка се развива 
доста бурно и хората около вас 
може да разберат какво става. Не 
губете чувство за реалност. Вър-
ху вас може да падне двойна от-

говорност. Това е тежко, но вие имате потенциал да 
се справите. Близките ще се грижат повече за душев-
ния ви комфорт и добро самочувствие. Бихте могли 
да обръщате по-голямо внимание на колегите си и на 
хората от близкия си кръг. Не прекалявайте с пикант-
ната храна. Възможно е да се сблъскате с временни 
затруднения.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Пришард Колон е надеждата на Пуерто 
Рико да стане следващият велик шам-
пион... До 2015 г. серия от непозволе-

ни удари на ринга в 17-ия му професионален 
мач го пращат прикован завинаги на легло.

Днес самостоятелно той може само да 
диша и мига. Майка му се радва и на мини-
малното. Тя завърта главата му, за да могат 
двамата да общуват с очи.

„Вижте! Той може да брои. Даже разбира 
кога някой говори на английски и кога - на 
испански! А невролозите ми казваха, че няма 
никаква надежда“, възкликва жената.

Много рядко Пришард е достатъчно стаби-
лен, за да може да бъде поставен в инвалид-
на количка и да излезе на разходка.

А над главата му от години висят плакати с 
изобразен мъж като стомана. Самият той, от 
дните, в които е един от най-перспективни-
те боксьори с актив от 16 победи и нито една 
загуба.

Всичко се променя в мач №17, когато след 
серия забранени удари Колон колабира, а 
после се оказва, че по мозъка му има толкова 
тежки поражения, че боксьорът трябва

седем месеца да бъде в кома
Дотогава той танцува салса след всяка по-

беда, играе с лекота между въжетата. Сравня-
ват го с легендарни боксьори и коментират 
как съчетава няколко стила, което го прави 
непредсказуем.

Големите спортисти имат и специален чар. 

Точно такъв притежава Колон, коментира 
webcafe.bg. На всеки кантар само с присъст-
вието си той успява да прикове вниманието 
на момичетата наоколо и да всее страх и рес-
пект у противника.

Печели мачовете си, преди да са започна-
ли. Вече нито може да се усмихва, нито да го-
вори. Истински напредък е, че може да реа-
гира, мигайки с очи.

Пришард е роден във Флорида, но още 
като дете семейството му се мести в Пуерто 
Рико. Още от тогава той мечтае да бъде бок-
сьор. Родителите му си спомнят как под душа 
имитира, че го интервюират след голяма по-
беда, и репетира думите си на английски и 
испански. Става професионалист през 2013-
а, след като не попада в състава на Пуерто 
Рико за олимпийските игри в Лондон.

Първата му победа идва след само 25 се-
кунди и дава огромна заявка за бъдещето. 

Най-впечатляващият триумф е срещу бившия 
световен шампион на WBA Вивиан Харис, ко-
гото нокаутира в четвъртия рунд. Пришард 
продължава да пробива пътя си към върха. 
Назначава си за треньор популярния Педро 
Диас, който да го развие допълнително.

След седем последователни победи вече 
си има и промоутър - Ал Хеймън. Така стига 
до 16 последователни и безапелационни ус-
пеха на професионалния ринг.

Въпреки победите банковата сметка на 
Пришард Колон е празна. Затова с екипа му 
предприемат калкулиран ход - мач срещу Те-
ръл Уилямс, който има 14 победи, 12 от кои-
то с нокаут.

Колон е фаворит в сблъсъка
който трябва да му донесе 50 хил. долара.

Боксьорът е в пика на кариерата си до този 
момент, само на 23 години. Има много мощ и 
бързина. Пласира удари от различни ъгли и 
е непредсказуем между въжетата. Близките 
му обаче имат притеснително усещане преди 
мача, без да могат да обяснят на какво точно 
се дължи.

