
2 март 2022 г., брой 9 (601), година XII

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

ОТ РЕДАКТОРА

BG VOICE е издание на„BG VOICE” Inc.

Николай Кръстев | Ясен Дараков
Божидар Божков | Галина Петрова | Сибила Патси | Невена Георгиева | 

Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев | Анастасия Върбанова | Пролетина 

Николова | Борислав Михайлов  

Дизайн и предпечат: Стефан Бабуков | Снежана Панайотова | Сузана Илиевска 

За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com

За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com
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Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

Но нямам толкова място.
“Чувствам се като Аржентина – отпадна-

ло ми е.” Искаш ли да играем на Германия и Южна 

Корея?
- Как се играе? - Аз ще съм жалка, пък ти ще ме биеш.

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

се подкара с бири от 7-8 ч. сутринта, когато 

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Войната в Украйна  
е и наша

През септември 1938 г. Невил Чембър-
лейн, министър-председател на Великобри-
тания по това време, се завръща от среща 
на върха с Адолф Хитлер в Мюнхен. Герман-
ският диктатор поискал райони от Чехосло-
вакия да станат част от Третия райх. Чем-
бърлейн се съгласил с исканията на Хитлер. 
След завръщането си във Великобритания 
той провъзгласява „мира на нашето време“. 
Всъщност политиката на задоволяване, коя-
то Чембърлейн прилага към Хитлер, доведе 
до катастрофата на Втората световна война.

Владимир Путин не е по-различен от все-
ки предишен обезумял диктатор в история-
та.

Войната в Украйна не е просто война за 
определена територия, далеч от нас. Това е 
войната за бъдещето на света, в който живе-
ем и който ще оставим. И това касае всеки 
един – независимо дали живее в България 
или САЩ.

Лидерите на комунистически Китай вни-
мателно наблюдават как реагират Съедине-
ните щати и техните съюзници, докато Пе-
кин обмисля плана си да контролира Тайван 
и Южнокитайско море. Искаме ли да живеем 
в свят, ръководен от международното пра-
во или „закона на джунглата“, където според 
известен цитат, приписван на гръцкия исто-
рик Тукидид, „силните правят каквото могат, 
а слабите страдат колкото трябва“. Западът 
трябва да реши да търси система на съв-
местна отговорност за сигурността и мира 
или да приеме „сфери на влияние“ като тези, 
създадени на конференцията в Ялта през 
1945 г., отбеляза германският външен ми-
нистър Аналена Бербок.

А в руската сфера на влияние попада и 
България. Всъщност Москва никога не е 
преставала да се държи с Родината ни като 
тяхна губерния. И все още не може да изва-
дим историческите факти за отношението на 
Русия към България през годините, които ще 
докажат, че тя е била и остава най-големият 
ни враг в историята. И стига с това Освобож-
дение – то не е търсено от Русия, а само стра-
ничен и дори нежелан ефект от последната й 
война с Турция. В него половината загинали 
войници са от други държави като Украйна. 
Русия се противопоставя на независимостта 
на България, на Съединението, на членство-
то ни в ЕС и НАТО. Граф Игнатиев изиграва 
ключова роля за смъртната присъда на Ва-
сил Левски. А той, Вазов и други наши рево-
люционери, а по-късно и Стамболов, пишат 
яростно срещу руските имперски интере-
си на наша земя. Но повечето от тези факти 
не се преподават в часовете по история, все 
още доминирани от съветска пропаганда, с 
която така и не може да се разделим.

А Путин всъщност беше доста откровен 
по отношение на крайните си цели – и те 
се простират далеч отвъд границата на Ук-
райна. В годишното си обръщение към ру-
ския народ още през 2005 г. Путин каза, че 
разпадането на съветската империя „е най-
голямата геополитическа катастрофа на 20-
ти век“. Западните лидери отхвърлиха тези 
думи като политическо говорене, но сега из-
глежда ясно, че руският лидер вярва в собст-
вената си митология.

Путин следва тристранна стратегия. Пър-
во, подкопавайте американското лидерство 
и либералната демокрация като цяло. И Пу-
тин, и Си Дзинпин в Китай изразиха споде-
лено убеждение, че либералните демокра-
ции са в упадък и че сега е моментът да се 
ускори тяхната смърт. Второ, забийте клин 
между Съединените щати и техните съюзни-
ци от НАТО, за да разрушите алианса. Трето, 
възстановете руския контрол над страните, 
които съставляват Съветския съюз, особе-
но тези с голямо рускоезично население, ха-
рактеризирано като „близката чужбина“.

За да бъде ясно, вече има текущи, макар и 
често тихи усилия на Путин за постигане на 
тези цели. Украйна е само още една точка от 
данни в дълъг модел на поведение, който 
включва предполагаема намеса в американ-
ски и европейски избори и вероятно дори 
вота за Брекзит в Обединеното кралство. 
Години наред има данни, че Путин е поръ-
чал убийството на руснаци, живеещи извън 
Русия. През 2008 г. Путин нареди инвазия в 
Грузия и превзе две провинции – Южна Осе-
тия и Абхазия – където създаде марионетни 
правителства. А през 2014 г. Путин ръково-
ди инвазията в Украйна и превземането на 
Крим, след като революцията на Майдана 
свали приятелски настроения към Москва 
президент. Той също така подклажда бунт в 
Източна Украйна, който доведе до смъртта 
на повече от 14 000 украинци през послед-
ните осем години.

Молдова изглежда, че е вероятна следва-
ща цел на Путин – там хората избраха проза-
падно настроен президент.

Така че това е война за бъдещето на Евро-
па и света. За общите ни ценности да живеем 
в свободен свят, в който всяка държава сама 
решава в кои алианси да членува и в кои не, 
а силата на международното право е по-ва-
жна от силата на оръжията.

Войната в Украйна не сме я искали, но е 
наша. И трябва да я спечелим заедно.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.globalbash.com
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В
ойна избухна на 200 км от грани-
ците на България.

Предупреждения от месеци на-
сам сочеха, че Русия струпва ог-
ромни количества войски и бой-

на техника край границата си с Украйна, но 
агресията и жестокостта на руската инвазия 
надминаха очакванията.

Рано сутринта на 24 февруари, малко след 
5 часа московско време, вой на сирени съ-
буди жителите на големите украински гра-
дове, включително и столицата Киев.

Минути преди това президентът на Русия 
Владимир Путин обяви началото на специа-
лизирана военна операция в Донбас, Източ-
на Украйна.

В телевизионно обръщение той призова 
украинските военни да сложат оръжие и да 
напуснат зоните на бойните действия и пре-
дупреди, че Русия ще отговори решително 
на всеки опит за външна намеса в Украйна.

Преди това лидерите на самопровъзгла-
силите се Донецка и Луганска република 
официално поискаха военна помощ от Ру-
сия.

По думите на Путин „целта на операцията 
е да защити хората, които в продължение на 
8 години са подлагани на издевателство и 
геноцид от страна на киевския режим“.

Той обяви, че ще се стреми към „демили-
таризация“ и денацификация“ на Украйна и 
ще изправи пред съда онези, „които са из-
вършили многобройни кървави престъпле-
ния против мирните жители, включително 
руски граждани“.

Вместо военна намеса само в двете са-
мопровъзгласили се републики и против 

всичките си твърдения, че няма да окупира 
Украйна, Путин нападна от три фронта – из-
ток, север и юг, от Русия, Беларус и незакон-
но анексирания полуостров Крим. Още по 

тъмно Москва обстреля обекти до 3 украин-
ски града, преди обяд те вече бяха над 20.

Така за първи път от Втората световна 
война в европейска страна завиха сирени, 

заваляха ракети, а хиляди хора бяха прину-
дени да потърсят убежище в киевското ме-
тро.

Ако ни нападнете, ще видите 
нашите лица

това заяви украинският президент Воло-
димир Зеленски в нощта на инвазията. Въ-
преки очакванията, че Киев ще падне за 
ден-два, украинската армия, подпомагана 
от местните жители, с леко въоръжение и 
коктейли „Молотов“, вече седмица успява да 
опази контрола върху столицата и по-голе-
мите градове.

Президентът Зеленски сам се определи 
като цел на агресията. Той заяви, че очаква 
да бъде убит, а редица информации пока-
заха придвижването в Украйна на чеченски 
части, известни със своята кръвожадност.

Загубите за двете страни са големи. Хиля-
ди убити, сред тях много деца, над половин 
милион украинци, напуснали границите на 
родината си като бежанци, и стотици едини-
ци унищожена бойна техника. По данни на 
украинската армия Русия е загубила 4300 от 

Жертва и разрушения след бомбардировката на Харков

Сн.: АП/БТА

Руската агресия срещу 
украинския героизъм
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своите военни до 27 февруари.
НАТО реши да не се намесва в конфликта. 

Алиансът, както и Европейският съюз, обе-
щаха подкрепа с военна техника на украин-
ската армия.

Въпреки това решение, Путин

заплаши с ядрено нападение
Той нареди ядрените сили на страната да 

бъдат приведени в режим на готовност. В 
телевизионно изявление обясни, че прави 
това в отговор на „агресивното поведение“ 

на НАТО и на икономическите санкции спря-
мо руското военно ръководство.

Икономическите санкции обаче постави-
ха Русия в тотална изолация.

Сред най-тежките от тях е изключването 
на някои руски банки от международната 
финансова система SWIFT. Платформата се 
използва от банки, брокери и други финан-
сови институции, за да изпращат и получа-
ват информация.

Чрез изолирането от SWIFT беше „ударе-
на“ способността на Русия да изнася и да 
внася стоки. Според Ройтерс санкциите са 
насочени срещу 70 на сто от руския банков 
пазар.

Освен това бяха санкционирани най-го-
лемите руски банки, беше ограничена въз-
можността и за привличане на инвестиции 
от чужбина. Заедно с това бяха санкциони-
рани и физически и юридически лица, които 
са свързани с Кремъл, сред тях президентът 
Владимир Путин и говорителят му Дмитрий 
Песков.

Рефинансирането в ЕС на руски държавни 
предприятия също е забранено, с изключе-
ние на някои комунални услуги.

Рублата пък само за дни

се обезцени с над 30%
Заедно с това Централната банка на Русия 

повиши основния лихвен процент от 9.5 до 
безпрецедентните 20%.

Санкциите стигнаха и до улиците на ру-
ските градове. Хората се редят на опашки и 
не знаят дали ще могат да изтеглят парите 
си. А те се обезценяват с всеки час.

„От четвъртък всеки тича от банкомат на 
банкомат, за да изтегли пари. Някои имат 
късмет, други не“, казва пред Ройтерс Пьотр, 
който е жител на Санкт Петербург.

Ниските стойности на рублата рязко по-
вишават цената на всички вносни стоки, 
сред които са храни, дрехи, компютри, теле-
фони, автомобили и други. Това пък се очак-
ва да доведе до сериозен ръст на инфлация-
та и лихвите в страната. Високата инфлация 
създава и натиск върху икономиката, която 
може да влезе в рецесия.

Пред Ройтерс експерти твърдят, че Русия 
трудно може да се справи със ситуацията, 
тъй като резервите на централната им банка 
са блокирани от Запада. Москва разполага 
със сериозен златен резерв, който започна 
да гради от 2014 г. насам. По различни данни 
той се равнява на около 600 млрд. долара. 
Именно санкциите на САЩ и ЕС силно огра-
ничават възможността за използването му.

Освен това Европа затвори небето си за 
руските самолети, а редица спортни феде-

рации изключиха участието на руски спор-
тисти.

На фона на войната и тежките санкции, Ру-
сия и Украйна

седнаха на масата 
за преговори

Те бяха поискани от украинския прези-
дент Володимир Зеленски часове след пър-
воначалното нападение. Руският държавен 
глава Владимир Путин се отзова, като из-
прати своя делегация в Беларус, където ли-
дерът Александър Лукашенко предложи да 
започнат преговорите. Заради предоставе-
ната територия от Минск, от където бяха об-
стрелвани украински цели, Зеленски пър-
воначално отказа да изпрати делегация в 
Беларус. Впоследствие обаче 
украинската страна размисли. 
Обратът дойде след телефонен 
разговор между Зеленски и Лу-
кашенко.

„Договорихме се, че украин-
ската делегация ще се срещне с 
руската без предварителни ус-
ловия на украинско-беларуска-
та граница, в района на река 
Припят“, заяви Зеленски след 
разговора с беларуския прези-
дент.

Той каза, че не вярва особено в резултата 
от срещата с Русия, но „нека опитат“.

Преговорите в понеделник продължиха 
около пет часа, а след това делегациите на 
двете страни се отправиха за консултации 
към Киев и Москва преди провеждането на 
втора среща.

„Постигнахме съгласие, че ще продължа-
ваме с преговорите“, каза лидерът на руска-
та делегация Владимир Медински.

Преди началото на срещата украинската 
делегация беше съобщила, че ще иска неза-
бавно прекратяване на огъня и изтеглянето 
на руските войници от Украйна.

Малко преди началото на преговорите 
обаче, десетки цивилни бяха убити, а сто-
тици други ранени при ракетен обстрел в 
източния украински град Харков. Беше съ-
общено и за бомбардировка на жилищни 
райони срещу намиращия се непосредстве-
но до беларуската граница град Чернигов.

По-рано в понеделник Володимир Зелен-
ски призова руските войски да оставят оръ-
жията си и поиска ЕС „незабавно“ да предос-

тави на Украйна членство в блока. По думи 
на Медински Москва иска да постигне спо-
разумение, което е в интерес и на двете 
страни.

Вечерта Зеленски изпрати молба за член-
ство, която беше приета от Европейския 
парламент още във вторник, а евродепута-

Карта на боевете

Руска и украинска делегации преговарят в Беларус

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

Стотици руснаци се редят на опашки пред банкоматите 
след началото на санкциите

Сн.: АП/БТА

Завърнали се и карантинирани
(за целия период до септември по данни на „Информационно обслужване“)

 Българи Чужденци Преминали Карантинирани

Цели на руските удари

БЕЛАРУС

ПОЛША

МОЛДОВА

КРИМЧерно море

УКРАЙНА

РУСИЯ

РУМЪНИЯ

Наземни боеве

Киев
Житомир

Одеса

Донецк

Луганск Регион под 
контрола 
на руските 
сепаратисти

Регион претендиран 
от руските сепара-
тисти, под контрола 
на Украйна

Мариупол
Мелитопол

Днепропетровск

Харков

Суми

Чернигов
Чернобил

Херсон
Николаев 

Луцк

Лвов

Западно  
формирование

Южно  
формирование

Южно и въздушно формирования

80.5 км Източници: МВнР на Украйна, Министерството на отбраната на Великобритания, АП ; Данни към 25 февруари; Графика: АП

Централно  
формирование

Руски войски поемат 
контрола на ключови 

летища в Киев

Руски военни окръжни формирования

https://angelovrealtor.com/
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В
ойна или военна операция? Тер-
минологията има значение, осо-
бено що се касае до изказванията 
на министъра на отбраната.

Часове след като руският пре-
зидент Владимир Путин обяви военна опе-
рация на територията на Украйна, а първите 
руски ракети поразиха цели в съседната им 
държава, военният министър Стефан Янев 
предизвика остри атаки с изказването си да 
не се използва фриволно думата „война“ за 
атаката на Русия срещу Украйна.

Редица политици и общественици поис-
каха оставката му с петиция, инициирана от 
Мануела Малеева и адвокат Калоян Янков, 
бивш депутат от „Демократична България". 
В подписката се припомня и позицията на 
Янев от края на декември, че към момента 
няма необходимост да бъдат разположе-
ни допълнителни войски на НАТО в Бълга-
рия заради активността на Русия в региона, 
която тогава беше обявената от министър-
председателя за „лична“.

Реакцията на премиера Кирил Петков не 
закъсня. Той поиска оставката на министъ-
ра на отбраната с думите:

„Никой министър в това правителство

няма право на собствена 
външна политика“

Въпреки предупрежденията на прези-
дента Румен Радев, че смяната на Янев в 
разгара на военна криза в съседство е риск, 
отговорността за който ляга върху управля-
ващата коалиция, оставката беше гласувана 
от Народното събрание.

По-късно беше допуснато, че не ретори-
ката на военния министър, а позицията му 
относно изпращането на български военни 
самолети на Украйна е в основата на невъз-
можността той да остане в правителството.

На последната среща на върха в Брюксел 
от България е поискано да изпрати наши 
изтребители за участие във военния кон-
фликт. Страната разполага с общо 19 изтре-
бители МиГ-29, от които в полет са едва 5-6.

Президентът Румен Радев е изразил не-
съгласие срещу това. Министърът на от-
браната Стефан Янев също категорично се 
е противопоставил на идеята за въвличане-
то на България във войната между Русия и 

Украйна.
„Задачата е да бъде освободен постът на 

министъра на отбраната за някой, който е 
по-, да го кажем така,

по-отзивчив при 
прокарването на конкретни 
външни интереси

при определянето на българския полити-
чески дневен ред, включително по отноше-
ние на военната сфера и решенията, които 
се взимат там“, написа Янев след отстраня-
ването му от поста във Facebook.

Янев пише, че решенията, които предстои 
да бъдат взети, „не са в интерес на България. 
Нещо повече – опасни са за страната ни. 
Опасни са, защото последствията – иконо-
мически, финансови и социални, ще се сто-
варят скоро със страшна сила и тогава със 
сигурност ще има оставки, но вече не и ра-
ботещи решения". 

