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Гледайки речта на Доналд Тръмп от този 
вторник, имах дежавю от 2016-а, когато той 
слезе по златния ескалатор в небостъргача 
си в Ню Йорк и пред шепа платени актьори 
за публика обяви, че ще се кандидатира за 
президент. 6 години по-късно залата е друга 
– в имението му в Мар-а-лаго във Флорида, 
публиката е вече от негови верни фенове, 
но речта е същата.

Репортери на място разказват, че мно-
зина се отегчили от продължилата повече 
от час реч и започнали да напускат залата. 
В един момент хората на Тръмп им казали, 
че не могат да си тръгват по-рано, явно от 
страх да не изглежда празно. Изглежда, че 
дори и най-върлите фенове на президента с 
един мандат им е дотегнало от лъжите, пре-
увеличенията и обвиненията му.

Апокалиптичната му реч беше подобна 
на тази от 2016 г., описваща тежка икономи-
ческа, политическа и социална ситуация в 
САЩ – полуистини, премесени с популист-
ки твърдения и обещания и преувеличе-
ния на постиженията му, докато беше пре-
зидент.

Кандидатурата му идва след бурно пре-
зидентство, разклатило демократичните 
институции в страната и в момент, когато 
мнозина в Републиканската партия искаха 
Тръмп да изчака с официалното обявява-
не заради балотажа за сенатското място в 
Джорджия. Но Тръмп не може да чака. Той 
има и други цели.

Твърде ранното обявяване на кандидату-
рата му вероятно идва и след калкулация, 
че това може да му даде защита от множе-
ството разследвания срещу него от Право-
съдното министерство. Там има специални 
правила, които действат за разследвания 

срещу кандидати за федерални постове. 
Тръмп със сигурност ще използва всяко об-
винение срещу него с политически цели, 
обвинявайки всички институции в заговор. 
Той намекна за това във вторник вечер.

Речта на Тръмп идва само седмица след 
неубедителното представяне на републи-
канците на междинните избори в Конгре-
са и ще принуди партията да реши дали да 
прегърне кандидат, чийто отказ да приеме 
поражението през 2020 г. доведе американ-
ската демокрация до ръба на пропастта.

Избирателите го напускат, Иванка и дру-
ги членове на семейството му няма да са 
част от тази кампания, феновете му си тръг-
ват от залата където говори, проучванията 
дават преднина на Рон Десантис от Флори-
да, но… Доналд Тръмп е доказал, че може 
да излезе от всяка ситуация и да я обърне 
в своя полза. Дали ще му се получи и този 
път, зависи основно дали ще се намерят 
достатъчно хора с топки в Републиканската 
партия. Видяхме веднъж как те почти се от-
рекоха от него след опита му за преврат и 
щурма на Капитолия от 6 януари. Но много 
скоро след това отново се върнаха в отбора 
на бившия президент, който им обеща чер-
вена вълна на междинните избори. В край-
на сметка е ясно, че републиканците ще се 
откажат от Тръмп, когато видят, че той е гу-
бещ и те губят с него. А това са третите избо-
ри, в които републиканците губят начело с 
Тръмп (2018, 2020 и 2022). Дали е достатъч-
но и имат ли куража? Съмненията остават, 
но времето ще покаже.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Кога републиканците  
ще се откажат от Тръмп

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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Трима полицаи загубиха живота си, чет-
върти се бори да оцелее само в рамки-
те на няколко месеца. Случаите са раз-

лични и на различни места, обединява ги 
едно – свързани са с нелегалния трафик на 
мигранти през Родината ни.

От началото на 2022 година мигрантски-
ят натиск на българската граница с Турция е 
безпрецедентен, а агресията на желаещите 
да преминат незаконно нараства, притесне-
но сподели пред Нова телевизия директорът 
на „Гранична полиция“ Росица Димитрова.

„Те хвърлят камъни по нашите будки и съ-
оръжения, не спират на стоп палки, когато 
ги преследват“, разказа тя и добавя: „Ние сме 
изправени пред нещо, на което към насто-
ящия момент Европа не е била свидетел.“ 

Само за една седмица през месец септем-
ври предотвратените опити за нелегално 
пресичане на границата се равняват на тези 
през цялата 2020 година и са много повече 
от опитите през 2019 година, отчитат от „Гра-
нична полиция“.

И въпреки взетите мерки, случаите на ин-
циденти, сред тях и фатални, зачестяват.

Катастрофи
В края на август двама полицаи от Бургас 

загинаха, след като патрулката им бе ударе-
на от пълен със сирийски мигранти автобус. 
Те се опитали да спрат рейса, препречвайки 
пътя му със служебната кола. Шофьорът из-
общо не се опитал да спре и удря патрулката, 
убивайки и двамата служители.

Обвинения бяха повдигнати на Омар Ан-
дан. И до момента той е в ареста. Заедно с 
него бяха обвинени още двама сирийци. За 
организатор на нелегалния канал пък бе по-
сочен сириец, живеещ от години в Пловдив.

Преди няколко седмици се разбра, че Ан-
дан е бил арестуван ден преди катастрофата. 
След разговор обаче е бил освободен. Слу-
жебният министър на вътрешните работи 
Иван Демерджиев извърши проверка и за-
яви, че има данни за 16 полицейски служи-
тели, които са нарушили свои задължения 
или са извършили действия, които могат да 
се третират като дисциплинарни нарушения 
във връзка със случая.

По негови думи най-фрапантни наруше-
ния са допуснати от служители на „Гранична 
полиция“.

„В доклада се съдържат имената на дирек-
тор на Регионална дирекция „Гранична по-
лиция“, началник на ГПУ - Бургас, началник 
на ГПУ - Малко Търново, зам.-началник на 
ГПУ - Малко Търново. Най-общо, тези лица, 

които са замесени в извършването на това 
престъпление, са били установени, задър-
жани предишния ден. Били са освободени и 
след като са освободени, са стигнали до Хар-
манли, взели са втори автобус и са се вър-
нали тук и са извършили това, което знаем 
всички“, обясни Демерджиев.

Само преди ден пък полицай пострада 
тежко при катастрофа с нелегални мигран-
ти на Околовръстното шосе в София. Ране-
ният служител на органите на реда е приет 
в болница с тежка черепно-мозъчна травма 
и опасност за живота му. Заедно с него в ле-
чебно заведение са приети още петима ра-
нени полицаи и нелегални мигранти.

Микробусът на пострадалите полицаи е 
трябвало да се включи в преследване на ав-
томобил с нелегални мигранти, започнало 

Ще издържи ли границата?

МВР обяви война на каналджиите

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com XИнцидентите с мигранти се превръщат в ежедневие

Служебният министър Иван Демер-
джиев обяви, че по отношение на ка-
налджиите е обявена „война“. Събра-

на е информация от всички служби, които 
имат отношение по въпроса, и е направен 
списък с лицата, които се занимават с тази 
дейност.

Правят се вътрешни проверки и в МВР 
по случаи, за които има съмнения, че са за-
месени български полицаи.

„Ще има рокади, ще има лица, по отно-
шение на които ще се предприемат нака-
зателни производства“, закани се вътреш-
ният министър. По думите му става въпрос 
за служители на МВР от регионални ди-

рекции.
Демерджиев допълни, че военните са 

се включили в охраната на границата със 
създаването на допълнителни патрули, 
които работят заедно с подсилените еки-
пи на „Гранична полиция". Военният ми-
нистър Димитър Стоянов посочи, че над 
350 военни по заявка на МВР усилват ох-
раната на границата, а има готовност те да 
станат над 500.

Вътрешният министър съобщи, че ще 
продължи осигуряването на допълнител-
на техника, включително дронове.

Мигрантите най-често прескачали огра-
дата на границата със стълби, като това 
ставало за минути.

Сн.: БГНЕС

Сн.: БГНЕС
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на около 50 км от мястото на инцидента.
„Преследван е един микробус, който не се 

е подчинил на подадения сигнал за спиране 
на тунел „Траянови врата“, съобщи директо-
рът на СДВР гл. комисар Калоян Милтенов.

Блъснатият полицейски бус не е препреч-
вал пътя, а е бил на безопасно място на ос-
трова край пътното платно и е изчаквал да 
се включи в преследването, когато е бил уда-
рен от автомобила с мигрантите, допълниха 
разследващите.

Двама полицаи са били извън буса по вре-
ме на удара, сериозно пострадалият техен 
колега е бил вътре, седнал на мястото на во-
дача.

Шофьорът на мигрантите е българин, кри-
минално проявен. Нямал е и шофьорска 
книжка. Мигрантите в микробуса са били 
общо 12 и са сирийци.

„Няма спирачен път, имат протриване в 
резултат на удара, задиране по асфалта, гу-
мата се къса на едното превозно средство“, 
обяви инспектор Илиев от НСлС.

След катастрофата главният секретар на 
МВР Петър Тодоров и заместникът му Ста-
нимир Станев подадоха оставки от постове-
те си.

„Наистина е назрял моментът законода-
телната власт да си каже думата. Крайно вре-
ме е за законодателни решения, които да 
покажат защита на нашите полицаи“, комен-
тира главният секретар.

Тодоров цитира статистика, според която 
от 2500 осъдителни присъди само около 150 
били ефективни.

Малко по-късно в същия ден втора ката-
строфа с участие на полиция и нелегални 

мигранти стана и в Бургас. Мобилен патрул 
на Жандармерията забелязал джип със со-
фийска регистрация в района на село Де-
белт, в който влезли няколко човека и по-
теглил. Униформените подали сигнал за 
спиране на автомобила, но водачът му уве-
личил скоростта и навлязъл в Бургас. След 
преследване той се блъснал в паркиран пра-
зен лек автомобил.

След пътния инцидент от купето на джипа 

излезли, разбягвайки се в различни посоки, 
общо осем мъже, които впоследствие са за-
държани. Установено е, че шофьор на авто-
мобила е 44-годишен мъж от сирийски про-
изход, представил английски документ за 
самоличност, а превозваните от него мъже 
са мароканци.

Убит полицай на границата
Най-нагъл обаче е случаят, при който на 7 

ноември граничният полицай Петър Бъч-
варов беше застрелян от турска терито-
рия, докато проверявал дупка в ограда-
та на границата в района на Елхово. Това 
е първият случай на загинал български 
граничен служител на самата граница при 
опит за спиране на мигранти.

Загиналият е бил част от пограничен па-
трул, охранявал границата заедно с военен, 
който не е пострадал.

Патрулиращият екип е забелязал срез в 
оградата и двамата служители слезли да 
проверят. Полицаят насочил фенер и пос-
ледвал изстрел от ловно оръжие от турска 
територия. Произведени са били още 10-15 
изстрела.

„Става дума за криминално деяние и из-
ключителна агресия. Ще отговорим със сила 
на тази агресия. Ще бъдем безкомпромис-
ни към всички, които създават опасност за 
живота на нашите служители по границата. 
Мощни оръжия ще се ползват всеки път, ко-
гато наши служители са застрашени. Имат 
указания да ползват оръжие във всеки слу-
чай, когато се налага“, заяви по повод инци-
дента вътрешният министър Иван Демер-
джиев.

По-късно турските власти задържаха два-
ма братя, за които стана ясно, че след убий-
ството на полицая са влезли през дупката на 
българска територия и са се опитали да за-
стрелят и военния от патрула като само из-
стрелите от негова страна са ги накарали да 
се върнат обратно в турска територия. Пред-
полага се, че заловените не са били трафи-
канти, а са обирали нелегални мигранти, оп-
итващи се да минат на българска територия.

По данни на Гранична полиция в пе-
риода от януари до септември тази 
година са задържани общо 12 740 

нелегални мигранти. 
Увеличението спрямо същия период 

на миналата година, когато са задържани 

6560 мигранти, е повече от два пъти.
През септември са задържани 2822 не-

легални мигранти, от които 563 на вход към 
България, а 381 на изход, без регистрация 
от органите на МВР. 1878 от мигрантите са 
установени във вътрешността на страната.

През 2022 г. в България са заловени  
почти 13 000 нелегални мигранти

Сн.: БГНЕС

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Над 50 дни изминаха от парламентар-
ните избори в началото на октомври, 
но президентът Румен Радев все още 

не е връчил мандата за съставяне на прави-
телство. Това е рекорд в най-новата история 
на България.

По конституция държавният глава е длъ-
жен да го даде на партията, спечелила вота 
- ГЕРБ-СДС. В основния закон обаче не е за-
писан срокът, в който трябва да бъде напра-
вено това.

Защо обаче Радев се възползва от консти-
туционната процедура, даваща му право да 
бави процеса, и кой има полза от това?

Очевидно е, че българите се измориха от 
избори през последните две години, а парти-
ите също нямат желание за нов вот. Резултати-
те от последните избори пък доведоха отново 
до силно фрагментиран парламент с малка ве-
роятност за съставяне на стабилно правител-
ство. Президентът прие поредица от консул-
тации в

търсене на възможната 
формула

А така даде възможност и на парламента да 
гласува ключови закони, свързани с Плана за 
възстановяване и устойчивост (ПВУ) и Закона 
за държавния бюджет.

Нито едно от тези неща, които трябваше 
да доведат до някакъв резултат, обаче не се 
случва. Реформите, необходими за получа-
ването на парите от Европа, не се гласуват. 
Партиите не постигнаха и консенсус дали бю-
джетът трябва да бъде изготвен и внесен от 
служебното правителство, въпреки че самото 
то отказва да направи това. Освен това фор-
мациите не водят преговори за съставяне на 
правителство, поне не и публично, коментира 
„Свободна Европа“.

Вместо това ГЕРБ, ДПС и БСП успяха да от-
менят всички нововъведения в изборните 
правила, сред които и връщане на хартиена-
та бюлетина и увеличаване на броя на заяв-
ленията за разкриване на изборни секции в 
чужбина. 

Не е съвсем сигурно, че от бавенето има по-
бедители, но в същото време ясно се очертава 
голямата власт, която президентът получава 

при липса на редовно правителство, коменти-
раха политолози пред „Свободна Европа“.

Според проф. Стефан Попов, преподавател 
по социология и философия в Нов българ-
ски университет, част от проблема се корени 
в служебното правителство и това, че Румен 
Радев вече е привикнал да получава повече 
власт през него. Той добави, че ако може да 
се говори за печеливши от ситуацията, това 
са най-вече две групи партии.

„От една страна, националистическите, 
които се надяват на повече хаос. Това в слу-
чая е „Възраждане“. От друга страна, е въз-
можно на избирателя да му писне това повта-
ряне на избори, избори, избори и служебни 
правителства и в крайна сметка да вдигне 
ръце и да връчи достатъчно гласове на ГЕРБ“, 
каза Попов.

Формално процедурата, която трябва да за-
върши с връчване на мандат, започна на 26 
октомври - 24 дни след изборите - с първата 
среща за консултации, която Радев проведе с 
ГЕРБ-СДС. За разлика от обичайната практика, 
в която останалите срещи с партии се провеж-
дат в рамките на няколко дни, президентът

раздалечи сериозно 
последващите срещи

„Продължаваме промяната“ бяха на „Дон-
дуков“ 2 на 31 октомври, ДПС - на 2 ноември, 
„Възраждане“ - на 9 ноември, БСП - чак на 16 
ноември, а с „Демократична България“ - на 21 
ноември. Остава срещата и с последната пар-
ламентарно представена партия „Български 
възход“, след което се очаква първият проуч-
вателен мандат вече да бъде връчен. 

Стигне ли се до трети мандат обаче, Ра-
дев вече посочи, че той ще бъде даден едва 
след Нова година. Решението си президен-
тът обясни с желанието си вотът да бъде през 
март, тъй като студеното време преди това би 
отблъснало още избиратели да отидат до ур-
ните.

След срещата със социалистите Радев по-
рано добави и нова причина, поради която 
не бърза с процедурата - евентуалните нови 
избори биха се паднали в началото на 2023 
г. Конституцията казва, че те се насрочват до 
два месеца след разпускане на парламент.

„Ако стигнем дотам, предполагам, че пре-
тенциите ще се върнат обратно към мен - 
защо съм определил дата за изборите точно 
по това време, в което вие, партиите, няма как 
да водите предизборна кампания - точно по 
Коледа, новогодишните празници, в най-теж-
ките метеорологични условия“, каза Радев и 
добави, че това вероятно ще отблъсне и из-
бирателите.

