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Издирват българи в чужбина с фалшиви COVID паспорти от Родината
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Когато политиката е риалити,
сделките са по-мръсни
Преди 17 години телевизионният канал
Showtime пусна едно риалити, наречено
„Американски кандидат“. В него 10 души
участваха в предизборна кампания и дебати и отпадаха един по един. През 2016 година американците избраха първия тв риалити президент Доналд Тръмп, чийто имидж
на успешен бизнесмен се гради предимно
от шоуто му по NBC „Стажантът“ (а не толкова на реални бизнес успехи). В края на
2017-а и началото на 2018 година Слави
Трифонов прави кастинг за политици, някои от които по-късно стават част от новата
му партия. През изминалата седмица представители на четири от новоизбраните политически формации за следващия български парламент преговаряха за управленска
коалиция на живо във Facebook. И изглежда, че стигнаха до споразумение. Мисля, че
когато Слави Трифонов след изборите през
юли отказа да преговаря с останалите, за да
не влиза в задкулисие, в тази колонка написах, че за да е прозрачно, може да се случва на живо в интернет. Като кастинга му за
политици. Сега не съм толкова убеден, че е
било добра идея. Особено в български условия.
Тези предавания на живо бяха повече риалити и ПР, отколкото реални преговори –
появиха се снимки на Кирил Петков и Асен
Василев да ходят около полунощ в централата на БСП на „Позитано“ 20. За „Има такъв народ“ решенията е ясно, че взимат еднолично
в тъмния офис на Слави Трифонов в „Левски
Г“ (или този, който все още държи в малкото

НДК). На именно тези неизлъчени преговори са се разпределили министерските кресла, парламентарните комисии и постове.
Вероятно са се разпределили и други неща,
но няма как да знаем. И всъщност така е редно. Политиката има правила и е добре те да
се спазват, особено в бавноразвиващи се демокрации като българската.
На „Железният канцлер“ (и първи на
Германската империя) Ото фон Бисмарк
се приписват думите, че законите са като
кренвиршите – по-добре да не виждате
как се правят. И вероятно е прав. Важни са
всъщност резултатите – съдебна реформа,
ограничаване на корупцията, намаляване
на бюрокрацията и възстановяване на икономиката, здравната и образователна система. За тях ще трябва да почакаме.
Но е хубаво да не забравяме, че когато
политиката се превърне в риалити, в шоу,
което уж всички наблюдаваме на живо, найвероятно правенето на политически кренвирши е много по-мръсно, отколкото предполагаме. И че шоуто има за цел да прикрие
това. Времето ще покаже дали новото спокойно, любезно и компетентно говорене на
т.нар. „коалиция на почтените“ е нова страница в политическата история на България
или още от същото, но в по-добра опаковка.
Засега нека сме нащрек.
Бъдете здрави!
Ясен
yasen@bg-voice.com

BG VOICE е издание на „BG VOICE” Inc.
Николай Кръстев | Ясен Дараков
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Ангел Сапунджиев | Гергана Тодорова | Боян Димитров | Павел Хаджиев
Цветелин Пенев | Валерия Динкова | Люба Момчилова | Рени Никифорова
Ирина Евгениева | Спас Стамболски | Венцислав Жеков | Боряна Антимова
Дизайн и предпечат: Снежана Панайотова | Кристиан Слав
За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com
Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, като
се използват различни български и световни новинарски агенции. Мнението на
редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи отговорност
за съдържанието на материала си.
Цитирането на BG VOICE е задължително.
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Издирват българи в чужбина с фалшиви
COVID паспорти от Родината
XОчаква се те да бъдат наказани според българското законодателство

С

тотици българи в чужбина са се
снабдили с COVID сертификати, издадени в Родината, без да
са били ваксинирани. Те ще бъдат издирени и наказани според
българското законодателство. Това обявиха
от прокуратурата и Икономическа полиция
в Пловдив. Оттам не уточниха в кои страни
пребивават сънародниците ни. „Става въпрос за най-различни държави“, каза шефът
на Икономическа полиция Славчо Алексиев.
200 от фалшивите COVID сертификати,
изпратени за чужбина, са издадени от медицински център в Раковски, други 50 – в
Асеновград. Според районния прокурор на
Пловдив Чавдар Грошев броят им ще се увеличава с напредване на разследването.
Предстои да бъде установено дали сънародниците ни зад граница са използвали
тези сертификати. Засега се знае категорично, че в момента на издаването им те не са
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били в България. Механизмът на извършване на престъплението е бил сходен със засечените до момента фалшификации на документа за ваксиниране в страната. Става дума
за вписване на данните на лицето в системата за ваксинация, без реално да му е поставена ваксина.
„Става дума за огромна дейност и за огромен брой хора, които са се сдобили с фалшиви сертификати“, каза още Грошев.
За престъплението са арестувани четирима души, сред които и лекари. Сред задържаните има и посредници, взимали

между 200 и 400 лв.
на сертификат. Шеф на една от клиниките,
в които са издавани фалшивите сертификати, е наскоро избраният за депутат от ГЕРБ
д-р Иван Червенков. Според разследващите обаче той не е замесен в престъплението.
Разплитането на случая е започнало след
получаване на сигнал в Икономическа поли-

ция в Пловдив. В рамките на пет дни са били
направени претърсвания и са били проверени над 5000 души.
„Това не са обикновени разследвания, касае се за човешки животи“, каза Грошев. Той
допълни, че въпреки че издаването на сертификати на неваксинирани е трудно доказуемо, ще се направи всичко възможно, за
да се стигне до истината. „Тези дела няма да
приключат другата седмица, но нашата цел
е всеки да си понесе отговорността. Както
този, който е издал сертификата, така и тези,
които са се снабдили с него. Тяхната роля в
извършването на тези престъпления е значителна и сме решени да ги разкрием“, каза
още прокурорът.
Той обясни, че благодарение на денонощната работа на разследващите е изграден
подробен план, който дава възможност да се
разкрият както хората, въвеждали данните в
системата за сертификати срещу пари, така и
онези, които са ползвали документите.
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Българите зад граница дали над
6 млн. лв. за дарения в Родината

Б

ългарите в чужбина са дарили над
6,.5 млн. лв. за различни каузи в Родината през миналата година. Това
сочат данните на Фондация Bcause.
Само за кампании, свързани с
COVID кризата, даренията са над 1 500 000 лв.
Сънародниците ни зад граница са над два
пъти повече склонни да даряват в Родината
в сравнение с даряващите в България. Това
показва проучване на Фондация Bcause, което е проведено за българската конференция, част от Глобалния дарителски симпозиум, организирана от мрежата-организации
CAF International. Допитването е направето през септември и октомври 2021 година.
85% от участвалите в него българи от чужбина се определят като дарители. Сънародниците ни в чужбина са дарявали най-вече
за болни хора - близо 50 на 100, показва още
проучването.
Българите зад граница даряват най-често директно по сметките на различни организации, използват възможностите и на
глобални платформи, по-рядко – на български онлайн платформи за набиране на сред-

1 - 7 декември 2021 г.

XТе подпомагат в различни каузи, свързани най-вече с помощ за болни хора
ства. Българите в чужбина много рядко се
възползват от данъчните облекчения за дарение в страната, в която плащат данъци,
когато даряват за България и според тях даряването им през граница все още не е

нито лесно, нито евтино
(заради транзакционни и валутни такси).
Проучването показва още, че българите в
чужбина даряват преди всичко по емоционални подбуди, за тях са важни убедителността и прозрачното отчитане на постигнатите резултати.
Освен за болни хора, българите зад граница даряват и в кампании на познати организации. Правят го 36 на сто от даряващите в
чужбина. Сред тези организации са Майко
мила/Оле мале, фондация BCause, Български
червен кръст и британската Ангели за България.
Проучването показва влияние на средата, където „всички хора даряват“ върху формирането на дарителско поведение – хората

споделят, че доброволстват редовно, а децата им са възпитавани в тези ценности от училище.
Част от анкетираните споделят, че са започнали да даряват, когато са отишли в чужбина, а преди това не са били дарители.
„Недоверието е една от основните преч-

ки за даряването в България“, смята Елица
Баракова от фондация BeCause. „Пречките
са свързани с недобрата комуникация, която поражда недоверие, непознаване на българските регулации на тези организации.
Трудно е на хората да им се доверят“, добави тя.
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90 часа преговори: Какво да
очакваме от бъдещия кабинет?
XПП, БСП, ИТН и ДБ пред подписване на коалиционно споразумение за властта

5

на на ПП. Той настоя към средната учителска
заплата да се добави и оценка на добавената
стойност в конкретното училище.
Приоритет е включването на българските
университети в европейските университетски мрежи.
Предложението за безплатни учебници
до 12-и клас дойде от левицата. Те настояха
да има по един учебник по предмет. От ИТН
поискаха да се намали броят на учебниците
и да има по два учебника по предмет за даден клас. От ДБ настояха да има индивидуална програма за всеки ученик, свързана с това
как да се преодолеят дефицитите, натрупани
по време на пандемията.

ИРИНА
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

дни, 90 часа, 18 публични дискусии.
Това е цифровото измерение на
първия кръг от преговорите за правителство на България, които бяха
проведени през миналата седмица.
В тях участваха експерти на четирите партии,
които се готвят да сключат коалиционно споразумение за участие във властта през следващите четири години - „Продължаваме Промяната“, „БСП за България“, „Има такъв народ“
и „Демократична България“.
Разговорите бяха инициирани от първата
политическа сила на бившите служебни ми-

Бюджетен дефицит между
3,5 и 4,5%
нистри Кирил Петков и Асен Василев.
ПП си поставиха да задача да се създаде
„А“ отбора на България, който да я направи

просперираща. Очакванията са за съставяне
на редовен кабинет до Коледа. А след първия кръг преговори кандидатът за премиер
на най-голямата партия Кирил Петков обяви, че няма тема, по която да не е постигнато съгласие. Той обясни и че ако всички точки, заложени от партиите бъдат изпълнени,
то след четири години България няма да изглежда по този начин.

Без Гешев и спецсъдилищата
Оставка на главния прокурор, закриване
на специализираните съд и прокуратура и
реформа на КПКОНПИ обедини преговарящите в сектор „Правосъдие“.
Те искат и реформа на Висшия съдебен
съвет с конституционна промяна. Съгласие
имаше и за промяна на правомощията на
главния прокурор.
Формациите искат и отпадане на кариерните бонуси на членовете на ВСС, каквото
предложение направи ИТН.
Четирите политически формации се разбраха да започнат процедурна подготовка
за избор на членове на Инспектората на ВСС,
като сложиха двумесечен срок за представяне на кандидатури.

Мащабна кампания
за ваксинация
Четирите партии се обединиха за това ваксинирането срещу COVID-19 да остане доброволен акт, но да се проведе мащабна информационна кампания.
Преговарящите партии застанаха зад поетапно въвеждане на диагностично-свързаните групи, е-досие, смяна на статута на болниците.

Безплатни учебници
до 12 клас
Връщане на децата в училище, безплатни учебници до 12-ти клас и намаляване на
техния брой бяха сред акцентите в мерките,
предлагани от участниците в преговорния
процес.
Служебният просветен министър акад. Николай Денков също участва в дебата по пока-
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Четирите партии постигнаха консенсус
Бюджет 2022 г. да се изготви до края на януари следващата година. Те се съгласиха да
има парламентарен контрол върху изразходването на средства, формирани на базата на
излишък или по-висока събираемост, и разглеждане на ролята на централния бюджет.
Идеята е и да се премахне практиката с постановления на Министерския съвет да се
раздават средства. Постигнато бе съгласие
бюджетният дефицит за 2022 г. да бъде между 3,5 и 4,5%.
Партньорите се съгласиха да се запазят досегашните COVID мерки в подкрепа на бизнеса, до края на 2022 г.

Изсветляване
на сивата икономика
Преговарящите се обединиха около нуждата от разяснителна кампания срещу сивата
икономика, НАП и Главна инспекция по труда
да глобява не само всеки работодател, който не плаща данъците и осигуровките на пълната работна заплата на служителите си и им
дава част от нея в пликче, но и самия работник, както и счетоводителя на компанията, е
една от мерките.
Мерките 60/40 и другите форми за подпомагане на бизнеса заради пандемията пък ще
продължат. Ще бъде подсигурено финансово
в Бюджет 2022 пенсионерите да не получават
по-малко от 1 януари, когато ще отпадне надбавката от 120 лв., а всички пенсии да следват индексацията по швейцарското правило.

България - ядрена държава
По време на преговорите възника спор
„за“ или „против“ развитие на ядрената енергетика и изграждане на нови мощности. Според ПП България трябва да остане държава с
ядрена енергетика. Тази позиция бе подкрепена от БСП и ИТН. Експертите от ДБ обаче се
противопоставиха на изграждането на седми
реактор в АЕЦ „Козлодуй“.
По темата с ТЕЦ-овете от Маришкия басейн
бе постигнато съгласие за тяхното запазване
и максималното удължаване на живота на
мощностите след преговори с ЕС.
Високите цени на тока също бяха фокус на
дискусията. Предложението на БСП за раз-
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ширяване обхвата на енергийните помощи от януари 2022 г. бе подкрепено единодушно. За целта социалното министерство
следва да изработи дефиниция за понятието
„енергийна бедност“.

Край на политическите
инвеститори
„Време е да прекъснем политическите инвеститори“, заяви Кирил Петков в дискусията
за сектор „Икономика“.
Разговорите бяха насочени върху намаляване на административната тежест, преодоляването на последствията от COVID кризата
чрез ускоряване на ваксинацията по демократичен начин, използване на потенциала на
индустриалните зони с функция на предприятия, докарващи добавена стойност, обвързване на науката и бизнеса с ясни стимули.
ПП имаха и предложение Министерството
на икономиката да се преобразува в Министерството на икономиката и иновациите.
От ДБ предложиха ребрандиране на България като инвестиционна дестинация и ускорено подобряване на управлението на
държавните предприятия.
От ИТН настояха да се осигури възможност
за оставане на част от данъците в общините и
изграждане на регионална стратегия за хармоничното развитие на регионите.
От БСП се обявиха за насърчаване на инвестициите, борбата с корупцията, подкрепата за малките и средните предприятия, подобряването на бизнес средата, насърчаването
на износа и иновации и ефективното управление на държавните дружества към МИ.
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Нови стандарти за пътищата
По време на дискусията за сектор „Транспорт“ от ДБ настояха за нови стандарти в
поддръжката на пътната инфраструктура, въвеждането на автоматизирани измервателни
станции по пътищата, които да контролират
тежкотоварния трафик, както и електронно
връчване и плащане на фишове и актове за
нарушенията на пътя. Те искат и законови
промени, които да прекратят широко използвана практика на ин-хаус възлагане при
изграждането на инфраструктурни обекти.
Единен контролен орган да се грижи за
пътната маркировка предлагат от ИТН. От
партията настояха за търсене на законодателни промени, които да ускорят отчуждаването на имоти, проектирането и строителството на АМ „Хемус". Те искат изграждане на
тунел „Петрохан“, с директна жп връзка София - Видин, за тунел под Шипка, както и пътната връзка Истанбул - Бургас - Варна - Констанца. От партията настояха за проверка на

концесионния договор за летище София.
БСП поиска изцяло нов Закон за движение
по пътищата. Те настояха и за одит на съществуващата пътна инфраструктура в страната.

Вицепремиер
за климатичните промени
Всички формации бяха единодушни, че трябва да се приложи спешен план по отношение
на наказателните процедури срещу България в тази сфера. Вицепремиер за климатичните промени е идеята, около която се обединиха.

Повече пари за култура
Увеличение на бюджета за култура с водещ принцип парите да следват качеството
бе консенсусна точка. Запазването на културното ни наследство и това да е приоритет
в културната, в туристическа, в образователната стратегия, обедини партиите. Поощряване на любителските дейности в читалища-

та и актуализиране на учебните програми в
училищата по изкуствата, искат формациите.
Културните институти в чужбина да са с общо
брандиране, са част от обсъдените мерки.