„Той има невероятен арсенал от умения в 
атака. Всеки трябва да го приема много сери-
озно, въпреки че той изглежда добре и веро-
ятно няма толкова заплашителен вид. Спом-
ням си и че при мен беше така преди години“, 
казва в национален ефир по NBC легендар-
ният Шугър Рей Леонард по адрес на Колон.

За перспективния боксьор срещата с Те-
ръл Уилямс е негова шеста през 2015 годи-
на и трета в рамките на само 78 дни. Още в 
третия рунд Колон вече започва да се опла-
ква на съдията Джо Купър, че получава уда-
ри по тила, които са строго забранени от пра-
вилника.

„Пришард беше дете, което никога и за 
нищо не се оплакваше. Никога. В този мач 
обаче го правеше непрекъснато, което беше 
ясен сигнал“, спомня си баща му.

След седмия рунд Колон разменя няколко 
думи с физиотерапевта си, след като е полу-
чил още няколко удара зад главата. Обяснява 
му, че се чувства замаян и главата го боли. Но 
това все пак е боксов мач, състоянието тряб-
ва да е нормално.

На паузата след деветия рунд хората от 
екипа на Пришард му свалят ръкавиците, за-
ради което той е дисквалифициран и победа-
та е присъдена на Теръл Уилямс. Действието 
вероятно спасява живота на боксьора.

По пътя към съблекалнята Колон колаби-
ра. Изпада в безсъзнание и в това положение 
го заварва треньорът му, който влиза малко 
по-късно. Състезателят е закаран по спеш-
ност в болница, където му отварят черепа, за 
да изрежат увредена част от мозъка му.

Той прекарва

26 дни с отворена 
черепна кухина

преди да се направи нова операция, за да се 
върне отстраненото парче кост. Следващите 
месеци е в кома, която му помага да не стра-
да по време на тежкото си възстановяване.

Майка му и баща му вече са разделени, но 
продължават да си помагат в грижата за При-
шард всеки ден. Финансово се справят мно-
го трудно и търсят справедливост за случи-
лото се.

В боксовите правила няма протокол какво 
се прави при подобни обстоятелства. Дали 
физиотерапевтът не е бил квалифициран 
или промоутърът е спестил пари, използвай-
ки специалисти, които нито са преценили си-

туацията, нито са реагирали адекватно зара-
ди по-ниската си квалификация?

Дали не трябва да се търси отговорност на 
Теръл Уилямс, който нанася множество заб-
ранени удари в тила, или на съдията, че го е 
позволил?

Това са въпроси, на които се търси отговор 
в съда. Нищо обаче не може да върне към 
живота този млад човек, който е прикован на 
леглото си.

Преди голяма боксова надежда, 
днес може само да мига и диша
�Как серия забранени удари на ринга промениха завинаги живота на Пришард Колон

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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Шер и Александър Едуардс 
допълнително подхраниха 
любовните спекулации, кога-
то бяха забелязани да влизат 
ръка за ръка в имението й в 
Малибу късно през нощта.

По-рано те имаха интимна 
вечеря в Западен Холивуд.

78-годишната поп богиня и 
36-годишният музикален про-
дуцент бяха заснети да седят 
един до друг в задната част на 
черен кадилак.

Преди това двете звезди се 
отбиха в ресторант Craigslist 
в Западен Холивуд. По-късно 
към тях се присъедини прия-
телят на Александър, рапърът 
Tyga.

Шер и Александър се дър-

жат за ръце със сплетени пръ-
сти пред дома й в Малибу. Тя 
обяви къщата за продажба за 
колосалните $85 млн.

Александър, бившето гадже 
на Амбър Роуз, не е фаворит 
в Холивуд, защото се смята за 
сериен прелюбодеец, пишат 
таблоидите.

Шер има нова любов  
с 42 години по-млад от нея

Актрисата Амбър Хърд се пре-
мести в Европа, както за да се 
успокои след така възхваления 
процес с бившия й съпруг Джо-
ни Деп, така и за да отгледа 18-ме-
сечната си дъщеря.