Досега най-дългият период между провеж-
дането на вот и връчване на мандат е бил 31 
дни, което се случи през 2017 г. Тогава прези-
дент отново беше Радев, а победители на из-
борите отново бяха ГЕРБ. В крайна сметка то-
гава партията на Бойко Борисов сформира 
кабинет в коалиция с „Обединени патриоти“, 
която беше на власт до 2020 г.

Над 50 дни без мандат
XРадев постави рекорд по забавяне на връчването му
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Петър Стоянов, 2001 г. 
(след избори през юни)

Георги Първанов, 2005 г. 
(след избори през юни)

Георги Първанов, 2009 г. 
(след избори през юли)

Росен Плевнелиев, 2013 г. 
(след оставка на кабинета през февруари)

Росен Плевнелиев, 2013 г. 
(след избори през май)

Росен Плевнелиев, 2014 г. 
(след оставка на кабинета през октомври)

Румен Радев, 2017 г. 
(след избори през март)

Румен Радев, 2021 г. 
(след избори през април)

Румен Радев, 2021 г. 
(след избори през юли)

Румен Радев, 2021 г. 
(след избори през ноември)

Румен Радев, 2022 г. 
(след успешен вот на недоверие на кабинета)

Румен Радев, 2022 г. 
(след избори през октомври)

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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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.

Кметът на Киев Виталий Кличко е бил в 
трудни положения и преди като бок-
сьор в тежка категория, но сега той 

води битка за живота на милиони, подгот-
вяйки града да издържи мразовита зима 
под руска атака.

Русия „иска Украйна без украинци“, каза 
той в интервю за Politico, добавяйки, че не-
говите сънародници трябва да се противо-
поставят.

„Те искат да ни смразят, да унищожат 
електричеството, отоплението, генерато-
рите ни. Правят всичко, за да изгонят укра-

инците, но това са нашите домове, нашите 
градове и ние не искаме да си тръгваме“, до-
бави Кличко.

Руските масирани ракетни обстрели за-
силиха страховете от нова бежанска въл-
на към Западна Украйна и ЕС, но Кличко 

настоя, че хората в столицата удържат. Въ-
преки това той настоя за нови установки за 
противовъздушна отбрана, които биха мог-
ли да включват и американската система 
Patriot.

Кличко заяви, че не иска никой от над 
3-те милиона жители на Киев да напуска 
или да бяга.

Длъжностни лица, включително Роман 
Ткачук, директор по сигурността на общин-
ската управа на Киев, повдигнаха въпроса 
за

масова евакуация в случай 
на пълно спиране на тока

По-късно той оттегли забележките си.
В най-лошия случай, ако столицата на Ук-

райна остане без отопление заради руските 
въздушни удари, насочени към електриче-
ската мрежа, и „ако не можем да доставим 
вода и електричество“, тогава „ще помо-
ля хората да проучат възможността да се 

Кличко се готви за най-тежката битка в живота си: 
Да осигури живота в Киев през тежката зима

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: ЕРА/БГНЕС

XОчаква се още над 3 милиона украинци да напуснат домовете си заради липсата на електричество и отопление

http://www.bulguardhealth.com/
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преместят в къщи в селата и райони около 
Киев, където могат да имат вода и топлина“, 
каза кметът на града.

Това е най-лошият сценарий на Кличко 
и той призовава жителите на града, които 
не искат да напуснат домовете си, да „бъ-
дат подготвени“ като се запасят с достатъч-
но питейна вода и батерии за зареждане на 
мобилни телефони и други електроуреди.

Кличко обясни зимните си планове пред 
Politico от офиса си в девететажната сграда 
на ул. „Хрещатик“, главната улица на Киев, 
където преди осем години той се присъе-
дини към така наречените протести на Май-
дана, довели до свалянето на Виктор Януко-
вич.

Облечен в каму-
флажно зелено с бро-
нежилетка, подпрян в 
ъгъла в офиса си, пълен 
със сувенири от бокса и 
модели за бъдещи проекти 
за градско строителство, Кличко 
каза, че

Киев подготвя хиляда 
центъра

- главно училища и детски градини, в кои-
то да приюти жителите в случай на напъл-
но спиране на тока и отоплението. Местни-
те власти вече са закупили печки на дърва 
и генератори за отопление, а много от из-

браните училища имат и независими из-
точници на отопление. В центровете вече 
са складирани и храна, вода и медицински 
консумативи.

Градът вече е загубил около половина-
та от енергийния си капацитет след руски-
те ракетни удари, а районите претърпяват 
предварително планирани прекъсвания. 
Повечето квартали нямат улично освет-
ление - част от усилията за намаляване на 
енергийните нужди.

Кличко представи списък от 
вещи, от които Киев се нуж-

дае от западните съю-
зници на Украйна, за да 

осигури сравнително 
спокойна зима на съ-

гражданите си: генератори, спални чували, 
топли дрехи, матраци. Но преди всичко той 
подчертава, че Украйна се нуждае от пове-
че системи за противовъздушна отбрана, за 
да блокира напълно небето си и да предо-
тврати преминаването на всякакви ракети 
или дронове.

Той определи руските нападения над 
енергийната мрежа на Украйна като теро-
ристичен акт. В Киев удари бяха нанесени 
и в историческия център „близо до нашите 
основни университети и детски площадки“, 
възмути се той. „И затова точно сега трябва 
да защитим небето над главите на нашите 
граждани и затова се нуждаем незабавно от 
повече системи за противовъздушна отбра-
на“, каза Кличко.

Сн.: ЕРА/БГНЕС

Сн.: ЕРА/БГНЕС
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През август 2002 г. Франсис Уивър, си-
нът на Уорд Уивър III, се свързва с по-
лицията в Орегон, за да съобщи, че 

баща му е изнасилил 19-годишната му прия-
телка. Тя e избягала от къщата гола и така ус-
пяла да привлече вниманието на минаващ 
шофьор, който я отвежда в безопасност.

Но Франсис има още нещо, което иска да 
съобщи на полицията: баща му му призна-
ва, че е убил две момичета.

Изчезването на Ашли Понд и Миранда 
Гадис през 2002 г. в Орегон Сити насочва 
националното внимание към Уорд Уивър 
III: той живее малко по-нагоре по улицата 
от момичетата, а в телевизионно интервю 
през юли 2002 г. стои точно над бетонната 
плоча, където e заровил едното от тях.

Подготовката за ареста на Уивър за убий-
ствата на Понд и Гадис ще разкрие една 
смразяваща семейна история.

Уорд Уивър III израства 
в насилие

Роден на 6 април 1963 г. в Северна Кали-
форния, Уорд Уивър III е системно малтре-
тиран – баща му, Уорд Уивър-младши, на 
практика го изоставя на 4-годишна възраст, 
а майка му се омъжва повторно за системен 
алкохолик, който често го бие с колана си, 
пише chr.bg.

Уивър на свой ред изкарва разочарова-
нието си върху по-малките си братя и сес-
три, като често пребива по-малкия си дове-
ден брат и се държи жестоко с най-малката 
си сестра, която по-късно казва, че не може 

да си спомни момент, в който брат й не я е 
наранявал.

През април 1981 г. роднина обвинява Уи-
вър в изнасилване, но полицията не повди-
га обвинения, защото той току-що се е запи-
сал във флота. През май 1982 г. е освободен 
с почести и се връща с филипинка у дома, 
като се жени за нея през август 1984 г. Двой-
ката има четири деца, а контролиращото и 
насилствено поведение на Уивър

продължава през 
цялата им връзка

Семейството се премества в Бейкърсфий-
лд, Калифорния, където мъжът се надява да 
се свърже отново с баща си, който е съден 
за убийство: през 1981 г. Уивър-младши, то-
гава шофьор на камион, спира, уж за да по-
могне на момче и момиче с аварирала кола, 
пребива 18-годишното момче до смърт с 
оловна тръба и отвлича 23-годишната му 
приятелка.

Младши многократно я изнасилва по 
пътя обратно към дома си в Калифорния, а 
по-късно и я удушава, когато тя го ухапва за 
пръста. След това кара 10-годишния си син 
да помогне да изкопаят дупка с мотива, че 
има счупена канализационна тръба. Накрая 

покрива тялото на жената с бетон и постро-
ява дървена платформа отгоре.

Ашли Понд изчезва на 9 януари 2002 г., а 
приятелката й Миранда Гадис изчезва само 
два месеца по-късно.

Уорд Уивър III и 
изчезването на Ашли Понд 
и Миранда Гадис

През август 1997 г. Уорд Уивър III, вече два 
пъти развеждан, наема къща на 2507 Саут 
Бийвъркрийк Роуд в Орегон Сити.

Един ден 12-годишната му дъщеря, Ме-
лъри, се мотае с две приятелки от учили-
ще: 12-годишната Ашли Понд и 13-годиш-
ната Миранда Гадис. Трите посещават един 
и същ училищен курс по танци и дъщерята 
на Уивър редовно кани Понд, Гадис и други 
приятелки да преспят у тях.

В края на 2001 г. Понд обвинява Уивър в 
опит да я изнасили в къщата му. И въпреки 
че инцидентът е докладван на полицията, 
не са повдигнати обвинения.

Уорд е разкрит
Върху Уорд Уивър III се стоварва страхотно 
медийно внимание, тъй като поведението 
му започва да буди подозрения. Полицията 
претърсва къщата, но безрезултатно; нови-
нарските камери показват кучетата на ФБР 
около имота, като се вижда и ново джакузи, 
готово за монтиране.

На 2 октомври 2002 г. Уорд Уивър е осъ-
ден по шест обвинения в убийство и раз-
лични обвинения за изнасилване и сексуал-
но насилие. И през септември 2004 г., за да 
избегне смъртното наказание, той се спора-
зумява, като признава две обвинения и не 
оспорва останалите. Мъжът все пак е осъ-
ден на две доживотни присъди без право 
на замяна.

През 2009 г. по-малката сестра на Миран-
да Гадис посещава Уивър в затвора, къде-
то той й признава, че е убил Понд и Гадис „с 
голи ръце“ и й казва, че е планирал след тях 
да убие и нея, но тя е била твърде малка по 
това време.

Изнасили приятелката ми, уби деца и ги 
скри с джакузи: Извергът Уорд от Орегон
XУивър накарал сина си да изкопае гроб за една от жертвите му, щял да сменя канализацията

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743


23 - 29 ноември 2022 г. 11

https://dremaxcabinets.com/


23 - 29 ноември 2022 г.12

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

Българката  
Пенка Кунева 
композирала музиката  
на „Dragon Age: 
Absolution“

Н
осителката на GRAMMY Пен-
ка Кунева обяви излизане-
то на анимационните серии 
„Dragon Age: Absolution“, чи-
ято музика е композирала тя. 

Кунева съобщи за събитието в своя про-
фил във Facebook и го определи като най-
значителната си композиция досега.

„Развълнувана съм да представя най-го-
лямата си композиторска работа до мо-
мента, „Dragon Age: Absolution“ – анима-
ционен сериал от 6 епизода на Net�ix, 
базиран на емблематичния франчайз за 
видеоигри. Безкрайна благодарност към 
хората, които ме препоръчаха за тази ра-
бота“, писа тя и подчерта, че премиерата 
на сериала е на 9 декември.

„Dragon Age: Absolution“ е анимацио-
нен сериал, проследяващ съдбата на нова 
група герои, които се борят срещу тъмна 
сила, заплашваща царството на Тедас, по-
знато от изданията на играта Dragon Age. 
Сериалът отвежда феновете в дълбокия и 
сложен свят в част от вселената на Dragon 
Age, която никога не е виждана от тях пре-
ди.

Net�ix вече постигна огромен успех с

претворяването на игри 
в света на анимацията

като направи това с Castlevania и 

Cyberpunk: Edgerunners. Стрийминг гиган-
тът не показва никакви признаци за спи-
ране на тази тенденция за адаптиране на 
игри, след като наскоро обяви планове за 
адаптиране на франчайзи като Assassin’s 
Creed, Gears of War, Bioshock и други.

Пенка Кунева е изгряваща звезда сред 
холивудските композитори и вече е полу-
чила и признание за таланта си – през ап-
рил спечели „GRAMMY“ за музиката към 
филма Women Warriors. Саундтракът на 
филма бе номиниран в категория „Класи-
ческа колекция“, а Кунева е написала 7 от 
общо 14 глави, общо 35 минути музика. 
Дискът беше посветен на 60 активистки, 
между които децата Малала и Грета Тун-
берг, които са се борили за правата и сво-
бодите на жените по света.

Пенка Кунева е родена през 1967 г. Тя за-
вършва Националната музикална акаде-
мия и получава докторска степен от уни-
верситета „Дюк“ в САЩ. От 1999 г. работи 
за киното и телевизията, а от 2009 г. създа-
ва музика към видеоигри.

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

XТя обяви излизането 
на анимационните 
серии в Netflix
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Един от най-старите български ими-
гранти в Чикаго Хамид Русев полу-
чи награда от Държавната агенция за 

българите в чужбина за приноса към разви-
тието на общността.

„За мен беше огромна чест да връча Злат-
на значка на Изпълнителна агенция за бъл-
гарите в чужбина на г-н Хамид Русев за 
цялостния му принос към българската еми-
грация в САЩ“, написа във Фейсбук българ-
ският генерален консул в Чикаго Светослав 
Станков.

Хамид Русев бяга от комунистическия ре-
жим в България през 1963 г. заедно с Шеф-

кет Чападжиев, с когото ги свързва огромно 
приятелство и до днес. Години наред Хамид

посреща генерации 
български емигранти

в Чикаго, където създава първия българ-
ски ресторант „Родопа“. Дълги години е из-
дател и спонсор на вестник „България“, 
който престана да съществу-
ва по време на пандемията от 
COVID-19.

Впечатляваща е огромната 
любов, с която Хамид говори 
за България, въпреки трудно-
стите, през които е преминал 
по време на тоталитарния ре-
жим. Любовта му към отечест-
вото е пренесена към многото 
български емигранти, на които 
е помогнал.

„Мисля, че трябва да се създаде една ма-
хала, един квартал, да бъдем обединени 
българите в Чикаго, в САЩ. Не да се чудим 
как да се разделим, а да гледаме как да се 
обединим. Това е, което българите трябва 
да направят… Това е моето послание към 
всички“, сподели за BG VOICE Хамид Русев 
при награждаването си.

„Българската общност тук много се е про-
менила. Всички правим грешки, но ще ста-
не това обединение. Ще бъде много хуба-
во комшията ни да е сънародник, от нашата 
кръв, българска“, допълни успелият бълга-
рин.

Най-ценният урок,
който ми даде емигрантският живот, е да 
бъдеш честен, да се трудиш, да създадеш, 
независимо къде си, не да рушиш, а да тво-
риш. Наградата за мен е някакъв вид при-
знание за моя труд и поведение. Дали я 
заслужавам, не знам…Надали съм много 
заслужил да получавам награди, но я при-
емам с благодарност и уважение. На всички 

сънародници пожелавам здраве и щастие. 
Да бъдем заедно, да се уважаваме, а не да 
се мразим…“, си пожелава Хамид.

Той има забележителна съдба. Роден е на 
5 май 1939 г. в родопското село Горна Арда, 
където живее с родителите и трите си сес-
три до 1947 г., когато семейството му с де-
сетки други е интернирано от Родопско в 
Северна България, където той завършва 
училище. Девет месеца спят в една плевня, 
без тоалетна, без вода, без баня.

Години по-късно семейството се връща 
в родопския град Мадан. Една книга прео-
бръща живота на двама приятели Хамид и 
Шефкет – Алековата „До Чикаго и назад“. Из-
веднъж планът за бъдещето им става ясен – 
напред към Чикаго.

Мисълта за

спасение чрез бягство
не напуска Хамид. За рискованата авантю-
ра го подкрепя неговият приятел Шефкет 
Чападжиев. Двамата правят два неуспешни 
опита да избягат от зорките очи на гранича-
рите. Едва третия път съумяват да се про-
мъкнат под телените мрежи и да се озоват 
невредими в Гърция. Следва тежката участ 
на бегълците, живот из различни бежански 
лагери, докато пристигнат в САЩ.