Позицията за Северна
Македония
Страните в преговорния процес се разбраха за запазване позицията на България по отношение на членството на Северна Македония в ЕС.
Те потвърдиха евроатлантическата ориентация на страната ни като поставиха и акцент
върху влизането ни в Еврозоната и Шенген.
Очертаха като приоритет работата за приобщаване на българските общности зад граница. Подчертаха важността от партньорството
ни със САЩ и Русия.
Очаква се четворната коалиция да подпише коалиционно споразумение за управление на страната за следващите четири години.
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Български психар кла шофьор
на тир във Великобритания

М

лад българин наръгал многократно в гърдите, краката
и главата шофьор на тир във
Великобритания. Инцидентът
станал в логистичен офис на
Pirelli, където 20-годишният тогава Мартин
Божков работел.
Докато жертвата, чехът Майкъл Кадчик,
чакал ремаркето му да бъде натоварено с
гуми, българинът се приближил до него и
почукал на вратата на кабината му. Мартин
Божков бил въоръжен с назъбено острие, а
когато Кадчик слязъл на земята, българинът
веднага го нападнал.
Случката е от април 2019 година, но сега
съдът реши Мартин да бъде изпратен в психиатрична клиника, след като лекарска експертиза доказала, че той има сериозно психично разстройство.
При въстановката на събитията в съдебната зала стана ясно, че българинът преследвал чеха из депото, намушкал го и оставил
кървави дири.
Майкъл Кадчик бил сериозно ранен и
дори имало сериозна опасност за живота
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XМартин Божков е изпратен в психиатрична клиника в Нюкасъл
му. 43-годишният чех бил с прободни рани
по скалпа, лицето, гръдния кош и бедрото,
както

и с пробит бял дроб
Той едва успял да се скрие от преследвача
си в офис на компанията в депото. По-късно
е лекуван в травматологичното отделение
на болница в Нюкасъл.
Кадчик разказал на полицията чрез преводач, че „буквално си мислел, че ще умре“.
След инцидента обаче той се държал стоически и се възстановил сравнително бързо.
Дори направил изявление.
„Наслаждавам се на живота си със семейството и приятелите. Щастлив съм, че оцелях
след инцидента. Можеше да се окаже различно“, казал Майкъл Кадчик.
Мартин Божков пък се признал за виновен
за опит за убийство. Това станало по време
на едно от съдебните заседания по случая,
което се е провело миналия месец. „Наисти-

Мартин Божков

на съжалявам“, казал българинът пред съдията.
Още тогава той е бил задържан в охраняемо психиатрично заведение и се твърди,
че се е ангажирал много добре с лечението,
което му повлияло значително.
След като изслушва заключението на ле-

кар, че това задържане трябва да продължи,
съдия Саймън Медланд
QC разпореди Божков
да бъде обект на болнична заповед.
„Били сте не на себе
си през април 2019 г.,
защото, за съжаление,
сте страдал от непредизвикано от нищо психично заболяване“, каза
съдия Медланд преди
сн.: ITV
дни.
„Животът на Майкъл Кадчик несъмнено е бил в опасност. Колкото и стоически да
се държи той, както изглежда от изявлението му, смея да твърдя, че този инцидент ще
остане завинаги гравиран в съзнанието му
дълго след като психологическите белези
започнат да избледняват“, каза още съдията.
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Седесарката – Дона от измамата
за $850 000 в Южна Каролина
X„Мис Демокрация“ от Бяла Слатина и синът й празнуват на свобода Деня на благодарността

Д

вама от тримата българи, арестувани преди малко повече от месец
заради кражба на 850 000 долара
от данъците на български J-1 студенти в САЩ, са от Бяла Слатина и
са познати на жителите там.
Срещу сънародниците ни е заведено дело,
след като аферата им бе установена в Мъртъл Бийч, Южна Каролина. Като обвиняеми са
привлечени Иво Иванов и майка му Дона Каракацани, както и съпругът й Тодор Стоенчев.
Очаква се федералните власти да съдят
тримата за кражба на обществени финансови средства и измама с употреба на съобщителни технологични средства. Както BG
VOICE вече писа, служители на отдела за криминални разследвания на IRS и службата на
главния прокурор са разплели аферата на
българите.
Дона Каракацани е на 48 години и е известна в Бяла Слатина като Йорданка Костадинова. Тя е позната и като Седесарката, известна
от първите дни на прехода, когато била нари-
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чана с подигравателното „Мис Демокрация“,
пише вестник „Конкурент“.
Източник на изданието от Бяла Слатина
разказва, че фамилията й Каракацани е вдъхновена от каракачанските й корени. Дона
Каракацани за кратко е била и

шеф на бюрото по труда
в Борован.
Тя емигрирала преди години в Америка,
като заедно с нея за Щатите тръгнал и синът
й Иво Иванов, който е един от тримата обвиняеми в аферата. Профилът на Иво в социалните мрежи още е активен, докато този на Каракацани е изтрит.
Преди месеци тя била доста активна в социалните мрежи с подкрепата си за неуспелия кандидат за президент на САЩ Доналд
Тръмп, твърди още източник на „Конкурент“.
Изданието пише още, че българитеса платили гаранцията си и са на свобода, докато
тече разследването. Съдът пусна Каракацани
още преди месец под гаранция и с гривна, за-

Сн.: В. Конкурент

щото има дете, за което трябва да се грижи.
След това съдът определи гаранция за Стоенков и Иванов от 75 хиляди долара.
Снимки от Деня на благодарността показват, че и Дона Каракацани, и синът й Иво, и
Тодор Стоенчев отбелязват празника заедно
и на свобода.
Първият сигнал срещу тях е получен от

отдела за криминални разследвания на IRS
през април 2020 г. Той е от българин, твърдящ, че Иванов е попълнил формуляр 1040
(данъчна декларация), като употребил неговите лични данни. Според оплакалия се имало „няколко стотици студенти“, които били
станали жертви на измама и кражба на самоличност от Иванов.
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Дългът на хората
в САЩ достигна
рекордните
$15,24 тpлн.
XИнфлацията в страната продължава

да се ускорява, показват данните

Х

ората в САЩ са натрупали рекордни задължения. През третото тримесечие на тази година
дългът им нараства до невижданите до този момент $15,24
тpлн. Това сочат данните на Fеdеrаl Rеѕеrvе
Ваnk оf Nеw Yоrk, цитиpaни oт СNN. Cпpямo
пpeдxoднитe тpи мeceцa пoвишeниeтo e в
paзмep нa 1,9 пpoцeнтa, или $286 млpд.
Според наблюдатели c кpaя нa пpaвитeлcтвeнитe cтимyли aмepикaнцитe oтнoвo
зaпoчвaт дa изпoлзвaт кpeдитнитe cи кapти
пo-чecтo. Зaдължeниятa пo тяx нapacтвaт
cъc $17 млpд., мaкap и тe вce oщe дa ca cъc
$123 млpд. пoд дocтигнaтoтo в кpaя нa 2019
г. нивo.
Ипoтeкитe, кoитo ca нaй-гoлeмият кoмпoнeнт oт дългa нa дoмaкинcтвaтa, нapacтвa
c $230 млpд. и дocтигa $10,67 тpлн.
Aмepикaнцитe yвeличиxa paзxoдитe cи,
a oбяcнeниeтo нa икoнoмиcтитe e, чe гo
пpaвят, „зaщoтo мoгaт“, пише money.bg. C
възcтaнoвявaнeтo нa пaзapa нa тpyдa и
нeдocтигa нa cлyжитeли, кoeтo пoвишaвa
зaплaтитe, пopтфeйлитe oтнoвo зaпoчвaт дa
ce пълнят - кoeтo e дoбpa нoвинa, тъй кaтo
вcичкo пocкъпвa.
В същото време инфлaциятa продължава
да расте и

да създава проблеми
на икономическия екип на президента Байдън.
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Внимателно наблюдаван от Федералния
резерв индикатор за инфлацията в САЩ
отбеляза най-големия си ръст на годишна база от 1991 г., засилвайки натиска върху президента Джо Байдън, докато Белият
дом опитва да укроти ръстовете на цените,
пише Financial Times.
Ценовият индекс на разходите за лично
потребление на Министерството на търговията, който изключва цени на храните и
енергията, е нараснал с 4,1% през октомври
спрямо година по-рано.
Това е значително увеличение спрямо годишното ускорение с 3,7% през септември
и е в унисон с консенсусните прогнози.
След включването на цените на храните
индексът PCE нараства с 5% спрямо октомври 2020 г., което отново е по-бързо ускорение спрямо 4,4% през септември.
Инфлацията се ускорява тази година наред с нарастването на заплатите, подкрепено от няколко кръга стимулиращи чекове и
конкуренцията на работодателите за нови
служители.
Разполагаемите доходи, или доходите
след данъци, коригирани към инфлацията,
са намалели за трети пореден месец, като
през октомври спадът е с 0,3%. Коригираните към инфлацията разходи за стоки са
нараснали с 1% миналия месец, а разходите за услуги са се повишили с 0,5% на месечна база, показват още данните, цитирани от
Bloomberg.
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Докога ще
расте цената
на горивото
в Америка?
XБензините се

търгуват с 61%
по-скъпо от
миналата година

А

дминистрацията на Джо Байдън
обяви на 23 ноември, че освобождава 50 млн. барела петрол
от стратегическите резерви в
координиран опит заедно с други държави да бъдат намалени цените на
горивата.
Но какво представляват стратегическите
резерви на САЩ от петрол? Това са около
605 млн. барела петрол, съхранявани в солни пещери в Тексас и Луизиана. Това количество е достатъчно, за да покрие потреблението на САЩ за няколко седмици. Тези
резерви са създадени с решение на Конгреса през 1975 година, по времето на Арабското петролно ембарго, и се управляват от
Министерството на енергетиката, припомня The Wall Street Journal.
Законодателството дава правото на американския президент еднолично да вземе
решение за освобождаване на количества
с цел да минимизира проблеми с нарушени
доставки, уточнява още изданието.
От края на миналата година, когато беше
избран Джо Байдън, цената на горивата в
САЩ тръгна стабилно нагоре и е на

най-високото си ниво
от 2014 година
насам. В момента бензините се търгуват с
61% по-скъпо спрямо миналата година, со-
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Снимки: БТА

чат данните на енергийното министерство.
През миналата седмица цената на галон
бензин достигна средно 3,40 долара.
Това, както и растящата инфлация, са
сред основните фактори, които накараха
Белият дом да действа. В прессъобщение от
там коментират още, че Байдън „използва
всяка възможност да намали цените и липсата на предлагане“.
Но дали действията ще имат ефект? Не е
задължително. Процесите на пазарите са
сложи и цените се движат, водени от множество фактори. Дори и цената на суровия
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лара“ сметките за бензин. Петролните компании в страната дори коментираха, че подобро решение от тази криза е да се увеличи
добивът на петрол в страната.
От Съвета на американските добивни и
преработвателни компании на петрол коментираха, че с действията си администрацията на американския президент може да
влоши ситуацията на пазара в дългосрочен
план.
Неприкосновени ли са стратегическите
запаси от петрол?

Пазарът на горива
се промени
съществено от създаването на резервите
преди почти 50 години. През 2018 г. Доналд
Тръмп обмисляше да продаде част от обе-

петрол да намалее, няма гаранции, че цената на бензина и горивата за отопление ще
поевтинеят толкова бързо. Нещо повече ваденето на резервите от солните пещери
може да отнеме до две седмици.
Координираните действия между няколко държави би трябвало бързо да окажат
влияние върху цената на петрола, но дори и
при тази ситуация има много пазарни сили,
които могат да обърнат тренда.
„Със сигурност

ефектът ще бъде
краткотраен
и ще зависи от количествата, които бъдат
пуснати на пазара“, коментира Стивън Ней-
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мите петрол, но в крайна сметка се отказа от
тези планове, припомня още WSJ.
Всъщност от създаването на този стратегически резерв на няколко пъти е имало
продажби - повечето пъти те са били одобрявани от Конгреса. От 2017 г. насам само
Министерството на енергетиката на седем
пъти е извършвало подобни интервенции,
пускайки на пазара около 60 млн. барела,
или около 8,6% от общите запаси. Част от
операциите са свързани с липсата на доставки заради урагани и други инциденти.
На няколко пъти е имало и координирани действия по освобождаване на петрол от
резервите с други държави - например при
операцията „Пустинна буря“ през 1991 г., при
урагана Катрин (2005 г.), както и при събитията от Арабската пролет (2011 г.).

ли от американската Администрация за
енергийна информация (EIA) пред комисия
на Сената.
Още в началото на месеца група демократи се обърнаха към президента Джо Байдън
в писмо, с което подсказаха, че има подкрепата им за освобождаване на количества от
стратегическия резерв. Съветници на американския президент поискаха същото, след
като се провалиха дипломатическите опити
да бъде убедена ОПЕК да увеличи добивите.
Критиците обаче коментират, че тези стратегически резерви са в случай на извънредно положение и трябва да защитят енергийната сигурност на страната, а не да бъдат
използвани, за да се намалят „с няколко до-
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С

ъединените щати са застрашени
от недостиг на някои от най-любимите видове алкохол в страната. Пpичинaтa за надвисналия сух режим e нeдocтaтъчният
бpoй cтъклeни бyтилки, тъpceнeтo нa кoитo
oт фиpмитe пpoизвoдитeли вeчe нaдxвъpли
пpeдлaгaнeтo нa пaзapa, инфopмиpa СNВС.
Пo-cпeциaлнo,
пpoизвoдитeлитe
нa
yиcки, тeкилa, вoдкa и винapнитe oбявиxa
нeдocтиг нa cтъклeни cъдoвe. Te ca пpинyдeни дa бyтилиpaт aлкoxoл в oгpaничeн бpoй
бyтилки c oпpeдeлeн paзмep.
Пpoблeмът възникнa oт cтpaнa нa дocтaвчицитe нa cтъклeн aмбaлaж.
Вcички пpoизвoдитeли нa aлкoxoлни нaпитки ca изпpaвeни пpeд пpoблeми пopaди нeдocтиг нa cтъклeни cъдoвe. Това обяви
Дeйвид Oзгo, глaвeн икoнoмиcт нa Aмepикaнcкaтa тъpгoвcкa acoциaция нa пpoизвoдитeли нa cпиpтни нaпитки, (Dіѕtіllеd Ѕріrіtѕ
Соunсіl).
„Aкo имaтe нyждa oт oпpeдeлeнa бyтилкa
зa пpaзницитe, мoжe дa ce нaлoжи дa xoдитe дo мaгaзинитe пo някoлкo пъти, пpeди дa
я нaмepитe. Ho щe кaжa тoвa: нa пaзapa имa
пoвeчe oт 16 xиляди видa cпиpтни нaпитки.
Moжe дa e вpeмe дa oпитaтe нoвa нaпиткa“,
кaзa тoй, цитиран от money.bg.
Oзгo дoбaви, чe в близкo бъдeщe тoвa
мoжe дa дoвeдe дo нoвo

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

САЩ може да останат без
уиски и текила в магазина
XПроизводителите на алкохол са изправени пред един и същ проблем

нaмaлявaнe нa пpeдлaгaнeтo
нa мaлки бyтилки, тъй кaтo ocнoвнoтo
тъpceнe oт cтpaнa нa пpoизвoдитeлитe
пaдa въpxy пo-пoпyляpнитe paзмepи cpeд
aмepикaнcкитe кyпyвaчи. Toвa ca 750 ми-
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лилитpa и 1,75 литpa. Пopaди тaзи пpичинa
пoтpeбитeлитe cкopo щe yceтят нeдocтиг нa

oпpeдeлeни видoвe aлкoxoлни нaпитки в
мaгaзинитe в CAЩ.