„Процесът беше изтощите-
лен за нея“, съобщава списание 
People, позовавайки се на източ-
ник, близък до актрисата. „Липс-
ваше й момиченцето“, добавя той.

Същият източник разкри, че 
Хърд е „прекарала последните 
няколко месеца в Европа“, коя-
то „обича“, и че актрисата „може 
просто да бъде майка там“.

„Тя се е съсредоточила вър-
ху отглеждането на дъщеря си“, 
добавя източникът. „Тя прекарва 
всеки ден с момичето си. Ходят 
на разходки, посещават паркове 
и се наслаждават на времето със 
семейството. Амбър е страхотна 
майка.“

Още едно дете е на път за Ник Кенън, бившият на Марая Кери, 
единадесетото, когато Алиса Скот разкри, че той е бащата на бебе-
то, което тя очаква.

Таблоидите припомнят, че заедно с това и очакванията на бивша-
та му половинка Аби Делароса, Ник ще има общо дванадесет деца.

42-годишният комик и водещ на токшоу потвърди новината за-
едно с дръзка гола фотосесия с 29-годишната Алиса, застанала над 
него във вана.

В момента Ник също очаква дете от бившата си приятелка Аби 
Делароса, която се пошегува с феновете през юни, че може да има 
още един набор от близнаци, с което общият брой на децата ста-
ва 12.

Ник е изправен пред много критики за това, че има деца от ня-
колко различни жени по едно и също време.

Ник Кенън  
ще става баща  
за 11-и път

Амбър Хърд се премести 
да живее в Европа

Мариана Варела и Фа-
биола Валентин, Мис 
Аржентина и Мис Пу-

ерто Рико, се ожениха.

Мариана сподели новина-
та в Instagram с поредица от 
снимки, а сватбата определи 
като специален ден.

Според публикацията й те 
са се оженили на 28 октомври. 
Фабиола също сподели нови-
ната в Instagram.

Момичетата са се запозна-
ли на конкурса за красота Miss 
Grand International 2020, но са 
пазели връзката си в тайна.

В публикацията двете спо-
делят моменти от връзката си, 
пътувания заедно, деня на го-
дежа, пръстените...

Мариана представи Аржен-
тина на конкурса Мис Вселе-
на 2019 и беше сред първи-
те 10 на конкурса Miss Grand 
International 2020. Като модел 
тя работи с множество агенции 
за различни кампании.

Фабиола спечели титлата 
Мис Пуерто Рико 2020.

Мис Аржентина  
и Мис Пуерто Рико се ожениха

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Почит Сара Бифин, която 
е родена във фермерско се-
мейство в Съмърсет, Англия, 
през 1784 г. със синдром на 
фокомелия – без ръце и кра-
ка – е изложбата „Без ръце: Из-
куството на Сара Бифин“, ор-
ганизирана от Philip Mold & 
Company в Лондон.

От 10-годиш-
на Бифин се учи да 
шие, пише и рисува, 
използвайки уста-
та и раменете си, за 
да не бъде в тежест 
на семейството си. 
Наричаха я „Чудото 
без крайници“, бяга-
ше от дома си като 
тийнейджър и оби-
каляше с цирк.

Тълпи се стичаха, 

за да я видят как рисува аква-
рели и миниатюрни портрети.

Един ден тя била възхите-
на от богатия граф Мортън и 
я взел под своя защита. Става 
известна и получава поръчка 
от кралското семейство, под-
писва много от творбите си 
„без ръце“.

Купа, чаша за чай и чиния от 
династиите Мин и Цин, оце-
нени на около $77 млн., бяха 
счупени при три отделни ин-
цидента в музея на Национал-
ния дворец на Тайван през по-
следните 18 месеца.

Депутатът от опозицията 
Чен И-шин твърди, че е бил ин-
формиран, че директорът на 
музея У Ми-ча 
е инструкти-
рал персона-
ла да прикрие 
щетите и да 
запази всички 
документи в 
тайна.