След няколко месеца се качват на парахо-
да „Олимпик“ за Америка. С билети, платени 
от една католическа църква,

Хамид и приятелят му Шеф-
кет се озовават в Ню Йорк през 
1964 г. Малко по-късно вече са 
в града на мечтите си – Чикаго.

След също така познатите 
първи изпитания на имигрант-
ския живот Хамид Русев започ-
ва с малък ресторант, където се 
стабилизира и в продължение 
на тридесетина година има ус-
пешен бизнес.

През 2001 година участва в създаването 
на първия български седмичник „България“.

През 1981 г., цели 17 години след бягство-
то им,

Хамид се връща 
за първи път в България.

Не успява да види родната си къща в Гор-
на Арда, защото няма необходимия доку-
мент като пропуск, за да премине огражде-
нията.

През 1987 г. за първи път отново виж-
да родния си дом. Само спомени – тъжни и 
зловещи с пустошта в родното му място… 
Но помни уроците, които е научил от май-
ка си и баща си, и самият той споделя, че й е 
много благодарен за възпитанието си.

Днес двамата приятели са известни, бога-
ти и уважавани не само в българските еми-
грантски среди, но и в американската общ-
ност.

Основните приноси на Хамид Русев са 
пропагандиране на българските традиции 
и ценности и запазване на българския дух 
сред стохилядното българско Чикаго.

Награда за Хамид Русев за приноса 
към българската общност в Чикаго
XНадали съм много заслужил да получавам награди, но я приемам с благодарност и уважение, каза той

Генералният консул на България в Чикаго Светослав Станков връчва наградата на Хамид Русев

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com



23 - 29 ноември 2022 г. 15

http://imgtrucking.com


23 - 29 ноември 2022 г.16

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

Здравей, Ангел! Не е тайна за никого в 
Америка и по целия свят, че в момента 
инфлацията е изключително висока и за 
хора, които имат спестени пари в бан-
ката или в кеш, тези пари губят своята 
покупателна стойност с бързи темпо-
ве. Къде би препоръчал човек да спестява 
в момента?

Здравейте и благодаря за зададения 
въпрос, който наистина вълнува мно-
го хора в момента, хора, които са се 

погрижили да спестят пари, които за съжа-
ление инфлацията в момента изяжда.

Тук е важно да разделим мислено на-

шите пари на различни групи според това 
кога бихме искали евентуално да ги из-
ползваме и в същото време за какви цели.

Ако искаме да имаме

пълен достъп по всяко време
на парите си и да нямаме никакви пазарни 
рискове - тогава аз бих заложил на така на-
речените Money Market Funds, плащайки 
3% годишна лихва, която се променя спо-
ред лихвените проценти в икономиката. 
Това според мен е много по-добрa алтер-
натива от банковите CD акаунти, които мо-
гат да изплащат и леко по-висок процент, 
но изискват затваряне на сумата за поне 
една година напред.

При Money Market Funds няма такова 
изискване и парите са ликвидни по вся-
ко едно време без никакъв риск за глав-
ницата, инвестирана там. Тази ликвидност 
на този тип акаунти, особено с такъв лих-
вен процент в момента, ги прави много 
атрактивни за хора, които искат спестя-
ванията им да генерират някаква лихва и 
смятат евентуално да използват тези пари 
в сравнително близки срокове. Тук трябва 
да споменем, че лихвата при банковите CD 
акаунти и при Money Market Funds се обла-
га с данък печалба.

Друга добра възможност биха били

общинските фондове
(Municipal Bond Funds), които в момента 
плащат дивиденти в размери между 3-5% 
на годишна база, и пазарните им стойно-
сти са паднали с около 10% за годината, 
което ги прави атрактивни за инвестито-
рите. При тази ситуация инвеститорът има 
шанс да навакса този спад от 10% в бъде-
щето и отгоре на това да прибере гаранти-
рания дивидент, без той да бъде обложен 
с федерален данък, защото това е едно от 
свойствата на този тип фондове.

Разликата между общинските фондо-

ве (Municipal Bond Funds) и Money Market 
Funds е, че стойностите на общинските 
фондове могат да се менят според пазари-
те и това да промени стойността на парите 
в акаунта, което, разбира се, носи със себе 
си определено ниво риск за главницата, 
но ако човек има лукса да задели пари, 
които да не пипа за 3 до 5 години, мисля, 
че този вид фондове биха били добра про-
текция от инфлацията, особено в момента, 
когато сегашните им стойности са доста 
занижени в сравнение с началото на годи-
ната и могат да се закупят на атрактивни 
цени.

Третата алтернатива, която бих искал да 
споделя, би била

за хора с по-дълъг хоризонт
бих казал между 5 и 10 години, в които 
имат комфорта да оставят тези пари да са 
инвестирани, без да имат нужда от тях.

Аз лично бих използвал фондове, които 
са изградени от огромни компании, които 
изплащат дивиденти (месечно или всеки 
три месеца) с цел растеж на инвестирания 
капитал чрез реинвестиция на дивидента 
и стабилен растеж на цените на акциите. 

През времената на драстични пазарни 
спадове, каквито наблюдаваме в момента, 
такъв тип фондове показват завидна ста-
билност на цените си с много минимални 
спадове в сравнение с индексите и увели-
чение на дивидентите, което е следствие 
до определена степен и от завишението 
на лихвените проценти от Федералния ре-
зерв и цените на стоките.

Разбира се, това, което излагам в тази 
статия, са само идеи, които могат да се 
приложат при изграждане на финансова-
та стратегия за всеки един инвеститор, но 
при всеки един от нас е много индивиду-
ално и не може да се използват генерални 
заключения. 

Затова моят съвет за всеки инвеститор, 
който иска да има определена протекция 
от инфлацията в краткосрочен или дъл-
госрочен план, е да седне с финансов съ-
ветник като мен или друг, който познава 
или на когото се доверява, и да изгради 
своя собствена стратегия. И като говоря 
за стратегия, нека да сме сигурни, че тази 
стратегия ще се следва стриктно, незави-
симо от промените в пазара и емоциите, 
които бушуват в нас спрямо тези промени.

Това е от мен за днес. Ако имате въпро-
си или се интересувате от различните 
аспекти на финансовата част от живо-
та, можете да си запазите час за консул-
тация на директния ми телефон - (224) 
522-2413 или на електронната ми поща - 
Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въ-
просите, които четете, са зададени от 
клиенти, с които съм работил по време 
на консултации в моя офис.

Вашите 
пари

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

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

Къде да спестявам  
при висока инфлация?
XВъпроси и отговори от изминалата седмица…

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Не може да се отрече, че жилищни-
ят пазар претърпява промяна през този 
сезон, и това може да ви постави някои 
въпроси относно това дали все още има 
смисъл да продавате имота си. Ето три от 
най-важните от тях, които може да си за-
дадете – и данните, които помагат да им 
се отговори – така че да можете да вземе-
те уверено решение. (Графика 1)

Трябва ли да изчакам 
да продам?

Въпреки че предлагането на жилища 
за продажба се е увеличило през послед-
ните месеци на 2022 г., запасите все още 
са ниски като цяло. Това означава, че все 
още сме в „пазар на продавача“. Графика-
та по-долу помага да се постави растежът 
на инвентара в перспектива. Използвай-
ки данни от Националната асоциация на 
брокерите на недвижими имоти (NAR), 
това показва колко далеч сме от обръща-
нето към „пазара на купувача“ (Графика 
2). 

Въпреки че купувачите си възвърнаха 
известна сила, за да могат да преговорят 
и да изискват при една оферта, тъй като 
инвентарът нарасна малко, вие все още 
не сте пропуснали своята възможност 
за продажба. Къщата ви все още може да 
се откроява, тъй като инвентарът е доста 
по- нисък от желания. И това може да се 
постигне, ако се решите да се пуснете на 
пазара особено сега, докато други про-
давачи отлагат до края на ваканционния 

треска и началото на новата година.

Все още ли има много 
купувачи?

Ако мислите да продадете имота си, 
но се колебаете, защо-
то се притеснявате, че 
търсенето от страна 
на купувачите е изчез-
нало пред лицето на 
по-високите ипотечни 
лихви, знайте, че това 
не е така за всички. 
Въпреки че търсене-
то намаля тази година, 
милениалите все още 
търсят домове. Ето 
какво се казва в статия 
във Forbes:

„С около 80 мили-
она души, милениали-
те в момента съставля-
ват най-големия дял 
от купувачите на жилища (43%) в САЩ, 
според скорошен доклад на Национал-
ната асоциация на брокерите на недви-
жими имоти (NAR). Просто поради техния 
брой и нетърпение да станат собствени-
ци на жилища, тази кохорта буквално оф-
ормя следващата граница на процеса на 
закупуване на жилище. Някога известни 
като „поколението под наем“, милениа-
лите се доказаха като разумни купувачи, 
които са доста пъргави в стремежа си да 
притежават недвижими имоти. Всъщност 
не мисля, че е претенциозно да се каже, 
че те са ключът към цялостното здраве и 
стабилност на настоящата жилищна ин-
дустрия.“

Въпреки че милениалите са наречени 
още „поколението на наемателите“, това 
име може вече да не е подходящо. Те са 
най-голямото поколение до момента, 
което е значителна движеща сила за тър-
сенето на купувачите на жилищния па-

зар днес. Ако се чудите дали все още има 
купувачи, знайте, че все още има хора, 
които търсят жилище за покупка днес. 
И къщата ви може да е точно това, кое-
то търсят.

Като агент на недвижими имоти, аз не 
само помагам на своите клиенти със за-
купуване, продажба и отдаване под наем, 
но и непрестанно ги уведомявам относ-
но всеки възможен аспект, който би по-
влиял на тяхната дългосрочна инвести-
ция, която всъщност за повечето хора 
е най-важната и най-голямата, която 
те са направили или ще направят няко-
га в живота си. Ако имате въпроси, свър-
зани с тази или други мои статии досе-
га, или въобще с всичко свързано с пазара 
на недвижимите имоти, ще се радвам да 
ме потърсите, а за мен ще е удоволст-
вие да мога да помогна. Моят директен 
номер е: 773-827-7827, или ми пишете 
на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също уебсайт, за повече информа-
ция: GerganaTodorova.BairdWarner.com 
Консултацията е винаги безплатна и не 
ви ангажира по никакъв начин.

(Продължава в следващия брой)

1

2
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

Най-актуалните въпроси относно 
продажба на вашия дом тази зима

(Графика 1)

(Графика 2)
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 блог

Разговор за изборните правила вече не съществува. Има надвик-
ване на политически активисти, чиито аргументи са все по-исте-
рични, улични по език и безсъдържателни. Привържениците на 
машините основателно отхвърлят нощния маратон на „хартиена-
та коалиция“, прекроил изборния кодекс, но отказват да отгово-
рят поне на един елементарен въпрос: Защо от няколко национал-
ни избора насам арогантно отхвърлят предложението разписките 
от гласуването да бъдат преброени и разпределени по партийни-
те предпочитания на гражданите? Преброяването на разписките е 
единственият метод за верифициране на машинния вот - и предо-
твратяване на централизирани и скрити манипулации на вота чрез 
софтуерни трикове или непубличен достъп до протокола на маши-
ните.

Представителите на „хартиената коалиция“ не отговарят на дру-
ги важни въпроси. Защо бе необходимо силовото прекрояване на 
изборното законодателство с ударно, 18-часово заседание на прав-
ната комисия, набързо отхвърлящо аргументи и нормален полити-
чески и експертен дебат? Защо въведоха гласуване и ръчно пребро-
яване на хартиени бюлетини - разпринтени от машините или не - без 
да променят основния механизъм, утвърждаващ купения - контро-
лирания вот, недействителните бюлетини и поредица други фалши-
фикации - броенето на бюлетините от секционните комисии? Защо 
не пожелаха да въведат регионалните преброителни центрове, ако 
не за друго, то поне за да докажат, че имат някаква загриженост за 
почтеното отразяване на гражданския вот? Как си представят меха-
ничното комбиниране на масово хартиено и масово машинно гла-
суване като процес на администриране - и особено на легитимно 
преброяване на изборните бюлетини?

Не задавам тези въпроси и към двете страни, за да вляза между 
шамарите на превъзбуденото политическо надвикване на полити-
ческите фракции и техните фенове. Задавам ги, защото все повече 
се убеждавам, че нито едните, нито другите са особено загрижени 
за почтеността и прозрачността на изборния процес и неговите ре-
зултати. Тяхната грижа е само една - какви текущи привилегии по-
лучават и ще получат от въвеждането и експлоатацията на опреде-
лени изборни инструменти - машини, хартия и т.н. Какво могат да 
изкопчат от конкретно действащите изборни правила, за да си по-
вишат изборния резултат. Без значение доколко е почтено и докол-
ко е съответстващо на реалния граждански вот. Те и затова непре-
къснато променят правилата - преди всеки избор, от повече от 20 
години насам. За да „щипнат“ отнякъде по нещо - я от купените гла-
сове, я от потайните процедури на преброяване, я от „черната ку-
тия“ на машинния вот, чиито резултати не получават достъпно ал-
тернативно верифициране.

Жертви на този политически дебат, воден със средствата на ис-
теричното надвикване, освен гражданите, са и разумът и истината, 
които не могат да надвикат острастените „аргументи“ на политиче-
ските партизани от всички цветове.

Разговор за изборните 
правила вече  
не съществува

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

Разговор за изборните 
правила вече  
не съществува

Правителството на ГЕРБ избра и гласува тези 
машини. Не Мадуро, а Борисов избра тези 
машини.

Съпредседателят на „Продължаваме 
промяната“ Кирил Петков по повод думите на 

лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е за машинното 
гласуване, но като в САЩ, а не като при Мадуро

Някои партии се държат като на Хелоуин – 
почерпка или пакост. Ама само пакости се 
правят

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов коментира 
споровете около промените в Изборния кодекс

Тон на истеричния разговор дадоха 
ПП и ДБ. Партиите, които си залепиха 
етикетите за проевропейски, оспорват 
европейската демокрация, защото 
никъде в Европа не се гласува с 
машини.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова по 
повод гласуваните промени в Изборния 

кодекс

Солидарност за това, че някаква 
заблудена, без значение дали руска 
или украинска ракета, е ударила 
трактор в Полша, няма смисъл да 
изразяваме.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин 
Костадинов за падналата ракета, която 

уби двама души в Полша

Хартиеното мнозинство в правната комисия мина 
през Изборния кодекс като Вермахта през зелева 
градина.

Съпредседателят на „Демократична България“ 
Христо Иванов коментира връщането на 

хартиените бюлетини

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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„Как се възстановяват килими от XIV 
век?... С къртовски труд, месеци на-
ред, от ранна сутрин до късно през 

нощта, без почивен ден. Такива сме ние, по-

добрата част от „Поколението Y“ - креатив-
ни, отговорни и работохолици“, казва То-
дор.

В Костандово до Велинград, семейство 
Парпулови единствени в света сътворя-
ват шедьоври от културно-историческото 
наследство на Европа от XIV-XVI в. Над 500 
дворци, замъци, имения, представителни 
зали във Великобритания, Франция и Гер-
мания са възстановени в автентичния им 
вид, благодарение и на килимите на Пар-
пулови, които те тъкат вече четвърт век. В 
началото е дизайнът. Прави го единствен в 
света - българинът Тодор Парпулов.

Върху килимите шедьоври е стъпвала 
Елизабет II в Бъкингамския дворец, в залата, 
където посреща държавни глави. Костан-
довски творби притежават и холандската 

кралица Беатрикс, Джейн Чърчил – внучка 
на Уинстън Чърчил, Мик Джагър, бившият 
премиер Тони Блеър. Килими има и в замъ-
ка Алнуик, където заснемат част от сериала 
„Хари Потър“. „Съживен“ е и най-прочути-
ят килим от библиотеката на кралица Вик-
тория (майката на Елизабет II). Работата по 
всички тях започва от Тодор.