През септември и друга американска
емблема по щандовете преживя подобни
проблеми. Пoтpeбитeли се оплакаха в coциaлнитe
мpeжи oт липcaтa
нa кeнчeтa Dіеtо
Соkе и Соkе Zеrо
в мaгaзинитe. Соса-Соlа Еurорасіfіс
Раrtnеrѕ
(ССЕР),
кoятo e oтгoвopнa
зa пpoизвoдcтвoтo,
тpaнcпopтa
и
пpoдaжбaтa
нa
пpoдyктитe нa кoмпaниятa, включитeлнo Fаntа и Ѕрrіtе, в 29
дъpжaви в Eвpoпa и Aзия, пpизнa, чe изпитвa „peдицa лoгиcтични пpeдизвикaтeлcтвa“.
Hик Джaнджaни, глaвeн финaнcoв диpeктop нa ССЕР, пocoчи, чe кoмпaниятa e изпpaвeнa пpeд нeдocтиг и нa шoфьopи нa
тиpoвe. Липcaтa нa шoфьopи бe изocтpeнa
oт Соvіd-19 и Вrехіt.
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Ангел Сапунджиев

Надя Ангелова

Гергана Тодорова

Още съвети на www.BG-VOICE.com

Дългът – как да се справим?
XНяколко стъпки, които могат да помогнат, когато задълженията ви излязат извън контрол

З

аемът е възможност, който може
да се окаже изключително полезен в дадена ситуация, но има моменти, когато натрупването на задължения излиза извън контрол и
това може да се окаже сериозна заплаха за
финансовото ви състояние.
Ако сте натрупали значителни дългове,
изпитвате трудности с изплащането и не
знаете как да подходите към ситуацията,
вижте съветите на Financer как стъпка по
стъпка да се справите с проблема.

част от бъдещите си приходи, за да можете
да се върнете към спестяването.

Подобрете условията
по кредита
Ако кредитите ви все още са редовно обслужвани, разполагате с няколко варианта
да подобрите условията по тях.

n Предоговаряне

Не отлагайте
Не отлагайте задължения. Затъването в
дългове може да бъде изключително стресово преживяване. Дори да се чувствате изкушени просто да игнорирате ситуацията
или да отложите разрешаването й, в никакъв случай не го правете.
Шансовете ви да успеете да излезете от
нея са най-високи, когато своевременно
погледнете обективно на нещата и вземете
незабавни мерки.
В най-изгодна позиция да се справите с
проблема сте тогава, когато още не сте допуснали просрочия по кредита. Това е момент, в който все още можете да преговаряте с кредитора за по-поносими за вас
условия, както и да потърсите варианти за
рефинансиране от друга компания.

Оценете реалистично
Няма как да тръгнете в правилната посока, ако нямате ясна представа къде се намирате. Затова на първо място е важно да
оцените както размера на „щетите“, така и
възможностите си за реакция.

Направете списък
на задълженията
Постарайте се да разберете колко точно
дължите и при какви условия. Опишете всеки заем, заедно с остатъка по главницата,
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размера на вноската, лихва, срок, компанията, която го е отпуснала, както и с „наказателни“ такси и лихви, падеж на погасителните вноски, забавяне по плащанията в дни,
ако има такова.
В случай, че сте натрупали значителен
брой кредитни задължения, най-добре е да
направите проверка за тях, за да не рискувате да пропуснете нещо.
След като съставите своя списък, се върнете към договорите за кредит, които сте
подписали. В тях (или в общите условия) са
описани наказателните лихви при просрочие, както и кога започват да се начисляват
и ще можете да прецените кои от заемите се
нуждаят най-спешно от вашето внимание.

С какъв ресурс разполагате
Едно от най-важните неща, когато имате
задължения, е да сте наясно с какви ресурси разполагате за тяхното погасяване.
Помислете каква част от дохода си може-

те да отделяте за тази цел.
Ако не следите за какво харчите, добра идея е да започнете, като научите как да си
съставите бюджет. Това ще ви
позволи да оцените много пообективно кои разходи са належащи
и от кои можете да се лишите поне временно.
При тегленето на кредит повечето хора
не разполагат с натрупани средства. Има
обаче и такива, които едновременно изплащат кредит и спестяват или инвестират. Ако
се разпознавате в тази ситуация, може би е
добра идея да сравните доходността на инвестициите си с лихвата по кредита. В почти
всички случаи ще установите, че по заемите си плащате повече, отколкото спестените
пари ви носят.
Използвайте тези средства за погасяване
на задълженията си – така ще платите помалко лихви, а и ще освободите по-голяма

Предоговарянето на кредита е начин да
намалим срока му или размера на вноската, обезпечението, падежа и други условия,
като останем длъжници на същата банка
или кредитна компания.
За тази услуга обикновено има такси, за
това е важно да разберем предварително какви са те и да преценим
дали идеята е добра. Всеки
кредитор има интерес да си
върне отпуснатите средства, така че ако се обърнете към компанията своевременно, ще можете да
потърсите вариант, който
работи и за двете страни.

n Рефинансиране
Пазарът на кредитирането е изключително динамичен и има голяма
вероятност друга компания да ви предложи по-изгодни условия по вашия заем.
Проучете различните оферти от други
кредитори – сравнете ги както една с друга,
така и с възможните варианти за преструктуриране, и изберете тази, която най-добре
отговаря на нуждите ви.
Имайте предвид, че в зависимост от типа
кредит, рефинансирането на задължения
може да включва определени такси. Постарайте се да се информирате какви са те,
преди да вземете окончателно решение.
(Продължава в следващия брой)
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Купувачите на жилища в САЩ
притиснати да решават веднага
XИндианаполис, Денвър и Сиатъл са сред местата, където имотите се продават най-бързо

К

упувачите на жилища в САЩ трябва да мислят по-бързо отвсякога,
за да стигнат до сделка, което принуждава много от тях да вземат
прибързани решения за това каква къща да купят и колко да платят, пише Wall
Street Journal.
Между юли 2020 г. и юни 2021 г. жилищата за продажба са останали на пазара за среден период от едва една седмица преди подписването на договор, показва допитване на
Националната асоциация на брокерите на
недвижими имоти (NAR). Това е спад спрямо
три седмици по-рано и бележи ново рекордно дъно от началото на воденето на статистика през 1989 г.
Бързите продажби обясняват защо броят
на продадените жилища расте до многогодишни върхове по време на пандемията от
COVID-19, въпреки че наличностите от жилища за продажба остават ниски.
Пандемията стимулира най-големия бум
на жилищния пазар от над десет години. Купувачите, които успяха да запазят работата
си, са потърсили повече пространство, за
да работят от разстояние, и са се възползвали от ниските лихви по ипотечните кредити.
Много домакинства също така спестиха повече по време на пандемията и се възползваха от растящия фондов пазар.
Същевременно

предлагането е ограничено
Предпазливостта при огледите на жилища
по време на COVID-19, нежеланието на някои собственици да излизат на конкурентния жилищен пазар и възможностите за рефинансиране при ниски лихви кара много
евентуални продавачи да задържат обявяването на жилището си за продажба.
При толкова бързо растящ пазар купувачите нямат много време да обмислят една
от най-големите покупки в живота си и понякога пренебрегват традиционни предпазни
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мерки. Много купувачи се отказват от правото си да прекратяват договор заради ниска
оценка или неблагоприятен оглед, за да направят офертите си по-конкурентни в ожесточеното наддаване.
Жилищата обичайно се продават на цена
малко под офертната, но в годината до юни
средната продажна цена отговаряше напълно на офертната и достигна най-високото ниво, откакто NAR води данни от 2002
г. Средната продажна цена за този период
беше 305 хил. долара, което е ръст спрямо
272 500 долара година по-рано, показват данните на асоциацията, цитирани от „Инвестор“.
През септември пазарите, където жилищата са се продавали най-бързо, са Индианаполис, Денвър, Гранд Рапидс, щата Мичиган,
Сиатъл и Такома, Вашингтон, сочат данни на
компанията Redfin.

Инструменти, които позволяват на купувачите да оглеждат жилища от разстояние и
да насрочват онлайн огледи, също са помогнали за ускоряването на процеса по покупка на жилища през миналата година, казват
брокери. Големият дял на

купувачите с пари в брой
включително инвеститори, също е допринесъл за бързите обороти на пазара, допълват
те.
Заради продължаващия недостиг на жилища на пазара много купувачи заемат изчаквателна позиция. Около две трети от
активните купувачи са търсили жилище наймалко три месеца, сочи допитване от септември на Националната асоциация на жилищните строители. Около 45% от тези купувачи
са заявили, че не са успели, защото други купувачи са предложили по-висока оферта.

Нажеженият жилищен пазар се охлади леко през последните месеци, тъй като
много купувачи не искат да сменят жилището през зимните празници. Но брокери твърдят, че много жилища продължават
да се продават бързо и при много подадени оферти. Активните обяви през четирите
седмици до 31 октомври са намалели с 22%
спрямо година по-рано, показват данните
на Redfin.
Но някои купувачи може да са склонни да
се сдобиват с жилище през обичайно бавния
сезон на празниците с надеждата да срещнат
по-малко конкуренция, казва Майк Мидлър,
главен изпълнителен директор на компанията Century 21 Real Estate, филиал на Realogy
Holdings Corp.
„Има толкова много хора, които са били
изтласкани, и определено има натрупано
търсене“, допълва той.
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По българския път

СВЕТОСЛАВ
ИВАНОВ

Това е една история за българския път и за българския живот. С уговоркатата, че няма път назад, както животът има
своя естествен ход и никога не можеш да върнеш нито един
миг.
Седмицата започна с трагедия на пътя, в която живота си
изгубиха десетки деца, родители, младоженци. Часове порано възрастни хора изгоряха в село Рояк. На този фон болестта ни отне още стотици наши сънародници. Това се случи по големия общ път на нашето общество само в рамките
на няколко дни.
„Предстоеше ни още много път. Но какво от това? Пътят е
живот“, пише Керуак в класиката „По пътя“.
Ако пътят е живот, то българският път е опасен за живота.
Той е тъмен, на моменти зловещо криволичещ или измамно
прав. По българския път знаците понякога объркват, липсват
или не се виждат. По българския път маркировката е български патент на непукизъм и работа на парче. На някои места
тя е толкова занемарена, че дори в центъра на София човек
неволно може да влезе в насрещното.
По българския път не можеш да разбереш къде продължава твоята лента, неочаквано идва нова, която май е старата,
защото няма начин да разбереш кои очертания са по-нови.
Дори и българският път да е нов и добре построен, маркировката е толкова нескопосана, че на моменти се чудиш как
е възможно това да се случва. Защото липсва обща визия и
няма стратегия. Няма мисъл за хората и тяхната безопасност.
Знаци липсват или знакът е един, обикновено скрит зад неподдържана растителност край пътя, край която често стоят
полицаи, за да глобяват пропусналите самотния скрит знак.
Край българския път стърчат железа. Плочките са разбити
и можеш да си счупиш крака, да те убие ток от кабел или да
пропаднеш в изкоп.
Край българския път никнат нови сгради, без особена мисъл дали пътят ще може да поеме пътуващите. Строят се
кооперации, цели квартали в големите градове вече са задръстени от камиони и кал. Коли се качват по тротоарите.
Стърчат кранове, а паркоместата в София струват повече от
малък апартамент по зимните ни курорти.
Българският път е претоварен и в същото време самотен.
Той е лошо поддържан и тъжен. Българският път се нуждае
от промяна. Българският живот - също.
Защото това е нашият път и нашият живот, по които понякога се движим като самоубийци. Пътят, край който някои от
нас изхвърлят боклуците си или облекчават нуждите си. Или
дават подкупи, или искат подкупи. Пътят, по който се движим без лицензи и документи. Замислете се, пътят наистина
е свързан с живота, независимо как преминава той. А животът трябва да се живее спокойно, разумно, с мисъл за другия, с вяра, че пътят на времето ще ни отведе до все по нови
и все по-щастливи мигове.
По българския път трябва да се движим със смирение и
надежда. Че от всички нас зависи този път да изглежда подобре и ще е по-добре. Че тези, които си отидоха по пътя,
не са си отишли напразно, а са ни завещали уроци за опасности, които ние трябва да предотвратяваме. Във всяка една
сфера на живота.
Когато е червено - да спираме. Защото и в живота понякога е нужно да спреш. Когато е забранено да завием наляво или надясно да не го правим, защото никой не уважава
тези, които правят дребни дяволии. Да търсим отговорност
на онези, които видимо не си вършат работата.
По пътя е такова, каквото си го направим, но обикновено
след най-трудната поука.
Но ако си затваряме и очите и за поуките, по пътя ще е все
така тъмно, непредсказуемо и хаотично.
И все така - толкова опасно за живота.

*Коментарът е от рубриката „Коментарът на водещия“
в предаването „120 минути“ по bTV
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„Бих се радвал главният прокурор сам да си даде
оставката, за да не се занимаваме с него. Човек
трябва да знае кога е време да се оттегли.“

„Не искам да ни се налага да говорим
през зимата за български вариант на
коронавируса, защото толкова много
хора не са ваксинирани.“

Съпредседателят на „Продължаваме промяната“
Кирил Петков след преговорите за правителство с
БСП, ДБ и ИТН по тема правосъдие

„Вероятно до края на зимата, както
понякога се казва цинично, почти
всички ще бъдат ваксинирани,
излекувани или мъртви.“
„Тук съм, защото
умея да отправям
послания.“

Рапърът Ицо Хазарта,
който стана депутат,
при откриването
на преговорите за
правителство на тема
образование

1 - 7 декември 2021 г.

Германският здравен министър
Йенс Шпан по повод на ситуацията
с разпространението на варианта
„Делта“ на коронавируса

Еврокомисарят за вътрешния пазар
Тиери Бретон по време на среща с
българския премиер Стефан Янев

„Погребвате ме за 7-ми или 8-ми
път. Сега ще кажа на циганите да ви
прокълнат едно хубаво, ама ей така,
от душа! Знаете силата на циганската
клетва, гответе се, драскачи!“

Фолкпевецът Азис във Facebook по
повод информации, че е починал
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ВАЛЕРИЯ
ДИНКОВА

Н

valeria@bg-voice.com

ов вариант на COVID, наречен
Омикрон, предизвика глобални
опасения и нови ограничения.
Глобалният риск е „много висок“,
предупреди и Световната здравна организация в понеделник.
Въпреки повсеместната тревога, все още
има малко информация за варианта и колко
вирулентен може да бъде той.
Световната здравна организация обяви
миналата седмица, че Омикрон е класифициран като „вариант на безпокойство“.
Техническият ръководител на програмата
на СЗО за COVID-19 д-р Мария Ван Керкхове
каза, че ранните доказателства за варианта,
известен с техническия термин B.1.1.529, показват, че той има голям брой мутации, някои от които имат тревожни характеристики.
При него има повишен риск от повторно
заразяване в сравнение с други силно предавани варианти, което показва, че хората,
които са се заразили с COVID и са се възстановили, могат да бъдат по-склонни да се инфектират отново с Омикрон.
Водещият експерт по инфекциозни болести на САЩ д-р Антъни Фаучи добави, че
експертите по обществено здравеопазване
се опитват да намерят отговори на въпроси
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Настъплението на Омикрон
XВсичко, което трябва да знаем за новия вариант на COVID-19
лие“, обяснява тя пред Би Би Си.
Пациентът не е имал възпалено гърло, а
по-скоро дращене, но без кашлица или загуба на вкус или мирис - симптоми, които са
свързвани с предишни щамове на коронавируса.
Котци каза, че е тествала мъжа за COVID и
той е дал положителен резултат, както и семейството му, а след това още в същия ден
е срещнала още пациенти със същите симптоми.
„Това, което виждаме клинично в Южна
Африка, е изключително леко, за нас това са
леки случаи. Ние не сме приели в болница
никого, аз говорих и с други мои колеги и те
дават същата картина“, споделя тя.

Къде е Омикрон вече?
Сн.: АП/БТА
.Южна Африка в надпревара с Омикрон.

като дали вариантът причинява по-тежко заболяване и дали може да избегне защитата
от ваксини или познатите лечения.

Той също има
куп мутации
които предполагат, че може да избегне защитата, например, на моноклоналните антитела и може би дори на реконвалесцентна плазма за хора, които са били заразени и
са се възстановили, и вероятно на ваксините. Всичко това са предположения, но и това
е достатъчно“, каза Фаучи.
Бързото разпространение на варианта
също е тревожно, обяснява той.
„Изглежда, че наистина се е разпространил доста бързо в Южна Африка, въпреки че
броят на инфектираните е сравнително малък, способността му да заразява хора, които са се възстановили от инфекция, и дори
хора, които са били ваксинирани, ни кара
да кажем: „Това е нещо, на което да обърнем много внимание и да сме подготвени за
нещо, което е сериозно“, каза Фаучи. „Може
да не се окаже така, но ние наистина искаме
да сме готови и това е причината да правим
това, което правим“.