За наследник на поста на Стефан Янев 
първоначално беше посочен проф. Тодор 
Тагарев. Кандидатурата му обаче се оказва 

нежелана от БСП, затова в последния мо-
мент за министър на отбраната беше пред-
ложен представителя на България в НАТО – 
дипломатът Драгомир Заков.

Войната в Украйна „взе 
главата“ и на Стефан Янев

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XПредставителят на България в НАТО поема поста

Драгомир Заков
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О
т храна до безплатно жилище. 
Стотици българи се притекоха 
на помощ на бягащите от вой-
ната в Украйна.

В приетия преди дни бюджет 
за 2022 г. за бягащите от руската агресия са 
предвидени 50 милиона лева, но за съжале-
ние все още не са известни механизмите, по 
които ще се подпомагат бежанците. Минис-
терството на туризма пък вече започна да 
събира оферти от хотелиери, които да бъ-
дат използвани като бази за настаняване 
срещу заплащане.

Но хората се организират по-бързо от 
държавата. Само за дни във Facebook се по-
явиха множество български групи, призо-
ваващи хората да помогнат с каквото могат 
на украинските бежанци. Българите пред-
лагат редица варианти, с които могат да съ-
действат - от дрехи, храна, транспорт, ра-
бота, пари и дори настаняване безплатно в 
апартаменти, бунгала и къщи на село. Мно-
го българи, живеещи в чужбина, също пред-
лагат безвъзмездно жилищата си в Бълга-
рия, за да се настанят бежанци.

Активни са украинските общности в Бъл-
гария. Центърът на бесарабските българи 

пък е създал регистър на всички, които се 
обаждат, за да предложат подслон. Във Ва-
рна украинските организации са особено 
активни и

настаняват почти денонощно
хора - в апартаменти, селски къщи, хоте-
ли по Черноморието. Има дори предложе-
ние от семейство с две деца, което отстъпва 
една от стаите в тристайния си апартамент 
за украинци - безплатно. Във Велико Търно-
во, Варна, София работят координационни 
центрове за бежанците от Украйна, БЧК от-
вори сметка за дарения и събира помощи.

Сред предлагащите помощ има и цели 
общини. Община Свищов предлага да на-
стани 700 души в студентските общежития 
на Стопанската академия в града.

В Ловеч започват разговори с представи-
телите на бизнеса, неправителствени ор-
ганизации и гражданите в общината, за да 
се намери възможност за предоставяне на 
убежище на бягащите от войната в Украйна 
наши сънародници, хора с българско само-
съзнание и техните семейства.

Във Варна започват благотворителни 
кампании в помощ на украинците. Целта 
е да бъдат събрани пакетирани храни, ми-
нерална вода, хигиенни материали, дезин-
фектанти, памперси, които ще бъдат разда-
вани на пристигащите бежанци.

Най-големият призив за помощ идва от

майките с деца, 
търсещи спасение

извън пределите на Родината си. Някои бук-
вално са тръгнали само с една раница на 
гръб. Бежанците са предимно жени с деца 
и възрастни хора, мъжете от 18 до 60 г. не са 
сред бягащите, защото те са мобилизирани 
да се бият за свободата на Украйна.

Столичната болница „Света Анна“ е едно 
от първите лечебни заведения, които обя-
виха, че ще преглеждат и лекуват безплатно 
бежанци от Украйна. Медици от украински 
произход пък ще помагат с превода и доку-
ментите в още няколко болници.

АГ болница „Шейново“ в София също ще 
отвори врати за „всички жени, които са бре-
менни или имат нужда от медицинска по-
мощ и консултация в областта на акушер-
ството и гинекологията“.

Прегледите и консултациите 
ще са безплатни

Националната мрежа за децата обяви, че в 
следваща половин година ще предоставя 
всички набрани месечни дарителски сред-
ства в помощ на децата в Украйна. Средства 
ще бъдат предоставени на две украински 
организации „Партньорство за всяко дете“ 
и Женски консорциум на Украйна, а те ще 
ги използват според конкретните нужди на 
децата.

Движение „Ние идваме!“ съобщи, че орга-
низира група от юристи за оказване на без-
възмездна правна помощ за бежанци от Ук-
райна.

Бежанските центрове в България са с общ 
капацитет от малко над 5500 места, най-го-
лемият в Харманли е за 3100 души.

Дали наистина чуждата беда ще успее да 
извади най-доброто в нас, предстои да ви-
дим, защото конфликтът в Украйна все още 
не е приключил.

Стотици българи приютяват 
бежанците в домовете си
XОт тази криза става ясно, че хората се организират по-бързо от държавата

ИРИНА  
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

Първият автобус с евакуирани от Одеска област в Украйна около 60 български и украински граждани пристигна  
на автогара "Варна".

Сн.: БТА

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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С
лед година без алкохол и наркоти-
ци Рей Масколо от Бевърли Хилс 
се обади на жена, която предла-
гаше богато меню от екстази ($20), 
гъби ($120) и десетина други нар-

котици. В телефона си той я беше записал 
като Мими Сноуи (Mimi Snowie). Двамата се 
уговориха – един грам кокаин и две таблетки 
оксикодон за $160 плюс още 30 за доставката. 
Масколо е син на собствениците на известна-
та козметична компания „Toni and Guy“.

Мими, чието истинско име е Мирела Тодо-
рова, изпратила като доставчик опитващия 
се да пробие в Холивуд като актьор Муктар 
Сей, по прякор Кейтър. Той играе полицай в 
сериала „S.W.A.T“ по CBS.

На следващата сутрин работник от под-
дръжката на къщата на Масколо срещнал не-
говото кученце чихуахуа, което го завело при 
тялото на стопанина си, проснато на пода в 
кухнята. Оказа се, че наркотиците били гар-
нирани с фентанил. Комбинацията била фа-
тална.

Тази смърт предизвика федерално раз-
следване през ноември 2020 г., то разкри бу-
рно развиващата се дейност на Тодорова от 
нейния апартамент на Hollywood boulevard.

Миналия четвъртък гранд жури повдигна 
обвинения на Тодорова и Сей, че са достави-
ли фентанила, причинил смъртта на Масколо, 
и за конспирация за продажба на наркоти-
ци (еквивалентът на организирана престъп-
на група в българското право). Българката е 
вече в ареста от 11 месеца по други обвине-
ния, свързани с разпространението на нар-
котици.

Според прокуратурата 36-годишният Сей е 
бил един от 19-те й куриери, обикалящи но-
щем Лос Анджелис, за да изпълняват на осем-

часови смени поръчките на нейните клиенти, 
се казва в съдебните документи на U.S. Drug 
Enforcement Administration. Адвокатът не от-
рича клиентът му да има вина за това, в кое-
то е обвинен.

Бизнес моделът на Тодорова наподобява 
този на мобилните приложения за доставка 
на храна. Тя използвала Venmo, PayPal и дру-
ги платформи за разплащане. Според проку-
ратурата тя е получила от клиентите си

над $733 000 за последната си 
година на наркодилърство

Но високотехнологичният й модел на ра-
бота я издава – дейността й остава дигитал-
ни следи и доказа-
телства на мобилни 
телефони, лаптопи и 
сървърите на Apple, 
T-Mobile и AT&T. 

В съда прокуро-
рът каза, че в пика 
на дейността си То-
дорова си е поръ-
чала „Тесла“ за 152 
000 долара. Българ-
ката не се призна 
за виновна. Съдия-
та определи дата за 

процеса й на 3 март. Тя отхвърли искането на 
адвоката си да бъде съдена през октомври, 
защото била прекарала твърде дълго в арес-
та.

Адвокатът на Тодорова, Алекс Кесел, под-
черта, че в нощта на смъртта на Масколо 
довереницата му е била много далече – в 
Мексико, където отглежда своя домашен лю-
бимец - ягуара Принцеса. Според адвоката

мексиканският приятел 
на Тодорова е използвал 
нейното име

и мобилни телефони, за да маскира своята 
операция по продажба на наркотици.

В седмиците преди нелепата смърт Тодо-
рова е била предупредена от трима клиенти, 
че според тях хапчетата й оксикодон са за-
мърсени с фентанил, но тя ги уверила, че таб-
летките са „истински и безопасни". Това ста-
ва ясно от текстови съобщения, представени 
от прокурорите. Двата препарата са смърто-
носни, ако се приемат в комбинация, и са на-
правили Масколо една от 100 000-те жертви 

Българка въртяла мащабна 
схема за дрога в Холивуд
XАрестуват Мими след смъртта на един от клиентите й –  

синът на създателите на козметичната компания „Toni and Guy“

Мирела Тодорова

Муктар Сей

2 - 8 март 2022 г.10
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на предозиране годишно в САЩ.
Данните за Тодорова от нейните профили 

в социалните медии показват, че до ареста си 
тя се е наслаждавала на луксозен живот със 
скъпи коли, екзотични коктейли, крайбреж-
ни курорти и партита. Тя има бакалавърска 
степен по молекулярна биология от UC San 
Diego от 2011 година. След три години завър-
шила и двойна магистратура по бизнес адми-
нистрация и биотехнологии и биоинформа-
тика.

Родителите на Тодорова емигрират в САЩ 
преди 20-ина години и си купуват къща в Ню-
бъри парк в западната част на планинския 
масив около Санта Моника. Тя има българ-
ски, американски и канадски паспорт. Бъл-
гарката е прекарвала доста време в Мексико. 
Според властите апартаментът й в Холивуд е 
служел и като нарколаборатория. Единстве-
ният, на когото се е доверявала за „кухненска 
работа“, когато е в Мексико, е бил Сей.

Според текстовите съобщения тя е ин-
структирала актьора да вземе малко кока-
ин с лидокаин, който пазела под мивката, да 
изпече малко кетамин, или Спешъл Кей, и да 
употреби чук и миксер, за да направи екста-
зи.

Сей е роден в Сиера Леоне и след като е от-
паднал от Rutgers University, опитал актьор-
ска кариера. Тя досега се изчерпва с някол-
ко маловажни участия в отделни епизоди на 
сериали.

Една нощ работа за Тодорова е носела на 
Сей 200-300 долара надница. Веднъж, като 
пропуснал смяна, тя му казала да гледа на 
работата си сериозно, защото това е работа 
„като всяка друга“.

Рей Масколо, от чиято смърт започна раз-
плитането на случая, е бил отбелязан в те-
лефона на Тодорова като „Рей клиент богато 
хлапе". Четири години се е борил със зависи-
мостта си от наркотици, но е бил чист от една 
година след раждането на бебето си. Позна-
вал е Тодорова от няколко години, били са 
приятели във Facebook.

В нощта на смъртта си Масколо е насто-
ял Тодорова да достави неговата дрога лич-
но, за да й покаже новото си кученце на име 
Версаче. Пратил й е снимки на кучето и на-
правил поръчката.

Издирването на доставчика на Маско-
ло започва, след като полицаите намират в 
кухнята му остатъци от наркотиците и сви-
та на руло банкнота. Намерените вещества 
дали положителен тест за фентанил. За дни, 
с помощта на семейството на умрелия, раз-
гадали паролата за лаптопа му и стигнали до 
iCloud акаунта му, разкривайки съобщенията 

с Мими Сноуи (Тодорова).
Седмици преди смъртта тя му е 

дала меню с препаратите, които оси-
гурява, и му е казала, че „повечето 
методи за плащане са приемливи“.

Полицията се опитала да я зало-
ви, като използва човек под при-
критие, който правел поръчки, като 
се представил за приятел на неин 
приятел, но тя му поискала телефо-
на на общия познат, за да се увери. 
Полицаят го нямал и тя отказала да 
„помогне“.

Няколко федерални агенции и по-
лицията започнали да я следят. Пър-
во видели, че много мъже се качват 
за малко на седалката до нея в кола-
та й и после си излизат. После я про-
следили до банка, където тя изтегли-
ла доста пари, сложила ги в плик и 
отишла в сграда в Лос Анджелис, по-
зната на властите като склад за нар-
котици на картела в Тихуана. От там 

излязла с голяма найлонова торба. След още 
9 дни следене полицията арестувала Тодо-
рова. При задържането двама агенти на Drug 
Enforcement Administration (DEA) я уведоми-
ли, че има заповед за претърсване на апарта-
мента й и то вече тече.

Намерени са 944 грама 
кокаин, 96 грама екстази

90 грама кетамин, гъби и девет торби с хап-
чета и капсули, включително „окси блу“ със 
следите от фентанил.

Най-много допринесъл за разкритието на 
мащаба на предприятието на Тодорова ней-
ният телефон. Там намерили съобщенията 
с Масколо и още менюта с наркотици като 
онова, което било дадено на него. Имало и 
инструкции към клиентите - указвано им е 
било с какъв цвят кола ще бъде куриерът.

Друг телефон, намерен в жилището на То-
дорова, се оказал работният телефон, полз-
ван от куриера, доставил наркотиците на 
Масколо, и скоро установили, че в нощта на 
смъртта му това е бил Сей. Това станало чрез 
проследяване на контактите на Тодорова и 
с помощта на видео от охранителна камера, 
което уловила колата на Сей близо до дома 
на Масколо. Освен това Сей бил един от най-
честите контакти на Тодорова според данни-
те от телефона й.

Двамата превъртели хиляди долари през 
приложения за плащане, включително 
Venno, където името й било „clubmimi“, а не-
говото - „AKoolKat, казват от DEA.

Агентите продължили да следят Сей и след 
8 месеца успели да вземат заповед за кон-
фискация на още телефони и други доказа-
телства, което станало при влизане в апар-
тамента на заподозрения на 7 декември м.г.

Според обвинението, ако двамата са били 
загрижени заради фентанила, застрашаващ 
живота на клиентите им, това отникъде не 
личало.

Един от тях, седмици след смъртта на Мас-
коло, й казал, че му е дала фентанил, че току-
що излиза от болница и да не продава такова 
нещо, на което Тодорова отговорила: „Благо-
даря, че ме информира.“

Тя е получила предупреждения и от други 
същия ден, и 4 дни по-късно, но в менюто й 
„окси блус“ - дрогата с фентанилово замърся-
ване - останала включена, според ценораз-
писа, който Тодорова е пратила на Масколо 
след смъртта му.

Обвиненията срещу Тодорова и Сей - раз-
пространение на наркотици и причиняване 
на смърт - носят задължителна минимална 
присъда от 20 години затвор.

Рей Масколо с новореданата си дъщеря и кученцето Версаче

https://www.krilchev.com/
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П
резидентът Джо Байдън поста-
ви икономиката като основен 
акцент в първата си реч за със-
тоянието на Съюза. На войната в 
Украйна той отдели 9 минути, но 

беше категоричен – САЩ ще продължат под-
крепата си за Украйна, но без да пращат вой-
ски там.

Украйна
Байдън нарече Владимир Путин диктатор и 

го посочи като едноличния виновник за вой-
ната в Украйна и сриващата се руска иконо-
мика в резултат на санкциите.

Президентът обеща да накара Путин да 
„плати цена“ за инвазията и обяви, че ще за-
брани на руските самолети да летят над Съе-
динените щати по примера на европейските 
страни. „През цялата ни история ние научи-
хме този урок – когато диктаторите не пла-
щат цена за своята агресия, те причиняват 
още хаос. Те продължават, а разходите и за-
плахите за Америка и света продължават да 
нарастват.“

Байдън обяви начало на финансово раз-
следване от правосъдното министерство за-
едно с европейските партньори срещу руски 

олигарси. „Днес заявявам на Путин и руските 
олигарси, които откраднаха милиарди дола-
ри в резултат на този режим – ние ще сложим 
край на това. Луксозните им апартаменти, ях-
тите им - ще ги конфискуваме“, заяви Байдън.

Той похвали храбростта на украинците, во-
енни и цивилни, които защитават родината 
си от началото на инвазията, както и един-
ството на западните съюзници, които се спо-
разумяха за строги финансови санкции сре-
щу Русия и които продължиха да доставят 
на украинците оръжие и оборудване. „Пре-
ди шест дни Владимир Путин се опита да раз-
клати основите на свободния свят. Но той се 
обърка. Той си мислеше, че може да влезе в 
Украйна и светът ще се преобърне. Вместо 
това той срещна стена от сила, която нико-
га не е предполагал. Той се срещна с украин-
ския народ. От президента Зеленски до всеки 
украинец, тяхното безстрашие, тяхната сме-
лост, тяхната решителност вдъхновяват све-
та“. Байдън описа войната като „преднамере-
на и непредизвикана“, добавяйки, че Путин 
е „отхвърлил усилията за дипломация“. „Той 
няма представа какво го чака. Сега Путин е 
повече от всякога изолиран от света“, заяви 
още президентът.

COVID
Байдън отправи призив към американците 

да се върнат към нормалното отпреди 2020 г. 
и поиска двупартийно „нулиране“ на поляри-
зацията от последните две години. Той при-
зна, че американците са „уморени, разочаро-
вани и изтощени“ от пандемията, и посочи, че 
вече е безопасно да бъдат свалени маските.

„Знам, че някои говорят за живот с Covid-19. 
Тази вечер казвам, че никога няма да при-
емем просто да живеем с Covid-19. Ще про-
дължим да се борим с вируса, както правим 
с други болести. И тъй като това е вирус, кой-
то мутира и се разпространява, ние ще бъдем 
нащрек.“

„Време е Америка да се върне на работа и 
да напълни големите ни центрове отново с 

хора“, каза Байдън. „Хората, работещи от вкъ-
щи, могат да се чувстват сигурни, за да запо-
чнат да се връщат в офиса. Нашите училища 
са отворени. Нека да остане така“, добави той.