През 90-те години баща му Нино Парпу-
лов, заедно с Дейвид Бамфорд от Англия, 
създават предприятие за изработка на ки-
лими, след като е закрито предишното. Бам-
форд е изпратен от британското министер-
ство на икономиката да търси из Източна 
Европа изкусни килимари за възстановява-
не на културното наследство на Великобри-
тания и е категоричен в избора си - Парпу-
лови.

Една от най-тежките задачи се пада на То-
дор. Той трябва да разработи дизайна на 
килими от XIV-XVII в. по... рисунки на тога-
вашни дворцови художници. Започва на 17 
години и заради семейната кауза оставя на 
втори план мечтите си да се снима в кино-
то. Днес роденият през 1982-ра мъж отчи-
та, че е

посветил 24 години 
на семейната кауза

„Защо аз? Защото нямаше кой друг, прека-
лено е тежко“, споделя той. Всеки килим се 
подлага на комисии във Великобритания на 
3 етапа - като дизайн, като цвят и като из-

пълнение, а Тодор е горд, че нито един не-
гов проект не е отхвърлен от англичаните.

Първо той уточнява цветовете по рисун-
ките на дворцовите художници. Опреде-
ля колко възела ще бъде килимът. Слага се 
мрежа от квадратчета, като всяко е възел 
от килима. На ниво пиксел Тодор започва 
поетапно изчистване на всеки детайл, като 
част, форма, фигура. В един стандартен ки-
лим 2 на 3 м има милион и 800 хиляди пик-
села, оцветени от Тодор, за да е готова схе-
мата за тъкачките. А цветовете той уточнява 
от разработените от баща му 8000 цветови 
нюанса.

Голяма част от поръчките обаче са за ог-
ромни килими от 100 до 150 квадрата. „Ко-
гато сроковете ме притискат, се затварям за 
48 часа, работа нонстоп“, споделя Тодор. Це-
лия дизайн той прехвърля на милиметро-
ва хартия, за да е удобен за тъкачките. А за 
един килим с гигантски размери сядат до 8 
жени, като тъкането е 6 месеца.

Първият шедьовър на Тодор е за

лятната резиденция 
„Озбърн Хаус“

на кралица Виктория, майката на кралица 
Елизабет II, на остров Уайт. Килимът е 125 
квадрата и за да го направят, 8 месеца обу-
чават тъкачки на специалния автентичен 
метод за връзване, както е бил навремето.

Килимът е за залата, в която са се про-
веждали всички важни събития на кралица 

Тодор Парпулов: Българин единствен 
в света възстановява килими за 
Чарлз III и британския кралски двор

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

така социолозите наричат роде-
ните през 80-те години. Те са не-
зависими, с подчертана индивиду-
алност и ревниво пазена свобода. 
Израсли са в мрежата и живеят 
в свят без граници. Българите от 
авангарда на това поколение из-
глеждат сякаш кризата е мина-
ла край тях, без да я забележат. 
Докато родителите им говорят 
за безработица и безпаричие, те 
обсъждат нови проекти. Харес-
ват ли ни или не, те са бъдещето 
и вместо да им налагаме остаре-
ли стереотипи на работа и жи-
вот, по-добре да се опитаме да ги 
разберем.

YПоколението

XСъс сложни схеми на компютър специалистът пресъздава шедьоври 
по рисунки на дворцови художници от XIV-XVI век

https://angelovrealtor.com/
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Маккинли: По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до Тебе

Виктория. Той е с две лица и трудна геомет-
рична форма. „Как е възможно това да се на-
прави?“ - чудеше се управителят на „Озбърн 
Хаус“, като бяхме там с баща ми и разбра кои 
сме“, спомня си Тодор. „На официалното от-
криване Елизабет II най-много била впеча-
тлена от нашия килим. Разпитвала Бамфорд 
къде и как е направен“, добавя той.

„Този килим ни отвори големите врати и 
започнаха големите поръчки една след дру-
га - замъци, къщи, зали“, спомня си мъжът. 
„Преди работехме за принц Чарлз, сега за 
крал Чарлз, сериозна връзка - смее се То-
дор. - С краля сме в много добри отноше-
ния, ценител е на килимите ни.“ През 2011 

г. Чарлз III кани лично Нино, Тодор и Дейвид 
да им благодари официално за 11-годишна-
та перфектна работа с кралското семейство.

Сред уникалните разработки на Тодор е и

специална поръчка от Версай
Франция, през 2014 г. за отдавна изгубен 
през вековете килим на Луи XV, чийто ди-
зайн безуспешно опитват да възстановят. 
Килимите „Савонри“ са гордостта на Евро-
па, правени за Луи XIV, Луи XV и Луи XVI. Ко-
гато е трябвало да сложат нови, ги унищо-
жавали, защото според кралете никой друг 
не бил достоен да ги притежава. Парпулови 
са възпроизвели 8 килима от каталог, който 

по чудо е запазен до днес. Възстановили са 
и килим на Наполеон с неговия монограм.

„Получихме поръчка за още 3 килима за 
замъка „Алнуик“, по 80-100 квадрата - спо-
деля Тодор. - Единият замина, вторият е на 
големия стан и подготвям третия.“ Казва, 
че през 2012 г. си е оперирал и очите, стига 
до минус 5 диоптъра заради тежката рабо-
та на компютъра. „Като изляза навън, виж-
дам всичко в пиксели и квадратчета“, споде-
ля той.

„Моята упоритост или по-скоро инат с ки-
лимите пренесох и в киното - казва Тодор. 
- Не страдам, че съм оставил актьорството 
на втори план.“ Роден е във Велинград, от 
малък се пали по бойните спортове, трени-
ра киокушин карате и мечтае да стане по-
лицай. Завършва „Стопанско управление“ в 
УНСС.

Преди 4 години ре-
шава все пак да послед-
ва мечтата си за киното. 
Започва като статист и 
стендинг, снима се със 
звезди като Скот Исту-
уд, Орландо Блум, Дже-
рард Бътлър. През 2019 
г. завършва киноак-
тьорската школа „New 
actors studio“ при ре-
жисьора Ник Станчев и 
Злати Кермедчиева.

Снима се в 
епизодични 
роли

в сериалите „Откраднат 

живот“, „Белези“, „Пътят на честта“, „Татко-
вци“, „Братя“, „Мен не ме мислете“ и „Война-
та на буквите“ по романа на Людмила Фили-
пова. В главна роля - треньор на гладиатори 
- е в испанския сериал „Сърцето на Импери-
ята“.

В хоръра „Бродникът“ с предстояща пре-
миера през февруари е командир на отряд, 
търсещ чудовище. В главна роля е и в късо-
метражния филм „Не съм ли пазител на бра-
тята си“, със сюжет от войната между Русия 
и Украйна, който ще обикаля фестивалите. 
Там е руски войник, който търси избягал 
азовец.

Днес, на 39 години, Тодор така и не е ус-
пял да създаде семейство. „Всички сме като 
зомбирани с тези килими, но не съжалявам, 
защото сме уникални в света“, казва с гор-
дост българинът.

Тодор и Нино Парпулови пред килим „Савонри“.

Тодор с баща си Нино с килима от лятната резиденция на кралица Виктория - 
първият му голям успех.
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нови пътни знаци ще по-
магат на участниците 
в движението и ще по-
добряват пътната без-

опасност в България. 
Предлагат се нови знаци, 

указващи края на пътища само 
за велосипедисти и пешеходци. 
Нови пътни табели ще има и за 
начало и край на платена зона, 
както и за изкуствена неравност 
на платното за движение. Въ-
веждат се и пътни знаци, които 
се използват за сигнализиране 
на пътен участък, в който е раз-
решено движението на елек-
трически тротинетки.

-годишен хибакуша почина в Дом за 
възрастни хора в Япония. Счита се, 
че Шигеру Накамура е бил най-въз-
растният японец и оцелял от атом-
ната бомбардировка над Хирошима 
през Втората световна война. Мъ-

жът, известен с наименованието хибакуша, както 
се наричат всички японци, оцелели след ядрени-

те бомбардировки над Хирошима и Нагасаки на 
6 и 9 август 1945 г., се излага на радиация, отивай-

ки сам в Хирошима, за да помогне на пострадалите 
след експлозията. След смъртта му най-възрастният 

японец вече е Гисабуро Сонобе, който също е на 111 го-
дини и е от префектурата Чиба.

 в цифри

 хиляди души в Евро-
па умират годишно от 
устойчиви на анти-
биотици инфекции. 
Доклад, оценяващ ан-
тибиотичната резис-

тентност в Европейския съюз, Нор-
вегия и Исландия през периода 
2016-2020 г., стига до заключение-
то, че въздействието й върху здра-
вето е сравнимо с това на грипа, 
туберкулозата и ХИВ/СПИН, взети 
заедно. Нивата на резистентност 
варират значително на континента 
според доклада, като най-ниски те 
са в Северна Европа, а най-високи – 
в страните на юг и изток.

те бомбардировки над Хирошима и Нагасаки на 
6 и 9 август 1945 г., се излага на радиация, отивай

ки сам в Хирошима, за да помогне на пострадалите 
след експлозията. След смъртта му най-възрастният 

японец вече е Гисабуро Сонобе, който също е на 111 го
дини и е от префектурата Чиба.

5

111

милиона последователи в Instagram и 
Facebook загуби колумбийската порно-
актриса Есперанза Гомес, която наско-
ро обяви завръщане в индустрията за 
възрастни. Тя обяви, че завежда дела 
срещу компанията Meta заради това, че 
Instagram е закрил профила й, а тя по 
този начин е загубила всичките си по-
следователи, което пък се отразило не-
гативно върху работните й ангажименти 
и доходите й. Гомес вече се е консулти-
рала с експерти по дигитални права, 
които й обяснили, че има всички основа-
ния да започне съдебна битка.

добряват пътната без
опасност в България. 

Предлагат се нови знаци, 

11

35

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

Какво е да работиш в американското 
посолство в София по време на кому-
нистическия режим в България…?! Та 

това е все едно да си купиш фабрика на 9 
септември 1944 г.! Американското посол-
ство, което неофициално по време на кому-
низма се наричаше „гнездото на оси“, беше 
едно от най-„опасните“ места в столицата 
ни.

Историята на Георги Иванов от София 
обаче се докосва до това „опасно“ място по 
допирателната и все пак, това е достатъчно, 
за да бъде поставен под специално наблю-
дение от страна на комунистическите тайни 
служби и милицията.

Агентурно донесение от информатора на 
политическата служба за „Държавна сигур-
ност“ (ДС) „Бончо“ е причина Георги да вле-
зе

в полезрението на 
политическата милиция

през 1959 г. Донесението е от 6 август 1959 
г. След това се стига до регистрацията на Ге-
орги под псевдонима „Инкасатор“, в отдел ІІІ 
на ДС (Изменнически намерения) при сто-
личното Сталинско управление на Минис-
терството на вътрешните работи, днес І-во 
районно управление на полицията.

Това е „Лична предварителна разработ-
ка“. Информаторът „Бончо“, който беше ос-
ветлен от комисията по досиетата в София 
като лицето К. И. Бояджиев, докладва за Ге-
орги, в резултат на което Георги е „уличен“ 
в това, че „…поддържа връзки със сестра 
си…“ в САЩ…!

По този повод в донесение на същия ин-
форматор от 17 февруари 1960 г. се казва 
следното за изказване на Георги, което той 
направил пред агента на ДС: „…много до-
бре би било, ако човек може да се нареди 
по някакъв начин при американците, които 
ще открият своя легация в София. Бих при-
ел да им стана дори и слуга…“, цитира ин-
форматорът.

Дни по-рано същият цитира отново Ге-
орги в друго свое донесение пред органи-
те на ДС, където казва, че Георги е заявил 
пред него: „…имам голям мерак да мога ня-
кога да се настаня на каква да е работица 
при американците в тяхната легация в Со-
фия. Каил съм (съгласен съм - бел. на авто-
ра) дори и разсилен (прислужник, портиер 
– бел. на автора) да стана при тях, сигурно 
ще получавам там двойно по-голяма запла-
та от тая, която получавам сега. Не знам как-
во трябва да направя и към кого да се обър-
на. Аз имам много „качества“, за да бъда 
предпочетен от американците….“.

Интерес представлява как

думата качества е поставена 
в кавички

тоест, счита се, че това да работиш в амери-
канското посолство в София в онези години 
е проява на нещо непременно лошо!

Историческата справка сочи, че на 19 

януари 1950 година българското прави-
телство обявява американския дипломат 
в София Доналд Рийд Хийт за персона нон 
грата, а служители на американското пред-
ставителство са арестувани за разследва-
не за шпионаж. В отговор на 22 февруари 
същата година САЩ очаквано скъсват ди-
пломатически отношения с България. Едва 
през спомената 1959 г. дипломатическите 
отношения между България и САЩ са въз-
становени и се откриват дипломатически 
представителства в съответните столици. 
Чак през 1966 г. България и САЩ повиша-
ват равнището на дипломатическите си от-
ношения с посолства вместо легации, както 
е дотогава.

Всъщност една от основните причини за 
разследването на Георги Иванов от органи-
те на ДС е това, че той, според агентурните 
данни, „ще търси начин да излезне от стра-
ната и да измени на Родината, като замине 
за САЩ“! Това също е показателен за инте-
лектуалното ниво на органите на властта в 
онези години!

Тоест, оказва се, че това да искаш

да пътуваш до Америка 
е „измяна“…!

Оказва се обаче, че Георги изпитва страх да 
кандидатства дори за работа в американ-
ското представителство в София.

В агентурно донесение от 24 юни 1960 г., 
от друг агент на ДС – „Динко“, който беше ос-
ветлен като лицето И. Д. Сарийски, се каз-
ва, че Георги е казал следното пред него: „…
Аз смятах, като дойдоха американците, да 
потърся работа при тях, но ме беше страх 
да направя това. Търсих некои приятели да 
ми помогнат за това, но всеки отбегваше, а 

пък и аз не се престраших да отида и да пи-
там…“.

Така Георги не успява да започне работа 
в легацията на САЩ в София, защото стра-
хът вече е повсеместен. Дори само фактът, 
че той е проявил интерес към такава ра-
бота, вече е достатъчен повод да бъде раз-
следван от комунистическите власти като 
„вражески елемент“, който иска да „измени 
на родината“! Ето това представляваше в 
онези години правото и възможността да 
си потърсиш работа в американската лега-
ция/посолство – право, на което на практи-
ка нямаш право, защото правото се дава от 
властта, а властта приемаше американска-
та дипломатическа мисия у нас като „гнездо 
на оси“…!

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XПрез 1950 г. българското правителство обявява американския 
дипломат в София Доналд Рийд Хийт за персона нон грата

Да работиш в американското 
посолство през комунизма

Георги Иванов - първият от ляво на дясно, 
заедно с втората си съпруга Елена и 
известният емигрант в САЩ, Петър Пелин, в 
дома на Георги в София - края 70-те години 
на ХХ в.


Сн.: Архив на автора

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Кремена, или Креми Оташлийска (как-
то е известна), е най-успешният бъл-
гарски топмодел.

Тя покорява върхове, които нито един 
български модел не е достигал. Пътят й 
минава през подиумите за всички светов-
ноизвестни модни брандове, с ексклузив-
ни договори за „Баленсиага“ и „Версаче“ и 
шествие по кориците на най-авторитетните 
световни модни списания.

Креми дълги години не дава интервюта 
за българската преса. В Родината иска да 
си е просто Креми, да излиза свободно по 
тишърт, дънки, кецове и без грим и никой 
да не я разпознава. Ексклузивното интервю 
за BG VOICE преди дни e събитие и първото 
след години на мълчание.

А всичко при Креми

започва като на шега
Родена е в София, в семейството на „златно-
то момиче“ на художествената ни гимнасти-
ка Юлия Мумджиева, шампион с ансамбъла, 
и на Ивайло Оташлийски, бивш състезател 

по волейбол. От двамата наследява спорт-
ния дух - никога да не се предава пред труд-
ностите, и дисциплината - много важни в 
нейната професия.