Какви са симптомите
на Омикрон?
Успокояващо на фона на всичко останало
звучи твърдението на южноафриканска лекарка, която първа вдигна тревогата за новия щам, че симптомите на COVID, свързани с варианта на Омикрон, са „изключително
леки“.
Д-р Анжелик Котци, председател на Южноафриканската медицинска асоциация, каза пред Би Би
Си в неделя, че около 18 ноември
е започнала да преглежда пациенти с „необичайни симптоми“, които
леко се различават от тези, свързани с Делта варианта.
„Всъщност, започнах с пациент
мъж, който е на около 33-годишна
възраст... и той ми каза, че просто
е бил изключително изморен през
последните няколко дни и има
болки в тялото с малко главобо-
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Степента на действителното разпространение на варианта Омикрон по света обаче
все още остава неясна, тъй като страните откриват нови случаи всеки ден.
Медици на няколко места - от Хонконг
през Европа до Северна Америка - потвърдиха за присъствието му.
Холандският орган за обществено здравеопазване потвърди, че 13 души, пристигнали
от Южна Африка в петък, са дали положителна проба за Омикрон. Те бяха сред 61 души,
които дадоха положителна проба за вируса,
след като пристигнаха с последните два полета до летище Схипхол в Амстердам, преди
да бъде въведена забрана за полети.
Чехия, Белгия, Италия, Швейцария, Дания
и Германия също съобщиха за регистрирани случаи.
Министърът на здравеопазването на Канада съобщи, че първите два случая на новия
щам в страната са открити в Онтарио, след
като двама души, които наскоро са пътували
от Нигерия, са дали положителна проба.
Властите в Австралия съобщиха, че двама
пътници, пристигнали в Сидни от Африка, са
станали първите с положителна проба за новия вариант.
Отдавна се очакваше нов скок и дори нов
вариант, но скоростта, с която удари Омикрон, дойде като „шок“ за здравните експерти в Южна Африка.
Въпреки че броят на потвърдените случаи
все още е сравнително нисък, те

дентски партита в Претория. Числата бързо
скочиха от няколкостотин случая на ден до
хиляди. Южна Африка обяви 3220 нови случая в събота, от които 82% са в провинция
Гаутенг - дом на Претория, и на най-големия
град в Южна Африка, Йоханесбург. Това все
още е доста под пика на последната вълна,
когато повече от 25 000 бяха потвърдени за
един ден.
Засега в САЩ все още не са идентифицирали никакви случаи, но Фаучи и други експерти предупредиха, че новият вариант
вече може да е стигнал до Америка.
„Не бих се изненадал, ако е така. Все още
не сме го открили, но когато имаме вирус,
който показва тази степен на предаване, и
вече имаме случаи, свързани с пътувания,
когато имаме вирус като този, той почти неизменно в крайна сметка ще премине по същество навсякъде“, каза Фаучи.
В България засега също не е регистриран
случай на заразен с варианта Омикрон. А
математиците прогнозират нова вълна едва
след Нова година, ако вариантът не бъде засечен до Никулден в родината.

д-р Антъни Фаучи

Затягане на мерките
Тъй като случаите на варианта се потвърждават по целия свят, все по-голям брой държави затварят границите си.
От понеделник САЩ ограничиха пътуванията от Южна Африка и седем съседни държави: Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото,
Есватини, Мозамбик и Малави.
В допълнение към забраните за пътуване,
в петък губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул

обяви извънредно положение на фона на
скорошния скок в показателите за коронавирус и опасенията за потенциални пикове,
дължащи се както на вариантите Делта, така
и на Омикрон.
Влизайки в сила на 3 декември, заповедта
ще позволи на Ню Йорк да придобие консумативи за борбата с пандемията, да увеличи капацитета на болниците и да се бори с
потенциалния недостиг на персонал. Това
също така ще позволи на държавния здравен отдел да ограничи несъществените и
неспешни процедури в болниците.
Израел забрани влизането на чужденци
и наложи карантина за всички израелци,
пристигащи от чужбина.
А японският премиер Фумио Кишида каза
в понеделник, че Япония обмисля засилване
на граничния контрол.
Министерството на външните работи на
Мароко съобщи в неделя, че всички входящи въздушни пътувания до северноафриканската страна ще бъдат прекратени, за да
се „запазят постиженията, реализирани от
Мароко в борбата срещу пандемията, и да
се защити здравето на гражданите“. Страната беше начело на ваксинациите в Африка и
държеше границите си затворени в продължение на месеци през 2020 г. заради пандемията.
Много страни въвеждат такива забрани,
въпреки че те противоречат на съветите на
СЗО, която предупреждава срещу всяка прекомерна реакция, преди вариантът да бъде
внимателно проучен.
В съвет към своите държави членки, аген-

цията на ООН ги призова да ускорят покритието на ваксинацията срещу COVID-19 „възможно най-бързо“, особено сред групите с
висок приоритет, и да подобрят усилията за
наблюдение и последователност.

Пазят ли ваксините?
Главният медицински директор на
Moderna Пол Бъртън съобщи в неделя, че
производителят на ваксини може да пусне
преформулирана ваксина срещу варианта на коронавирус Омикрон в началото на
следващата година.
Производителят на ваксини „мобилизира стотици“ работници, започвайки рано
сутринта в четвъртък, на Деня на благодарността, за да започнат да изучават новия вариант, се казва в изявление на компанията.
Настоящите ваксини могат да осигурят известна защита, в зависимост от това преди
колко време е бил имунизиран човек, каза
Бъртън. Все пак той каза, че неваксинираните хора трябва да се ваксинират или да получат бустерни дози, ако отговарят на условията.
Не е ясно дали ще са необходими нови
формулировки или настоящите ваксини срещу COVID ще осигурят защита срещу новия
вариант, който започна да се разпространява по целия свят.
Според Ван Керкхове, докато не бъде намерена повече информация, хората трябва да предотвратят излагането си на COVID
инфекция, като се дистанцират, носят маска,
избягват претъпкани места, постоянно мият
ръцете и се ваксинират.

се увеличават
с високи темпове
Новият скок започна след няколко сту-

1 - 7 декември 2021 г.

1 - 7 декември 2021 г.

21

BG VOICE

в цифри

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

22

350

бебета повече са се родили в
една от най-големите АГ болници в България през миналата
година. Това кара лекарите да говорят за бейбибум в страната, тъй
като подобна картина се наблюдава и в други лечебни заведения
и градове. Повечето новородени
в „Шейново“ са момченца, през
годината са се родили и 36 двойки близнаци.

0
0
0
0
$62

достигна цената на китара на
Ерик Клептън, която бе
продадена на търг в Ню
Йорк. Китарата „Мартин
Д-45“ беше обявена като найценната на търга на „Джулиънс окшънс“, който беше
проведен в Хард рок кафе и
в интернет. Предварителната
й оценка беше от 300 000 до
500 000 долара. С нея Клептън е свирил на първия си
концерт с „Дерек енд дъ Доминос“ през 1970 г.

22

метра бе дължината на
най-големия от големите балони с хелий, които радваха зрителите на парада за Деня
на благодарността в
Ню Йорк тази година.
Миналогодишните тържества бяха затворени
за публика заради пандемията от коронавирус.
Шествието в мегаполиса бе
излъчвано от всички големи
телевизии в САЩ и достига до
50 милиона зрители.

€643.9 млн.
е оборотът на „Байерн“
за сезон 2020/2021, стана
ясно по време на общото
събрание на акционерите.
Това е с около 110 млн. евро
спад в сравнение с последния сезон преди пандемията
от COVID-19. От клуба все пак
отчитат печалба от 1.9 млн.
евро след данъците.
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Как българска фризьорка от
САЩ се опълчи на Тодор Живков
ВЕНЦИСЛАВ
ЖЕКОВ

В

асил Ярловски е от София. Той е
български емигрант, доктор на
науките, инженер, който има успешна реализация в САЩ. Оказва се обаче, че неговата съпруга Веска също има своя собствена история,
която е не по-малко интересна и показателна за времената, в които се случват описаните по-долу събития. Веска е от Панагюрище, работила е като фризьорка в София, а
сетне и в САЩ – в Роквил, Мериленд, където живее със семейството си. Не е известно
повече за това кога тя заминава за Америка, дали преди политическите промени от
9 септември 1944 г. или след това, известно е обаче какво се случва в годините, когато на власт в България идва Тодор Живков.
Той управлява страната ни до 1989 г., когато е свален от власт от своите. Преди това
той е първи секретар (1954–1981 г.) и генерален секретар на ЦК на БКП (1981–1989 г.),
председател на Министерския съвет на НРБ
(1962–1971 г.) и председател на Държавния съвет на Народна република България
(1971–1989 г.).
Някъде в тези години Веска решава да напише

писмо лично до него
в което го обвинява за положението в България и за всичко, което се случва с хората
в Родината й. Разбира се, това от една гледна точка е наивно и дори малко глупаво, защото на какво се е надявала жената, когато
дисиденти с опит не са могли да направят
нищо, за да променят нещата в страната си.
Всъщност, въпреки че не знаем подбудите на Веска да пише писма до генералния

Сн.: Архив на автора
Семейство Ярловски в Роквил, Мериленд, правите на снимката са Васил и Веска.

секретар на ЦК на БКП в онези години, не
можем да пропуснем факта, че тя всъщност
въобще не е направила нещо лошо, дори
напротив, тя е заявила истината – че българите са потиснати, че не могат да пътуват, че са онеправдани спрямо останалите
народи по света, които са свободни и независими. Именно това е казала Веска на Тодор Живков, а той от своя страна очевидно
е предал писмата на тайните служби, които завеждат тези писма като провокация на
Запада спрямо социалистическа България.
Но Веска продължава да пише писма, още
повече, че братът на мъжа й е наказан без
право да упражнява професията си на адвокат. Едва години по-късно той ще може отново да е адвокат, но само по определени
дела, предимно имотни, без да му се дава
право да води дела, които са престижни и
могат да доведат до някаква известност за
него. Той един път е дамгосан от това, че
брат му е емигрант, при това не къде да е,

У дома, но не съвсем...
Не е ясно какви точно са били подбудите на Веска от Панагюрище, която по това
време, когато пише писмото си, вече е съпруга на Васил в САЩ. От една страна, тя
може би се е надявала, че по този начин ще
отмъсти за всички потиснати хора в България, от друга страна, не се е замислила, че
по този начин може да навреди на семейството на Васил, което е в София.
Става дума за брата на Васил, Димитър,
който е столичен адвокат. Заради писмата
на Веска до Тодор Живков, защото изглеж-
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да това не е бил само единичен акт, Димитър е принуден да се откаже от професията си и започва работа като общ работник.
Така отношенията на Димитър и Васил се
влошават, а двете жени на двамата братя
– Бойка и Веска - не искат нито да се чуят,
нито да се видят. Така стоят нещата и когато
години по-късно Димитър и Веска посещават София. Те отсядат в хотел до „Паметника „Левски“. Това е съвсем близо до дома на
Димитър. Двамата се виждат, но отношенията са хладни. Жените им не се виждат.

20 септември 1971 г. Семейство Ярловски приема гости
от България в дома си в САЩ.

какъв начин съпротивата си на режима в
София в онези години? Едва ли! Тя е една
обикновена жена, която обаче успява да се
противопостави на вездесъщия и облечен в
прекомерна власт и „слава“ Тодор Живков.
Една обикновена българка – фризьорка от
САЩ, се опълчва срещу „полубожеството“
на тоталитарния режим в България и това
влудява тайната политическа милиция, която се опитва да накаже роднините в София,
като ги репресира заради роднината им отвъд океана. Надеждата им е те да озаптят
своите близки в САЩ да не пишат повече
писма. Това е един от класическите начини
на действие на този тип репресивни служби в тоталитарните държави – притискайки
роднините, да действат пряко срещу враговете на режима. В случая „Ярловска“ те не
успяват!

а именно в САЩ, втори път неговата снаха –
жената на брат му, го „прославя“, като се обръща с писма лично до Живков.
Веска обаче вече е написала писмата си,
ако спре, това означава, че е признала вина,
а тя е в свободния свят, където такива ограничения няма. От друга страна пък, ако продължи, тя вероятно си дава ясна сметка, че

може да навреди още повече
на Бойка и Димитър в София.
Веска избира да е честна и открита докрай. Тя не се отмята от думите си, но все
пак в един момент спира да пише писма до
Тодор Живков, вероятно вече осъзнала, че
това е безсмислено, защото тя сама няма
как да успее да промени каквото и да било
в комунистическа България.
Дали Веска Ярловска от Роквил, Мериленд, се е свързала с някакви опозиционни организации, дали е продължила по ня-

Бойка и Димитър Ярловски на гости на свои близки в
село Бистрица, Софийско, 8 август 1978 г., правите на
снимката са Бойка и Димитър.
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Сафие от България – пилот на
най-големия пътнически самолет
XТя преследва мечтата си да управлява летяща машина между Шумен, Турция и САЩ

В

ъпреки премеждията в живота й,
тя не се отказва от мечтата си да
стане пилот и да управлява самолет. Сафие Адемоглу Тюркйълмаз я преследва между България,
Турция и САЩ и днес не само управлява
най-големия пътнически двуетажен Airbus
A-380 в Турция, но и е един от най-известните пилоти там.
Преди години турската авиокомпания засне рекламен филм, който направи красавицата с българска кръв известна. Той бе
озаглавен „Истинска история за успех“ и
към днешна дата е гледан от милиони зрители.
Сафие Адемоглу Тюркйълмаз е родена е
в малкото село Менгишево, община Върбица, Шуменско. Семейството й се е изселило
в Турция по време на Възродителния процес през 1989 г.
Родителите й я описват като палаво момиче, възпитавано като момче, с чувство за

„Много се радвам, че успях. Дано да бъда

пример за младите жени

Сн.: „Марица“

ред, дисциплина и съвестно изпълнение на
възложените вкъщи задачи.
Малката Сафие обичала да се катери по
дърветата. Стояла там с часове. Опитите да
я накарат да слезе се оказвали неуспешни
след признанието на момичето: „Обичам да
съм нависоко“.
„Израснах в малко село в България. Родителите ми отглеждаха крави и зайци“, разказва Сафие, цитирана от „Марица“. Спомня
си с носталгия за катерушката ракета на детската площадка. „Често си представях как я
управлявам. Просто исках да стана пилот“,
казва без колебание Сафие.
На 12-годишна възраст тя пристига в Турция със семейството си. Там обаче има проблеми с адаптирането. Сафие учи в една от
най-добрите гимназии в Истанбул. Продължава в престижен университет в столицата
Анкара. Мечтата да стане пилот обаче не я
напуска нито за миг.
Открива се възможност да учи в Академията за пилоти на Турските авиолинии
(THY). И мечтата й става реалност. Изпращат
я в Маями, САЩ. Оказва се, че е единствената жена сред 119 мъже – бъдещи пилоти.
Следват тестове по математика и физика, по
интелигентност и по летене.
И така Сафие започва да лети.

от Турция, България и света. Искам да им
кажа, че когато има вяра, посвещение и
много работа, няма невъзможни неща.
Даже и да плачеш, нямаш право да се отказваш“, е формулата за успех на капитан Сафие Адемоглу.
Младата дама по нищо не отстъпва на над
3000 пилоти в престижната авиокомпания.
Макар че сред колегите си все още е известна с прозвището „бебето пилот“.
По-късно Сафие преминава на работа в
Emirates. Там продължава образованието
си и става първата жена пилот, управлявала
най-големия пътнически двуетажен самолет Airbus A-380.
Гласът на Сафие е спокоен и ведър. В него
не звучи нищо прекалено или излишно:
„Постоянно искам да съм в небето, защото там се чувствам щастлива.“ „Когато летя,
виждам света като една държава и това ме
кара да се чувствам щастлива“, допълва тя.
Вече преминала 40-те, Сафие споделя опита си и вдъхва позитивизъм и от платформата TEDx Talks, канена е много пъти в телевизионни формати.