Инфлацията и работните 
места

В друга област, която засегна ежедневието, 
президентът призна трудностите, пред кои-
то са изправени много американци, като за-
яви: „Пандемията наказва. И толкова много 
семейства живеят от заплата до заплата, бо-
рейки се да бъдат в крак с нарастващите раз-
ходи за храна, газ, жилище и много други. Раз-
бирам… Инфлацията ограбва доходите им.“.

В отговор на притесненията на америка-
нците в цялата страна, Байдън каза, че пла-
нът му за борба с инфлацията ще включва ин-
вестиране в работни места, позволявайки на 
хората да се върнат на работа, като същевре-
менно произвеждат повече от продуктите, 
необходими за вътрешния пазар.

„Намалете разходите си, а не заплатите си. 
Правете повече коли и полупроводници в 
Америка, обърна се Байдън към работодате-
лите - Повече инфраструктура и иновации в 
Америка. Повече стоки, които се движат по-
бързо и по-евтино в Америка. Повече работ-
ни места, където можете да изкарвате доста-
тъчно за добър живот в Америка. И вместо да 
разчитате на чуждестранни вериги за достав-
ки - нека го направим в Америка“.

Той отбеляза, че икономиката е създала 
над 6,5 милиона нови работни места само 
миналата година, което е повече от всякога 
в историята на САЩ. Икономиката пък е на-
раснала с темп от 5,7% миналата година, най-
силният растеж от близо 40 години.

Байдън обеща и по-достъпни грижи за де-
цата и призова Конгресът да приеме за по-
стоянно детски добавки каквито имаше по 
време на пандемията.

Имиграцията
Президентът призова за път към граждан-

ство за т.нар. Dreamers и изтъкна правопри-
лагането на границата, докато говореше по 
един от политически несигурните въпроси, 
пред които е изправен. Думите му идват в мо-
мент, когато групите за права на имигрантите 
накараха администрацията да повдигне въ-
проса и да приеме реформи.

Байдън се похвали с технологии „като аван-
гардни скенери за по-добро откриване на 
контрабанда на наркотици“ и сътрудничест-
во с Мексико и Гватемала за борба с трафи-
кантите на хора. Но той също така говори за 
преодоляване на бюрокрацията чрез назна-
чаване на имиграционни съдии за търсещите 
убежище, така че семействата, бягащи от пре-
следване и насилие, да могат да разглеждат 
делата си по-бързо.

Президентът потърси подкрепа от репу-
бликанци и демократи по различни въпроси, 
включително опиоидната епидемия, психич-
ното здраве, подкрепата на ветераните и пре-
кратяването на рака.

„Така че тази вечер предлагам програма 
за единство на нацията, четири големи неща, 
които можем да направим заедно“, каза той.

Байдън погва и руските 
олигарси заради Украйна

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

XИкономиката и COVID с централно място  
в първата му реч за състоянието на Съюза

https://www.msbinsuranceagency.com/
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И
змерена чрез потребителските 
цени, инфлацията в САЩ е най-
високата от 40 години. Но ако се 
пресметне какво всъщност по-
лучават американците за пари-

те си, процентът може да е дори по-висок, се 
казва в проучване на изследователи от Уни-
верситета в Мичиган.

Те публикуват тримесечен индекс на удо-
влетвореност на клиентите (ASCI), който се 
стреми да измери колко доволни са потре-
бителите от стоките и услугите, за които хар-
чат. Последното издание установи, че има 
спад в качеството от 5,2% спрямо 2018 г., 
като по-голямата част от него идва през го-
дините на пандемията.

Въпросът за качеството е важен и труден 
за статистиците, които се опитват да изме-
рят инфлацията. Те трябва да отчитат случа-
ите, в които цената на даден продукт не се е 
променила много, но качеството му се е по-
добрило. Това означава, че в известен сми-
съл цената е по-ниска. И обратно, ако цена-
та е непроменена и продуктът се е влошил, 
това всъщност означава, че е станал по-
скъп.

Експертите от Бюрото по трудова статис-
тика, които изчисляват основния индикатор 
за инфлацията в САЩ, индекса на потреби-
телските цени, се опитват да включат

корекция на качеството
известна на жаргона като „хедонистични 
промени“. Но те го правят за по-малко от 
40 от 273 артикула, чиито цени наблюдават, 
или около 13% от кошницата на CPI.

Изследователите от Мичиган се опитват 

да измерят качеството във всички индус-
трии, които проследяват. Последните им от-
крития „предполагат, че действителната го-
дишна инфлация вероятно е около 10%“, ако 
цените бяха „напълно коригирани за влоша-
ване на качеството“, се казва в доклада.

Намаляването на удовлетвореността е 
„най-силно изразено в услугите“, казва Кла-
ес Форнел, основател на ACSI. „Поради пан-
демията проблемът се засилва от липсата на 
наличност на продукти, проблеми с достав-
ките и недостиг на работна ръка.“

Докладът подчертава няколко примера 
за ефекти от пандемията. Той установява, че 
някои от най-големите спадове в качество-
то идват при потребителската електроника, 
засегнати от проблеми с веригата за достав-
ки; в хотели, където липсата на работници 
означава, че ежедневното почистване на 
стаите вече не е възможно в някои случаи; 
и в стрийминга на видео, където възникна 
претоварване на системата, защото повече 
хора останаха вкъщи, опитвайки се да гле-
дат едни и същи предавания наведнъж.

Плащаме по-скъпо 
за по-ниско качество
XНай-силно е влошено съотношението цена-качество в услугите

Сн.: Pixabay

https://www.mbglogistics.com/
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пари

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

З
дравейте и от мен, благодаря за 
хубавия въпрос и за възможност-
та, която ми давате да ви напът-
ствам.

На първо време е много важно 
за всички нас да разберем, че стоковият 
пазар има своите спадове и покачвания, и 
тези процеси са част от играта. Нито един от 
двата процеса не е по-добър от другия (въ-
преки че повечето от нас по пътя на логика-
та искат постоянен растеж), а това са прос-
то фази на играта, които изискват различен 
подход и различна емоционална нагласа 
към тях.

В последните 10 години много от нас ста-
нахме по-алчни от това, което е реалистич-
но, и ето, че пазарът ни напомня, че той 

няма винаги и само да върви нагоре. Това е 
изключително добра новина за всички нас 
- хората, които инвестират за пенсионира-
не, и хората, които в момента са във фаза на 
пенсиониране.

Много от нас се стряскат, като видят стой-
ностите на акаунтите надолу, особено ко-
гато спадът е 10%+ за кратък период от 
време, както се случи в последното триме-
сечие. Аз пък гледам на този период под 
друг ъгъл - каква невероятна възможност 
да закупим по-евтини акции на добре раз-
работени и солидни компании, под форма-
та на взаимни фондове. От тази гледна точ-
ка, последните два месеца на 2021 г. бяха 

като коледно намаление за всички, които 
разбират фазите на пазара, и тези хора се 
възползваха чудесно от това.

Но дори онези, които не са на „ти“ с па-
зара, но влагат постоянно в 401К или IRA, 
също са имали същата възможност, защото 
са закупили нови акции с новите пари, кои-
то са инвестирали в този период, а като до-
пълнителен инвестиционен бонус идва и 
фактът, че по това време на годината също 
се изплащат дивидентите и капиталните пе-
чалби, които също се реинвестират обра-
тно в нови акции.

Това стечение на обстоятелствата бе мно-
го ползотворно за всички активни инвес-

титори и за много от вас, които четете тази 
статия, ако имате достъп до 401К или IRA. 
Дори нагледно да не изглежда така в мо-
мента заради спада на цените на акциите 
от всички категории, то с течение на годи-

ните напред, тези евтини акции, които сме 
закупили в такива краткосрочни периоди 
на спад, ще ни се отплатят богато, защото са 
били закупени с около 15-20% под реална-
та им цена.

Предполагам, че за много от вас този 
анализ е може би малко объркващ и доста 
технически. Ако това е така и имате ди-
ректни въпроси относно вашата ситуа-
ция и се нуждаете от подробно обяснение и 
лична среща с мен, вие можете да си запази-
те час за консултация на директния ми те-
лефон - (224) 522-2413 или на електронната 
ми поща - Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.
com. Въпросите, които четете, са зададе-
ни от клиенти, с които съм работил по 
време на такива консултации в моя офис.

(Следва продължение)

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

Какви са трите фази на 
пенсионното инвестиране?

2 - 8 март 2022 г.16

Здравей, Ангел! При получаването на последното извлечение от моя пенсио-
нен акаунт се наблюдава значителен спад на стойността му. Това се отнася 
за всички мои инвестиции, не само за моя Traditional IRA, но и за 401К чрез рабо-
тодателя ми. В момента съм на 52 г. и не знам дали трябва да се притеснявам 
за това и какво да правя оттук нататък - да ликвидирам ли в кешови фондове, или 
да продължавам стратегията с фондовете, които имам в момента, които са основно голе-
ми и средни американски компании, малко международни компании и около 30% ценни книжа?

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

https://www.dpparks.org


2 - 8 март 2022 г. 17

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

Н
а всички пазари и във всички 
щати броят на купувачите на жи-
лища значително превъзхожда 
броя на предложените за про-
дажба имоти. Това в последно 

време води до изключително конкурентен 
пазар, при който купувачите често трябва да 
се открояват от тези, които не изглеждат се-
риозни относно покупката.

Един от начините да покажете на прода-
вача колко сериозни сте в намеренията си, 
е като предварително сте се сдобили с така 
нареченото пре-квалификационно писмо 
(Pre-approval letter), което гарантира до го-
ляма степен, че вие сте предварително одо-
брени за ипотека, още преди да сте започна-
ли търсенето на точния за вас дом.

Дори ако сте на един пазар, който не е тол-
кова конкурентен в момента, е важно е да 
знаете докъде може да разполагате с бюдже-
та си. Това ще ви даде увереност да знаете 
дали си заслужава изобщо да си губите вре-
мето в търсене и дали сега точно е моментът 
на вашите възможности. Повечето агенти на 
недвижими имоти дори няма да започнат да 
работят с вас, ако вие не си направите труда 
поне да разговаряте с банкова институция.

Това няма да ви коства нищо, дори и за 
тези, които се притесняват да го направят, 
заради страха, че това евентуално би нама-
лило кредитните им точки. Не е изцяло за-
дължително да бъде проверен кредитът ви, 
стига вие да дадете вярната информация на 
банковия агент, с който сте избрали да рабо-

тите.
И още нещо, винаги когато сравнявате 

лихвени проценти, задължително се инте-
ресувайте за това какви ще бъдат всички ос-
танали разходи, свързани със самия заем. 
Много често банките предлагат ниски лихви, 
но след това ги компенсират с по-високи так-

си по сключване на сделката.
Фреди Мак излага предимствата на пред-

варително одобрение в раздела „Моят дом“: 
http://myhome.freddiemac.com/buy/get-pre-
approved.html

„Силно препоръчително е да работите с 
вашия кредитор, за да получите предвари-
телно одобрение, преди да започнете тър-
сенето. Това одобрение ще ви покаже докол-
ко високо може да си позволите да отидете в 
покупната цена и да ви помогне да се прид-
вижвате по-бързо и с по-голямо доверие в 
конкурентни пазари.“

(Следва продължение)

Ако имате въпроси, свързани с тази или 
други мои статии досега, или въобще с 
всичко, свързано с пазара на недвижимите 
имоти, ще се радвам да ме потърсите, а 
за мен ще е удоволствие да мога да помог-
на. Моят директен номер е: 773-827-7827, 
или ми пишете на емайл: gergana.todorova@
bairdwarner.com. Също уебсайт, за повече 
информация: GerganaTodorova.BairdWarner.
com Консултацията е винаги безплатна и 
не ви ангажира по никакъв начин.

Пре-квалификационното 
писмо при покупка на имот
XКакво е то и защо е нужно 

да го имаме?

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com
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ЕВГЕНИЙ 
ДАЙНОВ

 блог

Ако Киев не падне?
Гледам новините от Киев. Сещам се за сценка от „Матрицата“. 

Morpheus обучава Neo да скача от един небостъргач на друг. 
Останалите гледат. Малкият Mouse: „Ами ако този път този не 
падне?". Някой му отговаря: „Всички падат първия път". Mouse 
продължава: „Да, де... ами ако не падне?“.

Ами ако руснаците не спечелят тази война? В първия ден на 
войната в Украйна всички, аз включително, смятаха, че укра-
инската армия ще бъде разбита много бързо и после, евенту-
ално, ще започне някаква партизанска съпротива. Ами ако не 
стане така?

Тази война е като никоя друга досега, поне от 1945 годи-
на насам. Вместо бърза победа и инсталиране на марионет-
но правителство, Путин се натъкна на нещо, което уж отдав-
на не съществуваше: солидарност, прерастваща в съпротива. 
Тази солидарност е, в Украйна, общонародна. Навън Путин се 
сблъсква с европейска и световна солидарност. Цивилизова-
ният, и дори полуцивилизованият свят се изправя срещу на-
силника така, както не се е случвало от - е, пак от Втората све-
товна война насам.

В Украйна първоначалният отбранителен хаос пред очите 
ни прерасна в народна - „отечествена“ - война. Целият народ 
застана против агресора. Формира се опълчение. Президен-
тът Зеленски и кметовете на големите градове се превърна-
ха в пълководци на бойното поле. В интернет вече има кадри 
как цивилни граждани засипват руски бойни машини с десет-
ки коктейли „Молотов". Всички са на фронта, по един или друг 
начин. Агресорите, в първия ден наричани „противникът“, на 
втория ден станаха „врагът“, а на третия - „вражеските орди". 
Дори езикът започна да изразява характера на тази война 
като отечествена за Украйна.

Това е техният „Шипка момент". Българите станахме народ, 
т.е. от етно-езикова маса се превърнахме в политически су-
бект, на Шипка. С отбраната на Киев украинците демонстри-
рат, че вече са народ.

Европа е залята от безпрецедентна вълна на солидарност 
и решителност. Не иде реч само за санкциите, изработвани от 
политическия елит, които този път са истински и всеки ден ста-
ват все по-истински, бутайки Русия обратно към Средновеко-
вието. Футболни отбори отказват да играят против руснаци на 
зеления терен.

Няма да има Формула 1 в Русия. Фейсбук сваля пропаганд-
ни руски сайтове. Частни банки прекъсват работа с Русия и Бе-
ларус. Гражданите на околните на Украйна страни се мобили-
зират за посрещане и настаняване на бежанци. И още, и още, 
и още.

Никой не натиска хората, компаниите, футболните отбори 
да наказват Русия. Това е израз на солидарност с жертвата на 
агресията - и е съпротива срещу агресора.

В световен мащаб виждаме признаци на същото. Освен шепа 
дребни държавици, клиентелни на Русия, всички заклеймяват 
войната. Дори подопечният на Москва Казахстан изрично от-
каза руската молба да се включи в нахлуването със собствени 
войски. Държава след държава самостоятелно обявява санк-
ции срещу Русия. Всеки час чуваме за още такива инициативи.

А България?
Храбростта е заразна. Именно храбростта на отделни за-

щитници успя в първия ден да компенсира очевидния орга-
низационен хаос в украинските въоръжени сили. Това преля 
в масова храброст при защитата на Киев. Навън дори инак ма-
лодушни страни като България също се заразиха от тази хра-
брост и безапелационно затвориха въздушните си простран-
ства за всичко руско, що може да лети.

Ако на, да речем 3 март, Киев още стои; и ако завзетата от 
руснаците територия продължава да се гуши покрай вътреш-
ните граници на Украйна - това не само ще зареди украинците, 
европейците и света с още храброст да застанат срещу кре-
мълския сатрап. Но и ще обърне играта срещу него.

Вътре в Русия негодуванието ще расте, а в неговото обкръ-
жение ще расте страхът от възмездие. До 8 март кремълски-
ят господар може да се окаже, че вече не е господар дори на 
собственото си тяло.

В „Матрицата“ Neo все пак пада при първия си скок. Да, де... 
Ами ако Киев не падне?

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

„Cвeтът избpa дa глeдa кaквo cтaвa в 
Укpaйнa oт дaлeчe.“

Президентът на Украйна Володимир Зeлeнcки 
за решението на Западните сили да се намесят 

в конфликта само със санкции срещу Русия

„Eфектът от санкциите срещу Русия за 
западните страни ще е по-малък от това да 
видим руските танкове на бул. „Руски".“

Банкерът Левон Хампарцумян коментира 
наложените санкции за спиране на войната в 

Украйна„Русия има петрол, газ и оръжия и прилича 
на една бензиностанция с ракети.“

Премиерът Кирил Петков коментира 
икономиката на Русия

„Време е Стефан Янев 
и Корнелия Нинова да 
решат дали да бъдат 
част от европейско 
правителство 
или прочеченска 
опозиция.“

Радан Кънев коментира 
позицията на двамата 
министри за войната в 

Украйна

„Чеченският башибозук, под руски 
флаг, настъпва към украински 
градове и села, населени с 
мирни християни. Православни 
християни. Украинци. И 
българи. Мислите ли, че когато 
башибозукът влезе в някое село, 
ще пита кой кой е и ще проверява 
лични карти.“

Евродепутатът Ангел Джамбазки 
коментира включването на чеченци 

в бойните действия в Украйна

https://www.mbglogistics.com/
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М
ного хора, преживели на-
цисткия ад на Холокоста, са 
доскорошни и дори насто-
ящи наши съвременници. Та-
къв е и Владислав Шпилман, 

пианистът, чиито мемоари вдъхновяват ре-
жисьора Роман Полански да създаде екра-
низация с едноименното заглавие – фил-
мът „Пианистът“ (2002), който спечели три 
награди „Оскар“, наградата за най-добър 
филм на Британската академия за филмови 
и телевизионни изкуства, „Златна палма“ на 
фестивала в Кан и др. Това е история, която 
може би ви е развълнувала, особено поради 
факта, че е базирана на истински събития, 
пише „Списание 8“.