„Като малка мечтаех да стана актриса - 
споделя Креми - но и често съм падала по 
стълбите с обувките на майка ми на високи 
токчета. Постоянно бях със синини по ко-
лената и дори на челото. Обличах се в ней-
ни дрехи, носех нейни чанти, но никога не 
съм мислила, че ще стана модел. Просто си 
играех.“

От 9-годишна Креми живее в Барселона с 
майка си и сестра си Бистра, състезател по 
професионален тенис. Още като дете, Ири-
на Папазова, шеф на агенция „Интермоделс“ 

и приятелка на семейството, настоява пред 
родителите й:

„Дайте да снимаме Креми“
Когато е на 13, й правят тест снимки и Па-

пазова ги праща в агенция в Барселона, къ-
дето Креми живее тогава заедно с майка 
си и сестра си. От Барселона я харесват и я 
предлагат на „фабриката за модели“ „Форд 
Моделс“ в Ню Йорк. После всичко се разви-
ва светкавично...

Без капка силикон по нея, полудете, по-
лужена, интелигентна, възпитана, дисцип-
линирана и владееща няколко чужди ези-
ка, Креми Оташлийска буквално за месеци 
се превръща в един от най-търсените моде-
ли в света.

Дебютът й е на 16
когато закрива ревюто на „Баленсиага“, а ди-
зайнерът на бранда по това време Никола 
Гескер веднага я ангажира като „Баленсиа-
га ексклузив“ и прави колекциите си по нея. 
Избира я и да му закрие ревюто. Два пъти 
тя е „ексклузив“ на „Баленсиага“ – пролетта 
и есента на 2012-та - нещо, което е привиле-
гия само на най-известните модели.

На 17 тя се изкачва с летящ старт там, къ-
дето много наши момичета само могат да 
мечтаят да бъдат - покорява самия моден 

гуру Карл Лагерфелд и позира пред собст-
вения му обектив.

„Той ме избра за лице на колекцията си 
„Шанел Круиз“ за Сингапур - спомня си Кре-
ми. - Снима ме лично с всеки тоалет от ко-
лекцията за специалния албум, който се 
раздава на всички гости на ревюто. Бях ан-
гажирана с всички негови шоута. Каза, че 
е доволен от мен, че снимките са излез-
ли много хубаво. Перфекционист е. Преди 
това си мислех, че е студен и недостъпен. 
Бях изненадана, че е толкова забавен, ше-
гува се, енергичен е, винаги на всички ще 
каже по нещо.“

През 2013-та Креми буквално отвява кон-
куренцията. Едва навършила 18, вече е в 
подножието на топ 50 на световната кла-
сация за модели и е въпрос на месеци да 
влезе в престижния списък заради изклю-
чителния й есенен сезон. А това пък я при-
ближава до статута „световен топмодел“, за 
който признават, че я готвят модните спецо-
ве от агенция „Сюприйм“ в Ню Йорк, къде-
то се премества след промените във „Форд 
Моделс“.

Креми е неизменна част от всички ревюта 
на модните седмици в Ню Йорк, Париж, Ми-
лано и Лондон. Преминава като модно тор-
надо през 54 модни спектакъла и помита 
рекламни кампании на титани и модни кре-
пости като „Шанел“, „Ели Сааб“, „Валентино“ 
и „Джамбатиста Вали“, които се надпревар-
ват за лицето на Креми.

През 2013-та българката

покорява още една емблема
– Джорджо Армани. Избрана е лично от 
модния гуру да представя негови творби 
в ексклузивния му моден спектакъл „Само 
една нощ“ (“One night only“) в Ню Йорк. А 

Креми Оташлийска: Муза на 
Лагерфелд, изборът на „Баленсиага“, 
Армани и Донатела Версаче
XНай-успешният ни топмодел дели един моден подиум с Наоми Кембъл, 

Клаудия Шифер, Синди Крауфорд и Карла Бруни

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

„Моят триумф като модел? Те 
са толкова много, не мога да 
ти кажа само един - казва за-
мислено Креми. - Може би това, 
че имам 25 ревюта за „Шанел“ 
и съм се снимала с едни от най-
добрите фотографи в света, 
с които малко модели са имали 
шанса да работят.“ 

Креми за „Шанел“.

Креми в Манхатън, Ню Йорк.
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Креми дефилира пред специалните гости 
на шоуто - звезди като Леонардо ди Каприо, 
Мартин Скорсезе, Хилъри Суонк, Рене Зелу-
егър, Рики Мартин, Глен Клоуз, Наоми Уотс.

„Джорджо Армани е различен от всич-
ки дизайнери, с които съм работила - каз-
ва Креми. - За разлика от колегите си, кои-
то оставят кастинг букерите да им избират 
моделите, той присъства на всички кастин-
ги и лично избира моделите за следващото 
си ревю. Винаги е сериозен и вглъбен в ра-
ботата си. Стои на всички проби на тоалети-
те си и предпочита лично да пипне всичко.“

В официалния календар на Креми за про-
лет-лято 2014 са записани ревюта за: „Ша-
нел“, „Кензо“, „Соня Рикел“, „Нина Ричи“, 
„Джъст Кавали“, „Алберта Ферети“, „Том 
Форд“, „Марк Джейкъбс“, „Долче и Габана“, 
„Дона Карън“, „Миу Миу“, „Луи Вюитон“, „Ив 
Сен Лоран“, „Ланвен“, „Салваторе Ферагамо“, 
„Роберто Кавали“, „Фенди“, „Питър Пилото“, 
„Ели Сааб“ и много други. Представяла е ви-
сша мода на „Валентино“, „Шанел“, „Джанба-
тиста Вали“, „Ели Сааб“... Била е на кориците 
на Vogue, AnOther, Numero и много други.

Да направиш 54 ревюта за един сезон си е 
подвиг и темпо, непосилно за опитните мо-
дели, а малката Креми го постига за месеци. 
Какво стои зад този лъскав живот, знае само 
тя. Споделя, че тъй като колекциите се сни-
мат един сезон по-рано - пролетно-летни-
те през есента и зимата, а есенно-зимните 
през пролетта и лятото, е минала през как-
ви ли не премеждия.

Случвало се е в 4 часа сутринта да сни-
ма бански и да вали сняг, който разтопяват 
с вентилатори. Лятото пък в най-голямата 
жега в Ню Йорк, при 34 градуса, снима фо-
тосесия, навлечена в кожени палта. Тя, коя-
то във всекидневието си носи ниски обувки, 

е качена на непривично високи токчета и е 
мъчение да прави по няколко дубъла. Не-
прекъснато й се налага да прекосява Океа-
на от Ню Йорк до Париж, Милано или Лон-
дон. Случвало й се е например в 6 сутринта 
да лети от Ню Йорк за Париж, снима там и 
същия ден пътува за Лондон.

Няколко години Креми

живее за постоянно 
в Ню Йорк

в Манхатън, където я представлява агенци-
ята „Сюприйм“. Във всеки град, където рабо-
ти извън Ню Йорк – Париж, Лондон, Мила-
но, Барселона и Копенхаген, я представлява 
отделна агенция, като най-престижна и със 
световна слава е тази в Париж – „Елит“.

Една от най-вълнуващите й срещи е с До-
натела Версаче - избира я за фит модел, вър-
ху който създава поредната си колекция. 
През 2019-та тя снима за една от кампани-
ите си „Версаче Ризорт“. Две седмици преди 
ревюто Креми ходи всеки ден на работа във 
„Версаче“ от 9 до 20 часа, а с наближаването 
на ревюто - до полунощ. Върху нея Донате-
ла прави „люкс“ - например коя блуза с кои 
обувки, чанта и бижута да съчетае.

След убийството на Джани Версаче през 
1997 г. много модни гурута предричат крах 
на империята. „Напротив, Донатела не само 
я задържа, но и продължава да я развива - 
казва Креми. - Тя е забавна е, шегува се, не 
е надменна, държи се приятелски с всички, 
разбира си от работата, обича я.“

Креми си спомня и за знаменитото ревю 
през 2017-та, по време на Седмицата на мо-
дата в Милано, в памет на 20 години от бру-
талното убийство на Джани Версаче, кое-
то Донатела организира в чест на „гения... 
иконата... моя брат“. „Бяхме се наредили на 
опашка за дефилето и изведнъж започнаха 
да излизат в златни рокли Наоми Кембъл, 
Клаудия Шифер, Синди Крауфорд, Карла 

Бруни, Хелена Кристен. Никой не знаеше до 
последно, бяха изненадата на събитието“, 
спомня си Креми.

През 2016-та, когато очаква първото си 
дете Алексей, Креми се премества да жи-
вее в София, при любимия съпруг. Разреж-
да модните си ангажименти, като избягва да 
лети по време на бременността. През 2017-
та участва в ревюта на „Шанел“ и „Ели Сааб“.

През 2019-та снима с Донатела Версаче и 
за „Макс Мара“. Продължава и с Карл Лагер-
фелд. Три месеца след като дъщеря й Ана-

стасия се ражда, през март 2020-та Креми е 
готова да се върне на работа. Но пандемия-
та с COVID нанася съкрушителен удар върху 
модната индустрия.

„Наскоро бях в Ню Йорк, нещата все още 
се съживяват. През 3-те години с COVID за-
почна да ми липсва модата, обичам си ра-
ботата. Но никога не съм съжалявала, че 
станах майка два пъти. Това е най-голямото 
щастие на света“, споделя Креми. Алексей 
вече е на 6, Анастасия през декември ще на-
върши 3 години. Креми следва бизнес и ад-
министрация в УНСС. Все още не е мислила 
с какво би могла да се занимава, когато при-
ключи с кариерата си на модел. Но е само 
на 27 години и бъдещето е пред нея.

Креми за „Версаче Ризорт“.

Креми за „Ели Сааб Кутюр“.

Креми в ревюто по случай 20 години без Джани Версаче, 
на един моден подиум с Наоми Кембъл, Клаудия Шифер, 
Синди Крауфорд, Карла Бруни, Хелена Кристен.

Пред обектива на самия Карл Лагерфелд.

https://www.facebook.com/milanabash78
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Б
ългарският фолклорен фестивал 
„Тъпан бие“ се проведе в град Фи-
никс, Аризона. За шеста поредна 
година събитието даде възмож-
ност на родни певци, танцьори и 

занаятчии да покажат своето изкуство, като 
същевременно демонстрират на местната 
общност българските култура, наследство 
и традиции. Това разказаха за рубриката БГ 
Свят на БТА създателите и главни организа-
тори на събора Таня и Димитър Димитрови.

„Тъпан бие“ е семейно събитие, къде-
то хора от всички възрасти могат да се до-
коснат до българската култура чрез тради-
ционна музика, изкуства, танци и кухня“, 
допълват Таня и Димитър.

По време на официалното откриване ге-
нералният консул на България в Лос Ан-
джелис Бойко Христов поздрави при-
състващите сънародници, благодари на 
организаторите за постоянството и усили-
ята, които полагат за запазване и популя-

ризиране на българския дух и култура, и 
обеща подкрепата на дипломатическото 
представителство.

Програмата на фестивала включваше 
ръкоделница по везба, водена от Веси Ка-
зашка. Тя показа на гостите как да създа-
ват модели, използвани в традиционните 
народни носии. Имаше и урок по народни 
танци, воден от ръководителя и хореограф 
на танцова група „Балканик“ и съосновател 
на фестивала - Таня Димитрова.

Музикантите, които се погрижиха за до-
брото настроение по време на събора, бяха: 
Румен Сали Шопов (тъпан), Елена Манчева 
(вокал), Христо Моллов (кларинет), Влади-
мир Моллов (акордеон), Стоян Костов (там-
бура). Празникът споделиха танцови групи 
от Финикс, Лос Анджелис, Сан Диего и Мар-
тинез.

Имаше и кулинарни ястия, направени 
специално за събора от Даниела Скот и 
нейния екип.

За шеста поредна година 
български тъпан би в Аризона
XФолклорният фестивал „Тъпан бие“ има за цел да демонстрира 

българската култура пред местната общност

Сн.: Facebook/Consulate General of Bulgaria in Los Angeles
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С
туденото и непредсказуемо вре-
ме през зимата не е далеч. То 
най-често е основна причина 
за простуда. А сезонният грип е 
нещо, което много хора не успя-

ват да избегнат. Най-уязвими остават въз-
растните и хората с хронични заболявания.

Първите отделни случаи на грип се очак-
ват още в края на ноември. През декември 
бройката им ще се увеличи, а пикът се очак-
ва в края на януари и февруари. Това гласи 
прогнозата на главния държавен здравен 
инспектор доц. д-р Ангел Кунчев.

Различните култури от векове търсят ле-
кове в природата. Модерният човек е свик-
нал да посяга към лекарствата дори при 
най-обикновена настинка. И е забравил, че 
може

да потърси лек и в природата
Тя предлага почти всичко, от което се 

нуждае тялото ни, за да бъде здраво.
При настинки и грип много ефикасна е 

народната медицина. Някои бабини леко-
ве може да облекчат ранните симптоми при 
настинка и грип и дори да ви излекуват.

Всевъзможни лекарства предлагат апте-
ките срещу грипа. В миналото обаче хората 
са се предпазвали и лекували от тези боле-
сти с народни рецепти.

Срещу висока температура помагат ком-
пресите от картофи. Към два-три настър-
гани заедно с обелките картофи се добавя 
една супена лъжица оцет и получената смес 
се завива в марля. Чорапи, напоени с оцет, 

също намаляват темпе-
ратурата.

Динджифилът има 
антисептично, анти-
бактериално и проти-
вовирусно действие. 
Стимулира изпотява-
нето и по този начин 
помага за

изхвърлянето 
на токсините

от организма. Освен това 
успокоява кашлицата и ле-
кува болно гърло. При болки 
в гърлото приемайте преди вся-
ко хранене по 1 с.л. от 400 г мед, 
разбъркан с 1 ч.л. сух стрит джинджи-
фил.

Макар доста специалисти да твърдят, че 
солта е вредна за хората, всъщност при 
грип и простуда тя може да е много полез-
на, тъй като сгрява, прочиства дихателните 
пътища и снабдява тялото с минерали. Раз-
твор от сол и вода може да се използва при 
лекуване на хрема, а гореща вана за крака-
та от топла вода и 1 шепа морска сол пома-
гат да се стоплите и отпуснете.

Цвеклото спада към зеленчуците, най-бо-
гати на витамини и минерали. Задължите-
лен е за ежедневното ви меню, особено в 
сезон на грипове и вируси, тъй като подпо-
мага функцията на отделните органи и

прочиства организма
Достатъчно е да приемате сокове с цвек-

ло, за да си изградите добра имунна защи-
та. Миксирайте цвекло с ябълка и лимон, 
или цвекло с моркови, 
за да сте отново на кра-
ка. Не прекалявайте 
обаче с чистия сок от 
цвекло, защото може 
да предизвикате обра-
тен ефект.

Когато досадната 
хрема ви измъчва, не 
бързайте да бягате до 
аптеката, а опитайте 
домашни капки за нос. 
С лук може да си приготвите капки за нос, 
които са изключително ефективни. Вдиш-
вайте директно изпаренията от лука, като 
предварително го настържете на ситно 
ренде. Добавете и малко вода или зехтин, 
за да разредите концентрата.

Ако разтворите морска сол в топла вода, 
ще получите физиологичен разтвор, който 
също много ефективно

помага срещу запушения нос
Една от най-простите и в същото време 

ефективни рецепти за настинки е плодова 
напитка от червена боровинка с мед или 
просто отвара от боровинки. Червената бо-
ровинка има силен противовъзпалителен, 

диафоретичен и антипиретичен ефект. Не 
всеки може да приема лесно боровинките 
поради киселия им вкус, затова се препо-
ръчва добавянето на мед към отварата или 
сока от червени боровинки.

Народната медицина препоръчва при 
кашлица чай от мащерка, бъз, лайка, сал-
вия, подсладени с мед или захар. Дафи-
новият лист също облекчава кашлицата. 5 
листа се варят в половин литър вода около 
пет минути, прецежда се и се подслажда с 
мед, когато поизстине.

Традиционна бабина рецепта за

откашляне на секретите
е отварата от смес на индрише, глава лук с 
външната обвивка, небетшекер или лукче-
та, средната част на дюля около семките, 

счукани орехи заедно 
с черупките.