„За нас е гордост, че нашата Сафие, обикновено момиче от с. Менгишево, община
Върбица, Шуменско, днес е известно име
сред пилотите на такива престижни авиокомпании“, заяви кметът на Върбица Мердин Байрям.
„По време на Възродителния процес през
1989 г. семейството се изсели в Турция. И
останаха там. Устроиха се добре“, уточни
градоначалникът.

Сн.: Travelnews.bg
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Е

дна българка извървя стъпка по
стъпка трудния път до успешна кариера в медийния гигант BBC. Сега,
когато са минали 20 години от първия й ден там, Красимира Хендри е
главен редактор на Международни новини
в BBC World Service и BBC News.
Тя е журналист с дългогодишен стаж, който започва в България. В Родината професионалният й път тръгва в Българското национално радио, преминава през Ефир 2 и
БНТ. След това продължава в чужбина в CNN
и Al Jazeera-Лондон. През 2019 г. ръководи
няколко успешни инициативи за развитие
на млади таланти в BBC, както и програма за
професионално развитие на жени журналисти. Година по-късно разработва майсторски клас „Дезинформация и подвеждаща информация в социалните медии“, който води
в НБУ и УНСС.
Красимира е родена в София, завършва
Факултета по журналистика в СУ, специалност Радио. Постигнала е много, преминала
е през трудни битки, пълна е със стотици истории. Една от последните е за
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Красимира Хендри
към върховете на BBC
XКак една българка развива успешна кариера

в медийната корпорация на Острова

интервю с Бил Гейтс
което твърдо определя като един от найнапрегнатите моменти в кариерата си.
Красимира е продуцент, а подготовката за
срещата с милиардера й отнема месеци.
Разговорът трябва да се състои по време на
световна конференция за климата, което се
оказва голямо предизвикателство. „Неговият екип недооцени колко сложна може да
се окаже средата за такова интервю, ако то
е направено в публично пространство. Как
се интервюира Бил Гейтс по средата на зала
„Армеец“ например? Буквално секунди преди записа прецених, че позицията ни не е
сполучлива и че трябва да намеря по-добро
място. Да де, ама как се намира затворено
и тихо пространство по време на световна
конференция за климата? Намерих. Трябваше лично да му кажа, че ще се забавим с
10 минути. Той беше изключително спокоен. Отговори, че е идеално и че няма нищо
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Сн.: БТА

против, защото се нуждае от почивка. Няма
думи, с които да опиша този половин час от
живота ми. Но в крайна сметка всичко проработи, както трябваше“, разказа Красимира
пред БТА.
Тя живее от 22 години във Великобритания и признава, че се чувства като в огледалния свят на Алиса - раздвоена между България, където са родителите й и една
част от приятелите й, и Лондон, където е семейството й, работата й и друга част от приятелите й. Но сега нещата изглеждат променени, защото тя започва работа по различни
проекти в Родината. „Надявам се да бъда полезна. Радвам се, когато мога да предам опита си на колеги в България“, споделя тя.
Журналистката разказва, че е напуснала България по политически причини, а в
BBC попада след конкурс. Тя вече работи на
свободна практика в българската секция на
корпорацията, когато се явява на конкурс за
продуцент в BBC News. „И го спечелих. Печелех всеки конкурс след това и така прогресирах в кариерата си. Важно е да вярваш
в себе си, да знаеш какъв е твоят unique
selling point. На български казано, кое е това
твое качество, което те прави незаменим за
определена длъжност“, споделя Красимира
Хендри.
Първият й ден на Острова е първи април.
И досега се усмихва широко на тази дата и
още пази някъде билета за обратен полет с
БГА „Балкан“, който така и не използва.
А в първия й работен ден в BBC казва, че
се е вълнувала много. „Но в крайна сметка,
когато печелиш място с конкурс и удариш 50

човека в земята,
това ти дава кри-ле“, споделя българката. Най-трудно
й е било да свикне с
размера на корпорацията и с количеството работа,
което трябва да се свърши. „Добрата новина е, че моето ръководство
винаги ме е подкрепяло, до ден-днешен. Важно е да знаеш, че си оценяван. Всеки ден, с
всеки проект“, категорична е Красимира.
В BBC тя ръководи няколко успешни

инициативи. Един от проектите й е „Future
Voices“, чиято цел е била да намери следващата генерация двуезични репортери за
BBC. Всеки от тях е трябвало да говори освен английски и един от 42-та езика, на които медията излъчва. Българският не е сред
тези езици, защото няма българска секция,
но сред талантите на Красимира има млада
и изключително талантлива българка, която
говори перфектен арабски и английски и е
високо ценена в Арабската секция.
Красимира Хендри следи и българските медии на Острова. Те са предназначени
за сънародниците ни там и ги информират
най-вече за свободните работни места.
Освен с работата си, българката се гордее
безкрайно и с двете си дъщери. Те наближават 18 години и Красимира споделя, че всеки ден се учи от тях на мъдрост и ясна преценка за нещата. „Те са умни, силни и здраво
стъпили на земята. Уча се от тях... на трудно
достижими цели и на онова сухо чувство
за хумор, което само умните
хора имат. Да бъдеш майка
преживявае прекрасно преживява
не. Наслаждавам се на
всеки момент с тях“,
добавя журналистжурналист
ката.
А за България
казва, че не й
липсва. „Аз я нося
Ков сърцето си. Ко
гато много ми заза
липсва, скачам в
самолета и за три
часа съм в София.
Все пак, ако трябва да
телешсъм откровена - телеш
кото варено на мама, да
запаля свещ в църквата „Света
поПетка Самарджийска“ до нас и да по
сетя гроба на баба ми на Задушница. Е, и виното с приятели в някой софийски ресторант, разбира се. Нормалните неща за всеки
щастлив емигрант“, споделя Красимира.
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Тед беше чаровник и...
колекционираше женски глави

Ч

аровен, забавен и харесван
от жените. Това е Тед Бънди от
Вермонт, който се прочува като
един от най-свирепите серийни
убийци в САЩ през 70-те години
на 20 век. Никой не може да каже със сигурност колко са изнасилените и убити жени
от него, но според някои официални данни
те са най-малко 30-40. На някои от тях Тед
имал навика да събира главите у дома си.
Кога точно започва всичко, е трудно да се
установи.
Знае се, че през 1973 година Тед започва
да учи право в Пъджет Саунд, но спира да
ходи на лекции само след няколко месеца.
Година по-късно започват сигналите за изчезнали жени.

Първото известно нападение
на бъдещия сериен убиец не е убийство. То
обаче е зверство, което разкрива докъде
е способен да стигне в издевателствата си
Бънди. Тогава той влиза в дома на 18-годишната Карън Спаркс. Удря я до безсъзнание
с метална тръба, след което я насилва със

XТой е един от най-зловещите серийни убийци в САЩ
то срещу него тече.
Бънди не остава дълго в затвора. През
1977 година бяга от сградата на съда в Аспен. Допуснат до библиотеката, за да подготви сам защитата си по време на делото, той е оставен без наблюдение и скача
през прозореца. Първо бяга в планината,
но шест дни по-късно нуждата от храна и
здравна помощ го принуждават да се върне
в Аспен. Там краде кола, но безразсъдната
му скорост привлича вниманието на полицията и той отново се оказва зад решетките.
Шест месеца по-късно той
Сн.: Flickr

същото оръжие. Тя изпада в кома и по-късно живее с редица увреждания вследствие
на зверството. А първата, за която признава, че е убил, е Линда Ан Хийли – студентка
в Университета на Вашингтон. Месец след
нападението над Карън Спаркс, той влиза
в дома на Хийли и след като я води до без-

съзнание, качва тялото й в колата си. Части
от черепа й са открити на едно от местата,
на които Бънди е изхвърлял телата на жертвите си.
След нея той продължава да се насочва
към студентки от района, като развива и
техниката си: заговаря жени, носейки гипс,
така че да изглежда безпомощен, и ги моли
да му помогнат да прибере нещо в колата
си, разказва webcafe.
Тед правел едно и също - след като жените изпаднат в безсъзнание, ги връзва, изнасилва, убива и изхвърля телата им на отдалечени места. В някои от случаите държал
черепи на жертвите си в дома си като трофеи.

„Убийството не е просто престъпление
заради похот или насилие. То става притежание.

Те са част от теб
[жертвата] става част от теб и вие завинаги
сте едно... мястото, на което си ги убил или
оставил, става за теб свещено и винаги ще
си привлечен от тях“, обяснява престъпленията си Тед Бънди.
Докато нови и нови останки биват откривани, той започва да учи право в Юта и се
мести в Солт Лейк Сити. В течение на времето все повече сигнали постъпват в полицията за мъж с описанието на Тед до степен, в
която той се превръща във водещ заподозрян. Задържан е през август 1975 година,
след като при проверка на пътя полицията
открива в колата му маски, белезници и стари вещи. Обвинен е в отвличане и нападение и изпратен зад решетките, докато дело-
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отново бяга от затвора
този път - направо от килията. След като
внимателно проучва картата на затвора,
Бънди открива, че килията му е непосредствено под помещението на началника на
затвора. След като се сдобива с ножовка и
докато съкилийниците му тренират, успява
да пробие дупчица в тавана. Прави детайлен план на бягството си. Успява да спести
пари, които приятелката му (по-късно и съпруга) Карол Ан Буун му дава тайно. Когато
е готов, той се промъква в стаята на началника на затвора, облича цивилни дрехи и
излиза през официалния вход.
Краде кола и потегля към Флорида. Има
намерението да не се набива на очи, но
животът във Флорида му предлага твърде
много изкушения. Само две седмици след
бягството си от затвора, през 1978 година,
той нахлува в Чи Омега - дом на сестрински клуб към Държавния университет във
Флорида. За само 15 минути той успява да
изнасили и убие Маркарет Боуман и Лиса
Леви, след което да нападне Кати Клейнер
и Карън Чандлър, които успяват да оцелеят.
Малко след това нахлува в дома на Шерил
Томас и я пребива така, че тя трайно губи
слуха си. Преди да бъде заловен, той отвлича и убива 12-годишната Кимбърли Даян
Лийч. Единствената причина да бъде заловен от полицията отново е безразсъдното
му шофиране.
По време на целия съдебен процес Тед
Бънди саботира защитата си, като игнорира
съветите на своите адвокати и държи да се
представлява сам.
Той е признат за

виновен и осъден на смърт
Сяда на електрическия стол на 24 януари 1989 година. Стотици се събират пред
сградата на съда, за да празнуват смъртта
му. Въпреки че признава за много от убийствата, истинският брой на жертвите му остава неизвестен. Предполага се, че е отнел
живота на между 30 и 40 жени, което го прави един от най-зловещите серийни убийци
в американската история.
Въпреки това историята му е толкова необикновена, че сама напомня за филм. Макар и зловеща, 30 години по-късно тя все
още е нестихващо вдъхновение за екрана,
превъплътил в различни филми зловещата
история на Тед Бънди.
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Природата срещу суеверията:
Лечението на древните
Според Хипократ пневмонията се лекува с потапяне във вана с топла вода
ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

М

luba@bg-voice.com

ного историци смятат, че
именно в Древен Египет се
заражда концепцията за
опазването на човешкото
тяло. Някои от най-ранните
записи за оказването на медицинска помощ
са достигнали до нас именно чрез съхранените от онези времена папируси и рисунки.
Древните египтяни са вярвали в молитвата като решение на здравословните си
проблеми, но са имали и някои естествени
и доста практични лекарства на билкова основа.
Гръцките лекари също не вярвали, че
всички заболявания и разстройства се дължат на някакви свръхсили и зли енергии,
затова те предписвали различни билки за
овладяването на болестните състояния. Дотогава най-популярните форми на терапия
били заклинанията и опитите за отблъскване на злите духове. Древните гърци обаче
успели

да променят
тези остарели схващания
Около 300 г. пр.н.е. Александър Велики
превърнал Гърция в голяма империя, която се простирала чак до Близкия изток. По
негово нареждане бил построен град Александрия в Египет, превърнат по-късно в
център за образование. Там се обучавали
и голяма част от най-добрите за времето си
медици.
Редно е обаче да се отбележи, че древните гърци все още вярвали и почитали своите богове. Въпреки че науката постепенно

Лекар отпреди
4700 години
Древен Египет вероятно е първата цивилизация, която е разполагала с професионални лекари и те
са се радвали на особена почит
в обществото. Били добре образовани и уважавани от всички,
включително от фараоните. Найранните сведения за лекар са от
2700 г. пр.н.е. Той бил мъж – „началник на зъболекарите и лекарите“ при фараон Диозер. Първата
лекарка, за която има данни, е Пешешет през 2400 г. пр.н.е. Тя ръководела всички дами, които са се
посветили на това да лекуват болните хора.
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Медици от Древна Елада

след което се връща
в сърцето

станала все по-критична, част от болестите
все още се обяснявали с намесата на някаква висша сила. А хората масово продължавали да се

Любопитен е и фактът, че древногръцкият
военачалник и историк Тукидид, живял около 460-395 г. пр.н.е., прави няколко съществени заключения, документирани за медицинската история. А именно, че молитвите
са напълно неефективни срещу болестите,
както и че епилепсията има научно обяснение, което няма нищо общо с гнева на богове или вселили се в тялото зли духове.

молят за изцеление
на боговете си
Най-известната и вероятно най-важната медицинска фигура в Древна Гърция е
бил Хипократ. Днес всички го познават като
„бащата на съвременната медицина“. Хипократ и последователите му от медицинската
школа на остров Кос описват с изключителна точност редица заболявания и психични разстройства, включително анатомията
на пръстите и евентуалните фрактури или
настъпили изменения. Например изтръпването на пръстите можело да е знак за
хронично възпаление на белите дробове,
сърдечни проблеми и т.н.
Ако дланите са влажни, най-вероятно става дума за хиперфункция на щитовидната
жлеза, а ако пръстите са студени – за проблеми с периферната нервна система или
кръвообращението.
Хипократ наблюдавал и

промените по лицето
Например, ако откриел остър нос, „потънали“ очи и слепоочия, студени уши, опъната и суха кожа, бледост на лицето и тъмни
кръгове под очите, той подозирал, че пациентът е близо до смъртта.
Скосената брадичка с необичайна форма и късата шия пък били знак, че човекът
хърка, докато спи. А наличието на прекалено окосмяване по лицето било симптом за
проблеми в работата на вътрешните жлези.
Всички тези описания са толкова точни,
че и до ден-днешен някои лекари

Рецепти от
Хипократовите трактати
Хипократ

използват откритията
на Хипократ
при поставянето на една или друга диагноза.
В Александрия учените правели аутопсии на трупове, за да изучат вътрешните органи. Понякога те дори разрязвали телата
на престъпници, които все още били живи,
за да сравнят органите им с тези на починалите от една или друга болест. Макар и
варварски от днешна гледна точка, тези изследвания довели до няколко основни заключения.
Първо, мозъкът, а не сърцето, контролира движението на крайниците. И второ,
кръвта се движи по вени, а не свободно из
тялото. Странно е обаче, че в нито един от
съществуващите документи не се отбелязва, че кръвта стига до върховете на пръстите на краката и ръцете

При възпаления в областта на гръдния
кош се препоръчвало на хората да ядат супа
от ечемик с добавени оцет и мед. Това служело за отхрачване и по-бързото изчистване на белите дробове от гнойни секрети.
При болка в едната страна на тялото се
правел лек масаж с голяма гъба, предварително потопена във вода. Ако пациентът се
оплаквал от болка в областта на ключицата,
лекарят трябвало да изтегли кръв от свивката на лакътя, докато тя не стане яркочервена.
Пневмонията се лекувала с потапяне във
вана с топла минерална вода.
Но пациентът трябвало да седи във водата напълно неподвижен. След няколко такива процедури той започвал да отделя храчки
и да изчиства дихателните си пътища от излишния гноен секрет.
Като профилактика, а понякога и като терапия, се препоръчвало балансиране на четирите течности в тялото. Например, при
настинка лекарят не се опитвал да сваля температурата на пациента си, а го поддържал
леко топъл, за да може тялото му да се възстанови по-бързо.
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Есен-зима
2021/2022:
Секси и
топло с
цветно поло
То е универсална дреха, с която
можем да изглеждаме стилни

Щ

АНИТА ХРИСТОВА

ом на преден план извадим
дрехи като поло, блузи с дълъг ръка и джинси, значи студените дни вече са настъпили. Очакват ни повече часове
у дома пред телевизора, сгушени до любимия човек и пиещи топъл чай или червено
вино.
Добрата новина е, че есенните и зимните
дрехи също могат да бъдат толкова стилни
и забавни, колкото и летните.
Но ако все пак се чудите каква визия точно да оформите за отиващата си есен и на-

стъпващата зима, имаме няколко предложения.
В студените зимни дни посягаме към тези
дрехи, които ще ни осигурят повече топлина. Много обичат да носят поло, което предпазва шията от ледения полъх на вятъра.
Това е една семпла и същевременно универсална дреха, с която можем да изглеждаме доста добре. Има различни начини, с
които може да я носим.
В дните, в които ви се струва, че

роба си, като пола от тюл или дълго палто.
Независимо дали използвате жилетката с
висока яка като горен слой, или като я носите самостоятелно, тя е изключително универсална дреха, която трябва да имате в
гардероба си. Дори обикновените памучни
блузи с дълъг ръкав стават по-интересни и
забавни с помощта й.
Роклята с висока яка е популярна всяка
есен и зима. Тя е лесна за оформяне и си
пасва с разнообразие от обувки. Комбинирайте я с чифт плътни ботуши за по-студените дни, или пък изберете бели маратонки
и дълги чорапи, за да си осигурите забавен
и различен външен вид.