Въпреки че 
служители на 
музея прове-
риха записи от 
камери за ви-

деонаблюдение от последни-
те 10 г., не успяха да опреде-
лят кой е отговорен за два от 
трите инцидента.

Едната обаче е причинена 
от висш служител на култур-
ната организация, който е по-
ставил произведението върху 
бюро с височина 93 см, от кое-
то предметът е паднал.

Въпреки че Джеймс Кордън ще играе 
готвач на име Джейми в предстоящия се-
риал на Prime Video, „Бозайници“, той каз-
ва, че готвачът Джейми Оливър не е бил 
вдъхновение за него.

В интервю за The Times водещият на Late 
Late Show описа новата поредица от шест 
епизода като „черна комедийно-драматич-
на серия“, чиято премиера ще бъде на 11 
ноември.

„Бозайниците“ следват героя на Кордън, 
„чийто свят се срива, когато открива шо-
киращи тайни за бременната си съпруга 
Амандин (Мелия Крейлинг).“ Сериалът из-
ползва „магически реализъм“ и разкрива 
сложните ситуации на брака и вярата.

Кордън каза, че не е преминал през ни-
какво обучение, за да играе готвач. „По-
скоро става въпрос за факта, че той просто 
е в момент от живота си е такъв“, каза той.

Огромен стенопис от Онур и 
Джеймс Булоу превръща сляпата фа-
сада на берлинска сграда във вход 
към един завладяващ свят: анонимна 
женска фигура пада от небето, дока-
то нейните натрошени ръце се про-
тягат към големи виолетови цветя.

Жената, в мека лилава рокля, из-
глежда спокойна, докато пада, тъм-
ните й воали крият очите й от зрите-
ля. Докато пада, венчелистчетата се 
отделят от цветето след падането му.

„Това, което започна като мно-
го основна идея за фигура, плаваща 
сред големи цветя, се разви и проме-
ни значително чрез многобройни се-
сии за скициране, като всеки от нас 
променяше изображението и пре-
осмисляше цялостната идея, докато 
стигнахме до композиция“, обясни 
Булоу.

Джеймс Кордън ще играе готвач 
в нова сериал

Китайски артефакти за $77 млн.  
са потрошени в музей в Тайван

„Без ръце“, изложба на безръка  
и без крака художничкаНа стенопис в Берлин  

жена пада от небето

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Непознатите и чудати географски 
местности винаги са вълнували хо-
рата по целия свят. Любопитството 

постоянно е карало човек да се впуска в 
неизвестното, търсейки отговор на вечни-
те въпроси. А местата, където добре по-
знатите научни закони просто са спрели да 
действат по правилата, са пълни с въпроси 
и загадки.

В България има няколко такива места, об-
гърнати в загадъчност и легенди. Едно от 
тях е край варненските черноморски езера. 
Западно от Варна, по стария асфалтов път 
към София, се намира един от най-неверо-
ятните природни феномени, забележител-
ният природен кът Побити камъни, който е 
един от най-уникалните геоложки феноме-
ни в света.

Цялата местност е покрита с изправе-
ни естествено образувани колони, откъде-
то идва и името й. Абсолютно всички коло-
ни са кухи отвътре и са силно ерозирали. 
Имат главно цилиндрична форма, а някои 
и разклонения. Според учените идеално 
оформените колони са се образували през 
еоцена - преди 50 милиона години, когато 
Югоизточна Европа

е била дъно на море
Някои от учените смятат местността По-

бити камъни за силно енергийно и леко-
вито място. Съди се от редките силно ле-
ковити билки, растящи навсякъде около 
колоните. В голямата Дикилинташка група 
се срещат редки растения като лепидотри-
хум, жлезист лопен, карталовиден карам-
фил и др. Наблизо се намира и чешма, по-
строена над извор, за чиято вода се смята, 
че е най-лековитата на територията на Бъл-
гария. За образуването на извора, както и 

на каменните колони се носи много инте-
ресна легенда.