Доказана е и след-
ната рецепта при каш-
лица: една черна ряпа 
се издълбава така, че 
да стане като кладен-
че. Напълва се с 2-3 
с.л. мед или захар и се 
оставя няколко часа, 
докато се напълни 
със сок. Приема се по 

една чаена лъжичка няколко пъти дневно.
Друг добър вариант е да

използвате клеева тинктура
Смесват се 1 капка клеева тинктура за 

всеки 7 капки преварена вода. Клеева-
та тинктура, като продукт на медоносните 
пчели, носи в себе си позитивите на пропо-
лиса и от там – лековитите му свойства.

Твърди се, че капките с прополис или 
клеева тинктура трайно лекуват дори упо-
ритата хрема и симптоми на синузит, как-
то и други неразположения на дихателните 
пътища. Единственото, за което трябва да 
внимавате в случая, е дали нямате непоно-
симост към продукти от този тип.

Срещу кашлица помагат прополис,  
мед, бадеми, стафиди, босилек

Грипът идва: Бабини илачи 
вместо антибиотици

http://www.trifonovalaw.com/
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Пуловери и жилетки в ярки цветове са 
онова, което трябва да имате в гарде-
роба си според новата есенно-зимна 

мода. Те са част от така нареченото допами-
ново облекло, което се появи в разгара на 
пандемията. То бе продиктувано от необ-
ходимостта да ни забележат, след като при-
ключи социалната коронавирус изолация.

И освен с пуловери, жилетки и поло с ню-
ансите на есента, е добре да си изберем 
нещо по-смело и в по-ярки тонове.

Ето няколко пуловера и жилетки в този 
стил, които да изпробвате:

Jacquemus например

избира розовото
като свой любим тон за сезона, а Stella 
McCartney набляга на по-забележителни 
плетки в по-пъстри тонове. Освен новите 
дизайни, в които може да забележим усмив-
ки, маргаритки и анимационни герои, ня-
кои по-ретро плетива също ще са търсени. 
Например пуловери и жилетки от по-мъхес-
ти материи, някои от които с лек буфан ръ-
кав, дебела яка и шарен флорален принт.

Тук акцентът е върху цвета на овърсайз 
жилетката. Той е неоново розово, което 

виждаме навсякъде след излизането на 
така наречения Barbiecore тренд в гардеро-
ба.

Жилетката е по-дълга
плетена, като е украсена с две звезди – на 
левия и десния ръкав.

Дизайнът с цветя на розов фон бе акту-
ален през 70-те и 80-те. Сега отново се за-
връща и дава път на бабините пуловери. Те 
са изплетени на машина или на ръка, с раз-
лични мотиви по тях, като най-популярният 
е този на цветя.

Едно плетиво с неутрален тон може да 

повдигне настроението ви. 
Това може да стане, ако по 
него има пъстри точки в раз-
лични цветове като жълто, чер-
вено, зелено и оранжево.

Яркооранжевото, подобно на 
това на тиквата, която баба ви пече 
във фурната, е

предпочитано за плетива 
този сезон

Има много жилетки, които са с дълбоки 
или по-малки джобчета. Те са в други тоно-
ве като неоново розово и жълто. При някои 

може да има по няколко реда от тях и на ръ-
кавите.

Разбира се, има и друг вариант – една жи-
летка да е в по-незабележим цвят, като ней-
ните джобове са в яркожълто, розово или 
оранжево.

Роклята пуловер е любима на мнозина и 
задължителен елемент от гардероба за ес-
ента и зимата. Съчетава се прекрасно

с клин и чорапогащник
можете да я носите с боти, ботуши или 

спортни обувки. Вижда-
ме, че актуални този 

сезон са всички 
нейни разно-

видности - от 
груби едри 

плетки до 
фини ма-
ш и н н и , 
к о и т о 
по-скоро 
с л е д в а т 
извивки-

те на тяло-
то.
Още една 

к о м б и н а ц и я , 
която на практика 

няма как да не се по-
лучи, е пуловер и клин. Лю-

бима и предпочитана както през есента, 
така и през зимата. Добре се допълва и от 
ботуши, и от боти. Ако пуловерът не покри-
ва дупето, не забравяйте да проверите дали 
клинът прозира.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Трендът отстъпва място на по-пъстрите 
тонове и с повече шарки

Мода есен/зима 2022: 
Пуловери и жилетки 

в ярки цветове

лични цветове като жълто, чер-

Яркооранжевото, подобно на 
това на тиквата, която баба ви пече 

спортни обувки. Вижда
ме, че актуални този 

сезон са всички 
нейни разно

видности - от 
груби едри 

плетки до 
фини ма

с л е д в а т 
извивки

те на тяло
то.
Още една 

к о м б и н а ц и я , 
която на практика 

няма как да не се по

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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DELIVERY , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Набираме шо-
фьори (обикновена шофьорска книжка) за 
постоянна или временба работа към Фе-
декс . Предлагаме се пълни осигуровки, ме-
дицинска застраховка. Заплащането започ-
ва от $19 на час. За повече информация се 
обадете на 773-988-6905 Никола, или 312-
375-3770 Стефан №19577
ТЪРСИ СЕ ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$ , 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 про-
фесионален екип, 15години в бизнеса. До-
бро заплащане. За повече информация се 
свържете с нас: 773 827 4439 №19541
COSTRACTION , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся по-
мощник за costraction.Старт $20 на час. Ра-
ботно време от 8:00 до 17:00ч 2242570997 
№19573
NAEMAME MAIKI, 
Цена US$ 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

Chicago + suburbs
ПОЧИСТВАНЕ НА КЪЩИ , 
Цена US$ , Зипкод , Търся жена за почист-
ване на къщи със собствен транспорт, опит 
не е задължителен. Добро заплащане! 
8472621454 №19610
CDL A DRIVER NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Локално шо-
фиране без лог бук, всеки ден в къщи. Кара 
се Волво 10 скорости без слипър с 6.5м са-
мосвал 3127312599 №19612
CDL CLASS A DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Малка семей-
на, Българска компания търси да назначи 
шофьор със CDL, с добър рекърд и мини-
мум 2 години опит. Заплащането е по до-
говаряне. Телефон за връзка 847-749-9161 
№19595
ТЪРСИМ МАСАЖИСТКА, 
Цена US$ , Зипкод 60018, Търсим масажист-
ка, с лиценс или сертификат за работа в 
спа студио в Rosemont. Full or Part time. Тел: 
8478774455 №19580

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:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Ресторант „Балканика“ 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

BOX TRUCK OWNER\'S, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60050, WE ARE 
LOOKING FOR BOX TRUCKS OWNER 
OPERATORS Изисквания: Наличен Box Truck 
26” Падащ борд е сериозно предимство. 
Желание за работа и печалба; Вие полу-
чавате: Товари навсякъде в САЩ и Кана-
да; Локални и регионални курсове; Дирек-
тен депозит всяка седмица; 24/7 диспечер 
на разположение; Свържете се с нас днес! 
Phone: (815) 388 0004 Cell: (224) 518 7032 
careers@tangraexpedited.com №19605

ШОФЬОРИ & OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компа-
ния предлага работа за CDL A шофьори! До-
бро заплащане! Възможност за прибиране 
в къщи през ден и всеки уикенд! Предимно 
Midwest; 24/7 Dispatch; Чек всеки петък! За 
повече информация 847-665-9273 №19593

DELIVERY DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60010, Търсим хора 
за доставка на пакети от Федекс със собст-
вен автомобил. Обслужва се квартал Шам-
бург. Заплащането е $20 на час. За повече 
информация можете да се обадите на : 312-
375-3770 Стефан №19576

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 седмица тръгване в Понеделник до Пе-
тък повече информация тел 8472542504 
№19570

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
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CDL CLASS A DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Малка семей-
на, Българска компания търси да назначи 
шофьор със CDL, с добър рекърд и мини-
мум 2 години опит. Заплащането е по до-
говаряне. Телефон за връзка 847-749-9161 
№19596
DEDICATED TEAM RUNS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагаме 
работа за team drivers за целогидишни това-
ри от Индиана до Юта и обратно. Седмични 
мили: 6,000. Заплащане: 0.80 цента на миля. 
7736036413 №19598
CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна 
компания търси да назначи шофьори с ми-
нимум 2 години опит. Автоматик камиони с 
АPU. Заплащане според опита- $0.60-$0.70 
cpm! 7736036413 №19586,

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

CDL DRIVER/OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Малка 
транспортна компания търси да на-
значи CDL class A шофьор за VOLVO 
670 I-shift и OWNER OPERATORS. 
Предлагаме идивидуално и кореkтно 
отношение, добро и честно заплаща-
не. За повече информация: 847-571-
0945. №19606

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 
$2000.00 за седмица. За повече под-
робности - тел 847-350-7070. №18945
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 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

НАБИРАМ CDL ШОФЬОРИ , 
Цена US$ , Зипкод , Srd Freight Inc набира 
шофьори с хазмат и танкер ендорсмент за 
редовни товари от WI-CA 4 товара на седми-
ца-4000 мили минимом на седмица, Volvo и 
Freightliner камиони автоматик, 17 години в 
бизнеса, професионален диспеч, много до-
бри условия за шофьор PH#773-827-4439 
№19548
OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме 
контрактори със CDL и драй ван ремарке-
та за съвместна работа. За повече инфор-
мация се обадете на телефон (224)659-2356. 
№19510
ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, заплащане $ 
15 час според опита, предлагаме профе-
сионално 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 
контрактори със CDL и драй ван ремарке-
та за съвместна работа. За повече инфор-
мация се обадете на телефон (224)659-2356. 
№19509

OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна ком-
пания предлага работа за Owner Operators! 
Only 8 % dispatch fee ; 24/7 Dispatch ; Корект-
но отношение! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
(630)290-7566 - Andy 6302907566 №19338
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
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 ра-
ботници за кораби в Германия.Безплатна 
квартира и транспорт!Немски договор.За-
плата 1500 евро чисти!Тел: 0892333579 Вай-
бър №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

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

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
CDL A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, ТЪРСЯ РАБО-
ТА 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 
добрата оферта) +359889901909 
359889901909 №19561
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, омръзна ли 
ти от фирми - с много камиони, и малко 
внимание 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 
внимание към ТЕБ? с опит от България ви-
бер:+359877981874 53V/R/F/HZ №19525

ФЛОРИДА
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, с опит от Бъл-
гария диспечер вибер : +35987 7981874 
5618770865 №19560

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

$1150 1BDR 1BATH , 
Цена US$ 1150, Зипкод 60016, Давам 
под наем апартамент в Des Plaines, 
IL 1BDR 1bath. Апартамента е топъл , 
слънчев и с паркомясто.Чист и след 
основен ремонт, с гранитни плотове и 
ламиниран паркет.Отопление , вода 
и газ включени в наема . 8476520980 
№19611

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

STAIA APARTAMENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Naemam staia 
apartament za zimata ot hora kito si otivam v 
Bulgaria za zimata as 6e vi pla6tam dokato ste 
v BG. 224-830-2838 ispratete text №19607
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Апартамент с 
обща кухня, баня и самостоятелна спалня, с 
включени сметки в Дес Плейнс. 8473458829 
№19609
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 550, Зипкод 60016, Давам стая 
под наем в Des Plaines зад Механата $550 
2243926309 №19603
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 285, Зипкод 60630, Дава се малка 
стая под наем в Чикаго. На кръстовището на 
Lawrence и Pulaski. $285 на месец + ток. Те-
лефон 773 616 3323. №19585
2 BEDS ОБЗАВЕДЕН, 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60171, Belmont 
Ave & Cumberland Ave. Близо до летището, 
градски транспорт, магазини. 3-ти етаж, до-
бре обзаведен, тераса, паркинг, мазе. Пар-
но 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 мага-
зини. 6309351033 №19591
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем 
в Des Plaines 2248446817 №19592
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под 
наем в Des Plaines за непушачи 7739344547 
№19557
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 кон-
сумативи 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 ВКЛЮ-
ЧЕНО $350 и $395 НА МЕСЕЦ ЛЕСЕН ТРАНС-
ПОРТ WI-FI КУХНИ БАНИ ПЕРАЛНО КЛИ-
МАТИК И ДРУГИ ОБАДЕТЕ СЕ НА ХРИСТО 
7738170102 №19564
3 BEDROOM HOUSE , 
Цена US$ 2.00, Зипкод 60018, 3 спални, 1 
баня с мазе къща под наем в Дес плеинс. 
Пеша до 3те училища, и механата и малин-
чо. 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 ус-
ловия. №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
MAG NA 38 TARSI GENA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Mag na 38 tarsi 
zapoznanstvo s gena 773-560-2775 ispratete 
text stanred@mail.com 7735602775 №19604
ПСИХОЛОГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Психолог с дипло-
ма от Великобритания предлага психоло-
гическа подкрепа и консултации онлайн. 
359896558922 №19600
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, С дългогоди-
шен опит съм в отглеждането на деца. Жи-
вея 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

ПРОДАВАМ

SOMEWHERE ELSE
AUDI A4 2.0TDI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 1000, Дата на произ-
водство май 2007г. Тип двигател Дизелов 
Мощност 140 к.с. Евростандарт Евро 4 Ско-
ростна кутия Автоматична Категория Ком-
би Пробег 230000 км Цвят Черен 882967951 
№19602

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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Помните ли тези стъклени нового-
дишни играчки за елхата? За някои 
поколения те връщат спомените за 

детските години, за онези празнични дни, 
пропити с уют, семейна топлина и чистата 
детска радост.

Украсяването на елхата е вулкан от емо-
ции не само за децата, но и за възрастните. 
Може би защото Коледа си остава най-свет-
лият, най-чаканият празник, който обединя-
ва и сплотява хората от почти цял свят.

Последните години пазарът е залят с ки-
тайски коледни играчки, китайски марте-
нички… въобще Китай е непрекъснато в 
дома ни и навсякъде около нас.

Далеч от всичко комерсиално обаче и 
като че ли накрай света съществува един 
цех за елхови стъклени играчки. Той е

единственият по рода си
цех в България, който и до днес съхранява 
производството на коледните украшения.

Намира се в покрайнините на Добрич, 
а в него работят Мирослав и Марияна Ди-
митрови или както сами се наричат - Дядо 
Мраз и Снежанка. Бизнесът е семеен, на-
следство от бащата на Марияна и съществу-

ва от 1985 година. 
Самите те поемат цеха в свои ръце преди 

3 месеца. Връщат се от Германия, където са 
живели 12 години, имали са там дом и биз-
нес. Оставят всичко, тръгват за България и 

влагат всичките си събрани 
средства в продължението на 
традицията. Правят го от лю-
бов към родното, към обичая, 
към Коледа. 

За Мирослав Коледа е много 
специален празник, а украся-
ването на елхата - символика.

„Елхата, това е вечнозелено 
дърво - това говори за Христос. 
Звездата отгоре говори за при-
родната звезда, тя е свързана с 
тримата мъдреци, които нами-
рат Христос в яслата. А самите 
играчки по елхата са плодове-
те от нашата вяра - любов, себе-
обуздание и т.н“, развълнувано 
обяснява символиката на раз-
личните украшения Мирослав.

„Това е една вечер, в коя-
то засиява всичко в къщата. И 
този преобраз на елхата с всич-
ки нейни играчки засиява за 
цяла година“, просълзява се 
той.

„Това е нашият 
живот“

категорично е семейството. 
Двамата са удовлетворени от 
мисията, която имат - да носят 
усмивки на хората, също като 
Дядо Коледа.

И точно като него, Миро-
слав има помощници джудже-
та. В цеха работят още 5 човека 
- майсторки по издухването на 
стъкло и художници.

През пет ръце минава вся-
ка играчка, докато добие за-
вършен вид - първо се нагрява 
стъкло с огън, после се издухва 
в определена форма, рисува я 
художник и накрая се опакова. 
И всяка една е уникална сама 
по себе си.

„Да, стъкло е, неодушевено 
е, но тя самата носи информа-
ция заради вниманието и вре-

мето, което е посято в нея“, казва Мирослав.
Двамата говорят за играчките като за 

нещо много сакрално и гледат с очи, изпъл-
нени с любов, всяка една от тях.