не можете
да се стоплите
просто добавете поло към тоалета си.
Плътната дреха, сложена под гащеризон
или рокля, добавя допълнителен слой стил
и комфорт, а и ще бъдете защитени от студения вятър.
Имате само черни или тъмни панталони
в гардероба си, които не могат да повдигнат настроението ви? Не се притеснявайте. Добавете само малко цвят в тоалета си и
всичко ще бъде наред. Изберете топло поло
в неонов цвят, което си пасва с абсолютно всичко, и сте готови да атакувате деня.
Цветната дреха значително ще промени визията ви, но в същото време няма да бъде
твърде крещяща.
Носенето на ярки цветове от главата до
петите ще създаде зашеметяващ монохроматичен вид, особено

през по-мрачните месеци
Комбинирайте поло с елегантни, структурирани панталони в подобен нюанс, за да
подобрите гардероба си. Дори и да не сте в
много ярки цветове, този трик ще привлече
вниманието на всички около вас.
Един от най-вечните модни трикове е обличането в черно. Това правило може би е
най-лесният начин да накарате тоалета ви
да изглежда елегантен. Не само че тази неутрална комбинация е изключително красива, но и ще откриете, че тя е много гъвкава.
Независимо дали се отправяте към офиса,
отивате на среща или дори присъствате на
важно събитие

1 - 7 декември 2021 г.

черното е подходящо
за всичко
Понякога полото е фундаментално и около него могат да бъдат оформени различни
стилове. Използвайте любимото си поло с
дълги ръкави, за да отнемете малко от вниманието от причудливите елементи в гарде-
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Работа
Предлагам

CDL ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПАНИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ С CDL КНИЖКА С
МИНИМУМ 2 ГОДИНИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 630422-5488 ГАБИ №18519
ПОМОЩИКИ И МЕХАНИК,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, shop в Bensenville
търси да назнаци помощици и механици (с
опит и без опит) добро заблащане за повече информация се обадете на 312-735-2532
3127352532 №18349

Ресторант “Балканика”
търси
• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ
• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

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

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
PREDLAGAM RABOTA,
Цена US$
0.00, Зипкод 60194, Компания търси
шофьор,клас А,CDL.Седмино заплащане $2500.Тел.за
връзка:773-510-0855 №19049
PREDLAGAM RABOTA,
Цена US$
0.00, Зипкод 60194, Компания търси
шофьор,клас А,CDL.Седмино заплащане $2500.Тел.за
връзка:773-510-0855 №19050
HOMECARE SUPERVISOR,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60647, European Service at Home,
Inc is looking to hire Supervisors for our Chicago office. For
more information, please call 847/327-0224 or apply at
www. europeanservice.org HR Department 8473270224
№19054
DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Транспортна компания
търси DISPATCHER с опит. Говорене на български &
English е задължително. Други езици са от голям плюс.
Моля обадете се на 847 668 0373 №19032

ЛИЦЕНЗИРАН ВОДОПРОВОДЧИК,
Цена US$ $25 - $48, Зипкод 60062, Българска
фирма за водопроводни услуги търси да наема на пълно работно време лицензиран водопроводчик или водопроводчик с активен
apprenticeship. Заплащането е супер атрактивно, като може да бъде на W2 или 1099, почасово, на комисионна, комбинирано и други възможни опции. Гарантирани 40 часа на седмица
с възможност за повече часове при желание
на работника. Предлагаме оборудвани бусове. Офиса и шоп в Northbrook, обслужваме 15
мили радиус. Телефон за контакт 312-667-9802
или имейл: office@plumbingexpertservices.com
3126679802 №19019

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ
БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ
отлично заплащане
FULL or PART TIME
773-817-7911

CDL REGIONAL,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транспортна
компания търси шофьор Class A за регионална
работа. Заплащането е за заработена седмица,
с възмойност да се заработят до $2000.00 за
седмица. За повече подробности - тел 847-3507070. №18945
OWNERS / CDL DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-ДОБРИЯ
ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL шофьори! *Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 483-8787 * 24/7
Диспеч * Регионална работа * Предимно леки товари *
Чек всеки петък* Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!!
8476659273 №19024
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жени за чистене на
къщи!Опит и собствен транспорт за предпочитане,но
не е задължителен!Отлично заплащане!Търсете Вики
,тел:7736792221 №19015

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я публикуваме
тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената е $11 на брой. А ако
искате да добавите и снимка - $21 на брой.
ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в десният
горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, кликнете върху него
и попълнете формата.
ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако обявата
ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТЕЛЕФОН:. . . . . . .
.................................................
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.................................................

30

DENTAL RECEPTIONIST AND ASSISTANT,
Цена US$ , Зипкод 60015, Deerfield Dental Office
търси да назначи на пълно и непълно работно
време Dental Receptionist и Dental Assistant.
Заплащане : $16 -$19 на час в зависимост от
опита. Обадете се на тел: 847-312-5549 Говорим
български. №18931
CLEANING SERVICE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers
Предлага почасова работа за почистване на домове и офиси. Опит и собствен транспорт. 224334-1818 312-593-1392 №18586

OO & CDL DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, OO и регионални CDL A
шофьори! Добро 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 или (847) 483-8787! №19034
CDL DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Малка транспортна компания предлага работа за CDL class A шофьор $450 per
day .Midwest loads. Всеки уикенд в къщи 2246598342
№19042

ACCOUNTING,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Сервиз в
Bensenville търси мъж или жена за работа в
офис.Да владея английски. За повече информация се обадете на телефон 312-735-2532
или 773-968-8245 Габи или Ангел 3127352532
№18984

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, filing and scanning reports and payments •
Driver’s settlement. 6304682472 №18682
ДИСПЕЧЕР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна компания търси диспечер за работа в офис. За повече информация - тел.: 847-571-0945. №18486
CDL DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Малка транспортна компания предлага работа за CDL class A шофьор $450 per
day .Midwest loads. Всеки уикенд в къщи 2246598342
№19043
DRIVER�S�/ШОФЬОР�И�,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Търся Тим ($0.85) и Соло
($0.75) - CDL A - long distance. Добри мили! Mоля позвънете на 224-717-9656 №19045
OWNER OPERATOR,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60102, HIRING OWNER OPERATORS
WITH HAZMAT AND TANKER ENDORSMENT 17738182886
№19022
DRIVER CDL A,
Цена US$ , Зипкод , Малка транспортна фирма търси
шофьори CDL A. За повече информация ни потърсете на
тел 262-744-8341. №19029
DRIVERS ТИМ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, CDL-A за long distance,
Dedicated Run,Тим $0.80, hook and drop, дабъл-трипъл,
1година стаж,нов камион автоматик,тел: 847-358-2584
№19030
LIVE-IN CAREGIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Търся жена за Part Time
Live-in 3-4 дни в седмицата за гледане на възрастна жена
в Lombard (английски). 7738073058 №19016
DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60403, Търсим да назначим диспетчър на пълен работен ден. Опит в сферата е предимство. 8152054060 №18997
ACCOUNTANT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Транспортна компания
търси мъж/жена на пълно работно време за позиция
accountant. Добро заплащане в добра работна среда.
Опит не е задължителен. За повече информация 773627-6819 №19002

CDL CLASS A,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL Class A- Транспортна компания търси да назначи шофьори с
минимум 2 години опит. Автоматик камиони с
АPU. Заплащане според опита- $0.60-$0.70 cpm!
7736036413 №18426
PRODUCTION ASSISTANT
Tърсим Production Assistant. Full Time.W-2.Да
подпомага дейността на мениджър проекти.
Изискава се перфектен английски и шофьорска
книжка.Офиса е в Burr Ridge. Обадете се на 847630-4050 за повече детайли и назначаване на
интервю. №18489
DRIVERS /OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набирам шофйори за рефер/вен 2022 ремаркета/2022 камиони,редовни курсове до запад/west,3500-4000 мили на седмитца,drop/
hook-Chicago Owners booking $8500-$11,000 weekly
нови 2022 рифери под наем 7738274439 №18973
DRY VAN DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим да назначим dry
van drivers. Заплащане 0,75cpm. За повече информация
свържете се на посочения телефон. 5082809522 №18980
CDL DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver
for Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every
Week. Sighn Up Bonus! Volvo Automatic. For more info Call
7739837254 $2000 - $2400 Weekly №18963
ДИЗЕЛ МЕХАНИЦИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60481, G&I Trucking Solutions в
Wilmington търси да назначи на работа механици на камиони и трейлъри с опит. Добро заплащане. За повече
информация, позвънете на 773-540-0199. №18982
MЕХАНИК НА KАМИОНИ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin
търси да назначи механици на камиони и трейлъри.
Опит не е задължителен, но е препоръчителен. За повече информация, моля позвънете на 773-656-8076.
№18964
DIESEL MECHANIC,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business
is looking for a self-motivated truck and trailer mechanic.
Experience is a plus own set of tools is required. For
additional info please call 630-948-4547 or text 773-9467497 №18965
DRY VAN DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR за
dry van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. Заплащането е 0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in
business need experienced dispatcher and safety to work
in office / not from distance/ 2245202269 №18971
DELIVERY ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Delivery for FedEx with you
own car. Regular driver license require. The car have to be
10 years old or newer. For more information cal 312-3753770 Stefan, or Nick 773-988-6905 №18954
DELIVERY DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Fedex Contractor is looking
for delivery Drivers, Part Time and Full Time. $18-$25 per
hour. Full benefits. Dental and Vision included. Regular
driver license require. Flexible schedule. Phone Numbers
3123753770 (Stefan) or 7739886905 ( Nick ) №18955
DELIVERY DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Fedex Contractor is looking
for delivery Drivers, Part Time and Full Time. $18-$25 per
hour. Full benefits. Dental and Vision included. Regular
driver license require. Flexible schedule. Phone Numbers
3123753770 (Stefan) or 7739886905 ( Nick ) №18956
DRIVERS&OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Nabiram shofiori za kamioni
2022 full loaded,redovni tovari za west coast,3500-4000
mili na sedmitza hood and drop in Chicago,IL . owners
reffer hazmat dispech $8500-$11000 na sedmitza booking
7738274439 №18946
OWNER OPERATORS,
Цена US$ , Зипкод 30000, Owner Operators -търсим шофьори на собствени камиони предлагаме диспетч на
DRY Van,Reefer,Hazmat,Flatbed даваме камиони и трайлъри под наем повече информация 8472542504 №18943

1 - 7 декември 2021 г.
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НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: * $0.80/m
Тим * $0.70/m Соло, Пълни и празни мили платени * $50 Допълнителен стоп * $150 Layover
* 90% За оунъри * SELF DISPATCH за оунъри *
2020 Volvo 860/ 760 * iShift Automatic * 2020/21
Reefers * OTR Изисквания: * HAZMAT and TANKER
endorsements * CDL Class A * 2 Години опит CALL
NOW: 224-724-1694- Любо №18508
ШОФЬОРИ, O. OP.,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна компания набира шофьори Class A на дълги дистанции. Заплащането 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
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
DRIVER/ШОФЬОР,
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас C за
Straight truck local. Заплащане процент от рейта с договаряне. Може и без опит. Monday-Friday 6306342892
№18872
БОЯДЖИЙ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ. Тел. 773865-0406 7738650406 №18934
DEDICATED RUN!,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шофьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи всеки уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 1500 с бонуси. 7734954405 №18844
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим работник за поддръжка и почистване в сервиз. 6303509989
№18694
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене
на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 7087708483
№18838
FEDEX GROUND ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори за
dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx Ground,
doubles endorsement and 1 year experience. 6302903092
№18819
CAREGIVERI TARSIM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time Caregiveri/
Companions. Locations: Suburbs (Hoffman Estates,
Highland Park,Schaumburg), City Chicago. Zaplashtane
$15.00-$18.00 na chas. Zapochvane na rabota vednaga.
847-813-5108, 224-500-2339 №18821
LOCAL CDL CLASS A,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za
CDL shofior. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher v
kashti. Za poveche informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators за
локална/регионална работа в радиус от 200 мили от вашия паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка вечер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa компания набира котрактори с CDL за съвместна работа. За повече информация търсете Зори 224-659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & Maintenance
is looking to hire front desk associate at full time. For more
information please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin
търси да назначи момиче за работа като офис асистент
и касиер. Опит не се изисква. За повече информация,
моля позвънете на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR
LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady
lines more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компания предлага работа за CDL class A шофьор $275 per
day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи.
За повече информация се обадете на 708-831-8432
№18413
СТЕДИ КУРС,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица,
за сингъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро
заплащане. Тел: 847-877-4745 №18359
COAST TO COAST
TRUCK DRIVER HAZMAT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Looking for CDL driver
with HAZMAT. Brand new truck 2022 Cascadia Automatic
or manual. $3000 guaranteed weekly. Immediate start
2402917503 №19047
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DRIVER NEEDED NO CDL REQUIRED,
Цена US$ , Зипкод 60007, Delta Wholesale Tire
is a fast-expanding company and we are looking
to hire responsible, hardworking, reliable, selfmotivated 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
AGI TRUCKING INC,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Agi Trucking
INC,набира шофьори със CDL-A за long distance,
hook and drop товари, заплащане на пълнипразни мили 0.65$ Или твърдо заплащане на
ден. Предлагаме камиони Volvo 2021,2022 IShift, за повече информация офис в Schaumburg
IL : Иван Стоянов 7274888269 №18932
DRIVERS WANTED ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, CDL-A Drivers
wanted ,6 Months of experience required !!! Набира шофьори CDL-A , изискват се минимум 6 месеца опит !!! Офис Schaumburg IL : за контакти
Иван Стоянов -7274888269 №18933
CDL DRIVER ,
Цена US$ 70.00, Зипкод 60525, looking for OTR CDL class A
DRIVER with min 2 yrs driving exp. for long haul or regional
work. call me if interested 7087831251 №19011
PROPERTY ASSISTANT,
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка
3039748716 №18968
Работа
Търся
Chicago + suburbs
RABOTA,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся транспортна фирма
която да ми съдейства заработна визаили друго,като
шофьор CDL-A съответно бих подписал договора за работа вфирма припоемане наразноските по
процедурата!!Професионален шофьор съм със стаж в
Европа.Имам SSNизтекли ID и Driver license.При интерес
моля свържете се с мен 359878448476 №19033
REMOTE DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, REMOTE DISPATCHER 17
YEAR EXP V-R-F-HZ 2134316645 №19025
ACCOUNTANT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60109, Транспортна компания
търси мъж/жена на пълно работно време за позиция
accountant. Добро заплащане в добра работна среда.
Опит не е задължителен. За повече информация 773627-6819 №19001
ФЛОРИДА
ИМОТИ
Давам под наем
Chicago + suburbs
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse in
SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/month
, Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, leave a
detailed message 18476307078 №19053
ДВУСТАЕН ПОД НАЕМ ,
Цена US$ 1.00, Зипкод 60016, Отдавам под наем двустаен апартамент, с една баня след ремонт в Дес Плейнс .
Близо до транспорт, магазин, газстанция , мол и магистрала I-294 . В комплекса има външен басейн, детска
площадка и баскетболно игрище. Директно от собственик. Телефон за връзка: 669-350-4878 №19046
ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Давам под наем стая
или апартамент под наем в Мт Проспект.8474543003
№19012
MALLARD COVE ,
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60007, For rent Mallard Cove
$1300 2BD&2BT Arlington Heights 8476309292 №19027
СЪКВАРТИРАНТ/КА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, за двустаен в Шилер
Парк.Наемът е $ 475 на месец и включва вода – топла
и студена,парно,едно парко място, газ за готвене. Ел.
ток и Интернет се заплащат отделно. Депозита и договора са задължителни!Последните се дава и сключва с
хазяина!Телефон:7737042622.Дни за оглед : Събота и Неделя! №19010
СТАЯ В DES PLAINES,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в Des
Plaines,773 934 4547 №18991
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведена стая
под наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland &
Foster близо до I-90 близо до Blue Line обща пералня и
сушилня $600, вода и газ са включени в цената. За контакт Мирко (773) 510-4442 №18976