Бъдещият световноизвестен пианист и 
композитор се ражда на 5 декември 1911 
г. в Полша в еврейско семейство. Първите 
си уроци по пиано получава в Музикална-
та академия на Шопен във Варшава. Него-
ви преподаватели са ученици на известния 

композитор Ференц Лист. През 1931 г. 
Шпилман постъпва като студент в престиж-
ната Академия на изкуствата в Берлин. Но 
само две години по-късно, когато

Адолф Хитлер завзема 
властта в Германия

се завръща в родината си. Прочува се като 
виртуозен пианист и започва да композира 
първите си музикални произведения.

На 1 април 1935 г. Владислав Шпилман за-
почва работа като щатен пианист в Полско-
то радио. Освен класическа музика той из-
пълнява и джаз вариации. По време на едно 
от изпълненията му на живо по радиото, на 
23 септември 1939 г., се чува зловещ тътен 
от немска бомбардировка и пианистът е 
принуден да прекъсне изпълнението си. В 
този момент той свири „Ноктюрно“ на Фре-
дерик Шопен. Това е последното изпълне-
ние на музика на живо по радиото до края 
на войната. В този промеждутък от време 
Полското радио е изключено от ефир от на-
цистките нашественици и спира да функ-
ционира.

Интересен е фактът, че пианистът се за-
връща на работата си в радиото още през 
1945 г. (след края на Втората световна вой-
на) и продължава да свири творбата на Шо-
пен точно от там, докъдето е стигнал 6 го-
дини по-рано. Но какво се случва с вече 
утвърдения еврейски музикант по време на 
този мъчителен период от 6 години, в който 
той е преследван от нацистите и е в посто-
янна битка за оцеляването си?

Датата е 31 октомври. Годината 1940-а. 
Всички евреи, живеещи във Варшава, в това 
число и Шпилман и неговото семейство, са 
принудени да се изселят в „еврейския квар-
тал“, по-известен като Варшавското гето. 
Това е най-голямото гето, създавано по вре-
мето на Втората световна война. В него дом 
намират над 400 000 евреи. Храната е лукс 
и най-често се внася нелегално. Незабавно 
е издигната и дебела стена, която отделя ге-

тото от останалата част на окупирана Вар-
шава.

За щастие, Шпилман успява да продължи 
работа си като пианист, свирейки в кафе-
нета и ресторанти в гетото. Така младежът 
припечелва някакви пари, с които тряб-
ва да издържа себе си и шестчленното си 
семейство, което включва него, майка му, 
баща му, брат му и двете му сестри.

През 1942 г. цялото му семейство е депор-
тирано в Треблинка – нацистки концентра-
ционен лагер, намиращ се на около 80 км от 
Варшава. В него смъртта си намират между 
700 хил. и 900 хил. полски евреи и цигани. 
Това го прави третият по големина лагер на 
смъртта спрямо броя на погубените в него 
животи. При качването на семейство Шпил-
ман във влака за Треблинка полицейският 
служител Ицхак Хелър

разпознава талантливия 
пианист

на чийто концерт е присъствал. Той буквал-
но го изхвърля от влака и го измъква от ре-
диците на хората от гетото. За съжаление 
останалите членове на семейството му ня-
мат този късмет. Всички те намират смъртта 
си по време на войната.

Шпилман се завръща в гетото като работ-
ник, но същевременно започва да подпома-
га контрабандата на оръжия сред еврейска-
та общност, която планира своето въстание 
срещу нацистите. Тази дейност продължава 
до февруари 1943 година, когато Варшав-
ското гето е унищожено, а всички негови 
жители са депортирани.

Владислав Шпилман успява да се скрие и 
остава във Варшава. Често сменя местооби-
танието си, като на няколко пъти се измък-
ва на косъм от ръцете на германските вой-
ници. Оцелява благодарение на помощта на 
колегите си от Полското радио и свои прия-
тели музиканти.

Шпилман си отива от този свят на 6 юли 
2000 г., когато е на 88-годишна възраст. На 
25 септември 2011 г. Полското радио офи-
циално е преименувано и вече носи него-
вото име.

Владислав – истинският герой 
зад образа на „Пианистът“
XБлагодарение на неговата история филмът печели три награди „Оскар“

https://connectmortgagecorp.com/
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Т
ова не е само „градска легенда". Ис-
ториците от години се занимават 
с тази ирония на съдбата. Множе-
ството съвпадения между събити-
ята в живота на Ейбрахам Линкълн 

и Джон Кенеди не са само любопитни факти. 
Много страници са изписани по този въпрос. 
Някои подкрепят тезата за твърде многото 
съдбовни съвпадения между двамата пре-
зиденти, други ги разобличават като плод на 
фантазьори, копнеещи за мистерии и загад-
ки, пише „Списание 8“.

Вижте категоричните достоверни факти, 
подкрепящи странните съвпадения между 
16-ия и 35-ия президент на САЩ.

Първият списък на съвпаденията е пуб-
ликуван в пресата през 1964 г., година след 
убийството на Кенеди. Много от фактите от 
този списък са развенчани от Мартин Гард-
нър в научнопопулярното списание Scienti�c 
American и впоследствие препечатани в кни-
гата му The Magic Numbers of Dr. Matrix.

Линкълн е избран за президент през 1860 г. 
Точно сто години по-късно, през 1960 г., Кене-
ди става президент.

Ейбрахам Линкълн е избран в Камарата на 
представителите на САЩ през 1846 г., Джон 
Кенеди - през 1946 г.

И двамата са дълбоко загрижени за права-
та на афроамериканците.

И двамата са убити в петък в присъствието 
на съпругите си.

И двамата са загубили дете, докато са жи-
веели в Белия дом.

И при двамата смъртта е настъпила вслед-
ствие на куршум, изстрелян в главите им от-
зад.

Линкълн е убит в театъра на Форд. Кене-
ди среща смъртта си, докато се вози в кабри-
олет „Линкълн“, произведен от Ford Motor 
Company.

И двамата са наследени от вицепрезиден-
ти на име Джонсън. Андрю Джонсън е роден 
през 1808 г. Линдън Джонсън е роден през 
1908 г.

Джон Уилкс Бут (убиецът на Линкълн) е ро-
ден през 1839 г. Лий Харви Осуалд (убиецът 

на Кенеди) е роден през 1939 г. (По този факт 
има спор между историците, някои твърдят, 
че все пак Бут е роден през 1838 г.)

И двамата убийци са убити 
преди съдебното дело

И двамата президенти са били второ дете 
в семейството.

И двамата са кръстени на своите дядовци. 
Линкълн - в чест на дядо му по бащина линия, 
капитан Ейбрахам Линкълн, убит от индиан-
ците, и Кенеди - в чест на бащата на майка му, 
известният политик Джон Франсис Фицдже-
ралд.

И двамата са имали вродени генетични 
заболявания. Линкълн е страдал от вроден 
синдром на Марфан (според друга версия - 
множествена ендокринна неоплазия). Кене-
ди е бил с болестта на Адисон.

И двамата президенти обичали да седят в 
люлеещи се столове.

И двамата президенти обичали поезията 
(любим автор - Шекспир) и да разказват ви-
цове.

Съвпадения има и в съдбите на обкръже-
нието на двамата президенти

И Жаклин Кенеди, и Мери Тод Линкълн 
вече са били сгодени за други хора, преди да 
се оженят за съпрузите си.

И двете първи дами произхождат от ари-
стократични семейства, говорели са свобод-
но френски и са изглеждали екстравагантно.

И двете са били на по 24 г., когато се омъж-
ват.

Линкълн имал синове с имена Робърт и 
Едуард. Кенеди имал братя, които се казват 
Робърт и Едуард.

Снахата на Линкълн се е казвала Мери 
Юнис. Сестрата на Кенеди се е казвала Юнис 
Мери.

И двамата президенти са имали по 4 деца, 2 
от които умират.

Твърде много прилики между 
убийците и убийствата

И двамата убийци - Джон Уилкс Бут и Лий 
Харви Осуалд - произхождат от семейства на 
безработни, и двамата губят бащите си в ран-
на възраст.

И двамата президенти са застреляни в ден 
преди голям празник. Линкълн - в навечери-
ето на Великден, Кенеди - в навечерието на 

Деня на благодарността.
И двамата президенти не издъхват веднага 

след прострелването.
Списъкът продължава още, и още. Той 

включва и съвпадения между имената и съд-
бите на придружаващите лица, които са били 
в близост до президентите в часа на покуше-
нията, както на вицепрезидентите, застанали 
начело на държавата след смъртта на титу-
лярите. Дори полицаите, арестували двама-
та убийци, са еднофамилници - Бейкър. Ну-
меролозите с наслада събират числата на 
рождени дати, часове на смъртта, сумират 
цифровите стойности на буквите в имената 
на всички, участвали в двете събития, и от-
криват странности. В момента има открити 
над 200 валидни съвпадения между Линкълн 
и Кенеди, както и техните вицепрезиденти, 
убийци, убийците на убийците и т.н.

Скептиците
Според сайта Snopes.com - лидер в развен-

чаването на градски митове и легенди, пове-
чето от съвпаденията имат доста простички 
обяснения. Датите на избори за Камарата на 
представителите и началото на президент-
ството с разлика от 100 години не са изне-
надващи, тъй като президентските и парла-
ментарните избори в САЩ се провеждат на 
интервали от четен брой години.

Двамата президенти са застреляни в петък, 
защото публичните масови събития обикно-
вено са се провеждали през уикенда или ден 
преди него.

Фактът, че и Кенеди, и Линкълн са били 
простреляни в главата, се обяснява с факта, 
че стрелците са нямали друг избор. Като се 
има предвид, че и в двата случая е било не-
възможно да се стреля в гърдите им заради 
обстоятелствата.

Че вицепрезидентите на двамата държав-
ни глави са били съименници, може да се 
обясни с това колко разпространено е името 
Джонсън в САЩ (второ след Смит).

Странните съвпадения в 
животите на Линкълн и Кенеди

XТова не са „градски легенди“, а реални повтарящи се събития
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мечки нанесоха серия опусто-
шения в домове в Калифор-
ния. Те обикалят района на езе-
рото Тахо и са нанесли щети на 
най-малко 30 имота в последни-
те няколко месеца. Първоначал-

но се смяташе, че нарушителката е една, 
тежаща около 250 килограма и наричана 
от местните Ханк Танка. Открити ДНК сле-
ди обаче показаха, че животните са поне 
три и не са много малки. 

 в цифри

3

милиона дола-
ра спечели Хуан 
Ернандес от Ню 
Йорк от лота-
рията New York 

Lottery на играта Deluxe. 
Това е вторият път, когато 
Ернандес печели подобна 
награда, същата сума мъ-
жът взима и преди три годи-
ни. От лотарията съобщават, 

че през 2019 г. целият джак-
пот на Cash Spectacular е бил 

$350 000 000, а Ернандес взима 
$10 000 000. „Все още се опитвам 

да похарча $10 млн. от 2019 г.“, каза 
Ернандес в изявление.

ни. От лотарията съобщават, 
че през 2019 г. целият джак

пот на Cash Spectacular е бил 
$350 000 000, а Ернандес взима 

$10 000 000. „Все още се опитвам 
да похарча $10 млн. от 2019 г.“, каза 

Ернандес в изявление.

милиарда лева е общата сума 
на депозитите в българските 
банки към края на миналата 
година. Домакинствата и нетър-
говските организации държат на 
влог общо 66,54 млрд. лв., кое-
то представлява ръст с 9 на сто 
спрямо година по-рано. Депози-
тите на финансовите предпри-
ятия в края на декември 2021 г. 
е 3,6 млрд. лева, нараствайки с 
16,9 на сто на годишна база.

102
-

говските организации държат на 

-

10
души са напуснали Ук-

райна, за да намерят убе-
жище в няколко съседни 
държави от началото на 

мащабната руска военна 
офанзива в четвъртък, 

написа в Twitter Върхов-
ният комисар на ООН за 

бежанците Филипо Гран-
ди. Според последни из-

числения, изпратени малко 
по-рано от агенцията на 

ООН, са регистрирани 499 
412 бежанци, включително 

281 000 само в Полша.

500 000 
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на имиграцията

Б
еден, отруден и изнемощял от път 
човек. Това е българският еми-
грант в годините преди, по време 
на и след въстанията и войните за 
национално обединение, или - пе-

риодът около 1905-1913 г. Пътят до Амери-
ка е изморителен, корабите са пълни, храна-
та – оскъдна. Мирише на емигрантски живот, 
който започва още от кораба. Следва сумато-
хата на събирането на багажа, старите куфа-
ри с метални обкови и катарами с орнамен-
ти. Дори изработването на куфари е било 
изкуство в онези години, защото пътуването 
е било невероятно приключение.

В глобализирания свят ни е нужен един ку-
фар, в който можем да съберем целия си жи-
вот само за минути. Днес най-често пътуваме 
за удоволствие или по бизнес, преди са пъту-
вали по крайна необходимост.

Тези хора пристигат в Америка изтощени, 
съсипани от път, от мисли за бъдещото, от 
относителна неяснота и носталгия, която ги 
връхлита още по време на пътя към „Новия 
свят“.

Това са предимно патриархални хора, 
които идват от едно капсуловано общество, 
разделено на родове и семейства, които го 
съставляват и които на практика го държат 
живо. Предстои им напълно нов живот, кой-
то е коренно различен от този, който те по-
знават. Всичко е ново и непознато, всичко е 

различно и някак несвойствено, всичко е „не 
родно“.

Така започва животът на нашенците, които 
се осмеляват да пътуват до Америка в онези 
години. Те рискуват живота си в прекия сми-
съл. Хората са сурови, животът е суров, ус-
ловията са тежки, оцеляването е въпрос на 
късмет, на издръжливост, на адаптивност и 
на каленост.

Нашенците са здрави, могат да работят, но 
са трудно адаптивни, свикват много бавно, а 
понякога и въобще не свикват с новите усло-
вия на живот. Много от тях предпочитат да се 
затворят вътре в себе си, да работят, докато 
могат, да заделят известно количество сред-
ства и да се върнат в Родината, където да жи-
веят постарому, но все пак - малко по-добре. 
Други се адаптират по-лесно, но скоро биват 
излъгани, а понякога, дори не в много редки 
случаи - и ограбени.

Поколения след това разказват как тех-
ните баби и дядовци са пътували до Амери-
ка, за да се опитат да си осигурят по-добър 
живот за тях и за техните наследници. Дори 
и днес има хора, които ползват блага, които 
са постигнати с кървавия труд на дедите им 
преди почти столетие – 

емигрантски труд, който 
осигурява препитание 

и благосъстояние до ден днешен.
Много от фамилиите в монтанското село 

Копиловци в Северозападна България, които 
днес са кръчмари, тоест, държат малки заве-
дения, било за бързо хранене, било – селски 
кръчми, било малки магазинчета, са хора, чи-
ито деди са били в Америка или някъде по 
света на гурбет. Когато се връщат в Родината 
си, старите емигранти отварят кръчма, пив-
ница или хоремаг, освен че купуват ниви, до-
битък и строят домове. Техните деца днес 

продължават това дело.
Наследници на емигранти в Америка от 

село Туден, близо до днешния град Годеч, 
също в Северозападна България, днес се за-
нимават с търговия с коли. Някога баба им, 
която е пътувала до Америка, им подарила 
западни автомобили от известни марки с па-

рите, които спечелила в странство. Така тези, 
тогава деца, постепенно започват да се ин-
тересуват от двигатели, от конструкция на 
западни автомобили и постепенно се ори-
ентират към именно такова техническо об-
разование, благодарение на което техните 
наследници днес също се занимават с авто-
мобили - ремонт или търговия.

Ето как историческото време 
ни влияе и днес 

Дядото някога е бил автомонтьор, внукът 
днес също е автомонтьор. Само бащата – 
продукт на едно от няколкото „изгубени по-
коления“ на ХХ в., е останал назад, защото 
просто е имал малшанса да се роди, да учи 
и да изживее голяма част от живота си в без-
времието на една празна историческа епоха.

И все пак, онова, което старите емигранти 
са постигнали, резултатът от тяхната жерт-
ва, дори саможертва, в много случаи се про-
явява в наследниците през годините. Това 
показва, че не е било напразно усилието да 
тръгнеш към „Новия свят“, не е останало не-
забележимо онова, което тези хора са по-
стигали. Доказателството е видимо, това са 
поколенията, които надграждат или благо-
денстват в различни степени именно благо-
дарение на труда на своите деди емигранти.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

„Елис айлънд“ – повече от 20 милиона пътници преминават през федералната имиграционна станция на „острова на 
стридите“ – входът на САЩ, в периода 1892-1954 г. 

На входа на „новия живот“ – около 1900 г.

Саможертвата на емигрантите 
ни държи и днес

Емигранти пристигат в САЩ, за да търсят щастието и късмета си.