Техниката за направата на стъклени иг-
рачки е специфична и никак не лесна. Двете 
жени, които издухват стъклото, са на 75 го-
дини, а млади хора, които да поемат занаята, 
все още няма.

Въпреки малкия екип от цеха излизат 
близо 100 000 играчки на година. „Хората 
ги купуват и като подаръци за свои близки 
в чужбина - пращат в Америка, в Германия, 
различни кътчета на света“.

Най-голямата мечта на семейство Дими-
трови е синът им да продължи след време 
тази традиция, а преди това - този цех да се 
превърне в красива, изрисувана работилни-
ца като от приказките, за да може да радва 
очите.

Стъклените играчки  
за елхата не са изчезнали
XБългарски цех още пази традицията

СОНЯ  
ТОДОРОВА

sonya@bg-voice.com

https://connectmortgagecorp.com/
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От прогноза за времето: 

„Днес температурите 

ще са толкова високи, 

че много хора звънят 

на бившите си, за да 

почувстват малко хлад.“

  
В една община открили курс по клюкарство. С го-

ляма реклама, лъскав офис. Подава нос през вратата 
една бабичка.

- Добър ден.
- Добър ден.
- Тук ли е курсът по клюкарство?
- Да, заповядайте. Седнете, моля. А сега ми каже-

те вие защо идвате тук – искате да усъвършенствате 
клюкарските си способности? Може би не знаете как 
да бъдете клюкарка и...

- А, не. Дойдох само да видя кои са се записали.

  
- Дъще, какво пак си се умърлушила такава?!
- Татко, остави ме! Искам да приличам на Дисни 

принцеса, но не ми се получава!
- Как ще приличаш на Дисни принцеса, като пиеш 

като карибски пират, ма!

  
По време на социализма трима политически за-

творници лежат в затвор. Разприказвали се кой за 
какво е осъден.

Първият казва:
- Ходех на работа пет минути по-рано. Заподозряха 

ме в шпионаж.
- А аз все закъснявах с пет минути. Осъдиха ме за са-

ботаж - споделя вторият.
А третият казва:
- Аз пък винаги ходех навреме. Затова решиха, че 

часовникът ми е чуждо производство - и ме затвориха 
за връзки с чужбина.

  
През социализма купувач пита в магазин за облек-

ло:
- Извинете, боти нямате ли?
Продавачът отговаря:
- Мястото, където няма боти, е на долния етаж. А ние 

тук нямаме ризи.

  
- Брат, вчера свалям една мацка в бара, а барманът 

ми намига и вика:
- Не е за теб!
Питам го:
- Що, бе?
А той:
- Имитиращ продукт е...

  
Наркоман яде семки. Изпуска една и строго й на-

режда:
- Върни се веднага! - семката не помръдва.
Той изсипва останалите.
- Доведете ми я!

  
- Какви са ти плановете за днес?
- Ще ходя до оптиката да си купя нови очила.
- После?
- После ще видя.

  
Селянин имал много свине. Един ден дошъл ин-

спектор и го попитал:
- С какво храните свинете?
- Ами, като има царевица - с царевица, иначе с от-

падъци. Защо?
- Аз съм от Асоциацията за защита на животните. Не 

ги храните както трябва - те не трябва да ядат отпадъ-
ци. - И го глобил.

След два дни дошъл друг и го попитал с какво хра-
ни свинете.

- Ами, със сьомга, с хайвер, със скариди. Защо? - по-
питал селянинът.

- Аз съм от ООН. Не може, когато милиони хора из-
мират от глад, да храните свинете с деликатеси. – И 
също го глобил.

След дни дошъл трети и попитал с какво храни сви-
нете.

- Ами, аз не ги храня - давам им по 4 лева на ден да 
си купят каквото им се яде - отговорил ядосано селя-
нинът.

  
- Защо си обула обувки с токчета, като не можеш да 

ходиш с тях?
- Мислех, че ти харесват високи жени!?
- Харесват ми умни!
- Е, аз съм си сложила и очила!

  
40 градуса... За едни е голяма жега - за други слаба 

ракия.

  
- Ивайло, чух, че си завел цялата рода на риболов. 

Успешен ли беше?
- Да, тъщата се удави!

  
Според древните маи, ако видите падаща звезда, по-

голяма от Луната, няма смисъл да си пожелавате нищо.

  
От мъжете с кофти жени стават най-добрите риба-

ри...

  
Баба влиза в оръжеен магазин.
- Искам „Колт“ 45-ти калибър.
- За самозащита ли, бабче?
- За самозащита ще си наема адвокат.

  
Правило на банкомата: когато отидеш да теглиш 

пари, пред теб винаги има някой, който за пръв път в 
живота си вижда банкомат.

  
Алкохолизъм е, когато на излизане от магазина за 

алкохол продавачката, вместо „довиждане“, ти каже: 
„До утре!“

  
- Ало-о, КАТ ли е?
- Да, кажете.
- Ударих две кокошки, какво да ги правя?
- Хвърлете ги в канавката да не пречат на движение-

то! И не ни занимавайте с глупости!
- А пежото им какво да го правя?

  
- Хайде тази седмица да отидем на цирк.
- Ооо, не ми трябва. Ходя на работа, достатъчно ми е.

  
Двама пияници се срещат:
- Здрасти! Как посрещна Нова година?
- Ужасно - като подарък, събудих се под елхата.
- Че какво лошо - както винаги, на теб ти е станало 

традиция.
- Да, но не насред гората...

  
Войник получава писмо от любимата си. В него тя му 

казва, че е срещнала друг мъж и иска да й върне сним-
ката.

Разстроеният войник събира от всички от взвода 
снимки на жени и ги изпраща на бившата си любима със 
следния текст:

„Скъпа, не мога да се сетя коя си ти измежду всички-
те снимки – така че вземи си своята снимка и ми върни 
другите“.

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
За разширяване на влиянието и 
стабилизиране на позициите за-
почнете с лесните неща, за да мо-
жете през следващите периоди 
да довършите и трудните. Не се 

отказвайте от допълнителните задачи, които ви въз-
лагат. Чрез тях не само ще получите допълнителни 
приходи, но и ще можете да подобрите някои отно-
шения, които в момента не ви удовлетворяват. Отно-
шението на околните ще ви убеди, че оценката им за 
вас е висока. Ще ви търсят за мнение, сътрудничест-
во, участие в общи дейности.

РАК
Творческият ви потенциал е си-
лен с тенденция към повише-
ние. Ще съумеете да разкриете 
способностите си в занимания, 
с които се захващате за първи 

път. Ще направите положително впечатление, ще 
привлечете вниманието, но е във ваш интерес да 
сте предпазливи. Приемайте похвалите, компли-
ментите, окуражителните думи спокойно, с усмив-
ка и с едно наум, че събеседниците ви може и да са 
добронамерени, но може и да не са. Не отговаряйте 
положително на двусмислени предложения.

ВЕЗНИ
При желание и оптимално раз-
пределение на времето бихте 
могли да се справите с огромно 
количество задачи. Благоприят-
но стечение на обстоятелствата 

ще ви помогне да възстановите или освежите ста-
ри контакти. Всички пътувания, независимо от цел-
та и характера им, ще са успешни. Всичко направено 
сега ще се окаже здрав фундамент за изпълнение на 
следващите ви дейности. Ще се наложи да се зани-
маете със стари семейни проблеми, които са били в 
застой, но ще напомнят за себе си.

КОЗИРОГ
Ако се появи възможност за 
участие в краткосрочни форми 
на обучение, семинар или друг 
начин за повишаване на знани-
ята и подобряване на умения-

та, не пропускайте да се възползвате. След време 
ще приложите наученото и ще повишите доходите 
си. Събитията, засягащи личния ви живот, в извест-
на степен ще са съдбоносни. Творческият потенциал 
и работоспособността ви ще се повишават бавно, но 
устойчиво. Ориентирайте се към дейности, предпо-
лагащи работа с данни и информация.

ТЕЛЕЦ
Предложенията ви ще получа-
ват одобрение и подкрепа както 
от шефовете, така и от колегите, 
без чиято намеса не бихте могли 
да ги осъществите до край. Об-

стоятелствата ще са подходящи, за да подготвите 
новите си проекти. Ще можете да си осигурите ре-
сурси, и то на най-добро техническо и технологич-
но ниво при минимални разходи. Изработвайте си 
и резервни варианти. Ще се чувствате по-сигурни в 
себе си. Ще се налага да се занимавате с проблеми-
те на близките си.

ЛЪВ
Вероятността да ви въвлекат в 
интрига, да ви измамят или да 
ви занимават с клюки не е за 
пренебрегване, така че бъдете 
сдържани. Посветете свободно-

то време на близките си. Събитията ще са напрег-
нати, но пък контактите ви ще са интригуващи. Ако 
успеете да подредите оптимално програмата си, би-
хте могли да довършите повечето започнати задачи. 
Използвайте икономично ресурсите си и най-вече 
пестете личната си енергия. Не оставяйте грижата за 
здравето на заден план.

СКОРПИОН
Работейки върху задачите си, 
ще получите съществени пол-
зи: ще разгърнете максимално 
потенциала си и ще преодоле-
ете някои семейни разногласия. 

Систематизирайте дългосрочните си планове. Така 
ще успеете да анализирате старите грешки и да ги 
избегнете. Поведението на част от хората от оби-
чайното ви обкръжение може доста да ви изнерви. 
Може би не е лоша идея да увеличите дистанцията 
с част от познатите си, но го направете внимателно. 
Не е нужно да горите мостовете след себе си.

ВОДОЛЕЙ
Няма значение дали ще рабо-
тите самостоятелно или в екип. 
И в двата случая ще сте еднак-
во ефективни. Ако се намирате 
в процес на търсене на работа, 

вероятно ще получите интригуващи предложения. 
Прегледайте ги, но не бързайте да отговаряте. Не 
прекалявайте с разходите, финансовото ви положе-
ние е нестабилно. В две направления ще трябва да 
разпределите старанието си: уреждане на финансо-
ви въпроси и на взаимоотношения. Интуицията ще 
ви подскаже кога какво да правите.

БЛИЗНАЦИ
Някой бил зле със здравето, на 
друг му трябвали пари назаем, 
трети не можел да си намери 
работа или има опасност да го 
освободят от работа… и всички 

вкупом ще се допитват до вас или ще очакват да им 
съдействате активно. Като се има предвид, че пред-
ставителите на вашия знак са общителни и социал-
ни, то със сигурност няма да оставите никого в беда, 
но все пак мислете и за собствените си интереси. 
Разпределете времето си между личните и общест-
вените си ангажименти.

ДЕВА
Вие принципно не обичате да 
бързате, но през тази седмица 
изцяло е желателно да дейст-
вате с бавно до умерено темпо. 
Формулирайте желанията си и 

помислете много взискателно към кого бихте мог-
ли да се обърнете за съдействие, ако се наложи. 
Ако пък получите отказ, ще знаете на кого можете 
да разчитате и на кого не бива да се доверявате. За 
справяне с трудните казуси разчитайте предимно на 
личния си опит. Съзидателен период, в който разу-
мът ще надделее над емоциите.

СТРЕЛЕЦ
Във връзка с изпълнението на 
професионалните ви задачи, ще 
се наложи да осъществите едно 
продължително или няколко 
кратки пътувания. Не ги отла-

гайте и не ги забавяйте. Ще създадете нови доста 
полезни контакти, а резултатът от работата ви ще е 
повече от удовлетворителен. Действайки с просло-
вутата си прагматичност, с каквото и да се заемете, 
ще постигнете отлични резултати. Най-вероятно ще 
получите финансови постъпления от работа, която 
сте изпълнили преди време.

РИБИ
Изразходвайте икономично ре-
сурсите си, предстоят промени. 
Ще започнат с дребни на пръв по-
глед събития, които ще се окажат 
подготовка за следващите, по-

съществени. При всички случаи трябва да действате 
обмислено и с умерено темпо. Внимателно анализи-
райте събитията, на които присъствате, и се опитайте 
да разберете кои от тях ще са ви полезни занапред. 
Кратките пътувания ще са съпроводени с интензивни 
контакти, които пък ще ви дадат възможност да срав-
ните своите постижения с тези на други хора.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Н
а 20 ноември беше открито 22-
то Световно първенство по фут-
бол. С това Катар официално се 
превърна в най-малката държа-
ва, домакинствала Мондиал.

Шампионатът се очертава и като най-скъ-
пия в историята.

Официалните данни за стойността на вло-
жените средства за подготовката няма. Из-
численията на специалисти обаче сочат, че 
сумата надхвърля 200 млрд. долара, като 
дори се посочват около 220-230 милиарда. 
Това изстрелва турнира много далеч напред 
като най-скъпия в историята.

За сравнение, до момента най-скъпо беше 

Световното в Бразилия през 2014 г. с вложе-
ни 15 млрд. долара, а последното първен-
ство в Русия през 2018 г. е струвало 11,6 ми-
лиарда.

Ако сумите за Катар са верни, то турнирът 
в арабската страна става по-скъп дори от 
всички предишни 21 световни първенства, 
взети заедно.

Само в изграждането и модернизацията 
на осемте стадиона Катар вложи между 6,5 и 
10 млрд. долара. Отделно огромни средства 
бяха насочени в инфраструктурни проекти, 
изграждане на метро, летище и др.

Местните власти изтъкват, че вложенията 
са част от инвестиционния проект, наречен 
Катар нешънъл вижън 2030.

Намеренията на властите са три от стади-
оните да продължат да се използват в се-
гашния им вид, а останалите или да бъдат 
преобразувани в други сгради, или капаци-
тетът им да бъде значително намален, а пре-
махнатите трибуни - дарени.

Форумът в Катар обаче далеч не бе при-
ет с добро око от футболната общественост.

Срещу страната има сериозни обвинения 
за погазване на човешките права, кримина-

лизиране на ЛГБТИ общността и ужасяващи 
условия на труд за мигрантите работници, 
които са довели до смъртта на над 3000 от 
тях.

Дори френската футболна легенда Ерик 
Кантона се закани, че няма да си прави тру-
да да гледа световното, въпреки че „петли-
те“ са актуалният световен шампион и са 
сред фаворитите за спечелване на втори по-
реден трофей.

„Ако трябва да съм честен, не ме инте-
ресува особено следващото световно пър-
венство, за мен това е фалшиво световно. 
Не съм против провеждането на Световно 
в страна, където има възможност да се раз-
вива и популяризира футболът като в ЮАР 
или в САЩ през 90-те. Но в Катар такъв по-
тенциал няма. Мисля, че всичко е просто за-
ради парите“, каза Кантона.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино 
обаче е напълно несъгласен с обвиненията.

„Трудно разбирам критиките. Трябва да 
инвестираме в помощ към тези хора, да ги 
образоваме и да им дадем по-добро бъде-
ще и надежда. Много неща не са перфектни, 
но реформите изискват време“, категоричен 
е Инфантино.

Без бира по стадионите. Спонсор 
залива световния шампион с пиво
Бирата и футболът обикновено вървят 

ръка за ръка, но на Световното първен-
ство в Катар 2022 това неписано правило 
беше нарушено, след като страната дома-
кин забрани консумацията на алкохол на 
стадионите и по улиците само два дни пре-
ди началото на първенството.

Втората най-продавана марка бира в 
света през 2021 г. Budweiser има договор 
за 75 милиона евро с ФИФА, но в крайна 
сметка продуктът й няма да се предлага на 
стадионите.

Пиенето на алкохол ще бъде разрешено 
на строго определени места във фен зони-
те.

Всеки фен ще може да закупи максимум 
четири халби по около 15 евро.

Но това не обезсърчи пивоварния ги-
гант и той намери хитро решение: да по-
дари складираните тонове бира на страна-
та, която спечели Световното първенство.

„Нов ден. Нов туит. Страната победител 
получава бирите. Кой ще бъде?“, пишат от 
компанията в Twitter.

Очаква се Budweiser да съди ФИФА, тъй 
като са подписали договор за ексклузив-
ност с тях. Освен това от пивоварния ги-
гант могат да обвинят Катар в нарушава-
не на споразуменията, подписани с ФИФА, 
които ги задължават да „спазват договори-
те със спонсорите“.