1BDR,
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60016, Дава се под наем 1BDR
апартамент (кухня, трапезария, хол, и спалня) с вътрешен гараж в центъра на Des Plaines. С или без обзавеждане. Цената е $1200. За повече информация на 224 875
0402. №19017
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, БЕЗ ДОГОВОР. Стая или къща. За ден, два, три, седмица, месец.
Северозападните квартали. Тел:847-854-8094, е-майл:
dimitrova07@yahoo.com №18977
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Търся съквартирант/ка за
самостоятелна стая в двустаен апартамент до Павилион
апартаменти в Чикаго, О\\\'Хеър. Инфо на 773-681-4562.
Нед. №18983
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, CUMBERLAND&LAWRENCE
BEHIND UCRAINIAN CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE
AND CLEAN UPDATED APPTMNT,6305394849 READY
NOVEMBER 1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включено всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/
Narragansett 7734252700 №18970
APARTAMENT POD NAEM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Ot 1vi Noemvri 2021.
Samostoqtelen apartament v monogofamilna kushta. 2
staii, hol, kyhnq i banq. Vsichko e vklycheno v naem bez
elektrichestvoto. Tok e otdelno. Na 5 minyti ot Harlem and
Irving Park Plaza. 3123443276 №18951
ELMHURST 2 BED/BATH,
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60126, York Rd & Grand Ave.
Close to ORD and I-290. 3rd floor. Master bedroom, balcony,
SS appliances, furnished, underground garage and storage
cage. No smoking and pets. Quiet neighbours. Rent period:
2+ years. Please contact me for more pictures and showing.
7089452999 №18938
ОТДАВА 1BD GLENVIEW ,
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен гараж
в Glenview Разполага с огромно patio. В комплекаса има
вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по
всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За повече
инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, паркинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са гарантирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. За повече инфо моля драснете съобщение на 305-916-0160.
3059160160 №18848
FOR RENT ,
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse
3 bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location,
great schools, brand new kitchen remodeled, freshly
painted, call 708 415 7911 №18761
FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. Convenient
location near Costco, Woodfield Mall, I-90. Second floor
with balcony. Central A/C. Pool in the complex. For more
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 №18764
FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for
rent in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated,
great location and schools! For information: 847 630 8884
Stancho №18755
SOMEWHERE ELSE
DAVAM NAEM SHAMBURG,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Schaumburg-1flr, 1garage,2
beds, 2 full baths living dining granite kitchen many closets
laundry in condo with new washer&dryer.closet&bath in
master.laminate/tiles.Patio, parking spots.54 schooldstr,
close Mall. Association swimming pool&party room.
2246596601 Neviana 2246596601 №18849
ИМОТИ
Продавам
Chicago + suburbs
ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище в северозападните квартали, моля обадете се. Аз не съм агент.
Ще купите директно от собственика. Тел: 847 854 8094,
е-майл: dimitrova07@yahoo.com №18978
SOMEWHERE ELSE
ЖИЛИЩЕ В САНДАНСКИ,
Цена US$ 965.00, Зипкод , Нови апартаменти в Сандански, напълно завършени. Намират се в слънчев комплекс, с акт 16. Охрана, бариера, видеонаблюдение,
басейн и добре оформена инфраструктура, асансьор,
подземно паркомясто. Локация-до Медите Спа Ресорт,
на 1.5 км. от Интерхотел Сандански и 1.5 км от пешеходната зона на града. 359884780493 №19026
УСЛУГИ
Търся
COAST TO COAST
АДВОКАТ ,
Цена US$ 00, Зипкод , Търся адвокат в Канада провинция saskatchewan с български или испански език
0034604243130 №19048

УСЛУГИ
Предлагам
Chicago + suburbs

ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ,
Цена US$ , Зипкод 60047, Водопроводни услуги
за дома или бизнеса ви. Качествени услуги от
опитни и лицензирани водопроводчици. Говорим български. Възможност за услуга в деня
на заявката. Професионални съвети, които ще
ви спестят време, нерви и средства. Проверете дали обслужваме вашият адрес онлайн на
plumbingexpertservices.com/service-area. Телефон: 312-667-9802 №19020
CPA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Certified Public
Accountant at your Reach. Some of the services I
provide : Income Tax Preparation for all types of
businesses and individuals IRS and State Audit
Representation Payroll Reporting QuickBooks®
setup, support and training Business startup
services
Monthly
bookkeeping
Financial
statements - making sure your financial records
are timely and accurate. 773 983 3242 Alexon
Financial №19035
DANCE CLASSES ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Prepodavam sportni
tanci(ChaCha,Rumba,Vals i mnogo drugi) za deca i
vazrastni.Tel.za vrazka-8122232919 №19051
ПОДГОТОВКА ИНТЕРВЮ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Подготвям хора за интервю за работа чрез провеждане на Mock Interview.
Предлагам сьщо и сьвети за резюме и LinkedIn профил.
Професионален опит над 5 години в тази сфера и завьршена магистратура Human Resources Management.
balkanconsultingusa@gmail.com 630-853-5936 №19052
ТОЛВАЧКА,
Цена US$ , Зипкод , Пътна помощ- толвачка. 24/7. Телефони: 773-563-1200 и 630-542-4695 - Пламен. №19018
REMOTE DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 2, 2% DISPATCHER RZ VZ FZ
DISPATCH990gmail.com REMOTE WORK 17 YEAR EXP
7278355206 TXT 882421586 №18992
2% DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 5834, 2 % REMOTE DISPATCHER RZ
VZ FZ TXT 7278355206 EMAIL NICKSTOYKOV@GMAIL.COM
7278355206 №18993
ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60004, Фризьорски услуи в Arlington
Heights. Дамско и мъжко подстригване, боядисване, кичури, къдрене, кератин, Тел.: 708 415 7911 7084157911
№18988
ЗАСТРАХОВКИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ
Не е просто да застраховаш качествено, и съвсем не е
просто да направиш това за минимално заплащане. Това
е изкуство! 224-713-5534 №18979
DAMSKO PODSTRIGVANE,
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in Arlington
heights, haircut, color, highlights, perm, keratin
straightening treatment, 708 415 7911 №18763
GLEDAM DECA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma
si v Hoffman estate.Predlagam domashno prigotvena
hrana,mnogo igri,razhodki i zabavleniq Tel: 224 659 1156
№18609
ФЛОРИДА
ПСИХОТЕРАПЕВТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние сме екип от
специалисти, които предлагат психотерапевтична подкрепа на Българи живеещи в чужбина. Повече информация можете да получите от сайта ни. 359889291674
№18960
SOMEWHERE ELSE
МАЙСТОР ПЛОВДИВ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ремонт баня реди фаянс теракота гранитогрес камък Пловдив 878171450 №18953
КУПУВАМ
Chicago + suburbs
OРЪЖИЕ
Цена US$ 0.00, Зипкод , Купувам стари оръжия:
револвери,пистолети,карабини и пушки (всички видове). 2243051163 №19023
ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs
VOLVO 670,
Цена US$ 50,000.00, Зипкод 60148, volvo 670 648 000 mles
10 new tires 2242158020 №19044
TRUCK FOR SALE,
Цена US$ 23,000.00, Зипкод 60656, 2013 FREIGHTLINER
CASCADIA ,10 SPEED MANUAL,DD15 ENDINE,930000
MILES,APU 7734904040 №18995
2017 BMW X1 ПРОДАВА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW X1
xdrive28i с нови гуми,нови накладки и дискове,clean title!
7739642928 №18500
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ВОДОРАВНО: Ра, Па, “На хубавия син Дунав”, Маховик, Триадица, Пазари, Оса, Млекар, Реле, Ашуре, Илири, Чин,
Царемония, “То”, Нар, Ватос, Паве, Да, Арени, Тлака, Ад, Акула, Орало, Модели, “Але”, Иносан, Сет, Никозия, Мито,
Палас, Бонин (Христо), Налим, КА, Тос (Регина), Там, Ини, ФА, Хосе Карерас, Ас, Комини, Арагон (Луи), Анорак, Ток,
Камари, Ироним, Шира, Ое (Кендзабуро), Икаса (Хорхе), Омари, Алик, Аба, Ахинора, Инес, Ар, Никел, “Даная”, Но,
Ат, Мара, Икар, АДН, Статор, Нет, Матура, Опит, Колет, Белот, Исак, Нивалин, Лала.
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ОТВЕСНО: Ламарина, Осака, “Никаратос”, Хазена, Адела, Кораб, Тапа, Бухал, Ракета, Хоросан, Тик, Борец, Рул, Стомана, Имот, Тави, “Евелин”, Осики, Акар, Ви, Арана, Ибсен (Хенрих), Мохер, Ки, Рикошети, “Ако”, Кит, Миланов (Асен),
АЯ, Сумо, Клонка, Оран, Ела, Старост, Ези, Рак, Родител, Пир, Ен, Ло, “Интер”, Ширак (Жак), Ти, Аним, Илария, Араки,
Анам, Далия, Кан, Ниагара, Араб, Пудел, “Палома”, Сомалия, Тел, “Никита”, Осили, “На”, Ин, Аула, Кацарова (Силвия),
Атина, Рок енд рол, Вари, Единомислие, Соната.
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BG VOICE
  

Пътен полицай спира шофьор за превишена скорост.
- Ще ми вземете ли книжката? – пита той.
- Искате ли да се хванем на бас за 100
лева, че няма?

  

Играели футбол слонове и мишки. Един
от слоновете настъпил по крака една мишка и започнал да й се извинява. Тя му казала:
- Нищо, нищо - то може да се случи и обратното!

  

Тръгнал един любител на зимния риболов за риба. Пробива си той дупка в леда,
намества си столчето и изведнъж чува мъжки глас:
- Тук няма риба.
Станал човекът, дръпнал се на няколко
метра встрани, пробива дупка в леда и пак
се чува:
- Тук няма риба.
На третия път не издържал и попитал:
- А кой говори?
- Директорът на пързалката.

  

Майка съветва дъщеря си, която се жени:
- За да бъдеш винаги желана за мъжа си,
никога не се събличай напълно!
Известно време след сватбата младоженецът пита:
- Слушай, а случайно да сте имали психично болни в семейството?
- Не, защо питаш?
- Доста време вече живеем заедно, а ти
всеки път с ботушите си лягаш.

  

- Генко, дадох ти новите дънки на съседа.
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- И по какъв повод?
- Нали не ти харесват?
- Ами тогава да дадем и майка ти на съседите...

  

Чирак в строително-ремонтна бригада
получил задача да боядиса прозорците в
квартирата на шефа на фирмата. След час
той се обажда на шефа и докладва:
- Шефе, прозорците са боядисани. Да боядисвам ли и дограмата?

  

Две змии си говорят:
- А бе, отровни ли сме?
- Не знам! Защо питаш?
- Току-що си прехапах езика...

  

Мечо Пух казва на Прасчо:
- Прасчо, Прасчо! Кристофър Робин ни
даде 10 делви с мед - по 8 за всеки!
- Мечо Пух, как така по осем? 8+8…?
- Аааа, не знам. Аз моите осем вече ги изядох.

  

- Повече не искам да си ми шофьор. За
втори път тази седмица си на косъм да ме
убиеш!
- Но, шефе, моля те, дай ми поне още един
шанс!

  

Срещат се двама познати и си приказват
за това-онова.
Единият казва:
- Аз като видя нещо смешно, и започвам
да се смея до припадък, не мога да спра изобщо...
Вторият го пита:
- А как тогава се бръснеш?

  

- Ще дойде време, когато в армията ще
служат само жени.
- Това е невъзможно! Армията не може да
се състои само от командири...

  

Какво казала едната стена на другата?
- Ще се срещнем на ъгъла.

  

Стои една мадама на улицата, маха и вика:
- Такси, такси!
Минава едно такси, шофьорът маха през
прозореца и вика:
- Пешеходец, пешеходец!

  

- Синко, донеси ми три чинии от кухнята.
- За какво са ти, мамо?
- Искам нещо да си поговоря с баща ти...

  

Мъж се събужда, поглежда до себе си и
извиква:
- А-а-а-а! Крокодил!
Жената до него:
- Ама снощи бях „миличко"...
- А-а-а-а! И говори!

  

Между приятели:
- Какво прави вчера бе, Гошко?
- Абе, цяла нощ бях у бившето ми гадже и
съм чукал!
- Сигурно е било супер?
- Не бе, не ми отвори!

  

Съдията:
- Обвинен сте в нарушаване на обществения ред. Обикаляли сте пиян и с виковете си

те
олкова
т
,
а
п
ъ
к
-С
!
обичам и го
и
ес м
- Защо н рано?
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- Откъде елиш
ч
е
че ще сп арта.
зелена к
сте събудили заспалите граждани. Какво ще
кажете за свое оправдание?
Подсъдимият:
- Всичко това е вярно. Трябва да проявите разбиране в моя случай. Същата вечер
жена ми ме напусна.
- Е та какво? Така ли трябваше да изразите радостта си?

  

В болницата докарват пострадал, целият
наранен. Питат го:
- Автомобилна катастрофа ли?
- Не, печатна грешка в учебника по химия.

  

- Татко, защо хората се сърдят на този човек?
- Защото хвърли камък на съдията.
- Но той не улучи?
- Затова му се сърдят!

  

Шеф извиква секретарката си:
- Препишете това писмо. Вие сте написали от мое име „Скъпи приятелю“ на този мошеник, бандит и гангстер!
- А какво обръщение да употребя?
- „Скъпи колега"!
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Астрологична прогноза
ОВЕН

В различна степен ще подобрите
бита си, стига да се възползвате
от ситуациите по добър начин.
Вашата пресметливост може да
ви спести ненужни главоболия.
Ако обедините усилията си и сега сключите делови договори, а може и партньорство, те обещават
да бъдат доста престижни и обогатяващи. Една любовна връзка се развива доста бурно и хората около вас може да разберат какво става. В семейството
ви може да има болен. Вашето здраве и енергичност
през периода е завидна.

ТЕЛЕЦ

Все по-трудно ще сдържате
преживяванията си, излизат на
повърхността неизказани емоции. Действията ви ще се ръководят от желанието да въздадете справедливост, което до голяма степен ще
предопределя случващото се както в личните, така
и в служебните ви взаимоотношения. Трудно ще
приемете някой да ви казва какво да правите и ще
се възпротивявате на всеки опит за намеса или за
контрол от страна на друг човек. Ако имате авторитарен началник, бъдете внимателни.

БЛИЗНАЦИ

През периода по-добре не очаквайте нещата да се развиват спокойно, защото ще се разочаровате. Ще влезете в синхрон със
звездните влияния, ако се настроите позитивно към случващото се, независимо
дали вие сте инициаторите или събитията ви поднасят изненади. На работното ви място ще назряват
или ще се извършват промени, които няма как да избегнете. Имате избор обаче – или да се съпротивлявате, или да ги приемете като възможност да направите някакви подобрения
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Вниманието ви ще бъде заето
с ангажимент, който сте поели
към някого в личен или в служебен план. Сега ще трябва да го
осмислите, да потвърдите отново, че ще го изпълните, или да се откажете от него.
Ще водите разговори или преговори, но вие сте
особено добри в това, така че едва ли има защо да
се притеснявате, ако сте изпълнявали своята част от
договорката или проявявате готовност да го правите в бъдеще. Трудностите или евентуалното забавяне не бива да ви спират.