XВнуците живеят добре, благодарение на дедите си

Снимка от: www.nytimes.com

Снимка от: www.kingsacademy.com
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„За мен е чест, че съм поканена в 
BG VOICE“, казва Пенка. Едва ли 
някой друг българин в киноин-
дустрията в Холивуд е постиг-
нал колкото нея. Пенка Кунева 

обаче си остава един „скромен човек“, „душа 
човек“ - според приятелите й във Facebook. 
„Да, такава съм - признава тя - въпрос на из-
бор и духовност.“

Преди няколко години тя сподели по по-
вод на борбата й в началото за американ-
ска виза: „Сега трябва да си с „Oscar“, „EMMY“ 
или „GRAMMY“, за да получиш виза“. Ето че 
вече е номинирана за „GRAMMY“, но мно-

го отдавна е получила „виза“ за Холивуд от 
най-висока класа - „ААА“.

Албумът „Women Warriors: The Voices 
of Change“ с музика на българската ком-
позиторка Пенка Кунева е номиниран за 
„GRAMMY 2022“ в категорията „Classical 
Compendium“ (“Класическа колекция“). Ди-
скът е посветен на 60 активистки – между 
които децата Малала и Грета Тунберг.

Номинацията е резултат 
от дългогодишен труд

като диригентът и продуцент Ейми Ан-
дерсън го е мислила 2 години. „Този про-
ект Ейми започна по времето, когато се 
запознахме през 2016 г. - казва Пенка. - С 
нея работихме заедно през 2018 г. В София 
организирахме разкошен концерт със сим-
фонична музика „В света на видеоигрите“, 
продуциран от „Кантус Фирмус“ и под ди-
ригентството на Ейми. Препълнихме зала 
„България“.“

От тогава двете започват да работят заед-
но, като Ейми предлага на Пенка да напише 
музиката към нейния документален филм 
за жените, борещи се за социална справед-
ливост. Първоначално идеята е това да е 
концерт през септември 2019 г. с прожек-
ция на документалния филм на Ейми, със 
сцени на демонстрации на движения на 
жените и с „жив саундтрак“. После го запис-
ват като студиен диск, който тази година е 
номиниран за „GRAMMY“. Пенка е втората 
българка с престижната номинация в кате-
гория „Класическа колекция“ след тази на 
Добринка Табакова през 2014 г.

Пенка е написала музиката към 7 от 14-
те глави в албума, в общо 35 минути музи-
ка. „Ейми ми даде да напиша музиката към 
най-драматичните истории“, споделя Пен-
ка. Едната е за кризата със СПИН в Америка 
през 80-те години - големите демонстрации 
в Ню Йорк. Друга е за жените от индиански-
те племена, които преди няколко години се 

борят против изграждането на газопровод, 
който ще отрови земята и водата им. Трета е 
за палестински и израелски жени, които се 
борят за мир между двете враждуващи дър-
жави. Най-драматична е музиката, посвете-
на на движението „Me Too“ - срещу сексуал-
ното насилие над жените.

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

Целият екип, създал албума „Women 
Warriors: The Voices of Change“, включително 
и Пенка Кунева, ще бъде на връчването на 
наградите „GRAMMY“, което традиционно се 
провежда в „Стейпълс център“ в Лос Андже-
лис. Тази година церемонията ще е на 3 ап-
рил - малко по-късно от обичайното, заради 
пандемията.

Пенка Кунева: Номинация за 
„GRAMMY“ в блясъка на Холивуд
XВ Меката на киното българката е хит сред композиторите на музика за блокбъстъри, сериали и игри

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

Корицата на номинирания за „Грами“ албум „Women 
Warriors: The Voices Of Change“.

Номинацията за „Грами“.

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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„Когато разбрах за номинацията, бях мно-
го щастлива, че този проект - пантеон на же-
ните героини, сега получава силен отзвук - 
споделя дамата. - Винаги ще споменавам с 
благодарност, че дължа моя успех на пер-
фектното ми образование от България - в 
музикалното училище, в академията. С него 
дойдох добре подготвена в Америка преди 
32 години...“

Тя е родена в София, майка й Кина Прода-
нова е преподавател по музикален анализ 
в Консерваторията, а баща й Динко Кунев 
- инженер-химик във ВХТИ. Летата си пре-
карва при бабите и дядовците си в Габро-
во и Панагюрище. Талантът й да композира 
проличава още на 6-годишна възраст, кога-
то майка й я научава да пише музика и ноти. 
Твори детски композиции за пиано и малки 
пиески.

Учи в Националното музикално училище 
с пиано, пише музика за детски матинета 
и театрални постановки. Завършва Нацио-
налната музикална академия „Проф. Панчо 
Владигеров“ с теория на музиката и „Дюк“ - 
легендарният частен университет в Север-
на Каролина, с пълна стипендия за магис-
тратура по композиция. В „Дюк“ Пенка е и 
първият докторант по композиция.

През 1999 г. заминава за Лос Анджелис

без пари в джоба
минава през тежък период и за да се пре-
хранва, прави аранжименти на други ком-
позитори. Постепенно започват да я канят 
и като композитор на авторска музика за 
филми и игри. През годините перфекцио-
низмът й в аранжимента и оркестрацията е 
оценен в такива хитови студийни блокбъс-
търи като „Матрицата“, „Карибски пирати“, 
всички издания на „Трансформърс“, „Need 
For Speed“, „Костенурките Нинджа“.

По музиката към тези филми е работила 
със световноизвестните композитори Стив 

Яблонски и Ханс Цимер. Пенка е главен ор-
кестратор и на филмовата музика в ленти с 
бюджет над 100 милиона долара - „Елизиум“ 
(с Мат Деймън и Джоди Фостър) и „Играта 
на Ендър“ (с Харисън Форд) от 2013 г.

Българката е композитор на музиката 
към игрите „Принцът на Персия“, „Трансфор-
мърс“. Писала е музиката към филми от вир-
туалната реалност. Озвучава световни хито-
ве като играта „Мумията“ и „Hell Boy“ - филм 
от виртуалната реалност. Тя е сред пионе-
рите в Холивуд, прокарващи пътеката към 
сравнително новия жанр - филмите от вир-
туалната реалност, които се правят едва от 
няколко години. „Имам малко дух на пионер 
- смее се дамата. - Много обичам да вървя 
по неутъпкани пътеки.“

Тя е автор на музиката към филма „Ага“ на 
Милко Лазаров, награден на много светов-

ни фестивали. Неин е и 
саундтракът към фен-
тъзито на Адам Рип „По-
шепването на Дявола“ 
(„Sony Pictures“, с награ-
да „Saturn 2018“), на фи-
лмите на Габриела Ле-
десма „Тъга“ („Blue“) и 
на Пол Саламов „Сре-
ща“ („Sony Pictures“). 
Издава и авторски кон-
цептуални албуми, в 
които „разказва емо-
ционални истории, 

като „Невидимата нишка“ („The Invisible 
Lifeline“), „Приключенията на Одисей“ („A 
Warrior’s Odyssey“, 2012), „Жената астронавт“ 
(„Woman Astronaut“, 2015) и „Прераждане“ 
(„Rebirth of Id“, 2017).

Признава, че най-скъп на сърцето й е 
„Жената астронавт“. За музиката е била вдъ-
хновена от смелите момичета, полетели в 
Космоса, а 14-те пиеси са силно емоцио-
нални и въздействащи. Албумът получава 
„Hollywood Music in Media Award“ и изклю-
чителен отзвук сред музикалните критици.

„Жената астронавт“ проправя на българ-
ката пътека към световна слава в средите на 
космонавтиката. През 2016 г. тя написва му-
зиката към 10-15-минутните филмчета и ин-
сталации, които се въртят всеки ден от 9 до 
17 ч. за посетителите в музейния комплекс 
„Kennedy Space Center“ във Флорида. Раз-
казват за историята на космическите мисии 
от първите покорители през 60-те години 
като проектите „Mercury“ и „Apollo“ до днес. 
„Вълнуващо е, че моята музика ще звучи там 
вечно, докато го има музея“, споделя Пенка.

През 2019 г. заедно с композитора Джо 
Креймър тя написва музиката към култовия 
тв сериал „Пандора“ - научна фантастика, 
драма, екшън, приключения, излъчван по 
тв CW. Интересува се от научната фантасти-
ка още от България и обожава да озвучава 
иконни знакови филмови истории като „Star 
Wars“. Преди 2 години пък нейна музика зву-
чи на „Hollywood Bowl - към нетрадиционна 
рекламна кампания на козметична компа-
ния, свързана с жени астронавтки - „America 
In Space“.

Споделя, че точно по време на локдауна 
е била заета с много творчески проекти. На-
писва музиката към документалния филм 
Zero Gravity („Нулева гравитация“) за деца, 
които се интересуват от компютърен език, 
кодиране на сателити в Международната 
космическа станция. Продължава да пише 
музика за игри, експериментира в жанра 
хорър за филми.

„Локдаунът ми напомни кое е най-важно-
то за мен - да поддържам духа на семей-
ството си“, казва тя. Със съпруга й Даниел 
Шуайгър, редактор на филмова музика, жи-
веят в Лос Анджелис. Прибрала е родите-
лите си, вече пенсионери, от България, да 
не ги мисли по време на ковида. Дъщеря й 
Джийни, на 15 години, е също много артис-
тична, но в изобразителното изкуство. „Ха-
ресва ми, че се проявява и като добровол-
ка, по собствено желание ходи да помага в 
една ферма“, споделя Пенка.

При толкова много успехи - толкова 
скромна?... „Моята теория е, че животът ни 
сервира най-различни изненади и човек 

трябва да е винаги много смирен, по хрис-
тиянски, защото не се знае какво ни чака 
зад следващия ъгъл - споделя Пенка. - Ето, 
този ковид, тази война... Когато получиш по-
добни „ритници“, осъзнаваш, че няма нищо 
по-важно от това да си здрав и да правиш 
добро. В такава ценностна система съм въз-
питавана от малка.“

„За мен наистина е голяма чест и голямо 
удоволствие да застана пред българската 
аудитория на BG VOICE. Пожелавам на всич-
ки българи, където и да са по света, да бъ-
дат здрави, щастливи и преуспяващи“, каз-
ва Пенка, която на 25 февруари отпразнува 
своя 55-годишен юбилей.

Корицата на култовия авторски албум на Пенка Кунева - 
„The Woman Astronaut“ („Жената астронавт“).

Музика на Пенка Кунева звучи на „Hollywood Bowl“ - проектът „America In Space“.

Реклама към фентъзи сериала „Пандора“ с музика на Пенка Кунева по тв CW.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
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З
а първи път българин се кандида-
тира на избори във Великобри-
тания. Това стана ясно, след като 
Лейбъристката партия на Велико-
британия обяви номинациите си 

за съветници в местния вот, който предстои 
през май.

Нишан Джингозян ще бъде кандидат в 
лондонския район Енфийлд. Ако бъде из-
бран, той ще стане не само първият общин-
ски съветник от български произход в тази 
страна, но и един от малкото европейци на 
такава позиция, съобщи БТА.

,,Не бих се кандидатирал за изборен пост 
във Великобритания, ако не се чувствах 
уверен, че притежавам знания и опит, кои-
то мога да предложа. Към това решение ме 
подтикна и липсата на политическо пред-
ставителство на българската общност в Обе-
диненото кралство. Над 320 000 български 
граждани живеят във Великобритания, а

нямаме представителство 
на политическо ниво

Това е огромен проблем за общност, коя-
то изпитва определени затруднения в про-

цеса на интеграция“, коментира сънародни-
кът ни при обявяването на номинацията.

Нишан Джингозян е роден във Варна. За-
вършил е Техническия университет в мор-
ската столица и Кингстън юнивърсити в 
Лондон. Живее във Великобритания от 22 
години. Работи в системата на държавна-
та администрация. Член е на работна гру-
па към Foreign and Commonwealth O�ce 
във Великобритания и на работна група към 
ПЕС - PES Migration and Integration Network. 
Основател е на Българския център за соци-
ална интеграция и култура в Лондон. 

„Признавам, че си задавах въпроса - да си 
българин, кандидат за поста – преимущест-
во ли е или недостатък? За съжаление аз не 
разполагам с лобито, с което другите общ-
ности в Лондон разполагат. Познавам за-
дочно още само един член на Лейбъристка-
та партия, който е от България. Няма да мога 
да разчитам и на гласовете на българската 
общност в Лондон. В района, който предста-
влявам, живеят много малко българи“, ко-
ментира Джингозян.

Българин се явява на  
избори във Великобритания

а първи път българин се кандида-
тира на избори във Великобри-
тания. Това стана ясно, след като цеса на интеграция“, коментира сънародни-

избори във Великобритания
XНишан Джингозян е кандидат на Лейбъристката партия за местния вот

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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З
имата изтощава организма – по-
някога повече, отколкото можем 
да си представим. Един от призна-
ците, по който го усещаме, е про-
летната умора. Тя, противно на 

всеобщото мнение, не е само психическо 
състояние, но има много общо с физическа-
та ни форма. Тя от своя страна е свързана с 
баланса на веществата в тялото ни.

С настъпването на пролетта пък жела-
нието за хубава фигура и добър тонус се 
усилва. За да изглеждате и да се чувствате 
добре, задължително трябва да направите 
прочистване на организма.

На пречистването на тялото от години 
се гледа и като на решение за много здра-
вословни проблеми. Много хора стигат до 
там, че го препоръчват дори и като ефек-
тивен начин за отслабване. Истината е, че 
подобно на всяка промяна в хранителните 
навици, то влияе на целия ни организъм. И 

като всяка подобна промяна, това може да 
значи по-голям или по-малък стрес за него. 
Това може да доведе дори до отслабване на 

имунната система – нещо, което е изключи-
телно неподходящо за пролетния сезон. За-
това е важно да знаем до какво може да до-
веде всяка стъпка в това отношение и защо 
е важно да направим пролетно пречиства-
не на организма си.

Само по себе си, пречистването на тялото

представлява детоксикация 
на организма

Мнозина специалисти твърдят, че е до-
бре това да се прави два пъти в годи-
ната, за да премахваме натрупаните 
вредни вещества. Това се налага, тъй 
като, независимо от начина на живот, 
който водим, е неизбежно в нас с вре-
мето да не се натрупат всякакви то-
ксини.

Ползата от детоксикацията са мно-
го. Подобрява се състоянието на кожа-
та, косата и ноктите. Тенът става по-сия-
ен, премахват се следите от умора, и не на 
последно място, организмът се пречиства.

Най-важното за детоксикацията е пра-
вилният хранителен режим. Забравете за 
сладкишите и захарните изкушения. Консу-
мирайте мед като заместител на шоколад. 
Медът е известен със своя силен прочист-
ващ ефект. Много добър начин за детокси-

кация е и масажът с мед.
Ограничете олиото, маргарина, карто-

фите, твърде солени и люти храни, мазни-
те меса. Компенсирайте пържени и тежки 
храни с неограничени количества плодо-
ве и зеленчуци. Консумирайте месото във 
варен вид, извара с ниско съдържание на 
мазнини.

Водата играе решаваща роля
при прочистването на тялото от токсини. 
Пийте много вода, старайте се да приема-
те поне по 2, 5 литра на ден. Пийте и прясно 
изцедени плодови сокове, те също са много 
полезни. Ограничете до минимум кафето и 
алкохолните напитки.

Започвайте деня си с чаша вода с изце-
ден лимонов сок. Това ще ви подейства 
ободряващо, пречистващо и ще премахне 
сънливостта ви.

Не пропускайте пролетното прочиства-
не на организма и благотворното действие 
на пролетните плодове и зеленчуци. Готве-
нето на пара е идеалният начин да си при-
готвите зеленчуците. Наблегнете и на хра-
ни с ниско съдържание на протеини. Това 
са грах, леща, яйца и пиле. Между хранени-
ята може да похапнете ядки, които не са 

солени.
В началото, когато започнете про-

чистването, може имате леко главобо-
лие. В този случай масажирайте сле-
поочията с масло от лавандула, ако 
можете, поспете малко.

Опитайте се да спазвате този режим 
поне две седмици. Няма да видите вед-

нага резултат, но постепенно ще започ-
нете да се чувствате, а и да изглеждате 

по-добре. Препоръчително е и занапред да 
ограничавате количествата на храна, която 
приемате.

Подгответе тялото 
за лятото
Пролетното прочистване  
е задължително за хубава фигура

нето на пара е идеалният начин да си при
готвите зеленчуците. Наблегнете и на хра
ни с ниско съдържание на протеини. Това 
са грах, леща, яйца и пиле. Между хранени
ята може да похапнете ядки, които не са 

солени.

чистването, може имате леко главобо

поне две седмици. Няма да видите вед
нага резултат, но постепенно ще започ

нете да се чувствате, а и да изглеждате 
по-добре. Препоръчително е и занапред да 
ограничавате количествата на храна, която 
приемате.

Само по себе си, пречистването на тялото

представлява детоксикация 

Мнозина специалисти твърдят, че е до-
бре това да се прави два пъти в годи-
ната, за да премахваме натрупаните 

-
го. Подобрява се състоянието на кожа-
та, косата и ноктите. Тенът става по-сия-
ен, премахват се следите от умора, и не на 
последно място, организмът се пречиства.