За най-силно енергийно място се смята 
т.нар. Каменен кръг - дело на човешка ръка. 
Той е построен около три ниски каменни 
колони, част от Диклинташката група. Кръ-

гът представлява особен интерес за бъл-
гарски и чуждестранни учени и парамеди-
ци, които всяка година

идват да изучават околността
Историците и археолозите продължават 

да правят нови и нови открития и доказа-
телства за древните ни прадеди, живели 
тук преди хиляди години. Геолозите пък не-
спирно умуват за причината, поради която 
колоните са се образували и са се запазили 
до наши дни.

Някои хора смятат, че подредбата на ка-
менните колони наистина пази тайната на 
Бог. Но само човек, който е свързан изклю-
чително силно с него, може да прочете пос-
ланието. Може би някой ден тайната ще 
бъде разгадана. Дотогава ни остава да се 
наслаждаваме и удивляваме от неземните 
пейзажи, които местността предлага.

Любовната лековита вода
Преди много време, когато морето е сти-

гало до тези земи, то се охранявало от тита-
ни, подчинени на бога на морето. Недалеч 
от мястото имало малко селце, в което жи-
веел млад мъж. Когато Бог му разкрил свое-
то име, той го обрекъл завинаги да пази 
тази велика тайна. Затова той бил безсмър-
тен. Бог обаче го предупредил, че ако се из-
куши и разкрие името му, той отново ще 
стане простосмъртен.

Една ранна сутрин човекът се разхождал 
по морския бряг и съзрял невероятно кра-
сива местна девойка. Когато двамата се ви-
дели, се влюбили от пръв поглед. Но кога-
то човекът се върнал в селото и разпитал 
местните първенци за нея, те му казали, че 
тази девойка била отредена да стане жена

на предводителя 
на морските титани

Любовта обаче накарала човекът да се 
престраши и да отиде при титаните. Обе-
щал им, че ако му преотстъпят момичето, е 
готов да изпълни едно тяхно желание. След 
кратък размисъл те се обърнали към него 
и му заявили, че девойката ще бъде негова 
съпруга само ако се съгласи да им разкрие 
името на Бога. Той поискал един ден за раз-
мисъл и се уговорил с пазителите на морето 
да се срещнат на другия ден, преди слънце-
то да е изгряло.

На следващата сутрин, преди изгрева, те 
се срещнали на морския бряг. Младият мъж 
бил решен да жертва безсмъртието си

в името на любовта
Той им заявил, че е готов да им разкрие 
името на Бога. Тогава мъжът започнал да 
подрежда титаните по морския бряг. Когато 
били подредени, той им казал: „Аз току-що 
изписах името на Бога с вашите тела.“

В този момент Бог от високо наблюдавал 
всичко и останал поразен от тази невероят-
на постъпка в името на любовта. Тогава той 
решил да накаже титаните за това, че посег-
нали на най-скъпото на младия човек - не-
говото безсмъртие.

Когато първите слънчеви лъчи озарили 
морския бряг, морските пазители мигом се 
превърнали

в каменни колони
застанали по начина, по който човекът ги 
бил подредил. Скоро след това мъжът тръг-
нал по брега да намери отново своята лю-
бима.

Легендата разказва, че когато се срещ-
нали и се прегърнали, мигом изпод крака-
та им бликнал извор с чудодейна лековита 
вода. И точно там след време местните на-
правили чешма.

За някои хора земята там има магическа 
сила, която по необясним начин лекува. 
Сред камъните се забелязва кръг, който е 
построен от човешка ръка и вероятно е бил 
светилище. Там лечители с екстрасензорни 
способности усещат енергия, от която чер-
пят сила.

Побитите камъни: Неземните 
пейзажи лекуват с магическа сила

�Вярващи смятат, че подредбата на каменните колони пази тайната на Бог

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Тук се срещат редки растителни видове като кактуси, планинска роза, акация и др.

Според легендата, ако застанеш в този кръг и изречеш 
желанията си, дори и наум, те ще се сбъднат…

Потърсете сърцето… никой не знае как се е образувало.
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