ЛЪВ

Възможно е в личните си взаимоотношения да бъдете изправени пред предизвикателства
– любимият човек да ви разочарова по някакъв начин или шефът ви да не е толкова благосклонен към вас, колкото очаквате. Посланието на звездите е ясно – това
е урок за вас. Ако не получавате нужното внимание
или одобрение, може би вие самите не обичате и не
цените себе си достатъчно. Периодът ще е благоприятен за вас в професионално отношение, особено ако имате собствен бизнес.

ДЕВА

Комуникацията с колеги и партньори ще е конструктивна и
ще дава резултати. Мислете
прагматично и стратегически
– звездните влияния ще ви помогнат да реализирате плановете си. Отнасяйте
се сериозно към поетите ангажименти – сега не е
моментът да се проявявате като лекомислени и да
подлагате на риск контакти, доказали се във времето. Има вероятност да сте по-емоционални в личния си живот, а що се отнася до работата и взаимоотношенията – да проявявате субективност.

ВЕЗНИ

Хубаво е, че имате мнение, но не
го натрапвайте на околните, защото ще станете досадни с критикарството си. Някои от вас ще
понасяте да се отнасят с вас несправедливо и после ще го преживявате или ще се
оплаквате на близки и приятели. Спрете да гледате
на хората и на събитията единствено през собствената си призма. Размислите, които случващото се ще
предизвиква у вас, ще имат значение по коя посока
ще поемете оттук нататък в личен или в професионален план.

СКОРПИОН

При някои промените ще откриват възможност за развитие
и усъвършенстване, но при други ще диктуват поведението ви
или нагласата ви към определена ситуация. Не позволявайте на собствените си
страхове или на някаква външна съпротива да ви
спират. Звездите ще ви дадат възможност да прозрете истината за някаква ситуация, да осмислите
прозрението си и да предприемете някакво действие. За да се възползвате в тази ситуация, приемате
всичко случващо се като възможност.

СТРЕЛЕЦ

Вероятно е някои от вас да осъзнаете, че повече не бихте могли
да възпирате промени, които отдавна назряват. Вниманието ви
ще бъде заето с нещо, което от
доста време стои на дневен ред и възприемате като
пречка. Възможно е да е въпрос, появил се при общуването с определен човек, да е възникнала пред
кариерата ви пречка или е страх, който непрекъснато ви възпира. Какъвто и да е вашият проблем, точно
сега събитията ще ви подтикнат да го забележите и
да го разрешите.

КОЗИРОГ

Наяве ще излезе някаква несправедливост, проявила се във
взаимоотношенията ви с друг
човек – най-вероятно с партньор, но е възможно да става
дума и за работодател. Това обаче не трябва да ви
плаши – каквото и да се случва, не бива да се отчайвате, а да се съсредоточите върху проблема. Трудно
е да се каже коя оценка е вярна – вашата или на другия човек, но при всички случаи проблемът ще излезе на повърхността и мислите ви ще бъдат заети с
неговото успешно разрешаване.

ВОДОЛЕЙ

Бъдете по-внимателни в изказванията си - нищо чудно да предизвикате реакция, която не сте
очаквали. Но недейте да отстъпвате от убежденията си, само за
да избегнете евентуален конфликт. В крайна сметка
всичко ще се нареди във ваша полза. Ако човекът до
вас ви каже, че го пренебрегвате заради работата си
или нещо друго не е наред във връзката ви, обърнете внимание. Ще изпитвате нетърпимост към застоя,
ще се стремите към подобрения и ще търсите изход
от ситуации.

РИБИ

Комуникацията с близките ви
хора ще е по-трудна – може в
разговор да се отворят стари
рани, някой да реагира доста
емоционално или у вас да се породи усещането, че с другия човек говорите на различни езици. Звездните влияния ще ви подтикват да
бъдете себе си и да превъзмогнете някои страхове и
зависимости, които до този момент са ви тормозили.
Може да ви се наложи да проведете разговор, който
отдавна отлагате. Назрял е момент за промяна – душевна или физическа.
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ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

Н

luba@bg-voice.com

а 1 юли 2021 г. се отбелязаха
203 години от раждането на
проф. Земелвайс, легендарна фигура на унгарската и световна медицина, известен като
праотец на медицинската хигиена. Кой е
той и защо е толкова знаменит?
Игнац Филип Земелвайс е роден на 1 юли
1818 г. в унгарския град Табан, днешна Будапеща, в семейство вероятно от немско-еврейски произход. През периода 1835-1837
г. Игнац посещава местната Католическа
гимназия, за да завърши основното си образование, а след това и университета в
град Пест.
През 1837 г. той отива във Виена, за да
учи право, но бързо решава да се преориентира към медицината. През 1844 г. Игнац
получава магистърска степен. Специализира акушерство и гинекология. Той желае да
се усъвършенства допълнително и се заема
с нелеката гинекологична хирургия, като
зпочва работа като помощник-хирург във
Виенската болница.
Във време, когато ни учат отново

как да си мием
правилно ръцете
заради пандемията от коронавирус, Игнац
Земелвайс, един лекар от 19 век, е смятан за
„спасител на жените“, като доказва, че миенето на ръцете спасява животи.
През 19 век раждането е опасна перспектива - много жени умират по време, а и след
раждането на бебетата. Хората го отдават
на различни причини - например на мръсния въздух в градовете. Унгарският лекар
обаче е убеден, че медиците са отговорни,
пише и сп. „Шпигел“.
Той работи в родилното отделение и се
опитва да спаси колкото се може повече жени, които умират от родилна треска.
Наблюденията на Земелвайс са следните:
в едно от отделенията заради родилната
треска загиват 10 на сто от пациентките, докато в друго - 4 на сто. Единствената разлика е, че в едното отделение бебетата са
израждани от лекари, а в другото - от акушерки. Изненадващо, но лекарите са тези

които губят повече пациенти
Оказва се, че лекарите, веднага след като

Той откри, че миенето
на ръце спасява животи
XЖивотът на д-р Земелвайс - от борбата му

за чисти ръце до смъртта му в лудница

Земелвайс е вкаран в лудница във Виена.
Опитва да избяга, но е заловен от персонала, жестоко бит и наранен. Умира от септицемия на 47-годишна възраст, по ирония на
съдбата, от болестта, която така

успешно е победил
при родилките

Сн. Wikipedia

На негово име са наречени болници и
клиники в Унгария и Виена, посветени са
филми, новели и дори една малка планета.
През 2008 г. в Австрия с неговия лик е изработена златна възпоменателна монета.
Правилата за хигиена на Земелвайс са актуални и днес. През 1906 г. в Будапеща му е
издигнат паметник с надпис „На Спасителя
на майките“, а родният му дом е превърнат
в музей на историята на медицината.
Днес, повече от век и половина след
смъртта му, учението на Земелвайс е прието и лекарят получава заслуженото му признание от научната общност. И въпреки че
знаем много повече за патогените, които ни
разболяват, най-добрите ни оръжия срещу
тях си остават именно сапунът и водата.

са извършили друга интервенция, отиват да
израждат родилки, без да измият ръцете си.
В същото време акушерките почистват основно ръцете си преди манипулация.
След като осъзнава това, през 1847 г. Земелвайс нарежда на лекарите да започнат
да мият ръцете си. След неговата заповед
смъртността сред пациентките намалява
значително - от 18 до 2 процента.
Въпреки това колегите на лекаря се отнасят с подигравки към него. Идеята, че медиците донасят смърт с ръцете, с които помагат, изглежда

абсурдна за
тогавашните представи
Така Земелвайс успява да победи болестта, но остава неспособен да убеди своето
време в епохалността на откритието си.
Следват години на спорове, които в крайна сметка довеждат до психически срив на
д-р Земелвайс. Психичното му здраве се
разклаща. той страда от пагубните ефекти
на тежка депресия, загуба на памет и други неврологични оплаквания. През 1865 г.

Д-р Земелвайс мие ръцете си преди операция.
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Мадона изригна срещу Instagram,
изтрили нейни снимки

М

адона е бясна - причината е, че Instagram са
изтрили нейни провокативни снимки. 63-годиш-

ната певица публикува кадри,
на които позира по черно бельо, черен чорапогащник и
червени токчета на легло.
Но от Instagram са премахнали снимките, защото нарушават правилата срещу голотата. На някои от тях се
виждали зърната на гърдите
на Мадона.
„Аз отново публикувам
снимките, които Instagram
свали, без никакво предупреждение... Удивително е за
мен, че живеем в свят, който
позволява всеки инч от тялото на жената да бъде показан,
освен зърно“, пише звездата.
„Благодарна съм, че успях
да запазя здравия си разум
през четирите десетилетия на
цензура, сексизъм, възрастова дискриминация и женомразство“, написа още Мадона.

Ванеса Хъджинс връща
на мода вдигнатия бретон

З

вездата връща на мода
тенденция в прическите
от периода 2003-2013 г.
Става дума за вдигнат нагоре
бретон, защипан с фиба.
Това беше много популярна
прическа за децата на 80-те и
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90-те, когато те бяха ученици
в гимназията. В началото на
века, та и допреди по-малко
от 10 години, беше истински
хит момичетата да вдигат бретона нагоре и да го защипват
с фиби във всякакви цветове
и форми.
Плюсът на тази прическа е,
че така бретонът не ви пречи, а и изглеждате лъчезарни,
нежни и мили. А и много често за тази прическа се препоръчваше и топирането на косата - в частта на бретона и
отстрани, за да изглеждате
още по-модерно.
Звездите, които залагаха
на прическата, бяха Бионсе,
близначките Олсън и Лорън
Конрад.

Мария Бакалова на щуро
холивудско парти

М

ария Бакалова бе в центъра
на луд купон на „Луи Вюитон“ в
компанията на други световни
звезди. Партито е традиционно за бранда, а първата българка с номинация за
„Оскар“ бе един от специалните гости.
Звездата от „Борат 2“ се забавлява
в компанията на сина на Уил Смит –
Джейдън, моделът Миранда Кер, звездата от „Бриджъртън“ Фийби Дайнвор,
Клои Грейс Морец, Сара Полсън, Ема
Робъртс, Хойон Джънг от „Игра на калмари“ и още звезди
Мария е заложила на къса черна рокля на големи квадрати в черно и златно, а визията е завършена с боти.
Дизайнерът на марката Никола Гескиер каза, че тази вечеря е традиция
вече от доста години, а идеята е да се
съберат топ звездите на Холивуд, но извън типичните събирания на знаменитости.

Кобрата нокаутира
американска легенда в Тексас
К

убрат Пулев нокаутира Франк Мир в последните секунди на първия рунд в новия спорт Triad Combat, който е комбинация от бокс и ММА, на галавечер в Тексас,
организирана от „Трилър“.
След уникална серия от свирепи удари Кобрата разнебити Мир и го нокаутира, а от срещата бяха изминали само 1:46 минути.
Франк едва се държеше на краката си, което наложи съдията Дан Миралиота да прекрати мача и да обяви Кубрат Пулев за победител.
Пулев започна с ляв прав в тялото и ляв прав
в главата на съперника му. Двамата разменяха къси юмруци в главата, а при отдръпването
Кобрата вкара хубава комбинация ляв-десен в
целта.
Още един тежък десен прав в главата на американеца го разлюля и той изпадна в нокаут,
независимо че стоеше на крака.
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Адел не се страхува
да се омъжи още веднъж
А

дел би се омъжила отново. Явно изпълнителката е отворена към нов брак в бъдещето. Сега Адел има връзка със спортния агент Рич Пол и се смята, че не изключва
възможността един ден отново да стане съпруга. В момента звездата е много влюбена.
„Тя не изключва още един брак и няма да е
изплашена да го направи отново.“, казва неин
близък.
Източникът посочва още, че певицата е отворена към любовта, въпреки че вече е била с
разбито сърце.
Скоро Адел беше забелязана с годежен
пръстен в Лондон, но така и не беше потвърдено дали тя и Рич Пол действително са се сгодили.
През октомври изпълнителката сподели, че
двамата с Рич са много щастливи.
Певицата и Саймън Конеки обявиха, че се
развеждат през пролетта на 2019 г.

Кание Уест иска да се върне
при децата и жена си

Киану Рийвс призна,
че се е оженил за Уинона Райдър

К

иану Рийвс и Уинона
Райдър са много повече от колеги. През август
2018 г. актрисата се пошегува, че може би се е омъжила
за Рийвс на снимачната площадка на филма „Дракула“. Тя
обясни, че по време на снимките през 1992 г. режисьорът
Франсис Форд Копола е използвал истински румънски
свещеник, който да ръководи
сватбите на героите.
„Ние всъщност се оженихме по време на „Дракула“. Не,
кълна се, мисля, че сме женени наистина“, казва Райдър.
Попитан да даде яснота по
въпроса, Киану Рийвс каза, че
всичко е възможно. „Ние направихме всичко по реда си,
що се отнася до брачната церемония със свещеника. Уи-

Патриция Реджани: „Не съм
невинна, но не съм и виновна“

„Т

рябва да се върна у дома!“. Това
заяви Кание Уест на фона на романтичната връзка на жена му
Ким Кардашян, с която все още не се е
развел. Рапърът, който иска вече да го
наричат просто Йе, обяви, че с помощта
на Бог ще си върне отново семейството,
което много му липсва.
По случай Деня на благодарността изпълнителят реши да подкрепи инициатива за осигуряване на храна на нуждаещи се.
Той използва медиите, за да признае,
че е направил грешка и иска да получи
прошка от Ким, която вече е в обятията
на Пийт Дейвидсън.
„Тази сутрин се почувствах толкова
благословен да мога да карам до къщата си и да видя жена си и децата си“, каза
Уест по време на престоя си в приюта за
бездомни в Лос Анджелис.
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нона казва, че сме женени.
Така че явно сме женени пред
очите на Бога“, отговаря актьорът.

П

атриция Реджани изкарва 18 г. в затвора за
убийството на бившия
си съпруг.
В
миналото
Патриция
Реджани е живяла най-луксозния живот, омъжена за Маурицио Гучи – единственият

наследник на марката
Gucci.
72-годишната
дама
споделя, че бракът й с
Маурицио е бил развален заради лошото влияние на хората около
него, както и от тези в
компанията.
Година след развода
им, Гучи е застрелян, докато влиза в офиса си в
Милано на 25 март 1995
г. Две години по-късно
Реджани е арестувана и
осъдена на 18 години затвор
за участието й в организиране на престъплението.
„Не съм невинна, но не съм
и виновна“, категорична е тя.
Разкрива, че е била в леглото
си, когато е разбрала, че бившият й съпруг е бил убит.
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Сн.: Flickr

Пещерите Менденал –
синята магия на Аляска
XТе са едни от най-известните ледени атракции в света
1942 година насам, показва, че ледникът се
е смалил с около 3 километра от 1958 г. Преди това той е намалил обема си с по-малко
от километър от 16-и век.
Интересното е, че разтапянето на Менденал всъщност създава нови, интересни
форми в пещерите в него.

А

ляска крие много тайнства и
снежни вълшебства, но едно
от тях е особено магично. Това
са ледените пещери Менденал,
една от най-известните естествени ледникови атракции в света.
Те привличат фотографи и спортисти от
много страни с уникалния си син цвят. За
съжаление климатичните промени застрашават този феномен с изчезване и неговите почитатели не престават да алармират за
действия.
Ледникът Менденал се намира в долината със същото име, на 20 километра от град
Джуню, в Югоизточна Аляска. Местните му
имена са

Ледникът зад града
и Ледникът зад малкото езеро.
Тези магични сини пещери представля-
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ват 19-километров кух ледник, а особената част от историята е, че дотам трябва да
се достигне с каяк и после да се катери по
него.

19-те километра на Менденал обаче вероятно скоро ще започнат да намаляват заради глобалното затопляне.
Научно наблюдение, което се води от
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