Най-важното за детоксикацията е пра-
вилният хранителен режим. Забравете за 
сладкишите и захарните изкушения. Консу-

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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АНИТА ХРИСТОВА

С
едмицата на модата в Милано про-
дължава от четвъртък под сянката 
на руското нахлуване в Украйна и 
възможните икономически после-
дици. Дори и на подиума да не е 

видно, инвазията върви на заден план, дока-
то светът на модата прави ревюта и осъзнава 
за пореден пък, че светът може да се проме-
ни за миг.

В Милано „Прада“ показа прагматизъм 
на подиума. Топове с презрамки са хитът за 
следващата зима и бележат втората година 
от творческото партньорство на Миуча Пра-
да и Раф Симънс.

Полата на сезона е трипластова и смесва 
кожа, плетива, кадифе и воал, понякога укра-
сени с пайети и кристали. Саката са с дамски 

кройки, без закопчаване и се комбинират с 
плисирани вълнени поли - повей от 50-те го-
дини на миналия век.

Според Симънс колекцията отразява „ре-
волюционните моменти от историята на 
„Прада". В бележките към шоуто Прада пише, 
че „колекцията е за историята на жените, ис-
торията на хората, а не за историята на мо-
дата“.

Нищо точно не казва по-красноречиво 
„Оставете ги да хапват торта“ от шоу на по-
диум, който наподобява декора на европей-
ски дворец от някой минал век. Точно такава 
беше и богатата на брокат и кадифе колекция 

на Джеръми Скот за „Москино“.
Скот пусна модел с мотото „Позлатени без 

вина“ и сложи рамки около бедрата. Но из-
вън шапките с форма на лампа, канделабри и 
кафез за птици, колекцията съдържа и днев-
ни костюми в ярки десени, имитиращи ори-
енталски килими, както и малки всекидневни 
рокли с красиви детайли.

Дизайнерът показа и черна вечерна рокля 
с деколте и ръкавици, представена от Бела 
Хадид. Джиджи Хадид пък дефилира с вечер-
на рокля от златисто ламе.

Скот се поклони пред публиката, облечен 
като астронавт, и така закри шоуто, което бе 
открито под звуците на музиката от „Косми-

ческа одисея“.
Като знак, че пандемията поне малко от-

стъпва, „Емпорио Армани“ запази стотици 
места на два от спектаклите си за служители, 

след като получи разрешение за пълна зае-
тост на залите.

Младежката линия на Джорджо Армани 
комбинира дамско и мъжко облекло, геомет-
ричните мотиви доминират и в двете колек-
ции. При мъжките модели нюанси на сивото 
контрастират с розово, коралово, морско-зе-
лено и червено и синьо при дамските.

Дамите на Армани залагат на поли със 
сака, на меки панталони от кадифе с дръзки 
модели копринени блузи. мъжете носят меки 
якета, пристегнати в кръста, и комбинират с 
бейзболни шапки и небрежно елегантни пан-
талони.

Брокат и кадифе от Moschino, геометрични 
мотиви за младежите от Armani

Седмицата на модата в Милано: Под сянката 
на руската атака срещу Украйна
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CDL DRIVER NEEDED, 
Цена US$  2,600.00, Зипкод 60047, Monday to Friday for 
Midwest, South and Southeast.2 Years experience and clean 
record needed. Between 2000-2500 miles $2600 per Week 
direct deposit every Friday. 2246598342 №19155
BABYSITTER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим жена да гледа мал-
ко дете (на 3 месеца) всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 
в Elk Grove Village. Заплащане по договаряне. 8478902080 
№19114
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, системен 
интегратор търси Field/Network engineer за района на 
Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля в дейностите 
по внедряване и поддръжка, отговаря за предоставяне-
то на професионални мрежови услуги. Контакт: simona.
zareva@tbs.tech 359877980442 №19092
SAFETY ADMINISTRATOR, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, KMS Express Inc, a trucking 
company based in SChaumburg, IL, is looking for a Safety 
Administrator. The candidate has to speak english and 
experience is prefered but not required. Please respond to 
email or phone. Thank you KMS express Plamena Pelovska 
2247953411 №19144
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver 
for Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every 
Week. Sighn Up Bonus! Volvo Automatic. For more info Call 
7739837254 $2000 - $2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи механици на камиони и трейлъри. Опит 
не е задължителен, но е препоръчителен. За повече ин-
формация, моля позвънете на 773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business 
is looking for a self-motivated truck and trailer mechanic. 
Experience is a plus own set of tools is required. For additional 
info please call 630-948-4547 or text 773-946-7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR за 
dry van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. Запла-
щането е 0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in business 
need experienced dispatcher and safety to work in o�  ce / 
not from distance/ 2245202269 №18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас C за 
Straight truck local. Заплащане процент от рейта с до-
говаряне. Може и без опит. Monday-Friday 6306342892 
№18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шо-
фьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи всеки 
уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 1500 с бонуси. 
7734954405 №18844

Chicago + suburbs
CONSTRUCTION, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Строителна фирма търси 
бояджия по възможност с опит тел: 773-964-5573 №19206
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Търся CDL шофьор. Заплащане 
според опита (минимално 0.7 на миля) + бонуси и почив-
ка през уикенда. 6307857645 №19209
ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод , Дава се малка стая под наем в Чикаго. 
До улиците Lawrence и Pulaski. В близост до Jewel-Osco, 
Aldi, Walgreens... Удобен градски транспорт и в близост до 
I - 90, 94. $285 месечно + ток. 7736163323 №19213
LOCAL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60172, Srd Freight Inc nabira Local 
Driver za Chicago ,IL - dobro zaplashtane .Dobri uslovia 
,dobur dispetch ,dobri otnoshenia 7738274439 №19214
RECRUITER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60067, Trucking company looking 
to hire an experienced recruiter to take calls and make calls 
on new applicants. Great pay plus commission. Call Vesso - 
224.814.2615 №19200
ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers предлага по-
часова работа за почистване на домове и офиси. Опит и 
собствен превоз. 312-593-1392 №19204
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 53940, Малка транспортна ком-
пания набира Owner Operators. За повече информация, 
моля позвънете на 608-254-9977 №19194

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

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

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

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Неголяма компания набира 
контрактори със собствени камиони и драй ван ремар-
кета . Диспач 24/7. За повече информация се обадете на 
телефон 224-659-2356. №19178
LOCAL OWNERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60056, Owner operators wanted for 
local dry van work within 200 Mile radius of your parking lot. 
Home every night. 2018 or newer trailer, free plates. $3000-
$4000 clear per week after fuel and deductions. 8476370772 
№19170
TARSYA CDL DRIVER, 
Цена US$ 2,800.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver s 
opit. Plasham $0.90 cpm s HazMat i 0.85 bez HazMat. Moje 
i $400/$380 na den. Za poveche info call 224-659-1690 
Evgeni. №19159
BOX TRUCKS, 
Цена US$  , Зипкод , Компания набира owner operators за 
box trucks , телефон за връзка 774-408-0460 №19138
ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$  , Зипкод 4, Ако сте малка компания и искате 
най-доброто за своите камиони, не си губете време-
то  Neo Log Systems LLC е компания, която извършва 
диспечерски,сейфти и акаунтинг услуги на най-ниски 
цени %4 от гроса. Нужно е само да имате MC#, всичко дру-
го оставете на нас  www.neologsystems.com 2242316080 
№19171
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  , Зипкод 60056, MR 13 Trucking is hiring 
experienced owner-operators and CDL drivers with clean 
driving record for Box and Semi trucks , tel. 224-795-5588 
№19134
CAREGIVER SUB NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Live-In Caregiver Sub needed - 
every other weekend, good pay. Patient is in Northeast 
Indiana, 45 min or less from Chicago. 2247351987 №19137
ACCOUNTANT TRUCK COM, 
Цена US$  , Зипкод 1500, Bulgarian trucking company is 
looking for an Accountant to handle mainly payroll and 
billing. We need at least 1 year of experience. Experience 
with Pro Transport is a huge plus. Immediate Start. For more 
info call: 847-999-4960 Ask for Yuliyan 8479994960 №19141
SAFETY DEPARTMENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60403, Компания за камиони в 
Joliet, IL търси да назначи safety.Телефон 815-205-4060. 
№19145

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

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПАНИЯ ТЪР-
СИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ С CDL КНИЖКА С 
МИНИМУМ 2 ГОДИНИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 630-
422-5488 ГАБИ №18519

HELP WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Tarsiat se rabotnisi 
za montirane i demontirane na stilaji ,raboti 
se izvan Chicago , transport,hotel ysigureni 
,dobro zaplashtane za informasia se obadete na 
7736064860 №18488

ACCOUNTANT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, GMG EXPRESS INC 
located in Burr Ridge is looking for accountant 
Candidate must have: Good planning, attention 
to detail, organizational and prioritization 
skills, ability to multitask and work under time 
constraints. Job Functions include but are not 
limited to: • Accounts Receivable • Customer 
invoice preparation and sending invoices to 
customers. • Collections • General ledger • Data 
entry, fi ling and scanning reports and payments • 
Driver’s settlement. 6304682472 №18682

CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers 
Предлага почасова работа за почистване на до-
мове и офиси. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586 ДИСПЕЧЕР , 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания търси диспечер за работа в офис. За по-
вече информация - тел.: 847-571-0945. №18486

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL Class A- Транс-
портна компания търси да назначи шофьори с 
минимум 2 години опит. Автоматик камиони с 
АPU. Заплащане според опита- $0.60-$0.70 cpm! 
7736036413 №18426

PRODUCTION ASSISTANT 
Tърсим Production Assistant.  Full Time.W-2.Да 
подпомага дейността на мениджър проекти.
Изискава се перфектен английски и шофьорска 
книжка.Офиса е в Burr Ridge. Обадете се на 847-
630-4050 за повече детайли и назначаване на 
интервю. №18489

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси шофьор Class A за регионална 
работа. Заплащането е за заработена седмица, 
с възмойност да се заработят до $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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$$$ OWNERS $$$, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага 
работа за Owner Operators! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel 
Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки товари; Постоян-
ни курсове;Direct Deposit всеки петък! -Tel. (847) 483-8787 
№19183
ONLY 8% DISPATCH FEE, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна компания набира 
Owner operators.Добро заплащане и само 8 % dispatch 
fee. Con� rmations директно от брокера! Всеки уикенд в 
къщи. За повече информация се обадете на 630-290-7566. 
№19185
SHOFIOR NA VAN , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, Tarsim sho� or za VAN i malak 
kamion , s obiknovena knijka , i za kamion s kategoria C . 224-
817-6515 - na balgarski 773-988-7255 - na angliiski №19172
СТРОИТЕЛНА ФИРМА, 
Цена US$  , Зипкод 60056, Строителна фирма търси да на-
значи майстори за полагане на плочки. Опит в областта 
задължителен. Много добро заплащане. Повече инфор-
мация и въпроси 773-656-1757 7736561757 №19186

FLEET MANAGER, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60465, Free Style 
Trucking е развиваща се компания, която търси 
мениджър за поддръжка на автопарк. За пред-
почитане е кандидатите да имат опит и да раз-
бират от камиони. Бихме наели кандидат без 
опит, ако има познания в областта на камиони-
те (има опит в транспортната индустрия, бивш 
шофьор на камион, механик или диспечер и 
т.н.). Задължително е кандидатите да имат: *До-
бър (свободно да говорят) английски *Добри 
компютърни познания *Желание да работят в 
екип За повече информация търсете Руси 708-
243-9628 7082439628 №19174

DENTAL RECEPTIONIST AND ASSISTANT, 
Цена US$  , Зипкод 60015, Deer� eld Dental O�  ce 
търси да назначи на пълно работно време 
Dental Receptionist. Заплащане : $16 -$17 на час 
за старт в зависимост от опита. Обадете се на 
тел: 847-312-5549 Говорим български. №18931

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$  750.00, Зипкод 60010, Търсим жена на 
фул тайм позиция да помага с грижата на две 
малки деца (1г. и новородено). Понеделник до 
Петък от 7ам до 7пм и някои уикенди - може и 
с преспиване. Заплата ежеседмично по догова-
ряне. Деси 360.970.6448 №19198

CDL STEADY TEAM 0,90, 
Цена US$  , Зипкод 2500000, Постоянен курс от 
Чикаго до Лас Вегас пощта целогодишно пове-
че информация 3312456314 №19208

SAFETY ASSISTANT, 
Цена US$  1,500.00, Зипкод 60465, Free Style 
Trucking търси Safety Assistant. За предпочита-
не е кандидатът да е с опит, но бихме наели и 
без опит. Отговорностите ще включват но няма 
да са ограничени само с проверка на Logbooks, 
съдействие при попълване на документи за 
работа и обясняване на полиците и начина на 
работа компанията. За контакт: Руси - 708-243-
9628 №19175
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ 
С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 
ИЛИ 773-968-8245 №18518

ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене 
на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 7087708483 
№18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори за 
dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx Ground, 
doubles endorsement and 1 year experience. 6302903092 
№18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time Caregiveri/
Companions. Locations: Suburbs (Ho� man Estates, Highland 
Park,Schaumburg), City Chicago. Zaplashtane $15.00-$18.00 
na chas. Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-5108, 224-
500-2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим работ-
ник за поддръжка и почистване в сервиз. 6303509989 
№18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za CDL 
sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher v kashti. 
Za poveche informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators за ло-
кална/регионална работа в радиус от 200 мили от вашия 
паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка вечер. 
Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa компа-
ния набира котрактори с CDL за съвместна работа. За по-
вече 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 компа-
ния 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 син-
гъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро запла-
щане. Тел: 847-877-4745 №18359

COAST TO COAST
RECRUITER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60067, Trucking company is seeking 
to hire a recruiter for our Plovdiv, BG o�  ce. Experience is a 
must! Great pay plus commission. Call Vesso - 224.814.2615 
№19201
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 53940, Малка транспортна ком-
пания набира Owner Operators. За повече информация, 
моля позвънете на 608-254-9977 №19193

AMAZON , 
Цена US$  , Зипкод 0, CDL and Box truck owner operators 
2247955588 №19168
DRIVERS, 
Цена US$  , Зипкод 0, Фирма тъси CDL drivers for OTR , 
търсят се също owner operators за Box and Semi trucks , 
възможно е партньорство с Амазон 2247955588 №19169
CDL DRIVERS NEEDED60, 
Цена US$  , Зипкод 0, Компания търси да назначи CDL 
drivers class A с минимум 2 годишен опит цена по догова-
ряне 2244366448 №19139
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асис-
тент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 
3039748716 №18968
DRIVERS/OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, SRD FREIGHT INC търси шо-
фьори с опит за Interstate Driving – Long Distance! Пред-
лагаме: редовни товари за West Coast , платен Restart на 
пътя, Pre-Loaded Trailers в Чикаго! Свободен нов ками-
он Freightliner Cascadia 2022 с всички екстри и нови ре-
маркета 2022. Първокласен диспеч с 15 години опит зад 
волана! За Owner Operators предлагаме оборот между 
$8000 - $10000 на седмица. Hazmat и Специализирани Ри-
фери оборот между $9500-13000 на седмица 7738274439 
№19111

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Remote dispatcher looking for 
work 10 years experience in dispatching viber 359876511784, 
direct 708 988 3851 №19164
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60001, remote dispatcher looking 
for work 10 years experience in dispatching R RZ V VZ F FZ 
7278355206 №19121
ТЪРСЯ РАБОТА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016 Опитен бейбиситер пред-
лага гледане на деца във Вашия дом, всякаква въз-
раст. За контакти моля позвънете на 224-659-0358.
Experienced babysitter is looking for taking care of your kids 
at your house, any age. Please call my cell at 224-659-0358 
№19097

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

ФЛОРИДА
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Remote dispatcher looking for 
work 10 years experience in dispatching viber 359876511784, 
direct 708 988 3851 №19165
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, remote dispatcher looking 
for work 10 years experience in dispatching R RZ V VZ F FZ 
7278355206 №19123

АТЛАНТА
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, remote dispatcher looking 
for work 10 years experience in dispatching R RZ V VZ F FZ 
7278355206 №19122
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 30301, Диспечер с опит от България 
53R/V/F /HZ call/text/email 5618770865 №19158

НЮ ЙОРК
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, remote dispatcher looking 
for work 10 years experience in dispatching R RZ V VZ F FZ 
7278355206 №19124

SOMEWHERE ELSE
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 1750, Диспечер с опит от България 
53V/R/F/Hz call/text/email 5618770865 №19149

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  600.00, Зипкод 60193, Търся съквартирант/
ка в Schaumburg. Самостоятелна стая,баня+тоалетна.
Общ хол,кухня и паркомясто.Апартаментът е просторен 
с всички ел уреди.Намира се на Roselle rd/Weathers� eld 
Way.Бърз достъп до I90,I290,I390,I355.Наемът е $600/
месец+ток(обикновенно е около $30/месец на човек)
Свободен от 1ви март. 3129532101 №19207
3BED/2 BATH CONDO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, AVAILABLE 4/1/22 RECENTLY 
RENOVATED 3 BERDOOM 2 FULL BATHROOM GARDEN UNIT 
IN CHICAGO. GRANITE COUNTERTOPS AND STAINLESS STEEL 
APPLIANCES. HARD FLOORS THROUGHOUT. PETS ALLOWED. 
IN UNIT WASHER DRYER. 2075708504 №19210