А за световните шампиони радостта от 
победата ще бъде обилно полята с бира. 
Какъв по-хубав подарък?

Канадецът Атиба Хътчинсън, който 
в момента е на 39 години и 9 месеца, а 
през февруари ще навърши 40 години, е 
най-възрастният футболист на световно-
то първенство в Катар.

Преди три години халфът на турския 
Бешикташ възнамеряваше да се откаже 
от националния тим.

Той бе обявил решението си след тур-
нира „Голд къп“ на КОНКАКАФ през 2019 
г., но след това размисли.

Дори в изминалите световни квалифи-
кации игра в над половината от мачове-
те – в 11 от общо 20, като осем пъти за-
почваше в титулярния състав. И вече 
има 97 изиграни мача (и 9 гола).

Ако Хътчинсън играе за „Кленовите 
листа“ и в трите мача от група F – срещу 
Белгия, Хърватия и Мароко, то той ще за-
пише 100 мача за националния отбор на 
страната си тъкмо на Мондиал 2022.

Канадец е  
най-възрастният 
играч в Катар

Златният Мондиал, 
който разедини светаНИКОЛАЙ СПАСОВ

nikolay@bg-voice.com

XНай-малката страна домакин организира  
най-скъпото световно с цената на смърт и лишения

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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Един от най-успешните ре-
жисьори на всички време-
на Куентин Тарантино разкри 
кой от филмите си смята за 
най-добрата си работа.

„Имало едно време в Холи-
вуд“ според него е най-добри-
ят, който е създаван под него-
ва режисура.

Режисьорът има филми като 
Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Kill 
Bill, Django Unchained и много 
други в обширното си твор-
чество, но изглежда, че фил-
мът, който пусна наскоро, е 
скъп на сърцето му.

„От години хората ме пи-
тат такива неща. И бих казал 
нещо от рода на: О, те всич-
ки са мои деца. Честно казано 

мисля, че „Имало едно време 
в Холивуд“ е най-добрият ми 
филм“, каза Тарантино.

Филмът счупи собствения 
рекорд на режисьора, като 
спечели около $40,4 млн. през 
първите два дни от премиера-
та си.

Тарантино: „Имало едно време в 
Холивуд“ е най-добрият ми филм

Пиърс Броснан съобщи щастли-
вата новина в Instagram, че е ста-
нал дядо на момченцето Джаксън 
Илайджа, което се роди преди пет 
дни.

Синът на ирландския актьор Шон 
и съпругата му Саня, родом от Хър-
ватия, посрещнаха второто си дете, 
момче, и вече са родители на дъще-
ря Марли Мей Касандра, на 7 годи-
ни.

Пиърс стана дядо преди две де-
сетилетия, но все още се вълнува от 
ролята. Сега живее на Хаваите със 
съпругата си Кийли Шей Смит.

Пиърс е изиграл много роли като 
актьор, но една от ролите, които му 
харесват най-много, е тази, която 
му позволява да прекара време със 
семейството си.

Звездата от „Джеймс Бонд“ е един 
от най-търсените актьори в Холи-
вуд и дори няколко пъти е короня-
сан за най-сексапилния жив мъж.

Пийт Дейвидсън потвърди по-
следния си роман със супермодела 
Емили Ратайковски. Комикът и моде-
лът отпразнуваха заедно неговия 29-
ти рожден ден.

Бившата звезда на Saturday Night 
Live и 31-годишният модел и отскоро 
актриса бяха забелязани пред апар-
тамента на Емили в Уест Вилидж в Ню 
Йорк.

Това се случва месеци след като 
Пит приключи деветмесечната си 
романтика с Ким Кардашиян и Емили 
се раздели със съпруга си.

За Пит казват, че не изглежда ни-
как привлекателно и не може да се 
мери с най-големите холивудски 

прелъстители, но изглежда едни от 
най-красивите жени не могат да ус-
тоят на чара му.

Повечето подчертават неговата 
честност и доброта, но също и стра-
хотното му чувство за хумор.

Пийт Дейвидсън в любовна 
прегръдка с Емили Ратайковски

Пиърс Броснан стана  
дядо за четвърти път

Миналата година Даниел 
Крейг приключи 15-го-
дишния си мандат като 

Джеймс Бонд, но актьорът не 
седи бездействащ.

Британският актьор беше 
зает със снимките на реклама 
за водка, режисирана от носи-
теля на „Оскар“ Тайка Уаитити.

В рекламата на водка 
Belvedere, чиято премиера 
беше миналата седмица, Крейг 
преминава от мрачен и загадъ-
чен до невероятен и дори заба-

вен, пишат американски медии.
Рекламата завършва с Крейг, 

който пие „belvedere“ и комен-
тира: „най-накрая". Изглежда, 
че танците ожадняват.

Съдейки по реакциите он-
лайн, феновете са „хем разтър-
сени, хем разбъркани“ като 
мартинито, което пие супера-
гент 007.

Потребител на Twitter напи-
са: „Най-лудото нещо, което съм 
виждал, не мога да повярвам, 
че е Крейг.“

Даниел Крейг се появи  
в реклама за водка

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Джъстин Бийбър за пореден 
път доказа пред целия свят, 
че любовта към съпругата му 
Хейли Бийбър расте с всяка 
изминала година. Изпълните-
лят публикува мило послание 
към любимата си по случай 
рождения й ден.

Изпълнителят пуб-
ликува поредица от 
снимки, с които да 
изрази любовта си 
публично. Фенове-
те веднага забеляза-
ха, че публикация-
та идва няколко часа 
по-рано от официал-
ния рожден ден на 
Хейли, който е на 22 
ноември, но причи-
ната е разликата в ге-
ографското положе-

ние. В момента съпрузите се 
намират в Япония.

„Честит рожден ден на моя 
любим човек. Ти правиш живо-
та магичен. Пристрастен съм 
към всичко в теб. Обичам те“, 
написа Джъстин с големи бук-
ви под снимките.

Модна къща Dior обяви пов-
торното пускане на мини чан-
тата „Lady Dior“, която събра 
фенове по целия свят, когато 
беше носена от Даяна, прин-
цесата на Уелс, на Met Gala 
през 1996 г.

Даяна привлече внимание-
то със синя сатенена коктейл-
на рокля с черна дантела от 
Джон Галиано, съ-
четана с перлена 
огърлица и специ-
ална чанта.

Това беше пода-
рък от тогавашна-
та първа дама на 
Франция, Бернадет 
Ширак, за нея по 
време на пътува-
не до Париж през 
1995 г.

Малка платнена 

чанта, известна тогава като 
Chouchou, е с малка дръжка, 
квадратна форма с ватирана 
текстура и възпроизведени 
буквите на къщата.

По-рано беше съобщено, 
че автомобилът Jaguar X-Type 
Estate на покойната британска 
кралица Елизабет II ще бъде 
продаден.

Пакистан най-накрая разреши прожек-
цията на филма на Шаим Садик Joyland, 
който е официалното участие на страната 
за тазгодишните „Оскар“-и. Кинопрожек-
циите в страната ще започнат с малки съ-
кращения.

Салман Суфи, ръководител на отдела 
за стратегически реформи на министър-
председателя, каза пред Асошиейтед прес, 
че решението за премахване на забраната 
е взето от комисия, която я е одобрила с 
малки съкращения. Той също туитна: „Сво-
бодата на словото е основно право и тряб-
ва да се поддържа в рамките на закона“.

Написан и режисиран от Саим Садик, 
филмът „Joyland“ се очаква да има преми-
ера в Пакистан на 18 ноември, според Al 
Jazeera. Докато, както съобщава Deadline, 
той ще бъде показан във Франция на 22 
ноември.

Съобщава се, че актрисата от „При-
зрак“ се справя добре въпреки края на 
връзката си с швейцарския готвач.

Източник, близък до звездата, каза 
пред People: „Тя се чувства добре, щаст-
лива е и се забавлява с децата и прия-
телите си.“

През април таблоидите съобщиха, 
че 60-годишната актриса има връзка с 
46-годишния Даниел - собственик на 
известните ресторанти „Eleven Madison 
Park“, „D'nomad“ и „Davies and Brook“, 
месеци преди да бъдат забелязани да 
седят един до друг на модно шоу на 
Chloe през март.

Източник на New York Post каза 
по това време: „Даниел работи дъл-
го и упорито в своя ресторант Eleven 
Madison Park, но все пак често намира 
време за Деми да се присъедини към 
него за романтични вечери там.“

Филмът „Joyland“ най-накрая  
ще бъде пуснат в Пакистан

Чантата с подпис на принцеса 
Даяна отново е в продажба

Джъстин Бийбър заведе Хейли  
в Япония за рождения й денДеми Мур се раздели с готвача 

Даниел Хам

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Традициите в Америка са сравнител-
но нови в сравнение с европейските и 
азиатските, които се коренят в религи-

озните им вярвания. За разлика от повече-
то народи обаче, американците не забравят 
обичаите си.

Макар че празникът Ден на благодар-
ността в началото си има религиозен харак-
тер, с течение на времето той се превръща 
повече в светско събитие и празник, за мно-
зина по-значим от Коледа. Днес на амери-
канската трапеза задължително присъстват 
пълнена пуйка и тиквен пай, но в ранните 
години на празника паят е бил доста скро-
мен, а пуйката е била заместена от гъска, 
патица и дори пощенски гълъб.

Денят се отбелязва винаги в последния 
четвъртък от ноември. Решението е прие-
то през 1863 г. от тогавашния американски 
президент Ейбрахам Линкълн. През 1941 г. 
Американският конгрес го утвърждава като 
общонационален официален празник.

Седем други държави
също празнуват на официалния Ден на бла-
годарността. Това са Аржентина, Бразилия, 
Канада, Япония, Корея, Либерия и Швейца-
рия.

По традиция в този ден ня-
колко поколения от цяла-
та фамилия се събират на 
празничен обяд, обикно-
вено в дома на най-въз-
растните в семейство-
то. Преди това цялото 
семейство посеща-
ва църковна служба. 
За много от америка-
нците това е единстве-
ният празник през годи-
ната, в който могат да се 
видят с роднините си.

По време на празничния обяд всеки може 
да благодари за всичко хубаво, което му се 
е случило през изминалата година.

Традицията тръгва
от ранните заселници - отците пилигрими, 
които през 1620 г. тръгват от Плимут в Ан-
глия към Новия свят с кораба „Мейфлауър“ 
и се установяват в района на днешния щат 
Масачузетс.

Сред сто и двамата пътници, които тръг-
ват да прекосяват Атлантика, е имало жени 
и деца, но също и чисти авантюристи. Три-
мачтовият „Мейфлауър“ устоява на бурите 
в океана и те успяват да стигнат американ-
ския бряг, но значително по на юг от плани-
раното - в днешния Провинстаун в щата Ма-
сачузетс.

В дебелите книги са записани много при-
мери, предшестващи отбелязването на 
този конкретен Ден на благодарността през 
1621 г., свързани с благополучното достига-
не до нови територии след продължително 
плаване.

За повечето от английските преселници, 
преминали Атлантическия океан и акости-
рали в Новия свят, първата зима, която из-
карват в Америка

била доста трудна
Суровата зима поставя на изпитание из-

държливостта им. В трудните зимни месеци 
половината от пристигналите с надежда за 
нов живот заселници умират.

Липсата на прясна храна довела до раз-
пространението на болести, които повали-
ли заселниците.

Оцелелите получават огромна помощ от 
местното население – индианците от пле-
мето вампаноаги, които им помагат в обра-
ботването на земята и засяването с местни 
култури. Те ги снабдявали с храна, показа-
ли им местните техники за отглеждане на 
земеделски култури, да строят къщи и да се 
лекуват с местни растения. И земята им се 
отблагодарява за труда и лишенията.

Индианците им разкрили и тънкостите

при лова на дивеч и риба
През есента на 1621 г. новодошлите и 

местното индианско население вдигнали 
празник, който продължил 3 дни, за да из-
разят своята благодарност. Трапезата те от-
рупали с пуйки, царевица и картофи - една 
традиция, запазила се и до днес.

След Деня на благодарността за много 
американски семейства започва

голямото коледно пазаруване
поради което още на следващия ден - на 
т.нар. Черен петък - магазините привличат 
клиентите с огромни намаления. И за раз-
лика от традицията с пуйката, тази с намале-
нията за Черния петък се е разпространила 
из целия свят.

В този ден магазините правят между две 
трети и три четвърти от целия си оборот за 
годината, показват проучванията. Най-мно-
го се търсят детски играчки, украшения за 
елхата и козметични продукти.

Денят на благодарността:  
Пилигрими, ирокези и... помилвана пуйка

XВ САЩ празникът е по-важен от Коледа

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Пуйката е традиционното основно яс-
тие за празничната трапеза, но интересно 
е, че никой не знае защо точно тази птица 
се свързва с традицията.

Този обичай е поставен от Бенджамин 
Франклин, който искал да направи живот-
ното национален символ на Америка. Той 
избрал птицата, защото тича бързо, хитра 
е, с остро зрение, а има и величествена 
осанка. Така постепенно пуйката се пре-

връща в задължителната храна за 
празника. Прието е да се гарни-

ра и със сос от боровинки.
Няма нищо лошо да си 

похапнете повечко пуй-
ка и сладки картофки на 
Деня на благодарността, 
твърдят здравните екс-
перти. Стига само да не 
продължите в същия дух 

и през следващия месец.
Пуешкото се усвоява 

по-лесно от организма и не 
вреди на сърцето. 

Сравнено с другите меса, то е по-добър 
източник на протеини, съдържа по-малко 
мазнини и калории и е добър източник на 
аминокиселини.

Денят на Благодарността не минава и 
без боровинков сос. С него американски-
те домакини гарнират пуйката. Извест-
но е, че боровинките съдържат различни 
видове антиоксиданти, които стимулират 
клетките да се борят и предпазват органи-
зма от сърдечносъдови болести.

Сладките картофи и тиквата също при-
състват на празничната трапеза и също са 
много полезни. Те са богати на витамин А 
и С, на бетакаротин и на калий. Освен това 
сладките картофи съдържат фибри, а тик-
вата е нискокалорична и съдържа малко 
мазнини.

Обичайното меню за празника включва 
също и орехи, известни като много здра-
вословна храна. Те също така са и добър 
източник на ненаситени мазнини, които 
пък намаляват нивото на холестерол в ор-
ганизма.

Днес милиони американци честват Деня 
на благодарността. Празнува се на четвър-
тия четвъртък на месец ноември и е ден за 
благодарност за реколтата и за всичко ху-
баво през изминалата година.

Повече от 46 млн. пуйки се изяждат в 
Америка, което е равностойно на населе-
нието на Испания. Теглото на пуйките, от-
глеждани в Америка за една година, е 7 ми-
лиарда тона, което се равнява на тежестта 
на 10 сгради като Емпайър Стейт Билдинг.

Около 10% от американците ядат пълне-
на пуйка с пуешко и пилешко месо.

Имало е дебат дали е възможно прези-
дентът да помилва пуйката. През 1947 г. 
Хари Труман се смилил над един щастли-
вец. Други историци твърдят, че Ейбра-
хам Линкълн през 1860 г. помилва пуйка-
та, която е била домашен любимец на сина 
му.

Има само два оцелели документа, които 
споменават оригиналното ястие за рекол-
тата за Деня на благодарността. Те описват 
празник от прясно убити елени, различ-
ни диви птици, изобилие от треска и бас и 
кремък, местен сорт царевица, добита от 

индианците, която се яде като царевичен 
хляб и каша.

Първата „телевизионна вечеря“ е по слу-
чай Деня на благодарността, която дава на-
чалото на първите доставки на храна. Този 
ден е причина да се появят пакетираните 
ястия. През 1953 г. американска компания 
измерва колко американци консумират 
пуйка. По случай телевизионната вече-
ря компанията пакетира 260 тона пуйки в 
5000 тарелки, които да бъдат доставени. 
Тази идея идва от самолетните компании, 
които сервират пакетирана храна.

Повече от 46 млн. пуйки се изяждат за празника

1621 г., Плимут, първи Ден на благодарността, празнуван от пилигрими и индианци.

Сн.: Wikipedia

Пуйката се превръща в 
задължителната храна за празника
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