CONDO FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Под наем едностаен напъл-
но обзаведен етаж 4 Palatine, Twin LAKES.Комлексът има 
басейн,клуб за гости с фитнес и голям паркинг.Рентата 
включва вода и парно. 12246233299 №19212
СТАЯ ЗА НЕПУШАЧИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в Des Plaines, 
за непушач. 7739344547 №19196
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60630, Стая под наем, Северната 
част на Чикаго - $450 6308500701 №19197
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  450.00, Зипкод 60630, Стая под наем от апарта-
мент в North Chicago.Наем $450. Звънете сутрин за пове-
че информация. 6308500701 №19177
FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, Schaumburg – For Rent 
ROOM IN Townhouse, Furnished Close to Hwy 90, 290, 355, 
390 $670/month - All inclusive 847-630-7078 Please, leave a 
detailed message 8476307078 №19179
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  800.00, Зипкод 60169, Давам приземен етаж от 
къща в Ho� man Estates, IL ( Golf rd and Roselle rd). 2 стаи 
със собствена баня и тоалетна, достъп до пералня и су-
шилня и гараж. $800 на месец, всички разходи включени. 
5082926787 №19133
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, за стая в двустаен Iет.Ши-
лер Парк.Наемът е $475 на месец и включва вода – то-
пла и студена,парно,паркинг,газ.Ток и Интернет се запла-
щат.Депозит договор-задължителни,дават и се сключват 
с хазяина!Свободна 03-01-22г .Тел 7737042622.Оглед : 
Събота,Неделя! №19100
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse in 
SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/month 
, Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, leave a 
detailed message 18476307078 №19053
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведена стая под 
наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland & Foster 
близо до I-90 близо до Blue Line обща пералня и сушилня 
$600, вода и газ са включени в цената. За контакт Мирко 
(773) 510-4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, CUMBERLAND&LAWRENCE 
BEHIND UCRAINIAN CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE 
AND CLEAN UPDATED APPTMNT,6305394849 READY 
NOVEMBER 1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включено всич-
ко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/Narragansett 
7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен гараж в 
Glenview Разполага с огромно patio. В комплекаса има въ-
трешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по вся-
ко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За повече инфо: 
2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, пар-
кинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са гаран-
тирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. За по-
вече инфо моля драснете съобщение на 305-916-0160. 
3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, great 
schools, brand new kitchen remodeled, freshly painted, call 
708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. Convenient 
location near Costco, Wood� eld Mall, I-90. Second � oor 
with balcony. Central A/C. Pool in the complex. For more 
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for 
rent in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, great 
location and schools! For information: 847 630 8884 Stancho 
№18755

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

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Търся стая под наем в района 
на Schaumburg , Ho� man Estates , Elk Grove Village. Теле-
фон за връзка 312.881.0970 , ако не вдигна пишете SMS. 
3128810970 №19205

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
KAБЕЛИ ЗА СНЯГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Продавам кабели за гуми на 
камион за сняг. Нови , неупотребявани. 3 комплекта x 2 
бр. Цена 300 $. в Wheeling, IL. За контакт Тел .904-868-6875 
№19113
2015 VOLVO VNL670, 
Цена US$ 100.00, Зипкод 60634, 2015 Volvo VNL670 Ishift 
D13 - 676000 miles. $ 60000 . 2006 Volvo VNL670 Automatic 
D12 - 1363000 miles. $ 35000 Trucks still running with drivers! 
If interested i can sell it with drivers running the same local 
trips with that company i work with. 7739837254 №19119
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW X1 
xdrive28i с нови гуми,нови накладки и дискове,clean title! 
7739642928 №18500

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Предлагаме психотерапевтични 
услуги от сънародници терапевти. За повече информация 
посетете сайта ни: ptpool.net 889291674 №19184
GPS TRACKERS,DASHCAM, 
Цена US$  , Зипкод 15, GPS trackers,dashcams,remote 
starts,starter kills sales and installs 6084660182 №19176
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma si v 
Ho� man estate Predlagam domashno prigotvena hrana ,igri 
i zabavleniq Tel 224 659 1156 №19161
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Предлагам всякакви елек-
тротехнически услуги! Смяна на панели , инсталация на 
лампи , ключове,, контакти, зарядни за електрически ав-
томобили, басейни , джакузита. Диагностика на консуми-
раното електричество и откриване на проблеми с липса 
на електричество! 773-494-1700 Крис №19136
SAFETY FOR TRUCKING, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, A� ordable Safety Compliance 
Support for trucking companies - MC Registration and Permits 
Driver Safety Trainings Personnel Safety Trainings Call Black 
Cat Safety at 224-441-6667 or email to smarttruckingsafety@
gmail.com 2244416667 №19146
SAFETY CONSULT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, IFTA, IRP, PERMITS -KY, 
NY, NM, OR, HWY TAX 2290, CORPORATIONS, MCS150, 
CORPORATIONS, DOT AUDIT ASSISTANCE AND MUCH MORE 
2523052273 №19102
ПСИХОТЕРАПЕВТИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , www.ptpool.net Предлагаме ти 
психотерапевтична подкрепа. В сайта ни пише повече 
информация относно направленията, в които работим. 
359889291674 №19105
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in Arlington 
heights, haircut, color, highlights, perm, keratin straightening 
treatment, 708 415 7911 №18763
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma 
si v Ho� man estate.Predlagam domashno prigotvena 
hrana,mnogo igri,razhodki i zabavleniq Tel: 224 659 1156 
№18609

ФЛОРИДА
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние сме екип от 
специалисти, които предлагат психотерапевтична под-
крепа на Българи живеещи в чужбина. Повече инфор-
мация можете да получите от сайта ни. 359889291674 
№18960

АТЛАНТА
КРЕДИТ БЕЗ ПРОТОКОЛ, 
Цена US$  1.00, Зипкод 3060, За всички ваши спешни нуж-
ди от заем за вашите покупки, инвестиция, ремонт или 
строителен проект, моля свържете се с нас и ще бъдете 
доволни много бързо без никакъв протокол. Имейл: help.
family@aol.com 231420644 №19125

SOMEWHERE ELSE
ХОСПИС В БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Професионална медицинска гри-
жа за възрастни хора в България,на която може да се до-
верите. www.hospicesvetaanna.bg 359898711600 №19211

КУПУВАМ

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

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

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

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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ВОДОРАВНО: “Всяко чудо за три дни”. Арапи. АПОЛО. Крит. Предели. Акарида. Еб. Ракаров (Кирил) . Поп. Клика. 
“Ана Каренина”. Цаца. Ято. Ели. Скарида. Опити. Око. А-Я. Пориви. Ерик. Краб. Вани. Накити. Атина. Ананас. Ивано-
ва (Лили). Кра. АТО. Екери. “То”. Кодекс. Клир. Лаик. АРОМА. Ипон. Овес. Ок. Ева. Аниони. Канали. Бал. Трал. Азарян 
(Крикор). Амонал. Абур. Ине. Аретир. Кротали. Грим. Нада. Ри. Си. Аго. Цвекло. Акар. “Атене”. “Илиада”. Кер. Мона-
хиня. Пирамида. Ани. Олин. Анатомия.

ОТВЕСНО: Ама. Асарел. Каравелов (Любен). Маратон. Яребица. Атаки. Аборигени. Акад. Карабинери. Анемона. 
Операция. Нор. Палат. Ехо. Очила. Ад. Вавилон. Линц. ИЛ. Ика. АПА. Анит. Равини. Ода. “Аня”. Она. Ти. “Оро”. Делян. 
Оператори. Кокона. Каки. Узо. Окопи. Ар. Вилар (Жан). Лапа. Алава. Ив. Акне. Бородин (Александър). Оток. Ретина. 
Скаути. Ара. Апели. Анада. “Азра”. Ат. Микрони. Екатерина. Лик. Мо. Дрипи. Ориноко. Арии. Аким. Анид. “Никита”. 
Смолян. Среди. Итака. Окиси. Акинети. Рая.
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- Сине, къде е онуй нещо, дето белеше картофи?
- Тате, мама те напусна преди два дена!

  
Семейство в хотел:
- Стая за една вечер, моля! - казва съпругът.
След като се качва по стълбите, рецепционистка-

та казва на съпругата:
- Късметлийка сте. Обикновено наема стаята за 

час.

  
- Чух, че у вас ти миеш съдовете?
- Да бяха само съдовете... Мия и котлоните, и ска-

рите, и подовете... ех...
- А жена ти?
- Жена ми сама се мие - аз ли всичко да правя?

  
- Освен че пише с грешки, дъщеря ви пише и псув-

ни!
- Ами старае се детето, напряга се, греши, изнер-

вя се и псува...

  
Прибира се съпругът вкъщи и заварва жена си в 

леглото с любовник. Сяда на един стол и нежно пита 
жена си:

- Скъпа, този ли купи телевизора?
- Да, скъпи.
- Този ли купи хладилника?
- Да, скъпи.
- Този ли купи уредбата?
- Да, скъпи.
- Я завий тогава човека, да не изстине!

  
- Какво работиш? 
- В сенчестия бизнес съм... 
- Моля?!? 
- Външни щори, дограми, сенници монтирам...
- Ти в развод ли си? 
- Не. В „Брекзит” съм, вече почти три години жена 

ми казва, че ме напуска и все стои вкъщи...

  
- Докторе, всичко ме боли... 
- Много ви моля да се съсредоточите - за всичко 

няма да ви стигнат парите...

  
- По телевизията казаха, че доходите на българи-

те са се увеличили - погледнах моите: не съм бъл-
гарин!

  
- Огледалце,огледалце,я кажи ми...
- Гледай си пътя, ма! Пак ша са натресеш някъде... 

  
„Още две банички и се разделяме!” - така си шеп-

неха шевовете на новата пола на Галето.

  
Надпис на жп прелез на сръбски: „Сапри се! Опу-

ли се! Облещи се! И ако не иде трен - преджапай 
бръже!”

Между приятели.

- К'во става?!

- Ми, скарахме се. Ама сега 

ще й пиша.

- И защо?!

- Да й дам шанс да ме 

игнорира. Иначе ще ми е още 

по-ядосана!

  
- Четирима старци седят на игрището за голф и иг-

раят.
- М-дааа, от година на година стиковете ми се 

струват все по-тежки и по-тежки. - казва единият.
- Аха, и разстоянието от дупка до дупка става все 

по-голямо... - добавя другият.
- И хълмчетата са по-стръмни от едно време - каз-

ва третият.
Четвъртият, наслушал се на техните оплаквания, 

ги прекъсва:
- Стига мрънкахте! Радвайте се, че още сме от пра-

вилната страна на тревата!

  
Пресконференция на шотландския национален 

отбор по тенис на маса.
Треньорът казва:
- Господа, след тримесечно прекъсване нашият 

отбор възобнови тренировките!
Глас от залата:
- Значи все пак намерихте топчето?

  
Нане си забива пирон в главата. Питат го защо.
- Вуте е отворил фризьорски салон. Че ходим да 

му повредим машинката...

  
- Или спирате алкохола, или ще ослепеете!
- Да ви кажа, докторе, аз съм възрастен човек - 

вече всичко съм видял!

  
Пиян мъж в полицията дава показания за открад-

натата му кола. Въпрос на полицая:
- Кога забелязахте, че са ви откраднали колата?
- Вчера вечерта, господин полицай. Излизам от 

ресторанта, отварям вратата, сядам зад волана, ис-
кам да тръгна, а колата я няма!

  
В природонаучния музей.
- Да ти кажа направо ми се къса сърцето, като гле-

дам тези спиртосани животни.
- Стига, бе, та това са само три жаби!
- Именно - три жаби, а спирт към десет литра!

  
Майката беснее из стаята. Синът й трепери в ъгъ-

ла. На рамото му е кацнал смъртно уплашен папа-
гал, който прилича повече на таралеж, отколкото на 
папагал.

- Омръзнахте ми и двамата! - крещи майката. - 
Всеки ден някой ми се оплаква от вашите цинизми! 
Няма да излезете от тази стая, докато не ми кажете 
кой кого учи на тези простотии!

  
Мъж и жена пътуват с кола и се карат за нещо. Ар-

гументите са изчерпани, крамолата е достигнала мо-
мента на лични обиди. Колата минава през село и те 
виждат две прасета на пътя.

Жената:
- Твоите роднини!
Мъжът:
- Да! Тъстът и тъщата...

  
- Жена ми днес има рожден ден, пък не знам как-

во да й подаря...
- Що не вземеш да се прибереш трезвен тази ве-

чер?
- Мислиш ли, че ще се зарадва?...
- Абе, честно казано, не й е кръгла годишнина...

- Подсъдими, защо не сте се притекли на помощ 
на съпругата си, когато се е давела?

- А аз откъде да знам, че се дави! Викаше по мен, 
както обикновено...

  
- Ставри, що висиш толкова време на прозореца?
- Чудя се, ма, да го затворя ли, или да скоча!?
- Ай скачай, аз ще го затворя...

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Бъдете внимателни в думите си. 
Възможно е да засегнете несъз-
нателно някои хора. Звездите ви 
препоръчват по-малко да се въл-
нувате. Излишната нервност няма 

да ви е от полза. Близките ще се грижат повече за ду-
шевния ви комфорт и добро самочувствие. В личните 
ви взаимоотношения се появява възможност да скре-
пите отношенията си чрез разяснителни разговори, 
изчистване на недоразумения от миналото. В края на 
седмицата разговорите за пари са тема номер едно. 
Ще бъдете много активни, делови и успяващи.

РАК
Имате много поводи за вълне-
ния. В дома ви можете да изчис-
тите евентуални недоразуме-
ния, обсъждат се теми, за които 
се намира начин за разрешение, 

и т.н. Ако усетите потребност да изразите това, кое-
то чувствате, творческите занимания са изключи-
телно подходящи. В любовната ви връзка може да 
се появят някои търкания и малки проблеми. Вие 
сте волеви, инициативни, превръщате се във фак-
тор, както за вашия собствен живот, така и този на 
най-близкото ви обкръжение.

ВЕЗНИ
Излишната нервност няма да 
ви е от полза. Ако усетите по-
требност да изразите това, кое-
то чувствате, творческите зани-
мания са подходящи. В близкото 

ви обкръжение има хора, които ви стимулират да се 
развивате, но може също да ви дразнят или се отчи-
тат като конкуренция, която трябва да преборите. 
Жените от зодията са очарователни и съблазнител-
ни. Може да бъдат и непредсказуеми. Не взимайте 
крайни решения, особено под влиянието на емо-
ции. Не прекалявайте с храната.

КОЗИРОГ
Имате шанс да напреднете в ка-
риерата. В дома ви ескалира не-
обходимост от някои промени, в 
оптимален случай - това са ре-
монти, които ще повишат ком-

форта. За тези от вас, които сте необвързани, има 
добри перспективи да срещнете човек, с когото ще 
се чувствате добре. Имате много поводи за вълне-
ния. Някои от вас може да прибягнат до заеми от 
банки или да решат да поискат от роднини. Благо-
приятен период, ще осъществите отдавна замисле-
ното в личен или работен план.

ТЕЛЕЦ
Някои от вас може да премахнат 
веднъж завинаги бариерите по 
пътя си, други да влошат отно-
шенията си с близките. Животът 
ви ще се промени, в повечето от 

случаите - за добро. Една изненада може да ви шо-
кира. Има риск от главоболие. Дамите ще имат въл-
нуващо предложение и за много от вас то ще озна-
чава начало на нова романтична обвързаност. Има 
смисъл да потърсите богат, влиятелен спонсор, ин-
веститор за своя бизнес. Идва вашето време. Гри-
жете се за здравето си.

ЛЪВ
Не се притеснявайте да търси-
те помощ. Тенденцията е валид-
на за всички, но подчертано за 
мъжете от зодията. Възможно е 
да се зарадвате на нова придо-

бивка за дома, кола или друга голяма вещ. Ваше-
то здраве и енергичност през седмицата е завид-
на. За много от ас се очертава пътуване, което ще 
ви носи добро настроение и самочувствие. Голяма 
част от вас може да спечелят пари и да ги вложат в 
неперспективно начинание. Действате под влияние 
на емоциите си, а не на разума.

СКОРПИОН
Бъдете внимателни в общува-
нето с партньора ви, уважавай-
те желанията му и не правете 
нищо на инат. В семейството ще 
има разногласия, но постепенно 

ще се решат и забравят. В работата може да ви пред-
ложат да работите над нов проект или да ръководи-
те. Има риск от измами с действия, различни от до-
бронамереното ви отношение към общи проблеми. 
Вървете уверено по пътя си и бъдете коректни в об-
щуването с хората. Изненадите може да са много и 
някои да ви сварят неподготвени.

ВОДОЛЕЙ
Важно за вас събитие ще ви съз-
даде повече вълнения, но с ху-
бав край. Има риск от измами 
с действия, различни от добро-
намереното ви отношение към 

общи проблеми. В добро настроение и с желание 
ще засилите контактите си с хора, с които можете да 
си бъдете взаимно полезни. Грижете се за здравето 
си. Ако сте в брачни отношения, намерете време да 
се усамотите с партньора си и да проведете разго-
вор. Ако не сте обвързани, не се притеснявайте да 
използвате чара си.

БЛИЗНАЦИ
Ако сте сами, едно приятелство 
може да прерасне в любовна 
авантюра. Вашата пресметли-
вост може да ви спести ненужни 
главоболия. Ако обедините уси-

лията си с близките и сключите делови договори, а 
може и партньорство, те обещават да бъдат доста 
престижни и обогатяващи. Бъдете добронамерени, 
мислете за бъдещето и за удоволствията, които ви 
чакат. В края на седмицата хазартната ви страст е по-
вишена. Пробвате си късмета в какво ли не, трябва 
да внимавате повече.

ДЕВА
За необвързаните предстоят 
приятни изненади, което за ня-
кои означава и нова любов, а 
по-напредналите ще мислят и за 
брак. В ежедневието ви няма да 

липсват притеснения, но като цяло периодът е гра-
дивен за вас. Бъдете естествени, само така може да 
ви харесат и приемат, а също така можете да раз-
читате да ви простят някои малки прегрешения. В 
края на седмицата хазартната ви страст е повишена. 
Трябва да внимавате повече. Звездите ви препоръч-
ват по-малко да се вълнувате.

СТРЕЛЕЦ
Бъдете уверени, че там, където 
царят спокойствието и хармо-
нията, естествено е отношени-
ята да се развиват леко, докато 
драмите, стремежът към кон-

трол и твърде силните емоции може да се отразят 
неблагоприятно на връзките ви. Ако към края на 
седмицата изпитате напрежение и нервност, добре 
ще ви се отразяват медитациите и духовните прак-
тики, както и ако се качите нависоко в планината. 
Това ще балансира и ще успокоява мислите ви, кои-
то е възможно да са тревожни.

РИБИ
Бъдете по-смели, не се отказвай-
те при първата изпречила ви се 
на пътя трудност. В състояние 
сте да осъществите намерения-
та си и без да хабите нерви. Ако 

не внимавате обаче, ще търпите проблеми и загуби, 
които ви развалят настроението. В здравословен 
план ще се създадат благоприятни обстоятелства, 
намирайте време за разходки сред природата и от-
делете часове за самите себе си, за да се съберете 
и да успокоите мислите си. В дома ви можете да из-
чистите недоразумения.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Б
ългарката Сашка Журкова е ини-
циатор на откриването на музей 
на бай Ганьо (“Музей на българ-
ските преселници в Австрия“) във 
Виена. Сънародничката ни живее 

в Австрия от повече от 30 години, разказва 
БТА.

„Там сме от преди падането на Тодор 
Живков. Това е цял роман. Минахме през ла-
гера за бежанци в Трайскирхен. После през 
едно малко алпийско селце със седем къщи, 
без магазини, без лекар, без аптека, без учи-
лище, но между хора със златни сърца. След 
това се преместихме в приказния град Мари-
ацел, поклоннически център във федерал-
ната провинция Щирия. Следващото място, 
където живяхме и работихме, беше в градче-
то Китзее, близо до границата със Словакия. 
И накрая се установихме във Виена“, спомня 
си Сашка Журкова.

Тя е завършила „Руска филология“ и „Исто-
рия“ в България, а след това „Славистика“ и 
„Етнология“ във Виенския университет. Из-
дател и собственик е на двуезичния вест-
ник „Виена днес“, на чиито страници намират 
място не само актуалните теми за града, но и 
много поезия и проза от български автори.

Основател и художествен ръководител е 
на Международния конкурс „Люба Велич“ 
за млади оперни певци – Виена. Уч-
редител на наградите „Бълга-
рин на годината“ (номини-
ране на българи по света 
и у нас – Виена), Между-
народна наградата „Са-
ломе“ за млади оперни 
таланти – Виена“, и на-
градата „Автор на годи-
ната - Виена“ за женска 
белетристика.

Тя разказва, че идея-
та за музея се е зародила 
много отдавна, преди око-
ло 30 години. Сашка е работи-
ла в Етнографския музей за Източ-
на и Югоизточна Европа в замъка на граф 
д-р Ладислаус Батяни в градчето Китзее, на-
селявано от потомци на българските засел-
ници градинари. Когато между старинните 
книги в библиотека на музея открива първо-
то издание на книгата „Дунавска България и 
Балканът“, издадена през 1882 г. в Лайпциг, 
написана от Феликс Каниц - етнограф и пъ-
тешественик от Австро-Унгария, посещавал 
от 1860 до 1874 г. България, тя решава, че 
наистина трябва да се заеме с такъв проект 
и че старите българи, пък и някои от нови-
те (дейци на изкуството, писатели, лекари и 

университетски преподаватели) заслужават 
да имат свой музей. За нея е предизвикател-
ство в един град като Виена, който е мулти-
културен, да има емиграционен музей, кой-
то да се превърне в средище на културите на 
преселниците – защото те имат огромни кул-
турни и научни ресурси и свой принос в раз-
витието на страната, в която живеят и са при-
знали като своя родина по избор.

Амбицията на Сашка е музеят „Бай Ганьо“ 
(“История на българските заселници в Ав-
стрия“) да отвори по-скоро врати. Концепци-
ята вече е одобрена от консултантския екип. 
Но предстои да бъде адаптиран за музеен 

обект. А и има много неизвестни заради 
специфичните условия на панде-

мията.
Експозицията ще бъде 
ориентирана не само към 

вълнуващо опознава-
телното преживяване, 
а ще бъде и мултиме-
дийна и интерактивна 
експозиция. Културен 
център за срещи с раз-

лични активни дейнос-
ти като кинопрожекции, 

промоции на преведени 
книги на български автори, 

художествени изложби, танци, 
театър, музика, представления, 

дискусии, конкурси, беседи, музеен мага-
зин с български сувенири, кулинарен кът с 
национални специалитети.

Експозицията ще има следните раздели: 
история на българското градинарство, на 
българското студентство, известни бълга-
ри, история на емигрантския печат, култур-
но-просветителски дружества, Бай Ганьо във 
Виена – прототипи, просветители, писатели, 
дейци на културата и изкуството от Австро-
Унгария с принос в обществения и културен 
живот на България като Иречек, Феликс Ка-
ниц.

Българка прави музей  
на Бай Ганьо във Виена
XИдеята датира 

от над 30 години

на Международния конкурс „Люба Велич“ 
за млади оперни певци – Виена. Уч-
редител на наградите „Бълга-
рин на годината“ (номини-
ране на българи по света 

-

-
та за музея се е зародила 
много отдавна, преди око-
ло 30 години. Сашка е работи-
ла в Етнографския музей за Източ-

обект. А и има много неизвестни заради 
специфичните условия на панде

мията.
Експозицията ще бъде 
ориентирана не само към 

вълнуващо опознава
телното преживяване, 
а ще бъде и мултиме
дийна и интерактивна 
експозиция. Културен 
център за срещи с раз

лични активни дейнос
ти като кинопрожекции, 

промоции на преведени 
книги на български автори, 

художествени изложби, танци, 
театър, музика, представления, 

Сн.: БТА

http://www.trifonovalaw.com/
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Никол Кидман 
заяви, че ак-
тьорството я 

е разболяло. Звезда-
та сподели, че влага 
прекалено много в 
актьорската си игра, 
и заради това поня-
кога се чувства като 
болна. Тя твърди, че 
понякога тялото й не 
може да направи раз-
лика между актьор-
ската игра и истинския живот.

54-годишната красавица 
обясни, че често заблуждава 
собствената си имунна сис-
тема да мисли, че страдание-
то на персонажа, който играе, 
всъщност е съвсем реално.

В сериала „Big Little Lies“ 
тя влиза в ролята на оцеляла 
след малтретиране.

„Части от тялото ми не зна-
ят каква е разликата между 
ролята и истинския живот. За-
почнах да разбирам повече 
относно грижата за себе си“, 
обясни тя.

Въпреки успехите си Кид-
ман не знае дали може да се 
определи като филмова звез-
да.

Никол Кидман:  
Актьорството ме разболява

Том Холанд планира да си взе-
ме почивка от актьорството. По-
следната му година беше доста 

заета, тъй като в края на 2021 г. по ки-
ната пуснаха новия филм за Спайдър-
мен с Том в главната роля.

Сега от „CinePop“ го попитаха дали 
ще продължи с актьорската игра.

„Ще снимам тв сериал за „Apple“, за 
който съм наистина развълнуван. Но 
мога уверено да заявя, че след като 
приключа с тв сериала, ще си взема по-
чивка“, отговори той.

Холанд ще играе главната роля в се-
риала „The Crowded Room". Той не уточ-
ни колко време ще трае почивката му.

През декември актьорът призна, че 
не е преставал да мисли за кариерата 
си, откакто е навършил 11 г. и сега иска 
да отдели малко време, за да се фоку-
сира над себе си.

Spice Girls ще пеят на платинения 
юбилей на кралицата

Том Холанд си взима почивка 
от актьорството

Холивудската звезда Ле-
онардо ди Каприо е 
придобил дял от френ-

ския производител на шам-
панско „Телмон“ (Telmont). За 
сделката съобщи мажоритар-
ния собственик на марката 
Реми Коантро.

„От защитата на биоразно-
образието в земите си, до из-

ползване на 100% 
възобновяемо елек-
тричество, шам-
панско „Телмон“ е 
решено да свие мак-
симално отпечатъ-
ка си върху окол-
ната среда, заради 
което съм горд да се 
присъединя към тях 
като инвеститор“, по-
сочи Ди Каприо в из-

явление.
Сделката е поредният при-

мер за усилията на луксозните 
марки да привличат звезди, за 
да засилят популярността си.

През 2021 г. „Моет Хенеси“ 
купи дял от марката шампан-
ско на рап звездата Джей-Зи 
„Арман де Бриняк“.

Лео ди Каприо ще произвежда 
екологично френско шампанско

През лятото ще се проведе голям 
концерт, с който да бъде отбелязан 
платиненият юбилей - 70 години - 

от възкачването на престола на кралица 
Елизабет Втора.

Стана ясно, че момичетата от Spice Girls 
- Ема Бънтън, Гери Хорнър, Мел Би, Мел 
Си и Виктория Бекъм, са поканени да 
участват.

„Шефовете на BBC са решени да напра-
вят шоу, което да се помни. Не е тайна, че 
момичетата съжаляват, че отхвърлиха по-
добна възможност за диамантения юби-
лей, и те всички имат дълбоко уважение 
към кралското семейство и към кралица-
та“, сподели източник на „The Sun“.

Последния път, в който и петте моми-
чета изнесоха изпълнения заедно на сце-
на, беше на олимпийските игри в Лондон 
през 2012 г.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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През последните 
две години ак-
трисата Зендая 

успя да спечели „Еми“ 
за играта си в сериала 
„Еуфория“, превърна 
се в „Модна икона“ и 
се появи в рекламните 
кампании на някои от 
най-известните дизай-
нерски брандове.

Заради успехите 
си Зендая си заслужи 
своя восъчна фигура в музея 
на Мадам Тюсо в Лондон.

Преди дни фигурата на 
25-годишната актриса беше 
открита, като тя е облечена в 
лилавия костюм, който Зен-
дая носи на червения килим 
през 2016 г. Тоалетът може и 
да е точна реплика на ориги-

нала, но лицето на звездата по 
никакъв начин не си прилича 
с реалността.

Това забелязаха и фенове-
те в социалните мрежи, които 
изразиха своето възмущение. 
Със сигурност восъчната Зен-
дая е далеч от шедьоврите на 
Мадам Тюсо.

Восъчната фигура на Зендая – 
шедьовър или подигравка?

Риалити звездата Ким 
Кардашиян призова 
американски съд да ус-

кори развода й, като заяви, че 
това ще помогне на съпруга й 
да приеме, че връзката им е 
приключила.

Кардашиян подаде молба 
за развод миналата година, 
след като месеци наред в пре-
сата се появяваха съобщения 
за семейни разправии и след 
като рапърът, известен пре-
ди като Кание Уест, се боре-
ше с проблеми с психичното 
здраве.

Кание публично се проти-
вопоставяше на раздялата, 
включително с постове в со-
циалните мрежи, в които мо-
леше Кардашиян да се поми-
рят.

„Вярвам, че Кание ще ус-

пее да продължи напред по 
по-добър път, който ще ни по-
могне за мирното съвмест-
но отглеждане на четирите 
ни деца“, написа Кардашиян в 
молбата си до съда.

Феновете на Мадона очакват с 
нетърпение новата й музика, 
но вместо това се разочаро-

ват все повече от нея. Наскоро пе-
вицата прекали с филтрите, които 
използва за своите снимки в соци-
алните мрежи.

Поп иконата сподели галерия от 
снимки, направени на мястото, на 
което най-вероятно с екипа й се оп-
итват да заснемат видео за нейните 
профили.

Мадона е облечена с тънка памуч-
на блуза, върху която носи обемен 
шушляков елек. Освен розовите й 
обувки с дупки, под които се виждат 
шарени чорапи, тя привлече внима-
нието със странното си лице.

Заради това, че звездата сякаш 
няма врат на някои кадри и съще-
временно е с твърде широка бра-
дичка, много хора коментираха, че 
тя се е обезобразила и не й приляга 
на годините.

Тина Търнър загуби съдебната битка в Герма-
ния, чиято цел беше да предотврати използ-
ването на плакат с името й за подвеждаща ре-

клама.
Германският федерален съд одобри произнесе-

но по-рано решение на регионален съд в Кьолн, 
според което свободата на изкуството надделява 
над правото на име и изображение.

Търнър предприе съдебни действия срещу ба-
варската промоутърска компания „Кофо ентър-
тейнмънт“ заради шоу, озаглавено „Просто най-до-
брото - историята на Тина Търнър". В него Доротея 
„Коко“ Флечър, която е двойничка на певицата, из-
пълнява хитовете й.

Адвокатите на звездата твърдят, че външният вид 
на Флечър може да създаде впечатление, че сама-
та певица е на сцената или поне подкрепя шоуто.

Тина Търнър загуби дело  
за фалшив рекламен плакат

Новите снимки на Мадона 
вбесиха феновете й Ким Кардашиян настоява  

за бърз развод с Кание

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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9
79 метра! Точно толкова е височи-
ната, от която падат водите на Ан-
хел, най-високият водопад в све-
та.

Разположен във Венецуела, той 
носи името на своя откривател – амери-
канският пилот Джеймс Ейнджъл. Летей-
ки над района през 1935 г., той се издигнал 
над джунглата и достигнал върха на самот-
на планина в търсене на златно находище. 
Машината му обаче се повредила и разби-
ла на върха.

За щастие, Джими и неговите спътници 
останали невредими, а когато слизат надо-
лу в търсене на път, забелязват нещо вну-
шително там горе: огромен водопад, какъв-

то не били виждали никога през живота си, 
дори не можели да си представят, че съ-
ществува такова място.

Самолетът остава с години

като паметник на 
откритието му

а по-късно е изложен на летището на про-
винция Боливар. Скоро целият свят разби-
ра за съществуването на водопада Анхел, 
кръстен на пилота, който го зърнал за пър-
ви път.

По-късно, когато Джими Ейнджъл загива 
в самолетна катастрофа през 1956 г., прахът 
му е разпръснат над водопада.

През 2009 г. президентът на Венецуела 
Уго Чавес обявява намерението си за про-
мяна на наименованието на местността Ке-
репакупай Вена, което на местния език оз-
начава „най-дълбокият водопад“. Той смята 
решението си за правилно, защото мястото 
се знае от хора много преди авиаторът Джи-
ми Ейнджъл да премине през тази местност. 
Чавес твърди, че това тяхно културно богат-
ство трябва да има собствено име. Все пак 

водопадът в цял свят се знае като „Анхел“.
Водите му падат от ръба на планината Ау-

янтепуи, намираща се в националния парк 
Канайма. Водопадът е в списъка на ЮНЕСКО 
за защитени обекти, които спадат към све-
товното културно наследство. От юни до де-
кември водопадът Анхел е в силата си. Ос-
новен водоизточник е река Гауя, която се 
влива в река Чурун, приток на река Карао.

Водопадът се намира в отдалечена, гъсто 
обрасла джунгла, без никакви пътища. Ра-
йонът граничи с Бразилия и Гвиана. Той е 
признат за най-високия водопад в света и е 
най-популярната туристическа атракция на 
Венецуела. Общата му височина е 979 ме-
тра, от които 807 метра са бликащи, подска-
чащи и падащи свободно води. Той е

по-висок близо 19 пъти 
от Ниагарския водопад

Неговият поток обаче съвсем не е посто-
янен. През дъждовния сезон пяна, изриг-
ваща от подножието на водопада, залива 
обширна част от гората наоколо. Но през 
сухия период слабата струя се разпръсва в 
мъглата, преди да достигне в реката. Тогава 
край водопада се открива огромен амфите-
атър, извайван в продължение на милиони 
години от ерозионната дейност на водата.

Това е наистина красиво място, изпълне-
но с пещери и реки. Тепуи (в превод от ези-

ка на местно племе „дом на боговете“) са 
планински масиви, които създават сюрре-
алистични пейзажи от безкрайни водопа-
ди, каскади и скални образувания.

Реките край водопада Анхел пък са мес-
тообитание на

най-големия гризач в света
– капибарата, който достига тегло до 80 кг.

Достигането до водопада също предста-
влява цяло пътешествие. Анхел е образуван 
от цяла система от по-малки водопади, кои-
то се намират в изолирана джунгла. Нужен 
е поход по реката за достигане на водопада, 
това най-често се случва след юни месец, 
когато нивото на водата се покачи. През су-
хия период между декември и март дости-
гането по река е невъзможно и единствени-
ят достъп е със самолет.

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XКак американски 
пилот открива 
най-високия 
водопад в света

Величието на 
водопада Анхел

Самолетът на Джими Ейнджъл, изложен на летище Ciudad Bolívar.

Сн.: Уикипедия

Сн.: Уикипедия

Сн.: Уикипедия

Капибара
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